
 

 

  

XIX. évfolyam 1. szám 2023. január 

2022/2023: TEREMTŐ ÉV 

A Szignum Kéttannyelvű Egyházi  

Általános Iskola havilapja 

VÁR A SZIGNUM 
KINCSTÁRSASÁG! 

 
Légy tudós, bátor  

felfedező, kincskereső! 
Gyűjtsd össze mindazt a 
tudást, amire szükséged 
lesz életed nagy álmá-
nak megvalósításában!  

 

Térképezd fel, mi vár 
rád az úton:  

www.szignum.hu 

FERENC PÁPA GONDOLATAI 
AZ ÚJ ESZTENDŐRE 

 

(…) „Az új év kezdetekor 
tegyük fel magunknak a 
kérdést: „Tudok-e a szí-
vemmel nézni? Tudok-e a 
szívemmel nézni az embe-

rekre? A szívemben hordozom-e az embereket, akikkel 
együtt élek, vagy tönkreteszem őket a pletykálkodá-
sommal? És mindenekelőtt: az Úr van-e szívem köze-
pén? Vagy más értékek, más érdekek, az előmenete-
lem, a vagyon, a hatalom?” Csak akkor tudunk törődni 
az élettel, és csak akkor tudjuk legyőzni a körülöttünk 
lévő közömbösséget, ha az életet a szívünkben hordoz-
zuk! Kérjük ezt a kegyelmet: hogy azzal a vággyal 
éljük meg ezt az évet, hogy másokat a szívünkbe fo-
gadunk, és törődünk másokkal.” (…)          

 Forrás: Magyar Kurír 2023. január 1. 

FELHÍVÁS! 
 

Támogassa adója 1%-ával 
és iparűzési adója 6%-ával  

a MAKÓI SZIGNUM  
EGYHÁZI ISKOLÁÉRT  

ALAPÍTVÁNY-t!  
Adószáma:  

18450871-1-06  
 

Köszönjük, hogy ebben az  
évben is ránk gondolt! 

ECL NYELVI VERSENY ÉS  
PRÓBAVIZSGA A SZIGNUMBAN 

 

2023. február 24. 15:00-kor 
középiskolásoknak B2 

(középfok)  és C1 (felsőfok) 
szinten. 

Részvételi díj: 6000 Ft 
Jelentkezési határidő:  

2023. február 6. 
Bővebb információ és  

jelentkezés: www.ecl.hu 

3. RUSZKAI BÉLA  
GYALOGOS EMLÉKTÚRA 

 
Idén immár harmadik alkalom-
mal szervezzük meg a Ruszkai 
Béla gyalogos emléktúrát.  

Részletek az 5. oldalon. 
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ÜNNEPLŐ 

DECEMBERI JÓKÍVÁNSÁGAINK 
Brzózka Marek szobrászművész-rajztanárunk által 
megálmodott egyedi és idei tanévünk alapgondolatá-
hoz kapcsolódó üdvözlőlappal kívántunk áldott, békés 
ünnepeket  a Szignum nevében mindenkinek.  

SZERETETTEL TELI ÜNNEPVÁRÁS 
Édes meglepetéssel zártuk 2022-t: Galgóczi Mária mézeska-
lácsos lepte meg ismét tantestületünk tagjait. Köszönjük a 
kedvességét! 

 

ÉNEKLÉSSEL IS HANGOLÓDTUNK KARÁCSONYRA 
 

Közös dalolásra várt mindenkit Reiszné Surinás Piroska  tanárnő 
az adventi tanítási napok szüneteiben, kis kórusával együtt.  

 
HÁZSZENTELÉS 

 
Az új esztendő első tanítási napján a plébános atyák megszentelték isko-
lánk termeit. Köszönjük a képeket Mészáros Ildikó tanárnőnek. 

 

EGYÜTT IMÁDKOZTUNK AZ ÖKUMENIKUS IMAHÉT KERETÉBEN 
 

Az ökumenikus imahét idei mottója: „Tanuljatok meg jót cselekedni, töre-
kedjetek az igazságra.” (Ézs 1,17) Ezt a gondolatot szem előtt tartva 
napról napra más-más felekezet templomában, illetve imaházában, ima-
termében gyűltünk össze és hallgattunk tanításokat a vendég papoktól, 
lelkészektől. Az imahét anyagát a Minnesotai Egyházak Tanácsa által 
kijelölt keresztények csoportja választotta, a világon mindenütt ez adja a 
prédikációk igei alapját.  
A találkozás eredményeként tudatosul bennünk, hogy mindannyian ugyan-
azon Isten teremtményei vagyunk, aki elküldte egyszülött Fiát, hogy üdvö-
zítsen bennünket. A napi együttgondolkodás igen termékeny: hiszen min-

dig tanultunk egymástól – hangsúlyokat, nézőpontot, szemléletet.  
 
A nyitó alkalomra vasárnap került sor: Baranyi-Bozi Károly görögkatolikus segédlelkész tartotta a prédikációt a 
baptista imaház gyülekezeti termében, Szappanos Lajos baptista lelkész az újvárosi katolikus Szent László templom-
ban, Talpas Petra református lelkész a görögkatolikus templomban, Stefán Zoltán református lelkész a belvárosi  
Szent István téri templomban, Biró István görögkatolikus parókus atya a belvárosi református templomban. Hálás va-
gyok a hat alkalomrért, amelyeken részt vehettem. Az igehirdetések sorát Pálfai Zoltán plébános atya elmélkedése 
zárta a baptista imaházban: Mária hálaénekét mutatta be, s a kicsin keresztül tanulhattunk Isten nagyságáról. 
 
Aki eljött, gyarapodott: több szemszögből, tágabb (szöveg)környezetben szemléljük a tanításokat. 
A közösen elmondott Úr imája és Isten áldása kísérjen minket mindennapjaink során! 

Mészáros Ildikó tanárnő 
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MEGEMLÉKEZTÜNK NEMZETI IMÁDSÁGUNK SZÜLETÉSNAPJÁRÓL 
 
   Kétszáz évvel ezelőtt tisztázta le Kölcsey Ferenc Himnu-
szunkat Szatmárcsekén.  

   A protestáns prédikátor-költő szerepében megjelenő lírai én egy imát fogalmaz meg a 
Jóistenhez, melyben a magyar nemzet dicső múltjáról és megpróbáltatásairól is megemlé-
kezik. Előbb áldást kér, az utolsó versszakban azonban szánalomért esedezik. 
 
   A rendszerváltás óta a Himnusz születésnapján ünnepeljük a magyar kultúra napját, a 
Szignumban minden évben közös szavalással és egy kerekasztal-beszélgetéssel egyesít-
jük ezt az ünnepet az ökumené ünnepével. 
   A fontos évszámra tekintettel két időpontban ünnepeltünk: 1. órában az alsó, majd a 
felső tagozat szavalta el nemzeti imádságunkat, 3. órában pedig vendégül láttuk Talpas 
Petra református lelkész asszonyt, Biró István görögkatolikus parókus és Pálfai Zoltán ró-
mai katolikus plébános atyákat. 
   A beszélgetés fontos része volt, hogy személyes élményeikről, képekkel illusztrált be-
számolókkal életükről, pályájukról vallottak és közelebb igyekeztek hozni diákjainkhoz 
keresztény hitünket. 
   Ezen az eseményen a hetedik és nyolcadik osztályos diákjaink vettek részt, és erre az 
alkalomra a hetedikesek elkészítették csoportmunkában A magyar nemzet emlékkönyveit, 
melyek átadására itt ünnepélyes keretek között került sor. 
 
   Számomra ez volt az ökumenikus imahét betetőzése, annak a békés szellemiségnek az 
átadása, amit egy egész héten keresztül megtapasztaltam a makói felekezetek templo-
maiban, imaházaiban. 

Mészáros Ildikó tanárnő 

ÜNNEPLŐ 

FILM KÉSZÜLT INSTITÓRIS ILDIKÓ ÉLETÉRŐL 
 
   A József Attila Gimnázium falán emléktábla emlékezik meg Institóris Ildikó szerepvállalásáról 
az ‘56-os forradalomban. Ő volt az a forradalmár, aki a diáktanács tagjaként elszavalta a 
Nemzeti dalt és tőle híresült el a mondás: 
   „Az ifjúság a jövő – aranytartalék, mely továbbviszi az életet, kamatoztatja az örökséget, 
melyet az elődök hátrahagytak.” 

   Korábbi tanítványaink, Halmágyi Gábor és Tanács Barnabás 3 perces rövidfilmjében Institóris Ildikó gondolatait 
Horváth Boglárka, 7.a osztályos diákunk tolmácsolja. 

Mészáros Ildikó tanárnő 

 

HAJRÁ PENGÉK! HAJRÁ SZIGNUM! 
 

   Izgalmakkal teli, szurkolástól hangos és eredményekben gazdag hétvége van 
jégkorongosaink, a Marosi Pengék mögött. A nagyszerű eredményekből Szignu-
mos diákok is kivették a részüket! 
Szombaton az U10-es csapat állt pályára és fiatal korukat meghazudtoló módon 
karcolták a jeget, élvezve a verseny minden pillanatát.. 
Vasárnap az U12-es csapat hazai pályán folytatta sikersorozatát. Az idényben 
szinte minden meccset megnyerve vezetik a korosztályos listát. 
Az U16-os csapat Hatvanba utazott, hogy ott vegyék fel a harcot. 
Mindhárom csapat tudása javát nyújtva küzdött a hétvégén. 
   A Szignumból Dobó Berci, Balázs-Győri Gabó, Biró Boldi, Kovács Natasa, Hor-
váth Álmos, Kelemen Dávid, Biró Tekla erősítette a hokisok csapatát. 
Büszkék vagyunk rájuk! 
Hálásak vagyunk az edzőknek, akik szakmailag segítik őket és a Maros Télisport 
Egyesületnek, hogy biztosítják ezt a lehetőséget gyermekeinknek. 
Azóta is többen csatlakoztak a Szignumból a jéghokisok csapatához! 
 

Közreadta: Biró István atya  



 

 

Kiadja:  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 Fotó: Majoros Márton,  Mészáros Ildikó 

Tördelés: Hudák Szabolcs Korrektúra: Horváth János 

HATÁRTALANUL 
 

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSRA KÉSZÜLÜNK - HATÁRTALANUL! 
 
   A Szignum Kéttannyelvű Egyházi Általános Iskola a Határta-
lanul! program keretében április végén tanulmányi kirándulást 
szervez Szlovéniába az iskola 7. osztályos tanulóinak részvéte-
lével. A tanulmányi kirándulás egyik célja, hogy felkeressük az 
I. világháború magyar (és azon belül makói) vonatkozású emlékhelyeit és hadszíntereit.  
   Az emlékhelyeken iskolánk és Makó meg környékének képviseletében el fogjuk helyezni a 
kegyelet és megemlékezés virágait. Úgy gondoljuk, hogy az eseményre méltóképpen úgy 
tudunk felkészülni, ha az utazás előtt a résztvevők aktív bevonásával ráhangolódunk és ér-
zékennyé tesszük őket erre az időben talán távoli, mégis máig ható és közvetlen környeze-
tünket is érintő történelmi korszakra, ezen belül kiemelten a helyi vonatkozásokra.  
 
Ennek érdekében a következő programokat hirdetjük meg iskolánk tanulói számára: 
1. Első világháborús családi emlékeket gyűjtünk, amiből kiállítást rendezünk iskolában (lásd 
az erről szóló felhívást) 
2. Szakkört tartunk a téma iránt érdeklődő tanulóknak (keresd a bővebb tájékoztatót a 
faliújságon) 
3. Történész előadókat hívunk a téma mélyebb feldolgozására (várhatóan az utazás előtti 
héten) 

A felhívást közreadta: Gulyás Attila tanár úr, pályázati referens 

 

EGY EMÉK A NYÁRRÓL: 
BALATONFENYVESEN TÁBOROZTUNK 

2022. június 7-11. között 
 

   A tábor tematikája az egészséges életmód, szociális 
kompetenciák fejlesztése és a 17 Fenntartható Fejlesztési 
Cél megismerése köré épült.  
   Az időjárás is segített abban, hogy ne csupán a Bala-
ton-parton sütkérezzünk: majdnem minden nap esett egy 
kicsit az eső, de szerencsére nem egész nap.  
   Sikerült egy olyan táborhelyet találni, amely közvetlenül a Balaton partján 
helyezkedik el, saját stranddal, stéggel és vizibiciklikkel. Így, amikor kisütött a 
nap, és éppen a tábor területén voltunk, akkor kihasználtuk a lehetőséget, és 
azonnal mentünk fürödni, szörfözni vagy supozni tanulni, kajakozni, 
vizibiciklizni. Mit csináltunk ezen kívül?  
   Túráztunk: 
� Fonyódra gyalog kirándultunk. Fölmentünk a Sipos-hegyi kilátóhoz, és on-
nan csodáltuk meg a balatoni panorámát.  
� Balatonboglárra vonattal utaztunk, majd egy kis városnézés után egy 40 
fős vitorláshajóval szeltük a Balaton vizét. A hajó szélenergiával működött, 
csak a kikötőbe való navigációhoz vett igénybe motor-segítséget.  
� A balatonfenyvesi kisvasúttal a Nagyberki lápvidéken jártunk.  
   Játékos formában ismerkedtünk a 17 Fenntartható Fejlesztési Céllal. 
   A tábor területén lévő focipályát és egyéb szabadtéri sportlehetőségeket 
kihasználták a fiatalok. 
   A búcsú-tábortüzet az esős idő miatt az ebédlőben rendeztük meg. A részt-
vevők jóízű nevetésre okot adó kreativitással idézték fel a tábor emlékezetes 
pillanatait.  

 Baráti Eszter Kinga nővér 
 

A tábor a EKCP-KP-1-2022/3-
000170 azonosítószámú Egyházi 
közösségi célú programok támo-

gatásával valósult meg. 



 

 

HATÁRTALANUL 
FELHÍVÁS ELSŐ VILÁGHÁBORÚS CSALÁDI EMLÉKEK GYŰJTÉSÉRE  

Az idén áprilisra, a Határtalanul! program keretében tervezett szlovéniai 
tanulmányi kirándulásra szeretnénk – többek között - egy iskolai kiállítás-
sal készülni.  
   A kiállítás témája az I. világháború helyi (makói és környékbeli) résztve-
vőinek tárgyi emlékei és szóbeli visszaemlékezései lesz. 
   Doberdó, Isonzó, Piave, Caporetto, Tolmein - a szegedi 46. gyalogez-
red legvéresebb ütközeteinek helyszínei, és ebben az ezredben szolgál-
tak, harcoltak és estek el százszámra a makói és környékbeli katonák is. 
Könnyen lehet, hogy tanulóink szépemlékű felmenői között is volt olyan 
honvéd, aki az I. világháborúban megjárta a felsorolt csatatereket, és a 
család ma is őriz kedves emlékeket róla. Most arra kérjük iskolánk tanulóit 
és a kedves szülőket, hogy segítsék a munkánkat azzal, hogy beszéljenek 
otthon a család múltjáról, nyomozzák ki, hogy: 
- volt-e bárki a családban (nagyapa, dédapa vagy más rokon), aki részt 
vett az I. világháborúban? Mit tudnak róla? (Online adatbázis elérhető a 
kutakodáshoz: https://adatbazisokonline.mnl.gov.hu/gyujtemeny/elso-
vilaghaboru) 
- maradt-e fenn bármilyen tárgyi emlék tőle ebből az időből (pl. fénykép, 
képeslap, levél, napló, katonai sapka, személyes emlék, kitüntetés, bármi 
más háborús emléktárgy, relikvia)? 
- fennmaradtak-e a családban olyan háborús történetek, visszaemlékezé-
sek, stb., amik a hős elődhöz fűződnek? 
   Ha a fenti kérdések közül egyre vagy többre is igen a válasz, akkor 
kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a kiállítás ötletgazdájával, Gulyás 
Attila tanár úrral a következő elérhetőségeken: 
gulyas.attila@szignum.hu, +36 20 33 93 752 
   A tárgyakat a kiállítás után természetesen visszaadjuk a tulajdonosoknak. 
Építsük fel együtt a Szignum közös I. világháborús emlékkiállítását! 
„Őrizze meg a késő utókor kegyelettel azok áldott emlékét, akik életükkel adóztak a veszély-
ben forgó haza védelmében"  

A felhívást közreadta: Gulyás Attila tanár úr, pályázati referens 

3. RUSZKAI BÉLA GYALOGOS EMLÉKTÚRA 
 
Idén immár harmadik alkalommal szervezzük meg a Ruszkai Béla gya-
logos emléktúrát. A tervezett útvonal: Szeged - Tápé -Tisza-töltés - 
Móra Ferenc-híd - Pajori iskola emlékhelye - Ószegedi út - Maroslele. 
A táv kb. 20 km, indulás reggel 8 órakor a szegedi Szilléri sugárút és 
Római körút sarkáról (Makóról 7.05-kor megy busz Szegedre), érkezés 
a lelei buszmegállóhoz kora délután - de tetszés szerint az Ószegedi 
úton Makóig is tovább lehet gyalogolni. 
 

Közreadta: Horváth János igazgatóhelyettes úr 

 

ÓÉVBÚCSÚZTATÓ SZILVESZTERI FUTÁS 
 

Iskolánk tanulói és pedagógusai közül többen részt vettek a hagyományos városi sportesemé-
nyen. Gera-Panyor Viola (3.a) első helyet szerzett 750 m abszolút kategóriában. Gratulálunk 
a többi szignumos résztvevőnek is: Reiszné Surinás Piroska tanárnőnek és Szabó Izabellának 
(2.b). Fotó forrása: Panyor Krisztina fb oldala 
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SZIGNUM OLDAL 

FÜRKÉSZ rovatba 
válogatta az IDB  

 
TEREMTŐ - GONDOLAT: január 
„A remény mosolyogva lépi át az új 
év küszöbét, miközben azt suttogja: 
ez az év boldogabb lesz.” 

(Alfred Tennyson) 
 

Kiskerti 1x1: januári munkálatok: 
Az igazán gondos kertészek 
télen sem pihennek: ebben 
az időszakban is vannak 
teendők, amiket ha megcsi-
nálunk, sokkal átgondoltab-
ban, felkészültebben vágha-
tunk neki a tavaszi megúju-
lásnak.  
• Itt az idő a tavaszi magok 

megrendelésére: ásni 
ugyan még nagyon korai, 
de a tervezéshez sosincs 
elég korán. Rendeljük meg 
most minden olyan zöld-
ség, gyümölcs magját, amit erre az évre tervezünk ültet-
ni. Akár vetőmag-katalógusokból szemezgetünk, akár 
kertészetekben, áruházakban nézünk körül, mindenképp 
hasznos, ha nem az utolsó pillanatra halasztjuk. 

• Téli metszés: bár a tél nem tipikusan a növénymetszés 
időszaka, mégis vannak olyan fajták, amiket ezekben a 
hónapokban, téli álmuk közben megmetszhetünk. -5°C 
fok alatt azonban ne álljunk neki. Ha fagy van, ride-
gebb a növények szövete, és könnyebben törik, roncso-
lódik a fák szövete is. A művelethez viseljünk kesztyűt, 
használjunk éles, tiszta szerszámokat. Az is fontos, hogy 
a metszés megfelelő szögben történjen. Ebben az idő-
szakban lehet megmetszeni például a szőlőt, az őszi 
málnát, a fügét vagy a lilaakácot is. A legtöbb gyü-
mölcsfa esetében a tél második felében érdemes oltó-
vesszőket vágni. 

• Kezdjük el a később kiültetendő zöldségek vetését: vessük 
el például a retket, a salátát, a póréhagymát, borsót, 
természetesen egyelőre beltérben, hogy tavasszal kiül-
tethessük a palántákat a kertbe. A tél vége felé, amikor 
már enyhül az idő, szabadföldön is megkezdhetjük a 
különféle növények duggatását, vetését. 

 
Egy perc humor: Így néznének ki az állatok, ha a gyerek-
rajzok valóra válnának: 
 
zebra 
 

 

 

 

 

 

Olvass velünk!:  
 

Könyvajánló: Margit Auer: Mágikus állatok iskolája  
 

   Idának semmi kedve az új suli-
hoz. Az új osztálytársai nem fo-
gadják kitörő lelkesedéssel, az 
osztályfőnöke, Miss Cornfield pe-
dig elég fura. A visszahúzódó 
Benni szimpatikusnak találja az új 
lányt, még a szülinapi bulijára is 
meghívja, de Ida valamiért nem 
megy el. Úgy tűnik, ők ketten soha 
nem lesznek barátok. De aztán 
történik valami igazán mágikus…  
Milyen érzés lenne, ha lenne egy 
saját, csakis hozzád kötődő álla-
tod? Aki téged megért, beszél-
getni tudsz vele, mindenhova elkísér, és soha többé nem 
kellene egyedül lenned. Szép álomnak tűnik, de Ida és 
Benni ilyen igaz barátokra lelnek, akik megkönnyítik a 
gondokkal küszködő gyerekek életét az iskolában, vidám 
helyzeteket teremtenek és együtt izgalmas kalandokat 
élnek át. 
 

Az újrahasznosítás fantasztikus lehetőségei: 

   Kétségtelen, hogy az elkövetkező évek legnagyobb 
problémái közé sorolható a hulladékkezelés, és az újra-
hasznosítás. A PET palackok minimum lebomlási ideje 450 
év, és ha azt vesszük, hogy naponta maximum pár órát 
használjuk és utána eldobjuk, a szemét csak gyűlik és 
gyűlik.  
   A most következő újrahasznosítási tipp segítségével 
igyekszünk bemutatni, hogy nem feltétlen kell eldobálni a 
műanyag üvegeket, hiszen egy kis kreativitással rengeteg 
minden készíthető belőlük, és ezáltal – még ha csak egy 
kicsit is – de óvhatjuk a környezetet.    
 
 • Tojássárgája szétválasztásánál is segíthet 
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   Vajon mire lehet jó egy üres cipősdoboz? Például díszek, 
játékok, apró kütyük tárolására. Mi azonban az újrahasz-
nosítás jegyében történetmesélésre használtunk fel néhá-
nyat, így készülhettek el a szebbnél-szebb és igen kreatív 
megoldással kialakított mini színpadok.  
   A díszlettervezők ezúttal a 4. évfolyamos diákok voltak. 
A 4.-es olvasókönyv „Túl az Óperencián” című témaköréből 
választott mesék egy-egy jelenetén keresztül pedig a tör-
ténetmesélést is gyakorolhattuk. A mesedobozok elkészíté-

sére több, mint 2 hónap állt rendelkezésre, ez időben sok mesével megismerkedtünk a tanórákon. A mesedobozok 
elkészítése otthon zajlott, az elkészítésbe a családokat is be lehetett vonni. A közösségi alkotások mellett azonban 
születtek gyönyörűen elkészített tanulói munkák is. A két negyedik évfolyam az elkészült alkotásokból az aulában 
kiállítást is szervezett, melynek csodájára egy héten át járhattak az arra járó diáktársak. A projektet a 4.a osztály 
egyénileg, a 4.b osztály csoportmunkában fejezte be.  
   A 4.a osztályos diákok pedig történetmeséléssel zárták a mesék világát. A mesélés élményét is megtapasztalva 
mindenki kipróbálhatta magát egy kicsit a „színpadon”, ahol a dobozban ábrázolt jelenet segítségével elevened-
tek meg a történetek. A meséket a gyerekek saját szavaikkal, a tanórán megbeszélt szempontok alapján mutatták 
be egymásnak.  
   Reméljük, hogy a hamarosan következő történelmi olvasmányokat is fel tudjuk majd dolgozni hasonlóan kreatív 
technikával, hogy az olvasás igazán élményszerűvé váljék a diákok számára. 

Kerekesné Dócs Nikoletta (4.a) és Reiszné Surinás Piroska (4.b) tanító 
A Mesedoboz projekt  képgalériája megtekinthető a www.szignum.hu oldalon is.  
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