
 

 

BALLAG MÁR A VÉN DIÁK… 
 

   A makói Szignum Kéttannyelvű Egyházi Általános Iskola végzős tanulói a 2021/2022-es tanévben: 
 

8.a osztály: Almási Zoltán Imre, Bartha Ágota Flóra, Kis Ramóna, Kiss Barnabás, Mészáros Barnabás, Mészáros Bo-
tond Eoin, Nándori Barnabás, Novák Bálint Marcell, Pósa Krisztián Márk, Puskó Petra Maja, Seres Tamás, Siket Mira 
Liliána, Szabó Péter, Szénási Írisz Napsugár, Szűcs Mendi, Szűcs Péter Dániel, Tamás Enikő, Tóth-Váczy Balázs, Varga 
Milán, Weszely Mária Sarolta   
Osztályfőnökük: Győrfi József, társosztályfőnök: Gulyás Attila 
 
8.b osztály: Ábrahám Timur Pál, Almási Viktor, Andruskó Lilla, Baka Róbert, Engedi Enikő Melissza, Faragó Zsófia, 
Furulyás Levente Ákos, Horváth Benedek, Horváth Noémi Ivett, Juhász Laura, Kádár Róbert Miklós, Kaposvári Dorina 
Liza, Kardos Réka Napsugár, Kelemen Emma Katalin, Kis Gabriella Luca, Kovács Nikolett, Mágori Levente Balázs, 
Marsovszki Tímea, Moravszki Csinszka, Szabó Csilla, Szabó Máté Attila, Széll Zoé, Vizi Gréta, Zsikai Zétény 
Osztályfőnökük: Borsosné Majoros Melinda, társosztályfőnök: Kanderné Németh Györgyi.   
 

Szabadtéri ballagási ünnepségükre 2022. június 18-án, szombaton kerül sor. 

  

XVIII. évfolyam 5. szám 2022. május 

2021/2022: FIGYELMES ÉV 

A Szignum Kéttannyelvű Egyházi  

Általános Iskola havilapja 

 

„A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk:  
gyökerek és szárnyak.” (Goethe) 

 
GYERMEKNAP: Május utolsó vasárnapja 

 

„A boldog gyerek a helyes nevelés bizonyítéka. A tanár legnagyobb sikere,  
ha elmondhatja, a gyerekek úgy dolgoznak, mintha ő a világon se volna.”           

(Maria Montessori) 
PEDAGÓGUSNAP: Június első vasárnapja 

Őri István: 
NYÁRKÖSZÖNTŐ 

 

véget ér 
a hideg tél 
elszalad 

a tavasz már 
virágos rét 
fecskenóta 
itt a nyár! 
itt a nyár! 

végre itt vagy 
végre itt vagy 

Aranyszemű Napsugár! 

 

PÜNKÖSDI KAPUDÍSZÍTÉS 
 

   Június 5-én, Pünkösdvasárnap a 
hagyományoknak megfelelően 
feldíszítjük a templom kapuját. 
 
   Ehhez szeretnénk kérni virágfel-
ajánlásokat, melyeket szombat 
estig a sekrestyében helyezhetnek 
el. Köszönjük! 

KINCSKERESŐ KERÉKPÁROZÁS 
A Szignum Kerékpáros Baráti Köre a makói árvízi kitelepítés 52. évfordulója alkalmából 
geoláda-kereséssel egybekötött bicajos kirándulást szervez az Ószegedi út melletti buzgárok-
hoz 2022. május 26-án, csütörtökön délután. Indulás 15 órakor, várható visszaérkezés 18 óra 
körül. A részvételhez írásos szülői engedély szükséges. 



 

 

FÓKUSZ: KÖZÖSSÉG 
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HABOS KAKAÓ ÉS JÓKEDV A SZIGNUM MAROS-PARTI NAPJÁN 
 

   A Boldogasszony Iskolanővérek rendalapítójára, Boldog Gerhardinger Terézia anyára emlékezett 
május 9-én a Szignum közössége. A hagyományos iskolai program ezúttal is a Maros-parton zajlott, 
szabadtéri szentmisével és játékos, ismeretterjesztő feladatokkal. A napról a finomságok sem hiá-
nyozhattak. 

   – Május 9-e Boldog Gerhardinger Terézia égi születésnapja. Rendünk alapítója egy nemzetközi közösséget hozott 
létre, ezért az emléknap eseményei a korábbi esztendőkben mindig egy-egy kontinens köré szerveződtek, ahol az 
iskolanővérek jelen vannak. Idén, mivel figyelmes évet hirdettünk meg, Terézia anya életének nagy eseményeire sze-
retnénk fókuszálni, és az ő életörömével közösen ünnepelni – adta hírül Baráti Eszter M. Kinga, a Szignum igazgató-
helyettese. 
   Rendtársa, a szervező közösség másik tagja, Gottfried Katalin M. Hedvig elmondta, az intézményben az a hagyo-
mány alakult ki, hogy ezt a napon a Maros-parton ünneplik meg. A kéttannyelvű iskola osztályai gyalogosan vagy 
kerékpárral és zarándok zászlókkal teszik meg az utat a szabadtéri szentmise helyszínére, amelyen angol nyelven is 
hangzott el imádság. A szertartást Nnadi Onyedikachi Benjamin atya mutatta be. – Terézia anya élete különleges 
volt, amely példaként állhat előttünk. Rendkívül sokat dolgozott, szabályokat alkotott, a lelkek épülésére is figyelmet 
fordított és törekedett az egységre. Tanulhatunk a szeretetéről, a tanításáról és a türelmességéről – emelte ki szent-
beszédében a nigériai származású, jelenleg Békéscsabán szolgáló káplán.  
   Ezt követően, a szokásoknak megfelelően, a diákok tejszínhabos kakaót és kalácsot tízóraiztak, amit a szerzetesnő-
vérek adagoltak ki számukra. Utána forgószínpad-szerűen oldottak meg ügyességi és szellemi feladványokat a kü-
lönböző állomásokon, amelyet a nyolcadikos tanulók vezettek. Közben változatos módon ismerkedtek meg a tanulók 
Terézia anya életének főbb állomásaival és történéseivel. – Nálam latin szavakat kell párosítaniuk a gyerekeknek a 
magyar jelentésükkel. Azért tartom nagyon jó ötletnek, hogy mi vezetjük a feladatokat, mert így megtanulhatjuk, ho-
gyan kell a kisebbeknek átadnunk a tudást. Emellett a közösséget is jól összekovácsolja ez a mai nap – értékelt Puskó 
Petra végzős tanuló. Hasonlóan vélekedtek a kisebbek is; a hatodikosok közül Modok Csaba és Kallós Dávid egy 
nagyon jó hangulatú alkalomként jellemezte a Maros-parti napot, ahol sok érdekes feladatot lehetett megoldani, 
miközben hasznos ismeretekkel is gazdagodtak.  
   A májusi zarándokút környezettudatos módon zajlott, a finom bográcsos ebédre a Zöldház Környezetvédelmi és 
Oktatóközpont épületében került sor. Az iskolanővérek makói közössége által szervezett program eredményhirdetés-
sel, szabadtéri játékokkal és fagyizással zárult.                                                                                              Sz.A.  

GYŐRY DEZSŐ: LÁRMAFA 
Szabó Dezsőnek 

 
A nemzethalál árnya őszi reggel 
bizonytalan köd, terjeng a Duna 

didergő partján.  
Fölszáll-e? Ki tudja? 

Nem szabad többé kialudnia 
a nemzetrázó jajveszékelésnek: 

A köd nem égbolt!  
– S minden lármafa 

e kérdést verje:  
Hol van, nem az ország, 

de a magyar Lét új határa ma? 
1938 

JÚNIUS 4.:  
A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 

 

NYÁRI KERÉKPÁROS TÁBOR 
 
 

A Szignum Kerékpáros Baráti Köre idén is 
meghirdeti szokásos nyári táborát. Július 
11-15. között Békéscsaba környékét járjuk 
be. Mindazok jelentkezését várjuk, akik 
szívesen tekernek naponta 70-90 km-t. A 
tervezett részletekről érdeklődni Horváth 
János tanár úrnál lehet. 



 

 

- 3 - 

BÜSZKÉK VAGYUNK 

VOLT TANÍTVÁNYUNK KÉPEIBŐL NYÍLT KIÁLLÍTÁS A SZIGNUM GALÉRIÁBAN 

Radnai Fanni Abigél bebizonyította, hogy a mobiltelefonnal nem csak szelfizni lehet 

   Fanni 2013 szeptemberében kezdte meg a tanulmányait a Szignumban és a család költözéséig, hatodik osztályos koráig 
tanult az intézményben. Tehetsége, szorgalma kezdettől fogva kitűnt; tanítója korán felfigyelt a sokoldalú, művészi hajla-
mokkal is megáldott diákra.  
- Kedves, elfogadó, mosolygós, igen érzékeny, intelligens kislány, az iskolai szabályokat 
igyekszik minden helyzetben betartani. Érett, kiegyensúlyozott, stabil egyéniség. Társai kö-
zött jól érzi magát, jól fegyelmezhető, minden helyzetből igyekszik kihozni a legtöbbet – 
jellemezte iskolakezdéskor osztályfőnöke.  
   Majorosné Rácz Krisztina elmondta, a példaértékű tanulónál folyamatosan vált egyre nyil-
vánvalóbbá a sokoldalú személyisége is. - Fanni rendkívüli egyéniség. Gondolkodásmódja, 
verbális és művészi kifejezésmódja gazdag érzésvilágról árulkodik. Sugárzó, boldog világ 
kezd kibontakozni előtte, amiben láthatóan jól érzi magát – vélte a pedagógus, aki az alsó 
tagozat befejezésekor már azzal bocsátotta a fiatal lányt útjára, hogy „tehetség szunnyad 
benne, aminek felszínre hozatalához sok odafigyelésre lesz szükség. Tanórákon figyelmesen 
dolgozik, a vizuális-interaktív felületekkel való lehetőségek motiválják, aktivitásra serkentik.”  
   A leírtak helyességének igazolása, hogy Fanni középfokú tanulmányai már a művészi ki-
teljesedést szolgálják; jelenleg a szegedi Tömörkény István Gimnázium tanulója ének-zene 
szakon. Szeretne zeneszerzéssel foglalkozni a későbbiekben, de egy okostelefon ajándék 
arra is inspirálta, hogy a fotózás területén is kipróbálja magát. – Apukámmal mindig verse-
nyeztünk, ki tud jobb képet készíteni. Végül  azt mondta, hogy nekem más a látásmódom, 
másként tudom lefényképezni a dolgokat. Elindultam ezen a vonalon és azóta mindent sze-
retek megörökíteni – mesélt Fanni az indulásról.   Megtudtuk, hogy elsősorban a természet 
látnivalói, a növények inspirálják egyelőre, később, ha sikerül egy komolyabb fényképező-
gépet beszereznie, akkor állatokat is szívesen fotózna.   
   Mint mondja, mindig a téma jön elé és olykor a legváratlanabb helyzetben lát meg vala-
mit, ami arra ösztönzi, hogy azt képpé varázsolja. – Képes vagyok arra, hogy egyedi 
szemszögből nézzem a dolgokat. Szeretném megmutatni másoknak azt, hogy én hogyan 
látom a világot – avatott be motivációiba a fiatal tehetség, aki eddig elkészített fényképei-
nek töredékét, nagyjából a negyedét állította ki először Magyarcsanádon, most pedig a 
Szignumban. Ezek sikere pedig új távlatokat is nyitott előtte, a jövőben a zeneszerzés mel-
lett ezen az irányvonalon is el tudja képzelni a fejlődését.  
   Egykori iskolájában május 13-án nyílt meg a kiállítása, a megnyitón pedagógusai és az 
intézmény jelenlegi kisdiákjai vettek részt. Számukra Fanni a fotózással kapcsolatban taná-
csokat is adott. – Igazából nem kell komoly eszköz az elinduláshoz, csak szem szükséges 
hozzá. Ha valaki azt érzi, hogy kedve van ezzel foglalkozni, akkor szépen lassan fejlessze 
magát és majd kibontakozik minden – biztatott minden kis tehetséget a kiállító, akinek tár-
latát bárki megtekintheti a Szignum Galériában. 
                                                  Fanni, büszkék vagyunk rád!                                                           Szabó Anita 

   

A KÖRNYEZET TISZTASÁGÁÉRT TETT 
 

Juhász Kolos (2.a) a Föld napján a Maros-parton tevékenykedett. Elismerés illeti ön-
kéntes munkáját: 3 db 60 literes kukazsákot szedett tele szeméttel. 

ISMÉT MEGTELT A KUPAKGYŰJTŐNK 
 

Jótékony célokra továbbítjuk a zsáknyi mennyiséget. Köszönet a hasznos és kör-
nyezettudatos munkáért mindenkinek. 

AZ ÉDESANYÁKAT ÉS A NAGYMAMÁKAT 
KÖSZÖNTÖTTÜK 

 

A május 1-jei szentmise keretében a 
2. évfolyamunk adott műsort. Köszö-
net a megható előadásért a diákok-
nak és felkészítő pedagógusaiknak.  
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ZÖLD OLDAL 

FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHETET TARTOTTUNK 
Tanítványaink teremtett világgal szembeni keresztény magatartásának kialakítását és fejlesztését ki-
emelten fontosnak tartjuk. A környezettudatos magatartás formálásához kiváló lehetőséget biztosít a 
Fenntarthatósági Témahét, melyhez iskolánk ebben az évben is csatlakozott. 

GASZTROKLUB AZ ÖKO SZAKKÖR KERETÉBEN 
 
   A Fenntartható fejlődés jegyében létrehozott intézményi Erasmus+ projektünk keretében, az idei tanévben négy 
alkalommal Gasztroklubot hirdettünk, az egészséges táplálkozás jegyében.  
   A Gasztroklub foglalkozásain bármelyik szignumos tanuló részt vehetett, de főleg az Ökoparlament tagjai, illetve 
akik a Fenntartható fejlődés projektünk tagjai gyűjthették Erasmus pontjaikat, a klub eseményeken való aktív részvé-
telükkel. 
   A négy alkalom közül az elsőn egészséges, illetve egészségtelen nasikat hasonlítottunk össze, illetve meg is kóstoltuk 
azokat. A csomagolásaikon olvasható információkat is tudatosítottuk a gyerekekben és színes plakátokat is készítet-
tünk. 
  A következő találkozáson a tanulók saját készítésű cukormentes nassolnivalót, muffint készítettek, amit aztán jóízűen 
el is fogyasztottak. 
   A harmadik foglalkozáson a Boldogasszony Forrása Ház konyhájában a gyerekek saját készítésű húsmentes, kéz-
műves hamburgert állítottak össze, sok-sok zöldséggel. A közös sütés közben a gyerekek számos információval gaz-
dagodhattak a fenntartható zöldség termelésről és állattartásról. Mariann néni és Éva néni vezetésével számos új 
receptet próbáltak ki, melyeket a gyermekek ezután otthonaikban is kipróbálhattak, lehetőséget adva arra, hogy az 
egész család nyitottabb lehessen egy fenntarthatóbb jövőre. 
   Végül egészséges zabpelyhes-joghurtos-mézes-banános finomságokat készítettek a gyerekek, melyet aztán jóízűen 
el is fogyasztottak, ügyelve arra, hogy a lebomló szerves hulladék a komposztba, az élelmiszerek csomagolásai pe-
dig a szelektív hulladékgyűjtőbe kerüljenek. 

Köszönjük a közös élményeket és az együtt sütés-főzést! 
Mariann néni és Éva néni, angoltanárok 

KREATÍV 
Baloghné Kovács Éva pedagógusunk tanítványainak adott rajz órai feladataiból válogattunk:  

Téma: 5.a Antik görög vázák tervezése 
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SZÍNES VILÁG 

HORDD ÚJRA! 
 

A fenntarthatósági témahétre Niki néni nagyon sokféle videót ajánlott számunkra. Ezek közül Dr. Jane Goodall 
(Dr. Goodall Recycles a Beloved Shirt) videójára esett a választásunk. Ebben a tudós egy számára különösen kedves, 
zöld színű inget viselt. Felelevenítette azokat az eseményeket, amelyek során szintén ezt a bizonyos zöld inget hord-
ta. A viseletes darab több mint egy évtizedes használat után erősen kifakult, a nyaka kissé szétfoszlott, és Dr. 
Goodall lassan elérkezettnek látta az időt, hogy megváljon tőle, és leadja újrahasznosítás céljából. Most már nyu-
godt szívvel megtehette, hiszen nem használt el többet a Föld erőforrásaiból, mint amennyi feltétlenül szükséges volt. 

Angol órán, a videó megnézése után, azon kezdtünk el gondolkodni, hogy mennyire pazarló és környezetszennye-
ző, ha állandóan új ruhákat veszünk magunknak. Lerajzoltuk az ötleteinket, majd felírtuk a táblára, hogy milyen trük-
kökkel lehetünk divatosak, és hogyan dobhatjuk fel régi ruhadarabjainkat. Így tovább lesz kedvünk viselni őket. 

Alapdarabokat vegyünk és váltogassuk a kiegészítőket. Rávasalható matricákkal, batikolással, vágással, festéssel 
nagyon látványos változáson mehetnek át ruháink. Az sem hátrány, ha valaki tud varrni. Ha pedig kinőttük őket, ak-
kor a legjobb, ha keresünk nekik gazdát: fiatalabb rokonok, barátok vagy nehéz helyzetben lévő ismerősök vagy 
ismeretlenek bizonyára örülni fognak nekik. 

Amikor mindezt átbeszéltük, akkor kezdődött a legérdekesebb rész: régi ruháink felújítása motívumok ráfestésé-
vel!                                                                                                                                                    7. b osztály 

„AZ EURÓPAI ISKOLÁK A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT-  
2020-1-HU01-KA229-078787_6” ERASMUS+ diákmobilitás 

2022. március 27- április 1. 
 

   A horvátországi Kaštel Noviba utaztunk - öt diák és két tanár, ahol öt ország diákjai 
találkoztunk. Az első nap angol nyelvű prezentációt tartottunk egymásnak arról, hogy a 
lakóhelyünkön mi az a kulturális és természeti kincs, ami az “ökoturizmus” lehetőségét rejti 
magában. Ezen kívül Herczeg Gergő és jómagam egy diák öko-parlament szerepjátékot 
vezettünk diáktársainknak.  
   A tenger és a hegyek karnyújtásnyi távolságban voltak tőlünk. Különleges - tengeri és mediterrán - ételeket pró-
bálhattunk ki. Sokat kirándultunk. Ezek közül kiemelkedő élményt jelentett a Krka Nemzeti Park. Számos világörökségi 
helyszínen is jártunk: Trogir városában, Split belvárosában; Šibenikben a Szent Jakab katedrálisban… 
   Megismertük Rómeó és Júlia helyi változatát: Miljenko and Dobrila tör-
ténetét. Családoknál szálltunk meg, akik nagy szeretettel fogadtak minket. 
Azóta is kapcsolatban vagyok azzal a horvát lánnyal, akinek a szülei ven-
dégül láttak. Angol nyelvtudásunknak nagy hasznát vettük: volt alkalmunk 
gyakorolni az idegen nyelvet. Emellett örömünkre szolgált, hogy a romániai 
Halmiból érkező öt diákból három beszélt magyarul. Velük is összebarát-
koztunk.  
   Összességében elmondhatom, hogy fáradtan, de élményekben gazdagon 
érkeztünk haza egy hét távollét után Makóra.                                                                        Ágoston Boglárka 7.a

ÚJ HANGSZEREKET KAPOTT A 
SZIGNUM 

A 3.b osztályosok már ki is 
próbálták őket; sőt a Boldog 
Terézia anya nap program-
jain is hallhattuk a hangjukat.  

TRAKTOROKKAL BÚCSÚZTAK  
A SZIGNUMTÓL IS 

A Galamb József Mezőgazdasági Tech-
nikum végzősei szerenádot is adtak is-
kolánk közösségének. Az intézmények 
között pedig zenés felvonulást tartottak. 
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IDŐT ADTAK, KINCSEKET KAPTAK A PLÉBÁNIAI NAP RÉSZTVEVŐI 
 

   Játékos közösségépítő délutánt szervezett a Makó-belvárosi római katolikus egyház-
község áprilisban. A szombati alkalom bővelkedett vidám pillanatokban és lelki progra-
mokban, amelyek célja egymás alaposabb megismerése volt.  
   Az egyházközség vezetője, Pálfai Zoltán atya elmondta, hogy mindig imádkoznak azért, 
hogy a jubileumi esztendő gyümölcsöket hozzon. Ebben a különféle programok is segítséget 
nyújtanak, amelyekből havonta terveztek egyet. Áprilisban például egy kötetlen, az össze-
tartozás mélyítő délutánra várták a plébánia tagjait.  – A célunk, hogy időt ajándékozzunk 
egymásnak azért, hogy jobban megismerhessük a másikat. Most lesz lehetőségünk együtt 
lenni, beszélgetni, játszani, imádkozni és így többet megtudni azokról, akikkel sokszor talál-
kozunk ugyan, de mégsem tudunk róluk eleget – avatott be az esemény fő szervezője.  
   Reiszné Surinás Piroska elmondta számos érdekes feladatot terveztek, amelyek közt éne-
kes tudáspróba, bingózás, bibliai kérdezz-felelek, puzzle, szabadulószoba, plébánia túra és 
kincskeresés is szerepelt. A mozgást előnyben részesítők métázhattak, csocsózhattak, meglá-
togathatták a templomtornyot és körtánc foglalkozáson is részt vehettek.  A koordinálást a 
Szent István Ifjúsági Ének- és Zenekar tagjai és önkéntes segítők vállalták fel, akik minden 
korosztály számára készültek tartalmas elfoglaltságokkal.  
   A szombat délutáni programon közel nyolcvanan gyűltek össze; a közös ebédet követően 
zajlottak a különböző állomások feladványai, amelyeket hálaadó szentmise és tábortüzes 
örömzenélés zárt. Kincset pedig mindenki talált, mert a barátság, a vidámság és a közösség 
élményével gazdagodhatott.                                                                                   -sza- 
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„Keljünk útra, hogy életet merítsünk!” 
Egyházmegyei zarándoklaton adtunk műsort Óföldeákon 

 
A zarándoklat kinek-kinek egyéni jelentést hordoz, de Mária hónapjában, májusban egy 
ilyen szent hely meglátogatása, mint a Szűz Mária, keresztények segítsége erődtemplom 
Óföldeákon, lelkileg-testileg megtisztító esemény lehet. Az én életemben nem ez az első 
ilyen zarándokút – a Szentföld, Róma, Lettország, Csíksomlyó és Máriaradna után –, de 
mindenképp ez a legkedvesebb… már nem először voltam itt, Makótól ez az egyik legrö-
videbb úton elérhető zarándokhely.  
Elsőként harmadikosaink mutatkoztak be: egy régi néphagyományt, a pünkösdi királynévá-
lasztás szertartását elevenítették fel. A 3. a tánccsoportja Rábaközi pünkösdölőt és Rábakö-
zi ugróst táncolt. Műsorukat betanította: Csókási Csaba néptáncpedagógus. Ugyancsak 
néptáncot mutatott be Szilágyi Kenese, aki a Székelyföldre kalauzolt el minket Széki sűrű 
tempó és ritka táncával. Felkészítője: Doktor László. 
Az istenkeresés József Attila személyiségében és költészetében hamar megnyilvánult. A ma-
kói évei alatt írt Szépség koldusa kötet 100 éves jubileumát ünnepeltük a közelmúltban. Eb-
ből való a Csöndes estéli zsoltár című szabadvers, ami ugyan még a fiatalkori költő alkotá-
sa, ám mégis mély gondolatokkal fejezi ki a kötődés vágyát a Jóistenhez. Előadta: Földvá-
ri Bernadett, 6. osztályos tanuló. A zarándoklat egy másik formáját, a tisztelet kifejezését 
láttuk József Attila Szeged alatt című költeményében. A hála és a köszönet vitték lábait Ma-
kóról Szegedre. Amint Tóth Feri bácsi kötetéből tudjuk, Juhász Gyula nagyon megilletődött 
fiatal barátja láttán. Azt hitte, beteg és lázas, pedig csak a nap sütötte meg a több mint 
30 kilométeres gyalogtúra alatt. A verset Szilágyi Kenese, ötödik osztályos tanítványunk 
szavalta el. Zarándok-lelkünket további versek segítették ráhangolni a búcsúra – Sárhelyi 
Erika: Félúton és Hegyi Éva: Húsvéti ének. 
Az érdeklődők egy olasz és egy spanyol gitárművész Matteo Carcassi és Francisco Tarrega 
vidám darabjait is meghallgathatták Binecz Márton előadásában. Felkészítője: Rónai Dániel. 
A műsor folyamán két alkalommal csendült fel Mária-ének. Az Ave Mariát, az Angyali üdvözlet 
egy kórusműként való feldolgozását Horváth János igazgatóhelyettesünk édesanyja, Hegyi Éva 
komponálta. Ez az ének a Mária-búcsú elmaradhatatlan ráhangolása. Előadta a Horváth család. 
Később Hedvig nővér is elénekelt egy latin nyelvű Mária-dicséretet, a Salve Regina egyik kevéssé 
ismert dallamát. 
A másokkal való találkozás öröme, a közös út feltölt, erőt ad a továbbiakhoz, megemel, felemel. 
Ehhez az élményhez szerettünk volna – röviddel pünkösd ünnepe előtt – hozzájárulni. Reméljük, 
műsorunkkal tudtunk élményt adni, hogy zarándoktársainkkal közel engedjük magunkhoz a Jóisten 
kegyelmét.                                                                                                                       Mészáros Ildikó tanárnő 



 

 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

SPORT, SPORT, SPORT 
Közkívánatra ismét önvédelmi projekthét volt a Szignumban 

Ebben a tanévben már második alkalommal ismerkedhettek meg az aikido 
alapjaival tanulóink a testnevelés órák keretein belül. A Makó Budo Klub 
aikido szakosztályának képviseletében, Zsilák Melinda és Majoros Máté tar-
tott minden osztálynak bemutató foglalkozásokat április utolsó hetében.  A 
kezdeményezés célja a mozgás megszerettetésén kívül az érdeklődés felkel-
tése volt a sportág iránt, amely a diákok körében kedvező fogadtatásra ta-
lált.  

Szignumos atlétika sikerek 
Április 26-án városi, egyéni atlétikai versenyen voltak a Szignum tanulói. Az induló hét sportoló hét 
tanuló érmet szerzett a megmérettetésen: négy arany-, három ezüst- és két bronzérmet. A diákokat 
Cseszkó Szilveszter és Kanderné Németh Györgyi pedagógusok készítették fel. Az érmesek osztályfő-
nöki dicséretben és szaktárgyi ötösben részesültek, a többiek szaktanári dicséretet és testnevelés ötöst 
kaptak helytállásukért.  
Elért eredmények: 
Varga Milán (8.a) két aranyérmet szerzett, kislabda dobásban és súlylökésben. Nándori Barnabás 
(8.a) 300 m-es futásban lett aranyérmes. Szabó Hanna Panna (7.b) 1500 m-es futásban és 
kislabdadobásban ért el 2. helyezést.  Bány Boglárka (7.b) kislabdadobásban állhatott a dobogó 3. 
fokára. Szűcs Kleopátra (5.a) 600 m-es futásban szerzett bronzérmet , Qunaj Leonita  (5.b) 600 m-en 
ezüstérmes, és kislabdabobásban aranyérmes lett. Szűcs Napóleon (6.a) szépen helytállt  a verse-
nyen.  Gratulálunk a sportolóknak és felkészítőiknek! 

Kerékpáros Iskola Kupa 
A Makói Városi Baleset-megelőzési bizottság által kiírt elméleti és gyakorlati versenyében diák-
jaink rendkívül eredményesen szerepeltek. A vetélkedőn Juhász Dávid (7.b) 2., Molnár Mihály 
Szebasztián (7.b) 3. helyezést ért el. Dávid továbbjutott a megyei fordulóra, Misi pedig tarta-
lékként várja a folytatást. Felkészítőjük Horváth János tanár úr volt. Gratulálunk! 

Újabb úszó sikerek 
Gera-Panyor Viola (2.a) ezúttal a Hódmezővásárhelyen rendezett Hátgerinc Kupán remekelt.  A 
megmérettetés első napján 100 m háton 1., 100 m gyorson 3. helyezett lett. A második versenyna-
pon 50 m háton arany-, 50 m gyorson bronz-, 200 m háton ezüstérmet szerzett, 200 m gyorson pe-
dig a 6. helyen végzett. Gratulálunk és további szép eredményeket kívánunk! Fotó forrása: Panyor 
Krisztina facebook oldala. 

Dobogós taekwondo eredmények 
A május 7-én, Gerencáson rendezett Fehér Övesek Kupája versenyen a Makó Budo Klub 
Taekwondo szakosztály Szignumos tagjai szép sikereket értek el. Fehér kupa: Géczi Csaba: forma-
gyakorlat 3. hely; küzdelem 1. hely, Modok Csaba: formagyakorlat 2. hely; küzdelem 3. hely. 
Spárta kupa: Géczi Csaba: küzdelem 1. hely. Gratulálunk a kiváló teljesítményhez és további sike-
reket kívánunk! 
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VELÜNK TÖRTÉNT… 
A 4.a osztály képes hírei 

1. Csongrád-Csanád és Békés megye határán megálltunk és jól szétnéztünk a kilátóból.  
2. A testvérosztályunkkal találkoztunk… 
3. Osztálykirándulás Csongrád-Bokroson 
4. Terézia anya nap és az osztály 
5. Három osztálytársunk keresztelője 
6. Tehetséges diákok: Pap Zsófi szövegértés első helyezést, Császár Adrienn néptánc ezüst fokozatot szerzett.  
7. Felköszöntöttük az édesanyákat.                                                                  Közreadta: Nyúl Patrícia M. Fidelis of.  
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SZEKÉREN IS ÉRKEZTEK ZARÁNDOKOK ÓFÖLDEÁKRA 
 

   Hagyományt teremtett a Szeged-Csanádi Egyházmegye májusi, közösséget 
erősítő eseményével. Az ősi erődtemplom előtt bemutatott május 14-i, szombat 
délutáni szentmisére több településről gyalogosan és kerékpárral is érkeztek a 
hívek, de akadt, aki lóháton vagy szekérrel tette meg az utat.  
   Öt esztendős története van már a „Keljünk útra, hogy életet merítsünk!” mottóval 
meghirdetett lelki eseménynek, amelyet Óföldeákra szerveznek. Az egyházmegye 
egyik legrégebbi építészeti emléke a Szűz Mária Keresztények Segítsége Erőd-
templom, amely minden év májusában találkozási pontként szolgál a hívek számá-
ra. – Központi fekvése miatt, elérhető távolságban fekszik a különböző helyekről 
érkezők számára. A zarándoklat mindig az életútnak a tükörképe, az elindulástól 
a megérkezésig, a születéstől a halálig. Felajánlás is a Jóisten felé; minden lépés-
sel rábízzuk önmagunkat és kezébe tesszük az utunkat – avatott be Pálfai Zoltán 
atya.  
   A makói plébános ezúttal is gyalogosan tette meg a mintegy 17 km-es utat az 
egyházközsége tagjaival együtt, egy közös szándékért imádkozva. 2022-ben ün-
nepli ugyanis a Szent István Király Plébániatemplom a felszentelésének 250. év-
fordulóját. Az alkalmat megelőző előkészületi évben komoly programsorozatot 
valósít meg a közösség, melynek célja a jubileumról való méltó megemlékezés. 
Elhatározásukat tavaly augusztusban egy 30 km-es, Szegedig tartó gyaloglással 
vitték a Szűzanya elé, és idén is Nagyboldogasszony napján köszönik majd meg 
egy visszafelé tartó úttal. A köztes időben kerékpárral és busszal is többször fel-
kerekednek még, hogy megtapasztalják az úton levés élményét.  
A makóiak így gyakorlott zarándokoknak számítanak; csapatukhoz most is csatlakozott Benák Sándor, aki tavaly is 
lovával, Szellővel tette meg a távot. Nagypál Zoltán pedig a Sziszi és Bogár által húzott szekérrel érkezett a mai 
napra, hogy a részvétel mellett segítse a csomagok szállítását és pihenési lehetőséget is biztosítson a legkisebbek 
számára. 
   A főként Makóról, Hódmezővásárhelyről és Szegedről érkezők útja Földeákon kapcsolódott össze, innen együtt 
haladt az imádságos és énekes menet az óföldeáki erődtemplomig. Környező terén néprajzi előadás és kulturális 
program zajlott, utóbbin a Szignum diákjai léptek fel. Mária-litánia vezette be a szabadtéri szentmisét, amelyet 
Serfőző Levente mutatott be. – Sokan sokfelől jöttünk a mai napra, busszal, autóval, kerékpárral és gyalogosan. 
Meghozta mindenki a maga áldozatát, hogy itt lehessen, hogy együtt ünnepeljünk és találkozzunk.  Ez a zarándoklat 
Isten nagy kegyelme számunkra; tényleg a szívünk vágya volt, hogy legyen egy hely, ahová útra kelhetünk, és ami a 
miénk.  Óföldeák, ez a templom, a Mária tisztelet, az imáink, és áldozataink segítenek bennünket itthon lenni és egy-
máshoz közelebb jutni – emelte ki az oktatási püspöki helynök szentbeszédében.  
Az egyházmegyei zarándoklaton az idén is sokan gondolták úgy, hogy volt miért útra kelniük, hálát adniuk és imád-
kozniuk.                                                                                                                                            Szabó Anita 

(Fotók: Kúszné Nagy Tímea, Majoros Márton) 

KÜLÖNDÍJAS RAJZOSUNK  
Erki-Kiss Anna (2.a) a Láttad-e 
már a zenét? elnevezésű, 4 me-
gyében meghirdetett rajzpályá-
zaton a szakmai zsűri különdíjá-
ban részesült. Gratulálunk! 

KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁZÓINK 

Mészáros Botond (8.a) és Pósa Krisztián Márk (8.a)  sikeres 
komplex középfokú ECL nyelvvizsgát tettek. Gratulálunk 
diákjainknak és felkészítő tanáraiknak, az angol nyelvű 
munkaközösség pedagógusainak. 

IKREK HAVA - SZÍNHÁZÉLMÉNY 
   Amikor megtudtam, hogy az Ikrek hava című előadást fogjuk látni a Radnóti Miklós Színház-
ban, nagyon megörültem neki, mivel már hallottam róla. A színdarab egyfelvonásos volt. Há-
rom színész játszott a darabban, egy színész több szerepet is kapott, amitől az élő adás még 
izgalmasabb volt. Az író életének egy meghatározó pillanatát mutatta be, leginkább gyermek-
korát és azt, hogy hogyan is tudta feldolgozni, hogy a testvére és anyukája is meghalt, mikor ő 
megszületett. Többen is tudtak jelenetekkel azonosulni, mit például én is. Ami számomra különleges volt, hogy a da-
rab után a színészekkel is tudtunk beszélgetni. Bemutatkoztak és kérdéseket is tettek fel nekünk, amelyek közül volt, 
amire én is tudtam válaszolni. Nekem nagyon tetszett az előadás, és remélem, sok ehhez hasonló darabra jutok még 
el.                                                                                                                                Weszely Mária Sarolta 8.a 

(Az előadás megtekintése a Lázár Ervin Program keretében valósult meg. – a szerk.-) 



 

 

SZIGNUM OLDAL 

FÜRKÉSZ rovatba 
válogatta az IDB  

 
TERMÉSZETES GONDOLATOK: 

Május:  

„El sem tudjuk képzelni a 
jövő embereinek szenvedé-
sét, ezért nem is teszünk túl 
sokat értük.  
Amit most csinálunk, az 
olyan károkat okoz, ame-
lyek csak évtizedek múlva fognak bekövetkezni, ezért 
nem is vállalunk értük felelősséget, és úgy állunk az 
egészhez, hogy az eljövendő nemzedékek gazdagabbak 
és erősebbek lesznek nálunk, úgyhogy meg tudják majd 
oldani a saját problémáikat.  
De mire odajutnának, ezek a problémák már akkorára 
nőnek, hogy nem lesznek képesek megoldani őket.” 

(Kim Stanley Robinson) 
Versben a tavasz: 
 
• Tavasz van, tavasz van, 

gyönyörű tavasz, A vén 
Duna karcsú gőzösökre 
gondol, Tavasz van! Hal-
lod-e? Nézd, hogy karikázik Mezei szagokkal a tava-
szi szél. (József Attila) 

• Odafent egy felhő, csöpp fodor, égi réten árván ban-
dukol, eltévedt a szélben, pityereg, könnye futó zápor, 
lepereg. (Fésűs Éva) 

• Ha bölcsebb lennék, mint milyen vagyok, innám a 
fényt, ameddig rámragyog, a nap felé fordítnám ar-
comat, s feledném minden búmat, harcomat. (Várnai 
Zseni) 

• A földre fekszem, hallgatom szívét, az égre nézek, 
kémlelem színét, ég, föld között angyali üzenet hirdeti 
a jövendő életet. (Juhász Gyula) 

• Lassú séta közben nyílik fel szemem, mit most látni en-
ged, el sem hiszem. Ébred a természet a tavasz fényei-
vel…Látni, érezni kell e csodát, hinni azt, mindig van 
tovább. (Karsai Tibor) 

 
Mindig légy figyelmes:  
A nyitott gondolkodáshoz 
szorosan hozzátartozik az, 
hogy megpróbáljuk átérez-
ni mások helyzetét, hiszen 
így könnyebben megérthet-
jük a problémáikat. 
Mindannyiunkkal előfordulhat, hogy valami nem úgy sike-
rül, ahogyan azt elképzeltük, és bizony ilyenkor milyen 
jólesik egy olyan ember társasága, aki megért bennünket 
és együttérez velünk. 

 
Gyere velünk moziba!:  

Filmajánló: Centopia hőse  
 német-ausztrál-belga-indiai fantasy 

 

   Centopia varázslatos szigete nem mindenki számára 
válik láthatóvá. Miután Mia rájön, hogy a birtokában 
levő varázskő valójában egy ősi prófécia része, a lány 
csodálatos kalandra indul, hogy szembenézzen saját sor-
sával. Centópia varázslatos világába utazik, hogy meg-
mentse az egyszarvúakat, és hogy megállítsa a gonoszt, 
amely az egész világot fenyegeti. 

 Egy perc humor:  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
Állati hírek: Pórul járt kiskedvencek 
A háziállatoknak megvan az a speciális képességük, 
hogy viszonylag könnyen tudnak hatalmas bajba keve-
redni. Ez a váratlan zűr pedig emberi szemmel nézve 
sokszor rendkívül vicces tud lenni. 

Macskák, akik nagyon rossz döntést hoztak. 

Egy kis anyák napi meglepetés: 
A hetedikesek technikaórán könyvjelzőt hímeztek. 
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UTOLSÓ OLDAL 

ESEMÉNYNAPTÁR 
2022. május-június 

22. v Szentmise 8. a-b 

29. v Elsőáldozás. Szentmise 3.a-b 

JÚN. 3. p Nemzeti összetartozás napja 

5. v Pünkösdvasárnap 

6. h Pünkösdhétfő 

15. sze Szignum nap 

18. szo Nyolcadikos ballagás 

21. k Utolsó ebédfizetési lehetőség. 
16 ó Tanévzáró osztályonként, 
Bizonyítványosztás 

22. sze- Nyári szünet ☺☺☺ 

HÍREK 
 

Esni is tanultak a diákjaink 
Ebben a tanévben már második alkalommal rendeztünk 
önvédelmi projekthetet, amelyen az aikido alapjaival is 
megismerkedhettek tanulóink a testnevelés órák keretein 
belül. A Makó Budo Klub aikido szakosztályának képvise-
letében, Zsilák Melinda és Majoros Máté tartott minden 
osztálynak bemutató foglalkozásokat.  A kezdeményezés 
célja a mozgás megszerettetésén kívül az érdeklődés fel-
keltése volt a sportág iránt, amely a diákok körében ked-
vező fogadtatásra talált.  

A legjobb szövegértőnek bizonyult 
A csanádpalotai Dér István Általános Iskolában megren-
dezett,  Makó és térségi szövegértési versenyen 
(a 2. 3. 4..osztályos korcsoportban), Pap Zsófi 4.a osztá-
lyos tanuló I. helyezést ért el. Felkészítő pedagógusa: La-
dányiné Molnár Éva. Gratulálunk! 

Ügyes mesemondónk 
Bárdos Ferenc (3.a) kiváló teljesítményt nyújtva, továbbju-
tott a mesemondó verseny megyei fordulójába, ahol a 
rendkívül felkészült mezőnyben szépen helytállt. Gratulá-
lunk tehetséges diákunknak és felkészítőjének, Kúszné 
Nagy Tímea tanítónőnek.  

Döntőbe jutott hittanosok 
A 4.a 3 csapattal nevezett be és teljes osztálylétszámmal 
vett részt az orosházi megmérettetésen, melynek témája 
az Oltáriszentség volt. Egyik csapatuk bejutott a döntőbe, 
amelynek tagjai Császár Adrienn, Kozma Iringó, Pap Zsófi 
és Varga Viktória voltak. Gratulálunk! 

Arany- és ezüstminősítést szereztek 
Május 7-én, szombaton rendezték meg Deszken a III. 
„Rözögtessük mög” országos szóló versenyt, ahol a dél-
alföldi táncok ismeretét, hiteles viseletét kellett bemutatni 
a neves zsűri előtt. A Forgatós Táncegyüttes szignumos 
tagjai közül a páros szólisták mezőnyében Császár Adri-
enn (4.a) és Juhász Dávid (6.b) ezüstminősítést szerzett. 
Ugyanezen a megmérettetésen Szilágyi Kenese Lajos 
(5.b) arany minősítést és a zsűri elnökének különdíját kap-
ta táncospárjával, amelynek eredményeként részt vehet-
nek a júniusi Duna Karneválon dél-alföldi táncukkal. Gra-
tulálunk az ügyes táncosoknak! 

Néptáncos pedagógus siker 
A 2022. május 6-7-én, Deszken megrendezésre került 
„Rözögtessük mög!” Dél-alföldi szóló és páros táncok III. 
országos versenyfesztiválján Csókási Csaba, a Makói Ma-
gán Zeneiskola néptáncpedagógusa, aki a Szignumban is 
oktatja diákjainkat, arany minősítést ért el. Gratulálunk 
Csaba bácsinak! 

Kürt eredmények 
A Makói Magán Zeneiskola növendékei kiemelkedő ered-
ményeket értek el a 2022. április 29-én, a Mórahalmon 
megrendezésre került VII. Csongrád-Csanád Megyei Réz-
fúvós versenyen. Kürt hangszeren Farkas Balázs (5.b) 
ezüst minősítést kapott, Seres Tamás (8.a) dicséretet ka-
pott. Gratulálunk! 

NYELVÉBEN ÉL A NEMZET” 
avagy a mémek mint közhelyek vagy a kortárs népi 

kultúra része 
 
Napjainkban mindannyian találkozunk mémekkel, a 
kérdés csupán az, hogyan értékeljük őket. Vannak igen 
kreatív megoldások, mások szövege vagy képanyaga, 
vagy épp a kettő együtt közhelyszerűnek hat. Az 5. 
osztályos nyelvtan tananyagba bekerült a téma. Diák-
jaim gyűjtéséből adok közre egy csokorra valót. 
 

Válogatta: Mészáros Ildikó tanárnő 

Kiadja:  Szignum Kéttannyelvű Egyházi Általános Iskola 6900 Makó, Szent István tér 14 - 
16.  Telefon: 06 - 62/213-052 e-mail: szignum@szignum.hu  

web: www.szignum.hu Felelős kiadó:  Majorosné Rácz Krisztina Szerkesztő: Szabó 
Anita Fotó: Majoros Márton, Mészáros Ildikó Tördelés: Hudák Szabolcs  

Korrektúra: Horváth János 


