
 

 

  

XIX. évfolyam 2. szám 2023. február 

2022/2023: TEREMTŐ ÉV 

A Szignum Kéttannyelvű Egyházi  

Általános Iskola havilapja 

 

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! 

 

PILINSZKY JÁNOS: KÖLCSÖNÖS SZERETET – KÖLCSÖNÖS SZENVEDÉS 
 

   Hamvazószerda jele, szürke 
hamuja arra figyelmeztet, ami 
sorsunkban törékeny, embersé-
günkben esendő. Arra, hogy ha-
landók vagyunk. Mivel csak így, 
ennek teljes tudomásulvételével 
érthetjük meg azt a másik 
„gyengeséget”, „isteni gyengesé-
get”, amire hamvazószerdán föl-

készülünk: Krisztus halálát. A nagyböjt első napja nem véletlenül a 
halandó emberé, ahogy az utolsó se véletlenül a sírba fektetett 
Istené.  
   Krisztus halandóságunkban adhatott nekünk egyedül halhatatlan 
találkozót, ahogy ezt a József Attila-sorok szándékuk ellenére is 
megfogalmazzák: „Aki halandó, csak halandót / szerethet halha-
tatlanul”. Ez az isteni szeretet legmélyebb titka, mely épp veszen-
dőségünket választotta örök találkozóhelyül. A hamu keresztjéről a 
kereszt halottjáig egyenes út vezet, egyazon út különböző stációin 
át. Minden állomás veszendőségünk egy-egy fejezete: tökéletes 
osztozkodás Isten és ember közt – halálban és halhatatlanságban.    
   Ezt az utat a szeretet írta elénk, végigjárni is egyedül a szeretet 
képes hát. A kölcsönös szeretet és a kölcsönös szenvedés: Isten és 
ember kölcsönös szeretete és kölcsönös szenvedése. Mivel ahogy 
Istennek szenvedés volt halálunk és bűneink vállalása, nekünk se 
lehet eljutnunk Isten tökéletes halhatatlanságába és tökéletes ártat-
lanságába, egyedül szenvedések árán, s egyedül a szeretet erejé-
vel. (S. Weil.) A nagyböjt tehát lényege szerint a szeretet legmé-
lyebb titkaiba való beavatás. A halál burka alatt itt érik a legvakí-
tóbb fény, Isten és ember közös hajnala.               

 

A TÖRÖK-SZÍR FÖLDRENGÉS 
ÁLDOZATAINAK  

MEGSEGÍTÉSE 
 

   Az elmúlt hetekben sok-
szor imádkoztunk azokért, 

akik Szíriában és Törökországban a földren-
gésben meghaltak, megsebesültek, házuk rom-
ba dőlt, otthonukból menekülni kényszerültek. 
Akik szeretnék adományukkal is kifejezni szoli-
daritásukat, azok az alábbi úton is megtehetik: 
https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-
gorogkatolikus-metropolia-penzadomanyt-gyujt
-sziriai-foldrenges-karosultjainak 
   A diákok a portán elhelyezett perselybe 
adakozhatnak március 13-ig. Akármilyen kis 
pénz is számít, ha sokan adjuk össze! A kész-
pénz adományt is a fent megjelölt számlaszám-
ra továbbítjuk! 

 

CSANÁDI IMRE: 
TAVASZ ÉBRESZTŐ 

 

Ébredj új tavasz, 
jégtörő, sugaras, 

gallyat gomolyító, 
rügyet rojtosító, 

mindenféle madakat 
víg versre tanító! 

 

VÁRJUK AZ ÉNEKELNI VÁGYÓ  
DIÁKOK JELENTKEZÉSÉT!  

 

   Ebben az évben újra lesz népdaléneklési 
verseny iskolánkban. Az elsőre 2007 decem-
berében került sor és azóta sikerült minden 
esztendőben dalra fakasztani a lelkes diáko-
kat.  
   Az elmúlt években már Ki Mit Tud? és a 
Népdaléneklési verseny felváltva szervező-
dött, hisz az ének mellett más vonalon is sze-

retnék megmutatni tanulóink ügyességüket, tehetségüket. 
Az idei versenyen Bartók Béla által gyűjtött népdalok lesznek a kötelezően bemuta-
tott énekek, emellett minden tanuló szabadon is választhat egy kedvenc népdalt. 
Kedves osztályok, tanulók, tanítók, tanárok! Készüljünk együtt erre az alkalomra! 
Mert énekelni jó!                                                                                                       

Reiszné Surinás Piroska tanárnő 
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ÜNNEPLŐ 

NAGYBÖJTI KISOKOS 
 

Kedves Testvérek! 
   Egy ideje már nem is kell kereszténynek lenni ahhoz, hogy az ember tudja, mit is jelent böjtöl-
ni: gyógyböjt, léböjt, tisztítókúra – e gyakorlatok immár mindennapjaink részévé váltak. Lám, a 
mai ember újra rádöbben, hogy az egyház kétezer éves gyakorlata hasznos lehet. Ám mi, ke-
resztények, mégsem terápiás célból böjtölünk. Számunkra a Hamvazószerdával kezdődő nagy-
böjti időszak, más néven a Szent 40 nap a megtérés, az Isten felé fordulás és a felebaráti sze-
retet gyakorlásának kiemelt ideje. Érdemes ezért szívünkbe vésni Ferenc pápa szavait: 
„Életünkben mindig szükségünk van megtérésre, minden nap! Elménket és szívünket állandóan 
Isten felé kell irányítanunk. Ehhez bátran el kell utasítanunk mindent, ami eltérít, a hamis értéke-
ket, amelyek becsapnak minket, és csalárd módon előcsalogatják önzésünket. Ugyanakkor bíz-

nunk kell az Úrban, az ő jóságában és az ő mindnyájunkra vonatkozó szeretettervében. A nagyböjt bűnbánati idő-
szak, ez igaz, de nem szomorú, nem gyászos idő! Örömteli és komoly vállalkozás arra, hogy levessük önzésünket, a 
régi embert, és napról napra megújuljunk. Egyedül Isten adhatja meg igazi boldogságunkat: hasztalan időpocsékolás 
máshol keresni: a gazdagságban, az élvezetekben, a hatalomban, a karrierben… Isten országa minden várakozá-
sunk beteljesedése, mert az egyszerre az ember üdvössége és Isten dicsősége.”        

Pálfai Zoltán atya 
Mi a böjt? Nem önsanyargatás és fogyókúra, hanem tudatosabb odafigyelés Istenre, embertársainkra és önmagunk-
ra. Különösen szem előtt tartjuk ezt nagyböjt péntekjein. Hamvazószerdán és Nagypénteken Jézus értünk vállalt áldo-
zata iránti tiszteletünk jeléül szigorú böjtöt tartunk. 
Idei közös böjti felajánlásunk és imaszándékunk: egyházközségünkért. 
„Jóság-liszt” – minden elvégzett jócselekedet = egy kiskanálnyi liszt, amit összegyűjtve hetenként hozzunk el a temp-
lomba! Húsvét vasárnapra készül el belőle a kalács J 
 
Nagyböjt péntekjein templomunkban keresztutat járunk: felidézzük a szenvedéstörténet állomásait és erőt merítünk 
abból, hogy Jézus mindezt értünk vállalta. 
Időpontja: 17:15. , utána Szentmise. 
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A MÚLT ÉV MAKÓI KIVÁLÓSÁGAI KÖZT A SZIGNUM DIÁKJAI IS 
 

Farkas Éva Erzsébet polgármester január 29-én méltatásra és közös koccintásra invitálta meg a 2022-es évben ki-
emelkedő sport és tanulmányi sikereket elért tanulókat és felkészítőiket is. Intézményünkből Bárdos Ferenc (4.a), 
Binecz Márton (8.a), Biró Tekla (8.a), Császár Adrienn (5.a), Erki-Kiss Emma (4.a), Gera-Panyor Viola (3.a), Juhász 
Dávid (8.b) és Szilágyi Kenese Lajos (6.b) kapott elismerést. Pedagógusaink közül Kanderné Németh Györgyi és 
Kúszné Nagy Tímea munkáját ismerték el. Gratulálunk! (Fotók: Kanderné Németh Györgyi, facebook) 
 

VELÜNK TÖRTÉNT 

 

A SZIGNUM TANULÓJA NYERTE MEG A TÉRSÉGI SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYT 
 

   A zsűri véleménye alapján Horváth Levéd, a Szignum 5.a osztályos tanulója érdemelte ki az 
első helyezést a Kazinczy-díj Alapítvány – Péchy Blanka emlékére Kuratóriuma által meghirdetett 
országos verseny makói térségi versenyén. Az eseményt a József Attila Gimnáziumban rendezték 
február 1-jén. Levéd igen erős mezőnyben, az 5. és 6. osztályosok között lett a legjobb. A ver-
seny két részből állt: először ugyanazt a szöveget kellett mindenkinek felolvasni úgy, hogy mind-
össze 10 percig ismerkedhetett az írásművel, majd a második körben felolvasták azt a szöveget, 
amit magukkal hoztak és nagyon sokat készültek rá. A zsűri az értékeléskor kiemelte, hogy a 
megfelelő hangsúlyozás, beszédtempó és artikuláció mellett igen fontos, hogy a versenyzők a 
személyiségükhöz illő szöveget adjanak elő. Levéd a családjában meglévő szép hagyományt él-
tet tovább ezzel a sikerrel, ugyanis nővére, Boglárka is nagyszerű eredményt ért el korábban 
ezen a versenyen.  

Gratulálunk Levédnek és felkészítőjének, Gulyás Attila tanár úrnak! 

RUSZKAI BÉLA EMLÉKTÚRA 
 

   2023. január 28-án reggel a szegedi Római körútról indulva borongós időben vág-
tunk neki immár hagyományosnak mondható "évadnyitó" gyalogtúránknak. A Tisza 
jobboldali gátján haladtunk el Tápé mellett, s értük el az autópályát. A Móra Ferenc-
hídon átkeltünk a folyón, majd kis kitérőt tettünk az egykori porgányi zsiliphez. Innen az 
olajmező sármentes útjain jutottunk el a pajori iskola emlékhelyéhez, ahol nagyobb pi-
henőt tartottunk. Az ószegedi úton továbbindulva egy óra múlva érkeztünk Maroslelére.    

   A jól sikerült 21 km-es kirándulást vidám süteményezéssel zártuk. 
 

Gulyás Attila, Horváth János, Majoros Márton, Varga Beáta Dominika nővér és Varga Ferenc,  
valamint Fodor Ferenc és Molnár Sándor 

ÉNEKSZÓ A SZÜNETEKBEN 
 
  Lelkesen indult a kis kórus új éve. Köszönet a 3., 4. és 5.b osztályok énekkarosainak. 
Ebben az évben elsősorban az iskola falain belül, iskolatársainknak, tanítóinknak mu-
tatjuk meg énekhangunkat. Már a karácsonyi hangulatot is sikerült előidézni, amikor 
karácsonyi slágereket énekeltünk az aulában. Az elmúlt héten ismert kánonokkal szí-
nesítettük a tanítási napok egyhangúságát. 
  Következő terv tavaszi hangulatú népdalok éneklése lesz, majd készülünk a népdal-
éneklési versenyre is. Év végéhez közeledve pedig újra a slágerek hangjait fogjuk megszólaltatni. 
Adventben erősítettük a kezdő szentmise közös éneklését, ezt tesszük hamvazószerdán is. 
   Külön öröm, hogy év közben is többen csatlakoztak hozzánk, kedvet kapva a közös éneklésre. Próbáink kedden-
ként vannak: 14.00-14.50 között.  
   Mi már megtapasztaltuk, hogy énekelni jó!                                                              Reiszné Surinás Piroska tanárnő 
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MIÉNK EZ AZ OLDAL 
 

MEGEMLÉKEZÉS RÉVAI MIKLÓSRÓL 
 
   Születésnapjához közel Nagyszentmiklóson idén is megemlékeznek a híres nyelvújító, szótárszerkesz-
tő Révai Miklós alakjáról. 
   A‘ Magyar Nyelvnek Legelső Tudós Esmérője – így maradt fenn Révai Miklós méltatása, aki híres 
nyelvész, egyetemi tanár, a magyar történeti nyelvészet megalapítója. Egykor piarista szerzetesként 
kezdte tanulmányait Szegeden, majd Kecskeméten, s ő maga alkotta például a helyesírás szavunkat. 

   Ahogyan 19 évvel ezelőtt is, ebben az évben is örömmel teszünk eleget annak a kérésnek, hogy ünnepeljünk és 
emlékezünk meg Révai Miklós alakjáról együtt a nagyszentmiklósiakkal. Ezúttal 2023. február 26-án az Avilai Szent 
Teréz templom ad helyet az eseménynek, amelynek hátsó falán a nyelvtudós emléktáblája is látható.  
   Amikor meghívást kapunk, szívesen ellátogatunk az emlékhelyre: néhány éve nyelvészeti előadásokat hallgattunk, 
legelőször pedig, 19 éve, korábbi tanítványaink, Reisz Mariann (kolléganő) fuvolajátékával és Bálint András egy Ré-
vai-vers előadásával szerepelt a megemlékezés ünnepélyessé tételében.  
   Idén egy verscsokorral készülünk: Horváth Levéd, Horváth Bulcsú és Tóth Lilien Hanna közreműködésével. 
 

Mészáros Ildikó tanárnő 

CSODÁLATOS MESEMONDÁS 
 

   Gyóni Norina Anna 1. a osztályos tanuló  2023. február 3-án  a Szegeden megrendezett 
Százszorszép Mesemondó verseny Csongrád-Csanád Vármegyei fordulóján II. helyezést ért el  
Fésűs Éva: A fogfájós nyuszi című meséjével. Felkészítő pedagógusa Molnár Andrea tanítónő volt.  
   A csodálatos mesemondásért járó könyvjutalmát a Mesemondó verseny Gálaműsorán és díját-
adó ünnepségén 2023. március 3-án, pénteken a Szent-Györgyi Albert Agóra földszinti Kamara-
termében veheti át. 

 

DOBOGÓS SZÉPÍRÓNK 
 

Oláh Abigél (4.a) a térségi 
szépíró versenyen 3. helye-
zést ért el.  

Gratulálunk! 

 

BALÁZSOLÁS 
 

Szent Balázs püspök és vértanú 
emléknapján áldásban része-
sültek diákjaink és dolgozóink.  

 

FELEJTHETETLEN NAP A FERENCIEK TERÉN 
 
   Talán meglepődtünk azon a hangzatos címen, amivel az egynapos képzést hir-
dették: Passiót mindenki tud rendezni. Alapvetően ez nem így van, de azzal a ki-
egészítéssel igaz lehet, hogy a szervezők minden segítséget megadnak a passiót 
rendező számára. 
   Valójában az egy nap alatt tanultunk hiteles kommunikációt az Új Ember főszer-
kesztőjétől, Kuzmányi Istvántól, a 14 stáció történetéről Lengyel Donát ferences 
atyától hallgattunk értékes előadást; tanultunk színpadi beszédet és jelenlétet 
Meskó Tímeától, valamint rendezést Meskó Zsolttól, aki a Pasaréti templomban évek óta rendez színházi előadásokat. 
   Közben pedig megerősítették bennünk a küldetéstudatot és azt a missziós szándékot, amivel a passiójátékot évszá-
zadok óta előadják szerte Európában. 
   A nap során finom ebédet kaptunk a Central kávéházban, amiért külön hálás vagyok, hiszen így meg tudom mutat-
ni Ady kapcsán, valamint a március tizenötödikei műsorhoz illően, a Pilvax helyett, milyen is (lehetett) egy kávéház. 
   A gazdag szakmai program után igen fáradtan és jó barátságokkal a szívemben tértem haza. Köszönöm, hogy ott 
lehettem! 

Mészáros Ildikó tanárnő 

 

DONÁSZY MAGDA:  
MÁRCIUS 15-ÉRE 

(RÉSZLET) 
 

 

Az a nap a népnek 
szabadságot adott, 
mi sem felejtjük el 
azt a dicső napot. 

 

 

A Szignum a nemzeti ünnep esemé-
nyeiről március 14-én, kedden emlé-
kezik meg, a 6. évfolyam tolmácsolá-
sában.  
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HATÁRTALANUL! 
 

HATÁRTALANUL! ELŐKÉSZÍTŐ ÓRÁK 
 

   Mint korábban megírtuk, a Határtalanul! program keretében április végén 
tanulmányi kirándulást szervezünk Szlovéniába az iskola 7. osztályos tanulóinak 
részvételével. A tanulmányi kirándulás egyik célja, hogy felkeressük az I. világ-
háború magyar (és azon belül makói) vonatkozású emlékhelyeit és hadszíntereit. 
Ehhez kapcsolódóan több „fronton” is érzékenyítő akciót indítottunk azért, hogy 
a kirándulásra készülő tanulók minél jobban megértsék és átérezzék a megláto-
gatott helyek jelentőségét. 
   Pár hete elindult és szerdánként 14:30-tól továbbra is várjuk a Határtalanul! előkészítő 
órákra mindazokat az érdeklődőket, akik játékos foglalkozások, dokumentumfilmek, novel-
lák és beszélgetések útján szeretnének többet megtudni Szlovéniáról és az I. világháború 
magyar vonatkozású eseményeiről. 
   A foglalkozások keretében elkészítjük és kipróbáljuk a Pipacsok a (harc)mezőn nevű tár-
sasjátékot, melyet Lengyel Ádám, a Szegedi Tudományegyetem történész PhD hallgatója 
készített és ajánlott fel nekünk szabad használatra – ezúton is köszönjük neki. A jó idő 

érkeztével pedig azt tervezzük, hogy felkeressük a makói I. világhá-
borús emlékműveket, sőt megtekintjük a szegedi múzeumban őrzött 
doberdói fát, melyet a szegedi 46. gyalogosezred legsúlyosabb 
harcainak helyszínéről, a Doberdó-fennsíkon egy rommá lőtt kápolna 
mellől küldtek Szegedre 1916-ban. A csonka szederfa bekerült az 
ezred hadijelvényébe is. 
   Az első világháborús családi emlékek gyűjtése is megkezdődött: 
két hetedikes tanuló is jelezte, hogy vannak náluk vagy a rokonság-
ban értékes háborús relikviák, melyeket ereklyeként őriznek. Az 
egyik közülük önmagában múzeumi gyűjteménynek is beillene, melynek az iskolába szállítása 
helyett úgy döntöttünk, hogy meglátogatjuk a helyszínen a tárgyakat. 
   Az első világháborús családi emlékek és háborús történetek feljegyzése és gyűjtése tovább-
ra is lehetőség az iskola minden tanulója számára. Ennek megerősítésére megismételjük a felhí-
vást. 

Gulyás Attila tanár úr, pályázati referens 

A doberdói fa 

A Pipacsok a (harc)mezőn 

társasjáték részlete 

 

FELHÍVÁS I. VILÁGHÁBORÚS CSALÁDI EMLÉKEK GYŰJTÉSÉRE 
 

   Az idén áprilisra, a Határtalanul! program keretében tervezett szlové-
niai tanulmányi kirándulásra szeretnénk – többek között - egy iskolai 
kiállítással készülni.  
   A kiállítás témái az I. világháború helyi (makói és környékbeli) résztve-
vőinek tárgyi emlékei és szóbeli visszaemlékezései lesznek. 
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 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, visszaemlékezések, stb., amik a hős elődhöz fűződnek? 
Ha a fenti kérdések közül egyre vagy többre is igen a válasz, akkor kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a kiállí-
tás 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 veszélyben forgó haza védelmében" 



 

 

 
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 
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MIÉNK EZ AZ OLDAL 

KERÉKPÁRTÁBOR BEHARANGOZÓ 
   A Szignum Kerékpáros Baráti Köre idén is meghirdeti nyári táborát. Főbb úticéljaink az Őrség, Szombathely kör-
nyéke, Alpokalja, Sopron és a Fertő-tó, időpont: 2023. július 10-14. További részletek az újság következő számá-
ban.  

Horváth János igazgatóhelyettes 

ÉDES MACIS MEGLEPETÉS 
 

   Még nem tudjuk, milyen közel a tavasz, de annyi bizonyos, hogy február 2-án cuki 
ajándékot kaptunk. Köszönjük a Galgóczi Mária mézeskalácsos által készített édes-
séget, amellyel Gyertyaszentelő Boldogasszony napján lepte meg a 3.b osztályoso-
kat és pedagógusainkat. Az ötletes és ehető édesség a nap időjósló szokását szim-
bolizálta: gumimacikat rejtett a havas keksz-tető. Köszönjük! 

PLÉBÁNIAI HÁZ-TÁJI 
Keresztút 

Nagyböjt péntekjein 17.15-től imádkozzuk a keresztutat Belvároson. Az elmélkedésekkel egy-
egy plébániai kisközösség, munkacsoport készül.  

Filmnézés 
Február 24-én, pénteken 19 órától közös filmnézésre várják az érdeklődőket, akik „A nagy 
csend” c. filmet tekinthetik meg a nővérek rendházában. 

Lelkigyakorlat 
2023. március 10-11-12-én kerül sor nagyböjti lelkigyakorlatunkra, melyet Olasz Attila üllési 
plébános tart. 

Bérmálás 
2023 tavaszán bérmálást tervezünk templomunkban. Várjuk a 13. életévüket betöltött fiatalok 

jelentkezését. Jelentkezési határidő február 19., vasárnap. A 18 év alattiaktól szülői hozzájárulást kérünk. Bérma-
szülő csak római katolikus, megbérmált személy lehet. 

Hét, elsőáldozásra készülő diákunk részesült a keresztségben 
A szentség felvételével a gyermekek az Egyházközösség tagjává váltak és elindultak az istengyermeki életben. 

JÓSÁGLISZTBŐL SÜL IDÉN IS A KALÁCS HÚSVÉTRA 
 

   A február 22-én ünnepelt Hamvazószerdával elkezdődött a nagyböjt. Az időszak 
Jézus feltámadására, Húsvétra hangolja a híveket, akik a negyven nap alatt jócsele-
kedeteket, lemondásokat és önmegtartóztatást vállalnak. A most elkezdett készületi 
idő alkalmat ad mindenkinek arra, hogy majd Húsvét misztériumát mindenki a szívé-
be tudja fogadni.  
A fiatalokat ezért jóságliszt gyűjtésére is hívják az idén is, amely lehetőséget teremt 
a másokra való odafigyelésre is. Minden jótett után egy kanál liszt jár, amit osztá-
lyonként gyűjtenek a diákok. Nagyböjt végén pedig az összegyűlt anyagból kalács sül majd, amit Krisztus feltáma-
dásának ünnepén szétosztanak. 

ÚJ KOSÁRPALÁNKKAL 
GAZDAGODOTT A  
TORNATERMÜNK 

 
Folyamatosan újítjuk 
felszereléseinket és 
szertárunk eszközeit. 



 

 

SZIGNUM OLDAL 

FÜRKÉSZ rovatba 
válogatta az IDB  

       

TEREMTŐ   - GONDOLAT: február 

„A tavasz érkezése ünnep, 
melyben ott van  

az újjászületés. Legyen szó 
egy kis hóvirágról, egy rü-

gyet hajtó gyümölcsfáról, de 
akár az emberek lelkéről is.  
Minden új ruhába öltözik, 

minden újjászületik.” 
(Graeser József) 

Kiskerti 1x1:  
 

• februári munkálatok: 
Az igazán gondos kertészek a tél végéhez közeledve sem 
tétlenek: ebben az időszakban is vannak teendők, amiket 
ha megcsinálunk, sokkal átgondoltabban, felkészültebben 
vághatunk neki a tavaszi megújulásnak.  
 

� Szükséges takarítás: A tavaly lehullott lombokat gyűjt-
sük össze, és ha tudjuk, komposztáljuk, illetve forgassuk 
meg a komposzthalmot. A kiszáradt, elhalt fákat ilyen-
kor jó kiszedni, illetve a régi, fán maradt gyümölcsök-
től, termésektől, száraz virágmaradványoktól is szaba-
dítsuk meg a növényeket. Folytassuk a kártevők, be-
tegségek megelőzésével a munkát, február ugyanis a 
fatisztogatási munkák hónapja is. A beteg gallyakat 
vágjuk le, távolítsuk el éles késsel a kártevők jól látható 
alakjait. A tápanyagok pótlása hasonlóan fontos: a 
cserjék és örökzöldek trágyázását a hónap második 
felében már elkezdhetjük, viszont arra nagyon figyel-
jünk, hogy az egyes típusokat az igényeiknek megfele-
lő szerrel kezeljük. 

� Ne hagyjuk abba a madáretetést: Folytassuk a madarak 
etetését, és gondoskodjunk az 
itatásukról is! Tegyünk ki nekik 
egy lapos, 2-3 cm magas tál-
kát, ha enyhül az idő, és tölt-
sük fel vízzel, majd hagyjuk, 
hogy fürödjenek, tisztálkodja-
nak benne.  

 

Egy perc humor:  
Így néznének ki az állatok, ha a gyerekrajzok valóra vál-
nának: 

Zsiráf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olvass velünk!:  
 

Könyvajánló 
Finy Petra: Bodzaszörp  

 

   Vannak bizonyos színek, illa-
tok, hangok, melyeket a nagy-
szüleinkhez kapcsolunk. A cse-
resznye pirosa, a bodza illata, 
vagy a lágy dúdolás, amivel a 
mama álomba ringat. A nagy-
szülők olyan szeretetet tudnak 
adni, melyet senki más, mégis 
talán méltatlanul kevés történet 
szól róluk. Ebben a könyvben viszont minden mese nekik 
tiszteleg. Hiszen ők is segíthetnek az unokájuknak, ha fél, 
dühös, vagy ha úgy érzi, már soha nem tud örülni. Arra is 
fény derül, milyen mókásak tudnak lenni a nagyszülők. 
   Az egyik mesében például a nagypapának sikerül 
megszerettetnie unokájával egy sok mai fiatal számára 
unalmasnak tűnő foglalkozást, a horgászást és a termé-
szet alaposabb megismerését. Nagypapa és kisunokája 
megvalósítják a Tavasz appot, ahol Zöld Lovag és Jég 
Vather kitalált karaktereket alaktják. Ezek a mesebeli 
alakok különleges képességekkel rendelkeznek a termé-
szet felett. A kisfiú így meg tudja élni a való világban is 
azokat az élményeket, amiket úgy szeretett virtuális vilá-
gában, közben a nagypapával és érdekesebbnél érde-
kesebb növényekkel, állatokkal töltheti az idejét. 
 

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. Most következő újrahasznosítási tippek segítségé-
vel 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.    
 
 • Hasznos madáretető is 
készíthető 
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SPORT, SPORT, SPORT 

Úszó siker 
Az Úszó Diákolimpia országos elődöntőjének Csongrád-
Csanád Vármegyei fordulóján, 2023. január 28-án a 
Szignum diákja, Farkas Regő szép eredményt ért el. A 
hódmezővásárhelyi Gyarmati Dezső Uszodában rende-
zett megmérettetésen 50 m hát versenyszámban 7., 50 
m gyorson 11. helyezést ért el. Gratulálunk! 



 

 

VISSZAPILLANTÓ 

FARSANGI HANGULATBAN A SZIGNUM 
 

Fidelis nővér a busójárás kellékeivel díszítette folyosóinkat: au-
tentikus maszkokat és kereplőket tekinthettek meg közösségünk 
tagjai. Borsosné Majoros Melinda tanárnő pedig ünnepi faliújsá-
got állított össze, rajta érdekességekkel és feladványokkal.  

FINOM FARSANG 
Galgóczi Mária mézeskalácsos ehető és kedves meglepetéssel ajándékozta meg ismét 
a Szignum közösségét. Köszönjük az ötletes és stílusos ajándékot! 

 

ISKOLÁNKBAN A LEGKISEBBEK KEZDTÉK A FARSANGI MULATSÁGOK SORÁT 
 

Az 1-2. évfolyamosokat Pepe Manó szórakoztatta egy zenés-táncos vidám műsorral, az 
ezt követő jelmezes felvonulásokat közös pingvintánc és farsangi uzsonna zárta az osztá-
lyokban. 

 

A 3-4. ÉVFOLYAMOSOK FOLYTATTÁK A FARSANGOLÁST 
 

A diákságot Herbály András lufihajtogató-bűvész szórakoztatta egy érdekes produkció-
val, majd az osztályok jelmezes felvonulást ezúttal is pingvintánc mókázás zárta és ter-

mészetesen az ünnepi finomságok sem maradtak el a termekben. 

A FELSŐSÖK MULATSÁGÁVAL ZÁRÓDOTT  
A SZIGNUMBAN A FARSANGI IDŐSZAK 

A valóban színes és ötletes osztályprodukciókat egyéni jelmezes 
bemutatkozás, majd osztályonkénti játékos vetélkedők és jó hangu-

latú, közös buli zárta.   


