
 

 

 

  

XVIII. évfolyam 6. szám 2022. június 

A Szignum Kéttannyelvű Egyházi   

Általános Iskola havilapja 

2021/2022: FIGYELMES ÉV 

KEDVES DIÁKJAINK! 
 

   Végre, itt a nyár! Azt kívánjuk Nektek, hogy pihenjetek a szünetben, gyűjtsetek sok 
élményt, és ha van rá alkalom, kiránduljatok, töltsétek tartalmasan a szünetet! Sok lehe-
tőség vár… A pihenés nem jelent tétlenséget, segítsetek otthon a szüleiteknek is! Legye-
tek minél többet a szabadban, sportoljatok, játsszatok sokat és élvezzétek a digitális 
világon kívüliséget. Azért a tanáraitok által kért nyári teendőitekről se feledkezzetek 
meg! A tanévkezdéssel kapcsolatos, fontos információkról (tankönyvosztás, tanévnyitó) 
augusztusban tájékozódhattok az iskola hirdetőtábláin és a honlapunkon.  

Első tanítási nap: 2022. szeptember 1. (csütörtök) 
                                                    Jó pihenést, tartalmas, szép nyarat kívánunk!                     A Szignum tantestülete    

Bolondballagás: 
Az utolsó előtti tanítási napon zenés 
és vicces felvonulással köszöntek el 
diáktársaiktól és az iskola dolgozóitól 
végzőseink.  

Bébitablóval is búcsúztak a 8.b-sek: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lépésről lépésre: 
Szintet léptek, de nyomot is hagytak 
maguk után a Szignumban 2021/22. 
tanévben alapfokú tanulmányaikat 
végzők. Kezdeményezésükkel, remél-
jük hagyományt is teremtettek.  

BALLAGÓ JÚNIUS 
Nyolcadikosaink számára nem csak emlékezetes, de mozgalmas is volt ez a hónap. 
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MEGHITT HANGULATÚ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BALLAGÁS A SZIGNUMBAN 

 
   44 végzős diák számára csengettek be utoljá-
ra a Szignumban. A makói kéttannyelvű egyhá-
zi intézmény udvarán tartott, családias esemé-
nyen ünnepelték a végzős diákokat, akik utoljá-
ra járták be egykori tantermeiket és köszöntek 
el pedagógusaiktól. 

 
   Elköszöntek a magyar-angol kéttannyelvű és angol nyelvi ta-
gozatos osztályokban alapfokú tanulmányaikat befejezők a 
Szent István téri iskolában. Az előző két esztendőben jó gyakor-
latként kidolgozott, családias hangulatú szabadtéri ünnepséget 
szervezett ezúttal is a végzősöknek az intézmény, a ballagtató 
hetedikesek és a családtagok körében. A modernizált, folyama-
tosan szépülő és parkosított belső udvaron szentmisével kezdő-
dött a ceremónia, melyet Pálfai Zoltán atya, a 250 éves jubileu-
mát ünneplő Makó-belvárosi római katolikus templom plébánosa 
mutatott be. Beszédében a felnőtté válás folyamatát emelte ki és 
az ezzel járó felelősségre hívta fel a diákok figyelmét. 
   Ezt követően a ballagtató hetedikesek adtak műsort diáktársa-
iknak. - A verses-énekes összeállításban a ceruza történetén ke-
resztül fontos értékekre szeretnénk felhívni a nyolcadikosok fi-
gyelmét, mint a hit, a bátorság, a javítás lehetősége, a belső tar-
talom és a tudatosság – tájékoztatott Hudákné Vizhányó Gyön-
gyi, a 7.a osztályfőnöke. Az előadás végén a ballagtatók átad-
tak egy tarisznyányi útravalót is az élethez: apró cipót, sót, egy 
kis üvegcse bort, szerencsét hozó pénzérmét, és az iskoláról ké-
szült képet is.  
   A nyolcadikos osztályok egy-egy képviselője pedig megható 
sorokban köszönt el társaik nevében is az alma matertől és a 
pedagógusoktól. - Nemcsak tantárgyi tudásunk bővült a nyolc év 
alatt, hanem azt is megtanultuk, hogy nincs lehetetlen, hinnünk kell 
magunkban és együtt többre, bármire képesek vagyunk – mond-
ta búcsúbeszédében Puskó Petra Maja és Juhász Laura.  
   Az alapfokú tanulmányaikat elvégző 44 diákhoz az intézmény 
nevében Majorosné Rácz Krisztina szólt. - Az erőink, az erőforrá-
saink mindig ott fakadnak, ahonnan jövünk, ahonnan származunk. 
A család mindig ott lesz mögöttetek. Az iskolától most elköszön-
tök és én abban a reményben kívánok minden jót nektek, hogy 
az itt kapott alapvető emberi értékeket tovább növelitek a kö-
vetkező években és megtaláljátok azokat a kincseket, amelyek-
kel méltó módon tudtok gazdálkodni – hangsúlyozta beszédében 
az iskola igazgatója, majd átadta az intézményi elismeréseket is.  
   A fenntartó Boldogasszony Iskolanővérek Boldog Gerhardinger 
Terézia-díjában idén Bartha Ágota Flóra és Juhász Laura, Tarto-
mányfőnöknői dicséretben Kis Ramóna és Mágori Levente Balázs 
részesült. Ezen az alkalmon kerültek kihirdetésre az Ollexik Vik-
tor pályázat nyertese is; ezúttal Siket Mira Liliána munkáját első 
helyezéssel díjazták  
   Az utolsó becsengetést követően virágok és mosolyok, elérzé-
kenyült tekintetek kíséretében zajlott a ballagás az intézmény 
termeiben. Az utolsó általános iskolás fényképek elkészülte után 
családi körben folytatódott délután az ünneplés. A nyolcadiko-
sok, bár szintet léptek, de nyomot hagytak a Szignumban és an-
nak lépcsőin is: egy-egy idézet is tanúskodik a jövőben a most 
ballagott osztályokról. 

Szabó Anita 
(Fotó: Majoros Márton) 
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FÓKUSZBAN ÜNNEPLŐ  

BALLAGÁS 2022 
MAJOROSNÉ RÁCZ KRISZTINA IGAZGATÓ ASSZONY BESZÉDE 

 

Tisztelt ünneplő közösség! Tisztelt vendégeink!  
Kedves diákok! 
 
Ezen a régóta várt napon, amikor 
számos – most épp megnevezhetet-
len – érzés kavarog bennetek, sze-
retnék néhány kedves gondolattal 
hozzájárulni ahhoz az úthoz, amely 
előtt álltok. 

Mindenek előtt jöjjön egy történet. 
 
A szakértő 
 
Mindent tudni akarok, és ha kell, bejárom ezért az egész 
világot! – határozta el magát egy napon egy igen ifjú 
ember.  
Fiatal volt még, de volt elég bátorsága, hogy belevágjon 
egy kalandba és amint mondta, úgy is tett. Elindult, hogy 
bejárja a világot. 
A legkiválóbb tudósoktól sajátította el a földrajz, a törté-
nelem a különféle művészetek és tudományok teljes skálá-
ját. Idegen nyelven tanult, felfedezte a műszaki tudomá-
nyokat és útközben szenvedélyes rajongója lett még a 
matematikának is, pláne az informatikának, hisz menet 
közben kiszámíthatatlan jelenségek bonyolították a nap-
jait, pl. járványhelyzetbe ütközött, volt, hogy hetekre be 
kellett zárkóznia egy szobába és a virtuális kapcsolódás-
ban is meg kellett felelnie, hogy tovább haladhasson a 
megkezdett útján. 
Mindazt, amit a nyolc éven keresztül tartó úton megtanult 
és felfedezett, bevéste, lerajzolta, elmentette, elmesélte, 
leírta, eltáncolta, videóra rögzítette, majd boldogan és 
elégedetten hazatért. 
- Most már mindent tudok – nyilatkoztatta ki a családjá-
nak. 
Néhány nappal később ellátogatott egy híres, az egész 
világon rendkívüli bölcsességéről híres ismert tudóshoz, 
akinek tudományát össze akarta mérni saját tudásával. 
Sorsot húztak, hogy ki tegye fel közülük az első kérdést. 
A sors a nagy tudósra esett. Odafordult az emberünkhöz 
és ezt kérdezte tőle: 
 
-Mit tudsz a barátságról? 

 
Néhány másodperces csend után emberünk, anélkül, hogy 
mondott volna valamit, újra útnak indult… 
Az utunknak sosincs vége. Fejezetek, szakaszok követik 
egymást életünkben, ezek között sok-sok ismeret, kaland 
és kihívás van, de mindemellett fel kell tudni ismerni a 
legfontosabb értékeket: 
• hogy mi a barátság és mit jelent a hűség 
• hogy mi a tisztesség és mit jelent a bátorság 
• hogy mi a becsület és mit jelent az erkölcs 
• hogy mi a kötelesség és mit jelent a felelősség 
• hogy mi a takarékosság és mit jelent a szerénység 
• hogy mi a fegyelem és mit jelent az udvariasság 
• hogy hogyan őrizd meg a tartásod, a függetlenséget 
• hogy hogyan növeld az önbizalmad úgy, hogy közben 

szerény maradj 
• hogy mi a szolgálatkészség és mit jelent a csapatszel-

lem 
• hogy hogyan tűzzük ki a céljainkat úgy, hogy a szemé-

lyes és természetes környezetünk is élő maradjon. 
 
A Szignum falai között számos olyan ismeretet is tanulhat-
tatok, amelyeknek a későbbi években válhatnak számo-
tokra értékké: 
 
� az angol nyelvtudás az első kincs, amely már a tiétek; 
� az érzésszótár szavai nemcsak konfliktushelyzetben 

segítenek és támogatnak; 
� a teremtésvédelem számos területének megismerése a 

felelős felnőtt gondolkodásotok részévé vált; 
� és megismertétek a hit megtartó erejét, amely egész 

életre elegendő erőforrást biztosít. 
 
Az erőink, az erőforrásaink mindig ott fakadnak, ahonnan 
jövünk, ahonnan származunk. A család mindig ott lesz 
mögöttetek. Az iskolától most elköszöntök és én abban a 
reményben kívánok minden jót nektek, hogy az itt kapott 
alapvető emberi értékeket tovább növelitek a következő 
években és megtaláljátok azokat a kincseket, amelyekkel 
méltó módon tudtok gazdálkodni. 
 
Kívánok mindenkinek pihentető nyarat, lelkesedést az új 

iskolához, elfogadást a kihívásokhoz és hitet  
a békés jövőhöz! 

BALLAGÓINK MONDTÁK 
(részletek a búcsúbeszédből) 

8.a 
Mi, nyolcadikosok, most utoljára állunk 

iskolánk udvarán. Eltelt nyolc év, és itt az 
ideje továbblépni. Sok emléket gyűjtöttünk 

itt össze, és biztosan boldogan fogunk 
visszaemlékezni ezekre az évekre.  

8.b 
Nemcsak tantárgyi tudásunk bővült a nyolc 

év alatt, hanem azt is megtanultuk,  
hogy nincs lehetetlen, hinnünk kell  

    magunkban és együtt többre, bármire képesek vagyunk. 
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ÉLMÉNYEK ÉS KIRÁNDULÁSOK 

VIDÁMSÁG, TÖRTÉNELEM, HAGYOMÁNYOK ÉS KÖZÖSSÉG 
Ópusztaszeren járt a 3.évfolyam 

 
   Május 31-én, kedden a 3.a és b osztály felkerekedett, hogy megismerkedjen az 
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark látnivalóival. Csodás időben, vidám hangu-
latban indultunk útnak, s a buszon elhangzott ima meghallgatásra talált, mert egész 
nap az Úr a tenyerén hordozott bennünket. 
   A Feszty-körkép monumentális szépsége, a megelevenedő történelem körülölelt min-
ket. A gyerekek áhítattal figyelték a magyarázatot, amit a körkép értelmezéséhez 
hallhattak. A Rotunda többi kiállítása is sok-sok élményt tartogatott: az 1890-es éve-
ket idéző Promenád, az interaktív játékok, szelfi Árpád vezérként, a régi telefonfülke... 
mind-mind visszaröpített az időben! 
   Délben már a múzeumpedagógiai foglalkozás várt ránk: egyenként lehetőség nyílt 
arra, hogy a magyarok ősi fegyverét, a nyilat kipróbáljuk. Mindenki nagyon ügyes 
volt, Niki néni és én is próbálkoztunk! 
   Ebéd után bejártuk a parkot: a gátőrháznál a szegedi árvízről láthattunk hangokkal 
és fényekkel tarkított bemutatót, a századelő iskolája is hívogatott, illetve makói, szentesi lakóházakat tekinthettünk 
meg. Végül egy szélmalom 3 szintjét is megmásztuk, a meredek lépcsők senkit sem félemlítettek meg! Mindenki bát-
ran nekivágott, hogy felfedezzük a múlt e kis darabját. 
   Programunk végén, a Parkot elhagyva a Csillagösvény labirintusa varázsolt el mindenkit! A 45 percre jósolt séta 
sokaknak 10 perc futással kiváltódott, a gyerekek rendkívül hamar megtalálták a kivezető utat! Csodálatos élmény 
volt egymást segítve jönni-menni a magas sövényfalak között. A végén egy hatalmas ugrálóvár tartogatott még 
meglepetést, s kisebb trambulinok segítettek a még megmaradt energiák levezetésében! 
   A hazaút úgy elrepült, hogy kisvártatva a gyermekek szüleiknek mesélték örömmel az aznapi élményeket már az 
iskola előtti téren! Vidámság, történelem, hagyományok és közösség! Együtt az Úr tenyerén! 

Kúszné Nagy Tímea of. 3.a osztály 

„SZIGNUM-TÚRA 250” 
250 km-t kerekeztünk össze 

 
   Templomunk fennállásának 250. évéről is megemlékezett iskolakö-
zösségünk a tegnapi Szignum-napon. Számos programban bővelke-
dett az utolsó tanítási nap, köztük pedig helyet kapott egy rendhagyó 
biciklitúra. 
   A Szent István király plébániatemplom két és fél évszázados múltját 
megidézve a 6.b osztály tagjai Dulka Árpád osztályfőnökkel és társ-
osztályfőnökükkel Maroslele irányába indultak és a 18 jelenlévő diák 
+ 2 tanár összesen tekerte le a 250 km-t Maroslele irányába. 
   Első feladatként ki kellett számolni az egy főre jutó távot, utána kezdődhetett a túra. 
   Az egészséges sportolás közben a gyerekek ámulattal csodálkoztak rá nagyszüleik emlé-
keire, a lelei úti általános iskola épületére, hallhattak Klebelsberg Kuno kultuszminiszter mun-
kásságáról, valamint út közben megismerkedtek legalább 8 növenyfajjal – a szarkalábtól a 
kék katángig, az őszi árpától a vadzabig. 
   Különleges nap volt és még különlegesebb az élmény – egyfajta iskola a falakon kívül… 

Mészáros Ildikó tanárnő 

TARTALMASAN FEJEZTÉK BE AZ ALSÓ TAGOZATOT A 4.A-SOK 
 
� Az egyházmegyei hittanversenyen 1. helyezést ért 

el a lányok csapata: Császár Adrienn, Kozma Irin-
gó, Pap Zsófi és Varga Viktória. Felkészítőjük 
Fidelis nővér volt. 

� Molnár István boxversenyen aranyérmes lett. 
� Erdei lakba, Csikóspusztára szervezték az osztály-

kirándulásukat.  
� Elsőáldozók lettek és négyen a keresztség szentsé-

gében részesültek az osztályból. 
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ÉLMÉNYEK ÉS KIRÁNDULÁSOK 

AZ 1.A ÉS 2.A OSZTÁLYOK KIRÁNDULÁSA SZARVASRA 
   Május 17-én, az első a és második a osztály kirándulásra indult Szarvasra. 
Napokkal előtte már izgatottan vártuk az osztálykirándulás napját. Végre el-
jött a várva várt nap. Bár az eget esőfelhők tarkították, de ez a kedvünket 
nem szegte. Aznap reggel 8 órakor indultunk útnak egy szép, kényelmes 50 
fős busszal.  
   Az utazásunk alatt több, kisebb zivataron haladtunk keresztül, de az Égiek 
kegyesek voltak hozzánk és egész nap gyönyörű napsütéses időben volt ré-
szünk. Egy rövid tízóraizást követően nekiindultunk Mini Magyarország felfe-
dezésének. Gyönyörködtünk a történelmi Magyarország egykori és jelenlegi 
nevezetes épületeiben. A gyerekeknek nagyon tetszettek a vasút-makett pá-
lyán robogó kisvonatok, és a gombnyomásra megszólaló interaktív építmények 
hangjai és látványa. Ezután a Katalin II. sétahajóval tettünk egy kört a Holt-
Körösön. Demeter István kapitány úr vidám történetekkel szórakoztatott ben-

nünket. A hajóról nézve láthattunk több faágakon, köveken pihenő mocsári teknőst és úszkáló tőkés récét. Még 
ebéd előtt megtekintettük az arborétum területén található üvegházakat, ahol kőzetekben, ásványokban, egzotikus 
növényekben, és pici teknősökben gyönyörködhettünk. Még meg is simogathattuk őket. Nagy élmény volt. A park 
tele volt rikácsoló, sétálgató, fákon és tetőkön üldögélő színpompás pávákkal. Megtudtuk, hogy közel 50 db él 
belőlük a park területén. A hím pávák, türelmes jelenlétünkben még a csodás farktoll legyezőjüket is bemutatták. A 
friss levegőn eltöltött idő meghozta az étvágyunkat. Jól esett az ebéd, és az utána járó finom jégkrém! Ebéd után 
tettünk egy sétát az arborétumba. Felkerestük a mamutfenyőt és a kilátónál egy kicsit megpihentünk. Visszafelé 
utunkon művészi, Beszélő kövekkel találkoztunk. Majd egy rövid uzsonna és ajándékvásárlás zárta a szarvasi prog-
ramot. 
   Élményekkel telve érkeztünk haza Makóra! Szép és tartalmas napot töltöttünk együtt! 

Szalainé Bálint Rózsa tanítónő 

A KISEGÉR KALANDJAIBÓL SZERVEZTEK AKADÁLYVERSENYT A SZIGNUMBAN 
 

   Berg Judit népszerű könyvsorozata, a Rumini alapján, hét helyszínen, húsz állo-
mást teljesítettek a kéttannyelvű iskola harmadikosai. A diákok író-olvasó találkozó 
keretében beszélgethettek is a szerzővel. 
   Az ügyes és bátor kisegér története nagyon megérintette Kerekesné Dócs Nikolettát, a 
Szignum Iskola pedagógusát. – A fiunk úgy nőtt fel, hogy minden este hallgatott mesét. 
Kiskamasz korba érve izgultunk amiatt, találunk-e olyan könyvet, amit megkedvel, és ami 
olvasásra ösztönzi majd. Végül a Ruminit annyira érdekesnek találta, hogy minden köteté-
vel önállóan megismerkedett – avatott be a tanító, akit ez a tapasztalat arra ösztönzött, 
hogy saját diákjainál kötelező olvasmánynak tegye meg a regényciklus első kötetét. Mint 
mondja, a gyerekek többségét nagyon megragadja az izgalmas történet és a folytatás-
ra is kíváncsiak, ezért sokan saját elhatározásukból fedezik fel a következő részeket is.  
   Három esztendeje merült fel az ötlet a Szignumban, hogy ne csak tanítási órákon, de 
egy irodalmi akadályverseny keretében is dolgozzák fel az izgalmas cselekményt a kis-
diákok. Ez annyira jól sikerült, hogy a járványhelyzet megszűnésével, az idén újra folytat-
ták a kisegér kalandozásait az iskolában, ezúttal a felsősök bevonásával. – A könyv fe-
jezeteit követve, hét állomáson 20 helyszínt járnak be a gyerekek és a megismert történet 
alapján érdekes feladatokat oldanak meg a harmadikosok, a nagyobbak útmutatásai 
alapján. A kollégák és a tanítványaim szülei is segítséget nyújtanak az ötletek kivitelezés-
ben – tudtuk meg a program szervezőjétől.  
   A kezdeményezést az intézmény vezetése is támogatta. – Ismerem a Ruminit, amely egy nagyon izgalmas világot 
teremt és értékeket közvetít a gyermekek számára. Az olvasóvá nevelés fontos eszközének tartom, és egy remek 
lehetőségnek a könyvek megszerettetésére – tudtuk meg Majorosné Rácz Krisztinától.  
   Az iskola igazgatója is részt vett az akadályversenyt követő író-olvasó találkozón, amelynek vendége a sorozat 
megálmodója volt. Berg Judit készségesen válaszolt a diákok kérdéseire és közben sok érdekességet is megosztott 
a már tízkötetes történettel kapcsolatban. Például azt, hogy Ruminit a legnagyobb lánya kedvéért találta ki, és 
azért vetette papírra a történeteit, hogy ne kelljen mindig fejből mesélnie azokat. A közönség azt is megtudhatta, 
hogy előfordul, hogy a szereplők néha nem fogadnak szót neki, illetve a gonosz karakterek teszik mindig izgalmas-
sá a sztorit.  
   A négygyermekes családanya idáig 62 könyvet jegyez, köztük mese- és kalandregényeket, sőt krimit is.  A Szig-
num Rumini napján maga is bejárta az irodalmi akadályverseny helyszíneit és megismerkedett a kreatív feladatok-
kal. Elárulta, hogy mindig nagy élmény és izgalmas tapasztalat számára, hogy mennyire sokszínűen keltik életre a 
könyv eseményeit. Emellett mindenkit biztatott arra, hogy merjen történeteket kitalálni és azokat leírni.            Sz.A.                                                                     



 

 

VISSZAPILLANTÓ 
 

VÉLEMÉNYEK A GASZTROKLUBRÓL 
 

Az előző számunkban írtunk arról, hogy a Fenntartható fejlődés jegyében létreho-
zott intézményi Erasmus+ projektünk keretében, az idei tanévben négy alkalommal 
Gasztroklubot hirdetett meg Éva néni és Mariann néni, az egészséges táplálkozás 
jegyében.  

   A Gasztroklub foglalkozásain bármelyik szignumos tanuló részt vehetett, de főleg az 
Ökoparlament tagjai, illetve akik a Fenntartható fejlődés projektünk tagjaiként gyűjthették Erasmus 
pontjaikat a klub eseményeken való aktív részvételükkel. Az alábbiakban két véleményt közlünk a 
tagoktól: 
Nekem az tetszett a leginkább, hogy vegetáriánus hamburgert készítettünk. Érdekes volt a húst lecse-
rélni babra vagy tofura. De egyben finom is volt. Mariann néni és Éva néni nagyon igyekeztek és 
finom ételeket is találtak ki. Nagyon jó volt! (Barát Zara, 5b) 
A Gasztroklubban a kedvencem az volt, amikor vegán hamburgert állítottunk össze. Sokat kellett 
vele dolgozni, de nagyon finom volt. Amit nem annyira kedveltem, az a banános müzli, azért, mert a 
banánért nem annyira rajongok. De mindig jó élmény volt a hozzávalókból valamit saját kezűleg 
készíteni. (Farkas Balázs, 5b) 

- 6 - 

A 3.A OSZTÁLYOSOK 3 PROGRAMJA: JÁTÉK ÉS TANULÁS EGYBEN 
 

   A tanév utolsó hete sok-sok élményt tartogatott a 3.a számára. Hagyomány nálunk, hogy a 
tanév végét tartalmasan igyekszünk kihasználni, erre pedig a könyvtár és a múzeum pedagó-
giai foglalkozásai nagyszerű lehetőségeket kínálnak! 
   Ez alkalommal elsőként a múzeumot kerestük fel, ahol nemezelni tanultunk. Őseink kéz-
műves foglalkozását Csengeriné Szabó Éva, Éva néni mutatta be nekünk nagy műértéssel, 
minden felmerülő kérdésre válaszolva. Gyönyörű, színes kis nemezlabdák kerültek ki a 
gyerekek kezei közül a kitartó munkát igénylő, szappanos vízzel való megmunkálás után! 
   Másnap Éva és Bea néni (Rozsnyai Éva és Börcsök Beáta) nagy szeretettel fogadta a 
kis csapatot a könyvtár bejáratánál. Éva néni meséje a vízcseppről magával ragadta az 
osztályt, képzeletben barátként csatlakoztunk a kis szeleburdihoz, aki a folyót elhagyva 
páraként, majd felhő párnája után újra folyékony halmazállapotúként csodás kalandok-
ba keveredett. A mese végeztével a vízcsepp a gyerekek keze munkája nyomán 3D-ben 
meg is elevenedett! Közben beszélgettünk a könyvtár elrendezéséről, illetve Bea nénitől 
azt is megtudhattuk, hogy a makói gyermekkönyvtár állománya meghaladja a 11 ezer 
kötetet! Hálás szívvel köszöntünk el két kedves kalauzunktól, akik sokat segítettek ismere-
teink bővítésében! 
   Június 14-én, kedden pedig a múzeumban egy népi játékokat felölelő foglalkozás ré-
szesei lehettünk! Éva néni nagy szeretettel és türelemmel magyarázta el, milyen is volt a 
századelőn egy gyermek élete, mivel játszhatott, s mennyivel természet közelibb módon 
teltek a hétköznapok akkoriban. A játékok sora - patkódobálás, zsákban futás, kötélhú-
zás, gólyalábazás, illetve a kukoricacsutkából való torony építése- rengeteg élménnyel 
ajándékozott meg minket! 
   Jó volt együtt játszani és tanulni - szabadon, önfeledt örömmel - a nyári szünet kitörése előtt! 
   Köszönjük a két intézmény pedagógusainak a magas színvonalú útmutatást, s egyben a gyermekbarát és szere-
tetteljes hozzáállást! Jövőre ismét találkozunk! 

Kúszné Nagy Tímea of.  

ALSÓ TAGOZATOS SZAVALÓVERSENY 
 

Ügyes versmondókat és kedves költeményeket hallhatott a közönség a május 25-ei megmérettetésen. A 21 induló 
között az alábbi eredmények születtek: 

 
1-2. évfolyam: I. Bodócsi Árpád Márk (2.b), II. Jancsik Anna 
(2.b), III. Tóth Boglárka (1.b) 
3-4. évfolyam: I. Horváth Álmos (3.a), II. Bartha Dénes Attila 
(3.a), III. Horváth Levéd (4.a), különdíjas: Igaz Molli (4.a). 
 

Gratulálunk diákjainknak és felkészítő pedagógusaiknak! 
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HATÁRTALANUL! TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 
 HORVÁTORSZÁGBAN, IV. BÉLA NYOMÁBAN 

 

   Három évvel a HAT-19-01-0025 számú, „A makói 
SZIGNUM hetedikeseinek tanulmányi kirándulása IV. Béla 
nyomában Dalmáciában” című pályázat beadása és ked-
vező elbírálása után végre sikerült megvalósítani ezt a 
sokat ígérő, ugyanakkor meglehetősen fárasztónak ígér-
kező utazást. A Szignum két hetedikes évfolyamából 29 
tanuló és négy kísérő tanár indult a hosszú útra június 6-
án kora reggel. A kényelmes buszon hamar összerázó-
dott a két osztály. Igaz, hogy a két hete megtartott elő-
készítő órán már hallottunk róla, de Gyöngyi néni újra 
ismertette az utazásunk célját, témáját és főbb állomása-
it. Már délután volt, mire befutottunk Zágrábba, ahol a 
szálláshely elfoglalása után városnéző sétára indultunk.  
Megnéztük a Szent László alapította katedrálist, melyet a 
2020-as földrengés miatt sajnos zárva találtunk, ám kí-
vülről is lenyűgöző látványt nyújt. Elsétáltunk a Kőkapu-
hoz, amely valóságos zarándokhelyként működik, ahová 
imádkozni és hálát adni járnak a hívek. Megtekintettük 
az egyedülállóan szép, horvát címereket mintázó tetőcse-
réppel borított Szent Márk templomot. A tanulók ezeken 
az állomásokon rövid előadásokkal hívták fel a figyel-
münket a hely történelmi és művészeti értékeire, szépsé-
geire. 
   A következő napon folytattuk utazásunkat IV. Béla nyo-
mán Splitig. Ahogy haladtunk Horvátország belső terüle-
tei felé, szemeinket fokozatosan szoktattuk a magas he-
gyek és sűrű erdők látványához. A sok alagútból csak az 
5 km-nél hosszabbakat tartottuk számon, bár visszafelé 
mind megfigyeltük, és kb. 30-at számoltunk meg, sőt ösz-
sze is adtuk a hosszúságukat. Útközben megálltunk pihen-
ni Zadar tengerparti városban, ahol sétáltunk egyet az 
óváros szűk utcáin, és meghallgattuk a tengeri orgonát. 
Ez a különleges hangszer a tenger hullámainak köszönhe-
tően szólal meg, és igazán megnyugtató hallgatni a ter-
mészet erejével keletkező végtelen melódiát. 
   Zadart elhagyva, a következő pihenőhelyünk a Krka 
nemzeti park területén volt. Itt gyönyörködtünk egy kicsit 
a páratlan szépségű folyóvölgy látványában, de hogy 
kapcsolatunk a természettel még közvetlenebb legyen, 
meg is mártóztunk a folyó friss vizében. Ezután felfrissül-
ve, ugyanakkor az egész napos utazástól hullafáradtan 
végre begördültünk Splitben a 101 dalmatáról elneve-
zett szálláshelyünkre. Ott gyorsan berendezkedtünk és 
lefekvés előtt megosztottuk élményeinket, örömeinket. 
   Szerdán IV. Béla királyunk nyomán haladva Trogirt 
látogattuk meg. Ez a varázslatos város fogadta be és 
nyújtott menedéket a tatárok elől menekülő nagy kirá-
lyunknak. Mivel útba esett, Trogir előtt rövid kitérőt tet-
tünk Salona ókori város romjaihoz, ahol Diocletianus csá-
szár született.  

 
   A római építészet emlékeit már csak nyomokban fedez-
hettük fel, de az amfiteátrum és az ókeresztény bazilika 
térdmagasságig visszabontott falai így is szinte hallható-
an suttogták a régmúlt korok történeteit. 
   Trogirban a síkosra koptatott kövekkel borított sikáto-
rok között megtaláltuk azt a katedrálist, ahol IV. Béla 
kámzsájának egy darabját őrzik. Meghallgattuk a tele-
pülés történetéről és annak IV. Bélához köthető részeiről 
szóló kiselőadásokat, sétáltunk egyet a tengerparti pál-
mafás sétányon, és már utaztunk is a zsúfolt programunk 
következő állomásához: a Bibliában szereplő növények-
kel beültetett parkba. Mivel ez a kis Édenkert a Kaštel 
Noviban található általános iskola közelében található, 
mellyel az egyik Erasmus projektünk kapcsán nemzetközi 
partnerségi kapcsolatunk van, felkértük egyik tanárukat, 
hogy legyen a vezetőnk ezen a kis túrán. Petar örömmel 
vállalta az idegenvezetést, sőt néhány tanulóját is magá-
val hozta. A közös program után mi még megtekintettük 
az 1500 éves olajfát, és végül fürdőzéssel, tengerparti 
strandolással zártuk a napi kirándulást. Este még össze-
gyűltünk és közös énekléssel, imával tértünk nyugovóra. 
   Csütörtökön ismét buszra szálltunk, hogy felkeressük 
Klissza várát, mely egy magas hegyen épült, ahonnan 
meseszép panoráma nyílt a felhőkbe burkolózó kopár 
hegyekre, Split városára és a tengerre is. Azért látogat-
tunk oda, hogy koszorút helyezzünk el a vártemplomban, 
mégpedig arra emlékezve, hogy IV. Béla és kísérete itt 
talált ideiglenesen menedéket a tatárok elől menekülve. 
Pestisben itt hunyt el két gyermeke, és itt született szent 
életű lánya, Margit.  
   Délután ismét találkoztunk Petar tanár úrral, aki ezúttal 
Split óvárosában kalauzolt bennünket, bemutatva a vá-
rosfal, az Aranykapu, a lebontott templom történetét, 
valamint a Diocletianus császár palotájából átalakított 
keresztény székesegyházba is bevezette a csoportunkat. 
Ott elhelyeztük koszorúnkat, mivel a templom bejárata 
felett egy kőkoporsóban helyezték örök nyugalomra IV. 
Béla királyunk két kislányát, Katalint és Margitot, akik a 
klisszai várban hunytak el. 
   A hosszú és tartalmas napot tengerparti sétával és für-
dőzéssel tettük még emlékezetesebbé, bár az idő nem 
volt éppen ideális strandolásra. Este már fel kellett ké-
szülnünk a másnap kora reggeli indulásra, és mindenki 
szorgalmasan csomagolta az úti elemózsiáját. 
   Pénteken egész nap utaztunk, ebédre is csak rövid va-
rasdi kitérővel szántunk időt. Már sötét volt, mire Makóra 
értünk, és bár a fáradtságtól alig álltunk a lábunkon, 
mégis feltöltődve és mosolyogva köszöntünk el egymás-
tól. A rengeteg élmény, kulturális, történelmi és a szép táj 
adta sok pozitív impulzus életre szóló emlékeket biztosí-
tott mindannyiunk számára.       
 

Gulyás Attila tanár úr, pályázati referens 

HATÁRTALANUL 
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SPANYOLORSZÁGBAN ZÁRULT  
A KIBERBIZTOS ISKOLÁK CÍMŰ ERASMUS+ PROJEKT 

 

   A pandémia miatt háromévesre nyúlt „Cybersecurity 
Schools” című nemzetközi együttműködési projekt utolsó 
állomásaként a spanyolországi Mérida város iskolájá-
ban találkozott hat ország küldöttsége: a házigazda 
spanyolok és a Szignum tanulói mellett lengyel, török, 
olasz, román csoportok alkottak egy héten át remek kö-
zösséget május 16. és 20. között. 
   A projekt keretében a biztonságos internetezés, a tu-
datos eszközhasználat megismertetése volt a fő cél a 
lehető legtöbb tanuló, tanár és szülő számára. Az alkal-
mazott módszerek közül kiemelhetjük a jó gyakorlatok 
megosztását, tájékoztató anyagok és poszterek készíté-
sét. 
   Iskolánkból hat nyolcadikos tanuló (Bartha Ágota Fló-
ra, Kis Ramóna, Szénási Írisz Napsugár, Siket Mira Liliá-
na, Mészáros Barnabás és Mészáros Botond) vett részt 
ezen a fontos nemzetközi eseményen, akiket Dominika 
nővér és Gulyás Attila tanár úr kísért el. 
   Az találkozó előtti vasárnap utazással telt. Budapest, 
München és Sevilla érintésével, a hosszú út végén megér-
keztünk Mérida városba, amely Nyugat-
Spanyolországban található. A gyerekeket befogadó 
családok már vártak bennünket, tanulóink pedig egy pici 
szorongással vegyes nagy örömmel mentek „haza” velük. 
Hétfőn az ünnepélyes megnyitóval elkezdődött a hivata-
los program. A házigazdák igen szépen felkészültek a 
találkozóra: spanyol népdalok, táncok, hangszeres elő-
adások mellett sok osztály kis ajándékkal, műsorral várta 
a nemzetközi csapatot. Volt alkalmunk körbejárni az is-
kola minden zegzugát, és megismertük a jól működő is-
kolakert és iskolarádió projektet is. Tanulóink ügyesen 
előadták a bemutatkozó prezentációt, bizonyítva maga-
biztos angol nyelvtudásukat. Délután a gyerekek ismer-
kedő játékokat játszottak, mialatt a tanárok előadást 
hallgattak a spanyol oktatási rendszerről. 
   Kedden egész napos kiránduláson vettünk részt 
Cacéres városba, mely az UNESCO Világörökség részét 
képező középkori városrésszel büszkélkedik, és mivel 
idegenvezetőnk is volt, így megismerhettük szinte minden 
erkély, faldísz és templom történetét. Ámulattal hallgat-
tuk a „majmos ház” és a „napos ház” legendáját. Meg-
döbbentünk, amikor a falon emberi csont darabokat fe-
deztünk fel, amelyek a felszámolt közeli temető homok-
jával kerültek a vakolatba. Megfogadtuk, hogy (újra) 
megnézzük az 1492 – A paradicsom meghódítása c. 
filmet, amelynek több jelenetét is ezen a helyen vették 
fel. 
   Szerdán előadóként is részt vettünk az első 
kiberbiztonsági konferencián, melyen három kibermentori 
projektünket mutattuk be:  
- A Szignum tanulóinak online játékozási szokásainak 
felmérése 
- A Szignum tanulói igények felmérése és képviselése az 
iskola digitális házirendjében 
- Kiber társasjáték fejlesztése 
A konferencia után minden ország berendezte a saját 
kiállítói standját.  

   Az egész iskola csodájára járt a hat ország színes be-
mutatkozó kompozíciójának. A délután folyamán felke-
restük a helyi múzeumot, ahol a római korból származó 
gazdag leleteket tekintettük meg. A város 500 évig volt 
a Római birodalom Luzitánia nevű provinciájának szék-
helye, és máig fennmaradt számos építmény ebből a 
korból: két akvadukt, híd, színház, a gladiátorharcok 
színhelyéül szolgáló amfiteátrum, versenypálya, templo-
mok. A település neve eredetileg Augusta Emerita volt, 
ami az Augustus császár által ide telepített veterán kato-
nákra utal. A múzeumi séta után kézműves foglalkozás 
keretében agyag mécseseket készítettek a gyerekek, 
melyeket kiégetés után küldenek utánunk az iskola címé-
re. A napot hangulatos városnéző vonatozással zártuk. 
   Csütörtökön a nagy hőség miatt kissé át kellett szer-
vezni a programot: a délutánra tervezett szabadtéri 
tárlatvezetésre délelőtt került sor, amikor még elviselhe-
tő volt a meleg. Itt megismertük a városban lépten-
nyomon felbukkanó ókori épületek, templomok történe-
tét. Az iskolába visszatérve a kiberbiztonsági konferen-
cia második része következett. A város jelképe, a 
Milagros aquaduct lábánál tervezett piknikezést a káni-
kula miatt az iskolában tudtuk megtartani. Az esti jó han-
gulatú zenés-táncos záróbuli előtt történt a részvételi 
oklevelek ünnepélyes átadása. Sok helyi család is eljött, 
akik elhozták házi készítésű, számunkra különleges étele-
iket. 
   Pénteken, a találkozó utolsó napján délelőtt előadáso-
kat hallhattunk az internetezés veszélyeiről, a túlzásba 
vitt online játékozás kedvezőtlen mentális hatásairól. A 
hat ország egy-egy tanulója, köztük Mészáros Botond 
nyilatkozott arról, hogy számára mit jelent ez a projekt. 
A szakmai részt egy könnyed Kahoot! játékkal zártuk. 
Végül a városon kívül, az El Camino zarándokút mellett 
található étteremben közös ebéddel zárult a találkozó. 
                         Gulyás Attila tanár úr, pályázati referens 

ERASMUS+ 



 

 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 
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VELÜNK TÖRTÉNT 
A 3.b osztály közös fogalmazásai 

 

Osztálykirándulás  
   Május utolsó napja egy különleges nap volt, mert osztálykirándulásra mentünk Ópusz-
taszerre. 
   Már az előtte lévő napokban ismerkedtünk azzal, hogy milyen történelmi emlékek, ki-
állítások vannak a Nemzeti Parkban. 
9 órára érkeztünk meg a kirándulóhelyünkre. Először tízóraiztunk, majd megnéztük a hét 
vezér szobrát, az Árpád-emlékművet, majd a magyar uralkodók szobrait. 
Ezután láthattuk a Feszty-körképet, mely mindenkinek nagyon tetszett. 
A Rotunda épületében még sok kiállítást megtekinthettünk. 
Majd a szabadban egy jurta sátrat ismerhettünk meg részletesebben. 
Ezután jól esett a várva várt ebéd. Mindenki megette, amit hozott.   
   Kicsit elfáradva, de nagyon kíváncsian vártuk a labirintus útvesztőit. A labirintus mellett 
a játszóteret is kipróbálhattuk egy kicsit. Sajnos itt nem maradhattunk sokáig, mert gyor-
san eltelt az időnk és indulni kellett a buszhoz. 
 

Rumini-nap 
   Június 3-án, pénteken egy izgalmas délután volt az iskolában. Néhány órára Rumini, az 
okos és bátor kisegér kalandjaiba kapcsolódtunk bele. 
   Ebben az évben hétről-hétre Berg Judit Rumini című gyerekregényét olvastuk. Az órai 
feladatok megoldásán túl egy akadályversenyre is készültünk. 
21 állomás volt, úgy, mint a könyv 21 fejezete. hatodikos és hetedikes diákok vártak min-
ket a különböző helyszíneken. A délután nagy különlegessége az volt, hogy ellátogatott 
az iskolánkba a könyv szerzője: Berg Judit is. A saját Rumini könyvünket névre szólóan dedikálta.  
Ezután egy Szélkirálynő tortából kaptunk egy-egy szeletet. 
   Ez egy felejthetetlen délután volt. A csapatjáték, a játékos feladatok, az írónővel való találkozás sok élményt adott 
nekünk.                                                                                                                                  A 3.b osztály tanulói 

TANÉV VÉGI ÉREM- ÉS OKLEVÉLESŐ A 3.A OSZTÁLYNÁL 
Mozgalmas és eredményes hónapjaik voltak 

 
� Szabó Erik - kick-box sportkarate vizsgáján már a 2. 
övet szerezte! 
� Bárdos Ferenc a megyei mesemondó versenyen egy 
nagyon erős mezőnyben tisztességgel helytállt, oklevélben 
részesült! 
� A 3.a osztály az óföldeáki zarándoklat kulturális 
programján egy néptáncos bemutatóval nyűgözte a le a 

közönséget, öregbítve a Szignum hírnevét 
� Erki-Kiss Emma a Tudásbajnokság megyei fordulóján olvasás-

szövegértésből 2. helyezett lett, ezüstérmet is kapott! 
� A Magyar Labdarúgó Szövetség Bozsik Intézményi Program Körzeti 

Gyermeklabdarúgó Tornáján Eze Joshua, Horváth Álmos és Mészáros 
Máté kiemelkedően teljesített. Oklevélben részesültek. 

� A járási Labdarúgó Diákolimpián második helyezést ért el Eze Joshua és 
Horváth Álmos. Ezüstéremmel gazdagodtak! 

� Az iskolai szavalóversenyen 3-4. osztályos korcsoportban oklevélben 
részesült Barta Bence és Varga-Harsányi Hanna. 2. helyezett lett Bartha 
Dénes és az első helyet Horváth Álmos szerezte meg. 

� Az osztályunkból 7-en elsőáldozásban részesültek: Szabó Erik, Erki-Kiss 
Emma, Varga-Harsányi Bogi és Hanna, Bárdos Fecó, Oláh Abigél és 
Bartha Dénes. Nagyon nagy öröm Krisztus oldalán látni őket! 

� Újabb csodás teljesítmények fociban: Eze Joshua és Barta Bence érde-
melt ki elismerést.  

Összegezve: 12 fő kiemelkedő egyéni teljesítmény (2 gyermeknél megyei szin-
tű megmérettetés), illetve egy csoportos helytállás! 

Nagyon büszkék vagyunk diákjaink szép eredményeire! 
Kúszné Nagy Tímea of.  



 

 

Kiadja a Szignum Kéttannyelvű 
Egyházi Általános Iskola 

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 

Tördelés:  Hudák Szabolcs 
Fotó: Majoros Márton 

Korrektúra: Horváth János 
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PÜNKÖSD A 250 ÉVES MAKÓI TEMPLOMBAN:  
CÍMERT ÉS EMLÉKTÁBLÁT AVATTAK, DÍJAKAT ADTAK ÁT 

 
   Az idén nem csupán virágdíszbe öltöztetett kapu fogadta 
a makói Szent István Király Plébániatemplomba betérőket 
Pünkösd vasárnapján. A főbejárat fölött az építtető csanádi 
püspök címerét is megújították és egy emléktábla is felke-
rült az épület falára. Megáldásukat követően, az ünnepi 
szentmise végén adták át a jubileumi képzőművészeti pá-
lyázat elismeréseit is.  
   Egy több mint harminc éves helyi hagyománynak kö-
szönhetően Makón mindig virágokkal ékesítik fel a Szent 
István Király templom kapuját Pünkösdkor. A Szentlélek 
kiáradásának ünnepén így mindig illatos és szép bejárat 
fogadja a szentmisére érkezőket, egy maroknyi lelkes 
csapat munkájának és a hívek, adakozók felajánlásainak 
köszönhetően. A szokás több évtizedes, a díszítés mindig 
más az éppen nyíló mezei és kerti növények miatt, az 
elismerés viszont állandó, ami a tetszetős és különleges 
füzérekért jár.  
   Az idén a vizuális élményt tovább fokozta a most át-
adásra kerülő, megújított címer, amely közvetlenül a ka-
pu felett található. – Az építtető csanádi püspök, Engl 
Antal tiszteletére helyezték el a felszentelés után.  

   A feltehetően eredeti családi címer pajzsán az első és 
a harmadik mezőben agár kutya található, a második-
ban és a negyedikben pedig két farkas látható. Tetején 
kilencágú grófi korona van elhelyezve, felette pedig 
püspökkalap, amit a két oldalon található 6-6 bojt jelez 
– tájékoztatott Gilicze János a templom rejtett kincseit 
bemutató Érték-tár(gy) video sorozatban. A levéltáros 
értékes történeti kutatásokat végzett a címer újraalkotá-
sához, melyet Popovics Lőrinc szobrászművész és Pesti 
Ferenc kőfaragó végzett.  
   A megszépített jelképet Pálfai Zoltán plébános áldotta 
meg az ünnepi szentmise kezdetén, valamint egy táblát 
is, amelyet a templom felszentelésének 250. évforduló-
jára helyeztek el a templom falán, „Hűséggel a hitben 
1772-2022” felirattal.  
   A jubileumi eseménysorozat további részét képezte a 
márciusban, a város általános és középiskolás diákjai 
számára meghirdetett képzőművészeti pályázat is. A 
250 éves a Szent István templom címmel közzétett felhí-
vásra 109 pályamunka érkezett, most a legjobb alkotó-
kat részesítették elismerésben. A szentmise végén osztot-
ták ki számukra a díjakat és nyitották meg munkáikból a 
tárlatot, amely a hónap végéig látható az épület előte-
rében.  

Szabó Anita 

250 ÉVES A SZENT ISTVÁN TEMPLOM RAJZPÁLYÁZAT SZIGNUMOS EREDMÉNYEI 
Alsó tagozat: 
I. helyezett: Fejes Virág 2.b (felkészítő: Győrfi Józsefné) 
II. helyezett: Daróczi Gréta 1.b (felkészítő: Varga Erika) 
III. helyezett: Papp Barbara 2.b (felkészítő: Győrfi Józsefné) 
Dicséret: Kovács Natasa Csenge 2.b,  Martonosi Kincső 2.b (felkészítő: Győrfi Józsefné) 
Felső tagozat: 
Dicséret: Tóth Lilien Hanna 5.a, Horváth Boglárka 6.a, Inokai Máté 6.a (felkészítő: Baloghné Kovács Éva)  
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          HÍREK 
            Egyházmegyei és Karolina hittanverseny 

A 2021/22-es tanévben rendezett megmérettetésen a Szignum Kéttannyelvű Egyházi Álta-
lános Iskola 4.a osztályosai remekül szerepeltek. Az „Angyal-lányok” elnevezésű csapat 3. 
helyezést ért el. Tagjai: Császár Adrienn, Kozma Iringó, Pap Zsófi és Varga Viktória. A 
„Tanítványok” csapat 4. helyezett lett. Tagjai: Gregor Barnabás, Gyurkovics Ábel, Horváth 
Levéd és Kelemen Dávid. A „Keresztesek” pedig a 9. helyen végeztek, tagjai: Dancsi Márk, 
Igaz Molli, Kardos Rita és Mraznicza Zsolt. Felkészítő hitoktató: Nyúl Patrícia M. Fidelis. Gra-
tulálunk! 

           Testvérpár sikerek 
Erki-Kiss Emma (3.a) és testvére, Anna (2.a) a Tudásbajnokság megyei fordulóján szerepeltek 
eredményesen. Emma a megyei fordulón olvasás-szövegértésből 2. helyezett lett, és ezüstér-
met szerzett. Szívből gratulálunk, és a jövőben is sok hasonló szép eredményt kívánunk! 

Országos döntős eredmény 
Szabó Gergely Henrik (4.b) az englogic országos angol versenyen 7. helyezést ért el. Gratulálunk a 
remek teljesítményhez diákunknak és felkészítőjének, Reisz Mariann tanárnőnek.  
                                         Hangszeres kiválóságok 
Seres Tamás (8.a) és Farkas Balázs (5.b) I. díjat kaptak kürt teljesítményükért. A Makói Magán Zeneis-
kola rézfúvós növendékei kiemelkedő eredményeket értek el Szerbiában, Pancseván a 10. Nemzetközi 
Rézfúvós Versenyen. Gratulálunk a két első díjas tanulónknak és felkészítőiknek! 
                                Pongi nagyon eredményes tanévet zár 

Több tanulmányi versenyen ért el sikereket 3.b osztályos tanulónk. Kanton Sebestyén Pongrác 
(3.b) a Teki-Totó országos tanulmányi versenyen matematika tantárgyból bronz fokozatot szer-
zett. A Világjáró Országos Online Tanulmányi Versenyen matematikából a 3. osztályosok kate-
góriájában 1. helyezett lett, környezetismeret tantárgyból pedig 2. helyezett lett. Elindult a 
Szignum alsó tagozatos szavalóversenyén is, ahol szereplését oklevéllel jutalmazták. Szorgal-
mas diákunk a megmérettetésekre édesanyja és tanítója, Reiszné Surinás Piroska segítségével 
készült fel. Gratulálunk és további szép eredményeket kívánunk! 

Elsőáldozás 
Urunk mennybemenetelének ünnepén 16-an vették magukhoz először az Oltáriszentséget. 

Hársfavirágokat gyűjtöttünk 
A Családi napon fogjuk majd árusítani őket a DÖK céljaira. Köszönet a lelkes diákoknak és 
pedagógusoknak a munkájukért.  

                               Középfokú nyelvvizsgázónk 
Horváth Benedek (8.b) sikeres angol komplex középfokú nyelvvizsgát tett. Gratulálunk diákunknak és 
felkészítő tanárainak. 
                                Bronz minősítést szereztek 
Varga-Harsányi Boglárka és Hanna (3.a) a Tudásbajnokság matematika és olvasás-
szövegértés tantárgyaiban jeleskedtek. Gratulálunk! 
                                Dénes arany minősítése 

Bartha Dénes Attila (3.a) a Tudásbajnokság kezdő angol megmérettetésén arany minősítést szerzett. 
Gratulálunk! 
                                                        Böngész ezüst 
Az országos levelezőversenyen a 4. osztályosok négyfordulós, csoportos megmérettetésén mate-
matika tantárgyból 2. helyezést ért el a Szignum csapata. Tagjai: Mágori Péter, Furulyás Attila, 
Balog Zalán 4.b osztályos tanulók. Felkészítőjük: Szabó Anita Mária tanító. Gratulálunk! 
                                                        Kenese sikerei 
Szilágyi Kenese Lajos (5.b) a Szarvason rendezett Gyermek Néptáncosok XV. Országos Szóló-
tánc Fesztiválján Országos Kisbokrétás címet nyert. Emellett a Csaba Nemzetiségi Néptánc 
Együttes Különdíjában is részesült a Magyarvistai legényes hiteles előadásáért. Gratulálunk a 
Forgatós Táncegyüttes tagjának kiemelkedő teljesítményéért. Kép forrása: Szilágyiné Gyulai Petra fb oldala.   

DIÁK-HUMOR 
Az alföld című Petőfi-versben szereplő állatok: pacsirta, gólya, sás ☺(hiszen lánykori neve: Sáska) 

Közreadta: Mészáros Ildikó tanárnő 

EGY GONDOLAT A NYÁRI SZÜNETRE 
   “Az élet gyönyörű. Nézd csak meg egyszer a napfelkeltét a rét illatozó virágai között pihenve, vagy csodáld meg a 
nyárvégi csillaghullást! Olvass el néhány igazán izgalmas könyvet, és merülj el a gyermekek önfeledt mosolyában.  
   Ússz egy jót egy tiszta vizű hegyi tóban, és fuss a fák között! Lásd meg az emberekben a jót, és a te létezésed is job-
bá válik!” (A. O. Esther) 
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SPORT, SPORT, SPORT 
Bozsik Fesztiválon szerepeltek focistáink 

A Szignum csapata részt vett a Magyar Labdarúgó Szövetség által rendezett OTP 
Bank Bozsik Intézményi Program Körzeti Gyermeklabdarúgó Tornán az I., II., III. és IV. 
korcsoportban. A kezdeményezés még további három alkalommal fog folytatódni. 
Iskolánk tanulóit Cseszkó Szilveszter testnevelő készítette fel a részvételre.  

Lefutotta! 
Gera-Panyor Viola (2.a) ismét a dobogó legmagasabb fokára állhatott. A Csongrádon rendezett 
Fussuk le Félmaraton és gyermek futás gyermek távján, 750 m-en   a lányok között 1. helyet, ab-
szolút 2. helyet szerzett. Gratulálunk! 

Ígéretes szivacskézilabdások 
A Szignum sportolói május 21-én, Makón, szivacskézilabda tornán vettek részt. Mind a két csapat 
nagyon jó mérkőzéseket játszott; amelyeken már egyre jobban látszott az elmúlt hónapok munkája. 
A gyerekek rendkívül lelkesen és odaadással vívták meccseiket. Ebben a tanévben ez volt az utolsó 
torna. Jövőre folytatjuk! A fiú csapat tagjai: Dobó Albert, Hosszú Nimród, Modok Ádám, Viseráczki Tamás, Kovács 
Máté Balázs. Orosháza és Algyő csapataival küzdöttek. A lány csapat tagjai: Dobó Annamária, Dobó Villő, Fodor 
Zsóka Sára, Illyés Viola Anna, Szabó Izabella, Tóth Boglárka. Ellenfeleik Újszentivánról és Földeákról érkeztek. 
Edzőjük: Kárász Sándor. 

Viola újabb úszó sikerei 
Gera-Panyor Viola (2.a) ezúttal a Gyöngyösön rendezett Országos Uszonyosúszó Diák-
olimpián remekelt. 50 m uszonyos gyorson 3.,  50 m uszonyos pillangó és 100 m uszonyos 
gyors számokban 4. helyet ért el. Gratulálunk! Fotó: Panyor Krisztina facebook oldala. 

Viola arany- és ezüstérmet is szerzett 
Gera-Panyor Viola (2.a) a Szentesen, június 11-én rendezett úszóversenyen ismét kiváló 
eredményeket ért el. 50 m háton aranyérmes lett, 50 m gyorson és 200 m háton 2. helye-
zést szerzett. Gratulálunk! Fotó: Panyor Krisztina facebook oldala 
 

Penge eredmények 
Június második hétvégéjén rendezték a 2022-es U12-es 3X3-as (kispályás) görkorong 
bajnokságot, amelyen a Marosi Pengék bronzéremig kűzdötték magukat.  A Szignum 
3 tanulója is erősítette a csapatot: Biró Boldizsár 2.a, Horváth Álmos 3.a, Kelemen 
Dávid 4.a. Gratulálunk! 

KINCSEKET TALÁLTUNK 
   Az együtt töltött időt és a természet 
szépségét az árvízi kerékpáros emlék-
túránkon. No, és persze a geoládára is 
rábukkantunk. Köszönet a képért Mé-
száros Ildikó tanárnőnek.  

Aranyosan indult a nyár 
Gera-Panyor Viola az I. Kecskeméti Nyárindító 
Úszóversenyen sikeresen szerepelt. 50 m és 100 
m hát számokban 1.helyezett lett, 50 m gyorson 
a 4. helyen végzett. Gratulálunk! (Fotó: Panyor 
Krisztina fb oldala) 



 

 

SZIGNUM OLDAL 
 

FÜRKÉSZ rovatba  
- válogatta az IDB – 

 
 

TERMÉSZETES GONDOLATOK: 

Június:  

„Az igazán nagy egyensúly az, mikor meg tudunk állni 
megfigyelni a természetet. Ehhez nem kell pénz, csak az, 
hogy vegyük észre, ami körülöttünk van.”  (Tóth Gabriella) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vakáció-mondások: 
• Az a rémes a vakációban, hogy amint elkezdődik, a 

boldogságra máris felleget borít a tudat, hogy hamaro-
san véget ér.  

• A vakáció olyan, amilyenné varázsolja az ember.  
• Félre irka, sutba táska, vidám szemünk ne is lássa,  
   vigyük gyorsan a padlásra, őszig legyen ott lakása. 
• A legjobban az az ember vágyik a vakációra, aki ép-

pen most tért vissza belőle. 
• Érdekes, hogy milyen sokat gondolkodik az ember, 

amíg úton van, és milyen keveset, mihelyt megérkezik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egy perc humor:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mindig légy figyelmes:  
Figyelmesnek lenni hasznos kész-
ség, és mint bármi mást, minél 
többet gyakorlod, annál jobb 
leszel benne, de ez csak a kez-
det. 
 
Gyere velünk moziba!:  

Filmajánló:  
A tenger dala – dán-belga-
luxemburgi-francia-ír animációs 
film 
 
A tenger dala csodálatos mese 
Benről és kishúgáról, Saoirse-ról, 
aki az utolsó fókatündér. A két 
testvér kalandos útra indul egy 
ősi, varázslatos legenda nyomá-
ban, hogy kiszabadítsák a tündé-
reket és megóvják a szellemvilá-
got. A film az ír népmesék vilá-

gából merített inspirációt: a mitológiai fókatündérek a 
tengerben fókaként élnek, de a szárazföldön emberré 
válnak. 
 
Állati hírek: Pórul járt kiskedvencek 
A háziállatoknak megvan az a speciális képességük, hogy 
viszonylag könnyen tudnak hatalmas bajba keveredni. Ez 
a váratlan zűr pedig emberi szemmel nézve sokszor rend-
kívül vicces tud lenni. 

Kisállatok, akik nagyon rossz döntést hoztak. 
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NYÁRI TEENDŐK LISTÁJA 
 

1. Megnézni minél több  
napfelkeltét és naplementét 
2.Palacsintát sütni közösen 
3. Könyvet olvasni 
4. Homokvárat építeni 
5. Pikniket szervezni 
6. Ottalvós bulit tartani 
7. Kavicsot festeni 
8. Strandolni, amennyit lehet 
9. Barátokkal Activity-zni 
10. Szélforgót készíteni 
11. Naplót írni a napjaimról 
12. Buborékot fújni 
13. Képeslapot küldeni a 
nyaralásról 

 
14. Házi fagyit készíteni 
15. Erdei kirándulásra menni 
16. Virágokat préselni 
17. Trambulinon ugrálni 
18. Biciklizni, rollerezni 
19. Bográcsozni a családdal 
20. Hajóval kirándulni 
21. Megmászni egy hegyet, 
megnézni egy várat együtt 
22. Vonatozni 
23. Vízipisztolyozni 
24. Sok görögdinnyét enni 
25. Készíteni valami egyedit 
26. Rajzolni, festeni 
27. Pingpongozni, tollasozni 

(forrás: internet) 



 

 

MIÉNK VOLT A NAP! 
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TELJESÍTETTÜK A 250: NAGY TEMPLOMI FUTÓSZÁM KIHÍVÁST! 
Május 25-én, legalább 250-en futották le a minimum 250 méteres távot. 

 
   A Kihívás napjára egy különleges sport programmal készült a Szignum és a belvárosi római katolikus plébánia. A 
testet és lelket felüdítő, önkéntes futó eseménnyel emlékeztünk arra, hogy a Szent István Király templom idén ün-
nepli felszentelésének 250. évfordulóját. A jubileum alkalmából elhatároztuk, hogy május 25-én, legalább 250-en, 
minimum 250 méternyi távot teszünk meg futva vagy gyalogolva, párban vagy önállóan, korosztályok szerint, a 
templom illetve annak tömbje körül. 
   A 250, a nagy templomi futószám program kihívásán részt vett Majorosné Rácz Krisztina, a Szignum igazgatója, 
Pálfai Zoltán plébános atya, Kovács Gábor városi sportszervező, a város általános és középiskoláinak képviselői 
és a Szignum egész közössége. A teljesítésre Rozsnyai Renáta aerobic edző melegítette be a résztvevőket, akik két 
csapatban tették meg a távot. A nagyokat Ábrahám Pál maratonfutó és fia, Timur (8.b) vezette, a kisebbek pedig 
Panyor Krisztina maratonfutó és lánya Gera-Panyor Viola (2.a) irányításával haladtak. A beérkezőket friss citro-
mos-mentás víz és édesség fogadta; a jó hangulatú délelőttön 400-nál többen vettek részt. 

A 250-ES SZÁM JEGYÉBEN RENDEZTÜK IDÉN A SZIGNUM NAPOT 
   A tanév utolsó tanítási alkalma hagyományosan a közösségépítés jegyében zajlott a 
Szignumban. A sportos és a játékos feladatoké volt ezúttal is a főszerep, de kapcsolód-
tunk a szomszédságukban lévő templom jubileumához is.  
   Az iskolai esztendő befejeződését mindig igyekszik emlékezetessé tenni közössé-
günk, nem volt ez másként az idén sem. A 14. alkalommal megrendezett Szignum 
napon is egy tartalmas programsorozat fogadta a diákságot. A közös megnyitón 
aikido bemutatót tartottak a Makó Budo Klub tagjai, valamint elismeréseket adtak 
át tehetséges tanulóknak. Ezt követően játékos kvíz, pontvadászat, lovaskocsizás, 
karikázás, csizmadobás és táncos feladat várta a kisebbeket, a felső tagozatosok 
többek között bingózhattak és kipróbálhatták a jógát is. Egy interaktív tárlatvezetés 
keretében pedig a közelmúltban átadott Mindszenty szoba megtekintésére is lehető-
ség nyílt a plébánián.  
   A Szignum-napok régi hagyománya, hogy egy barátságos focimeccset játszik a 
tanárok és diákok csapata a Szent István téri sportpályán. A mérkőzések felváltva 
szoktak hol az egyik, hol a másik fél győzelmével zárulni; most a pedagógusok 4:2 
arányban diadalmaskodtak a helyzetekben bővelkedő találkozón.  
   Kéttannyelvű iskolánk tanévet búcsúztató és nyári szünetet köszöntő eseménysoro-
zata az idén összekapcsolódott a belvárosi római katolikus templom jubileumával. A 
felszentelés 250. évfordulójához kötődve, a szám jegyében több vállalást is teljesí-
tettek a résztvevők. A kihívásokat és a kerékpározást kedvelő osztályok tanulói ösz-
szesen 250 km-t tekertek le. A Szignum közösségéből pedig legalább 250-en egy-
más kezét fogva ölelték át az ünneplő épületet. A flashmob szimbolikus jelentést is 
hordozott; intézményünk logójában is szerepel a csigavonal, ami az állandó belső 
fejlődést biztosító spiritualitást jelképezi. Egyházi iskolaként pedig a hitéletünk szoro-
san kötődik a templomhoz is, amelyhez kapcsolódásunkat is kifejeztük az akcióval.  
   A június 15-ei alkalom lehetőséget adott azokra az élménybeszámolókra, amelyek 
a Szignum rendkívül aktív pályázati tevékenysége eredményeként születettek. Az 
érdeklődő diákok a Határtalanul projekt, valamint az Erasmus+ horvátországi és 
Martinique-i útjainak képes beszámolóját tekinthették meg.                              -sza- 


