
 

 

2019/2020. tanév A CSAPAT ÉVE 
 

ÁLDOTT, SZERETETTELJES, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 

ÉS SZERENCSÉS, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK 

MINDEN DOLGOZÓNK NEVÉBEN DIÁKJAINKNAK, CSALÁDJAIKNAK 

TÁMOGATÓINKNAK ÉS MUNKATÁRSAINKNAK! 

 

        

 

XV. évfolyam 12. szám 2019. december 

A Szent István Egyházi  

Általános Iskola  és Kollégium havilapja 

ÜNNEPI GONDOLATOK 
A karácsonyi Gyermek csillagának fénye, a keresztje, és a feltámadásának tündök-
lése világosítsa meg értelmünket és szívünket, hogy vezethessen a mi keresztjeinken 
át is eljutni feltámadásunk ragyogó fényébe.  
Ima és bűnbánat, szentírásolvasás és elmélkedés, önmegtagadás és szeretet tettek, 
szentmise és szentáldozás, szentségimádás, tanúságtevő élet és szó vezethet el min-
ket is, mint a Napkeleti Bölcseket, egészen Jézusig. Én vagyok a világ Világossága, 
aki bennem hisz, ha meghal is él.” 

(Részlet forrása: Gyulay Endre: Adventi füzet 2019. 4.o.) 

SZIGNUM TÖRTÉNETEK  
 Mi leszek, ha nagy leszek? 

Tomi: „nyomozó, feltaláló, autószerelő és  
állatorvos” 
Panni: „fodrász, tanító néni, énekesnő és orvos”  
Tomi és Panni: 

„Bármelyik foglalkozást választhatjuk.  
A nyelvtudásunk megvan hozzá. 

Mi SZIGNUM-os diákok vagyunk!” 
 

VÁR A SZIGNUM KINCSTÁRSASÁG! 
 

Légy tudós, bátor felfedező, kincskereső! Gyűjtsd 
össze mindazt a tudást, amire szükséged lesz éle-

ted nagy álmának megvalósításában!  
Nyolc éven át tartó, óriási kalandra hívunk!  

Térképezd fel, mi vár rád az úton:  
www.szignum.hu.  

SZIGNUMBA MENŐ… 

Mi a manó? 
Nyílt napok a SZIGNUM 

alsó tagozatán: 
2020. január 29-én, szerdán és  

február 5-én, szerdán 
7:55-től 

 
SZIGNUMBAN A JÖVŐ! 



 

 

FÓKUSZ - ÜNNEPLŐ 

- 2 - 

 
GONDOLATOK – AZ ADVENTI VÁRAKOZÁSRÓL 

 
   „A kis herceg” című remekműben a róka így tanítja a kis herceget: 
„Ha például délután négykor érkezel majd, én már háromkor elkezdek 
örülni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. Négykor 
már tele leszek izgalommal és aggodalommal; fölfedezem, milyen 
drága kincs a boldogság. De ha csak úgy, akármikor jössz, sosem fo-
gom tudni, hány órára öltöztessem díszbe a szívemet.” Most ehhez az 
idézethez kapcsolódva elsősorban magának a várakozásnak a szüksé-
gességét szeretném kiemelni. 
   A rókához hasonlóan mi sem tudjuk egy pillanat alatt díszbe öltöz-
tetni a szívünket. Minden igazán fontos dologhoz idő kell. Ott van pél-

dául kisgyermek születése. A Jóisten olyan szépen „kitalálta”, hogy a születés, a családba érkezés előtt az édes-
anya 9 hónapig méhében hordozza gyermekét. Kell ez az idő a felkészüléshez, leginkább a lelki, érzelmi ráhan-
golódáshoz. 
   Bizonyára sokan megéltük már, hogy december közepén egyszer csak ráeszméltünk: „Te jó ég, mindjárt itt a 
karácsony és én még mindig nem érzem a közeledtét, nincs karácsonyi hangulatom…” Az a bizonyos érzés, tudjuk, 
nem attól lesz meg, hogy az utcák karácsonyi fényben úsznak, vagy éppen sikerült-e beszereznünk az ajándékok 
nagy részét. Valami egészen más kellene, valahonnan belülről.    
Az adventi időszak arra hív bennünket, hogy egymáshoz közelebb kerülve várjuk Jézus eljövetelét. A róka sem tett 
semmi „különös dolgot”! Nem készített ajándékokat a kis hercegnek, nem foglalta le magát barátja érkezése előtt, 
hogy valami hasznossal töltse a várakozás idejét, még csak nem is türelmetlenkedett… Egyszerűen időben odaült 
a búzatábla szélére és várt. Egyre izgatottabban… Tudjuk mi egyre izgatottabban várni a kis Jézus születését? 
Tudunk egyáltalán várakozni? Van időnk várakozni? Szakítunk rá időt? Nehéz a mai világban várakozni. Egyrészt 
azért, mert nincs is rá időnk (legalábbis úgy hisszük), másrészt azért, mert egyre kevésbé tudjuk, hogyan is kell ezt 
megfelelően tenni. Szerencsére nem kell hozzá sok minden.  
   Most éppen egy adventi koszorú, rajta négy gyertya, a család tagjai, egy Biblia, esetleg egy jó adventi törté-
net sok apró fejezettel és egy ici-pici idő. Kinek mennyi van. Valamennyi biztosan akad… Ha szánunk magunkra 
időt, ha megadjuk a lehetőséget, hogy közösen szemléljük a gyertyák fényével egyre növekvő világosságot, köze-
lebb kerülünk Jézus eljöveteléhez és megtörténik bennünk a karácsonyi csoda. 
 

Gulyásné Auffenberg Noémi tanárnő 

KÖZÖS RORÁTE ALKALOM 
Kedves Szülők! 
December 2-23. között hétfőtől péntekig reggel 6 órakor „roráte” hajnali mi-
sék vannak a belvárosi Szent István Király templomban. A karácsonyi szünet 
előtti utolsó tanítási napon - 2019. december 19-én, csütörtökön – nagy szere-
tettel hívjuk a diákokat és a vállalkozó szülőket, hogy együtt vegyünk részt a 
hajnali „roráte” misén. Reggel 6 óra: a roráte mise kezdete. A szentmise után 
szerény reggeli lesz, majd játék a gyerekeknek a tornateremben az első óra 
kezdetéig.    
Kérjük visszajelzésüket az osztályfőnöknél december 13-áig, hogy részt tudnak-e venni az alkalmon.  

Köszönettel: Hedvig nővér 

ÜNNEPI DÍSZBE ÖLTÖZÖTT AZ ISKOLÁNK! 
 

Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében  
semmivel se kevesebb annál, amire vár. (Pilinszky János) 
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ÚJ ARCULATI ELEMEK A SZIGNUM-BAN 
 

MEGÚJULT A HONLAPUNK! 
A szignum.hu decembertől megújult arculattal, újragondolt, de a régi 
értékeit őrző tartalommal jelentkezik. 
Célunk, hogy honlapunk immár okostelefonon, egyéb mobil eszközökön 
is kényelmesen böngészhető legyen, és betekintést adjon lelkes közös-
ségünk mindennapjaiba. Ismerj meg bennünket és csatlakozz hozzánk 
a Csapat évében!  
 
 

MOLINÓK A FOLYOSÓN 
Minden, ami SZIGNUM, a tanári folyosó szintjén: fotók az iskola életéről, aktuá-
lis hírek és nevelési kultúránk négy alappillére: 
I. Olyan kommunikációs kultúra kialakítása, amelyben helye van az érzéseknek, 
a meghallgatásnak. Az együttműködő kommunikáció tanításával az a célunk, 
hogy olyan kompetenciákat sajátítsanak el diákjaink, amellyel a későbbiekben 
valóra tudják váltani álmaikat. Valljuk: konfliktuskezelés és problémamegoldás 
márpedig lehetséges. És a csapaton belül is előfordul, sőt van, konfliktus. Nem ez 
a baj. A baj az, ha annak megoldására nincsenek eszközeink. Ha nem vagyunk 
képesek felnőni a problémához.  
II. Pozitív nevelés, pozitív gondolkodás. Az egyik legnehezebb tantárgy: hinni a 
lehetetlenben, hinni önmagunkban. Kilépni a középszerűségből és a sikerre koncentrálni, tanulni felelősen dönteni.  
III. A természet- és környezetvédelmet (a teremtésvédelmet) hangsúlyozva szemléletformáló proaktív nevelést alkal-
mazunk, amely gyermekeink jövőjének záloga. Ehhez a vállalkozáshoz is kell egy jó csapat, ahol egymást erősítve 
tudatosítjuk az öko-gondolkodást. 
IV. Az angol nyelvi tagozat és a kéttannyelvű tagozat működtetése. Célunk, hogy a tanítványaink gátlások nélkül, 
könnyedén és sokszínűen sajátítsanak el egy nyelvet, amely későbbi életükben már nemcsak tantárgy, hanem az 
előbb említett értékelvekkel egybemosódva stabilitást ad boldogulásukhoz. 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

 
KÉZMŰVES DÉLUTÁNNAL IS KÉSZÜLTÜNK ADVENTRE 

 

   Szorgosan telt november utolsó szombatja a belvárosi Szent István Király Plébánián, ahol 
adventi kézműves délutánra hívtuk a diákokat és családjaikat. A programok közt adventi 
koszorúkészítésre, mézeskalács díszítésre és karácsonyi dekorációk alkotására is sor került. 
   Advent első hétvégéjén a plébánia tagjai, a SZIGNUM diákjai és családjaik kézműves 
foglalkozáson mézeskalácsokat díszítettek és koszorúkat készítettek. Utóbbiakat a no-
vember 30-i, szombati szentmisén áldották meg a templomban. 
   Az advent szó Úrjövetet jelent, és a karácsonyt megelőző négy hetet jelenti; első va-
sárnapja egyben az új egyházi év kezdete is. Ennek az időszaknak a liturgikus színe a 
lila, amely a bűnbánat szimbóluma. A fellobbanó fény Krisztust jelképezi, a koszorú lila 
színe a megtérésre, a rózsaszín az örömre, a zöld pedig a reményre emlékeztet bennün-
ket az elkövetkező napokban. 
   Ehhez az időszakhoz számos szép hagyomány kapcsolódik, ilyenek a hajnali szentmi-
sék, a böjt, a betlehemezés szokása, és a jótékonykodás. 
   A makói Szent István Király plébánia számos lehetőséget kínál az idén is a Karácso-
nyig tartó időszak bensőséges megéléséhez; hétköznaponként reggel 6 órától roráte 
misék lesznek, Szállást keres a Szent Család kilencedbe lehet bekapcsolódni.           (sza) 

… Mert adni jó!  
Kedves Szülők és Gyerekek! 
Az adventi időszak, a karácsony ünnepére való készület lehetőséget ad a nehéz helyzet-
ben élők megajándékozására, a másodokon való segítségnyújtásra. Ebben a tanévben is 
csatlakozunk a Belvárosi plébánia által meghirdetett adománygyűjtéshez, amelyben 1kg 
cukor, 1 cs. száraztészta és konzerv felajánlását várjuk, a körülöttünk élő, rászoruló csalá-
dok számára.  
A gyűjtés december 13-a, péntekig tart. A csomag az osztályfőnök segítségével jut el a szervezőkhöz.  

Köszönettel és tisztelettel a szervezők megbízásából: Reiszné Surinás Piroska tanítónő 
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ZAJMENTES, AUTÓS ÉLMÉNYÓRA 
 

   A környezetbarát jövő közlekedését hozta diákjaink számára testközelbe egy különle-
ges program november 22-én, pénteken.  A KEHOP-5.4.1-16-2016-00351 kódjelű pá-
lyázathoz kapcsolódóan egy elektromos autót ismerhettek meg és próbálhattak ki felsős 
tanulóink. – A projekt a Boldogasszony Iskolanővérek által fenntartott iskolák tanárai-
nak, tanulóinak és családjaiknak kampánya a „zöld” gondolkodást és életmódot elősegí-
tő szemléletformálás megvalósítására – tájékoztatott Gulyás Attila. A SZIGNUM pályá-
zati referense elmondta, az E-ON által, Energiakaland címmel meghirdetett lehetőség 
remekül kapcsolódott a fenti pályázat céljaihoz. – A hatodikosaink két tanítási órán ke-
resztül mélyülhettek el a környezettudatosság témakörében, amelyben hasznos informá-
ciókat szerezhettek. Azok pedig, akik vállalták, hogy családjuk háztartásának energia-
fogyasztását havonta naplózzák, egy kört is tehettek utasként egy e-autóval – tudtuk 
meg. A Nissan Leaf típusú, automataváltós gépkocsi érdeklődést váltott ki a diáksereg 

körében, a kipróbálók legérdekesebb tapasztalata a teljesen zajmentes működése volt. 
   A gyerekek már a szeptemberi Családi napon is információkat szerezhettek a területen, ahol ökolábnyom számí-
tás, okos szemétgyűjtés, ruhabörze és kezes-lábas játszóház is várta őket. A SZIGNUM célja, hogy testvérintézmé-
nyeihez hasonlóan öko-iskolává váljon.                                                                                                       Sz.A. 

VELÜNK TÖRTÉNT 

KÍSÉRLETEK KAVALKÁDJÁBA KEVEREDTÜNK 
 

   2019. november 23-án, szombaton öten az 5. a osztályból, Árpád bácsi meg én indul-
tunk el busszal Szegedre az Agórába. Egy kellemes séta után megérkeztünk a Kísérletek 
kavalkádjának otthont adó épületbe. Érkezésünk után már egyből egy hangokkal foglal-
kozó kísérletes pultnál találtuk magunkat. Vízzel töltött üvegpoharakon zenéltünk, különbö-
ző hosszúságú csöveket „püfölve” (persze nem össze-vissza) ismert dallamokat játszottunk 
el. A hangok átvizsgálása után Dominika nővérrel is találkoztunk, akivel regisztrálás után 
testvériskolánk lufikkal való kísérleteit néztük meg. Rengeteg izgalmas és érdekes kísérle-
tet láttunk, például: „Hangoskodtunk”, elektromossággal kapcsolatos kísérleteket végez-
tünk, de volt ott „Hápogó doboz” is. A kísérletek végeztével a nagyteremben egy fizikai 
és kémiai kísérletekből láthattunk egy „veszélyes” és érdekfeszítő műsort. Ennek végezté-
vel a program szervezői megköszönték és lezárták a napot. Kicsit fáradtan, de annál 
jobb emlékekkel tértünk haza, azóta is néha a fémsók különböző színű fényét látom estén-
ként.                                                                                                                                      Hudák Mátyás 7.b 

KÉKBE ÖLTÖZÖTT A SZIGNUM KÖZÖSSÉGE 
 

   A gyermeki jogok világnapjára emlékeztünk meg november 20-án a Szent István Egyházi Is-
kolában. A diákbizottság által szervezett programon az alkalmat szimbolizáló, kék színű ruhada-
rabokat viseltek a tanulók és pedagógusok.  
   Jog az élethez, a fejlődéshez, az egészséghez, a megfelelő életkörülményekhez, a szoci-
ális biztonsághoz, az oktatáshoz. Védelem a bántalmazástól és kizsákmányolástól, jog a 
családhoz, vagy azt helyettesítő védelemhez, a játékhoz és szabadidőhöz, a véleményének 
figyelembevételéhez; a részvételhez az őket érintő ügyekben, a megkülönböztetés-mentes 
élethez, a tájékoztatáshoz, a magánélethez, a személyazonossághoz és saját kultúrájának 
megőrzéséhez, és hogy minden őket érintő döntésnél az ő legfőbb érdeke legyen az elsőd-
leges. Ezeket tartalmazza az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye, amely hazánkban 1991 óta 
hatályos.  
   A nemzetközi megállapodás elfogadásának dátuma, november 20-a a gyermeki jogok 
világnapja, amelyről ma megemlékezetek a makói SZIGNUM-ban. - Diákönkormányzatunk 
minden tanévben két jeles alkalmat választ ki, amire felhívja a közösség figyelmét. Korábbi 
esztendőkben ilyen volt a magyar foci és a kézmosás világnapja, vagy az animációs filmek 
népszerűsítése. Mindig együtt döntünk a témáról, ami iránt most is nagy volt a lelkesedés - 
avatott be a szervezés részleteibe Borsosné Majoros Melinda, IDB-t koordináló pedagógus.  
   A gyerekek ezúttal is jó ötleteket valósítottak meg. Egy óriási, kék színű szelfi falra jegyezték fel a gyermeki jo-
gokat és diák direktor szervezte az iskola szerdai rendjét. – Szokatlan érzés az igazgatói irodában lenni, még nem 
voltam itt korábban. Úgy gondolom, nehéz feladat egy intézményt vezetni – vélekedett Gyenge Dorina 8. osztá-
lyos tanuló. A tanítási órákon is felcserélődtek a szerepek; pedagógusok közül többen visszaültek a padba és a 
tanulók oktattak.– Nagyon tetszik a nap nekünk, mert ez olyan téma, ami érdekli a fiatalokat. Szerintünk nem min-
denki ismeri ezeket a jogokat.   Szerintünk ezek közül az a legfontosabb, hogy nem szabad a gyerekeket bántani 
– vélekedtek a közösségből többen.  



 

 

VISSZAPILLANTÓ 

ISKOLABÚTORRA GYŰJTÖTTÜNK A JÓTÉKONYSÁGI DÉLUTÁNON 
 

  Megújult a Szent Erzsébet bál évtizedes hagyománya a makói Szent István Egyházi 
Általános Iskolában. Kézműves és karitatív vásárral, kiállítással és színes gálaműsorral 
vártuk az érdeklődő családokat november 23-án a Hagymaházba. 
   2006-ban, az Árpádházi királylány születésének 800. évfordulója alkalmából a katolikus 
egyház Szent Erzsébet évet hirdetett, amelynek tiszteletére alapította a SZIGNUM Szent 
Erzsébet bálját.  A szolgáló szeretet jegyében meghirdetett 12 zenés vacsoraest után, az 
idén megújult formában és helyszínen zajlott az intézmény közösségének ünnepe.  – To-
vábbra is fontosnak tartjuk azokat az értékeket, amelyet ez a rendezvény mindig is képvi-
selt. Viszont szerettük volna szélesebb körben elérni a hozzánk tartozó családokat és na-
gyobb közönség előtt megmutatni diákjaink tudását, iskolánk eredményeit – avatott be 
Szabó Anita Mária, a szervező pedagógusok egyike.  
   A kistérség egyetlen magyar-angol két tanítási nyelvű iskolájában az idei esztendőt a 
„Csapat éveként” hirdették meg, ehhez méltón, mindenki kivette a részét a feladatokból. A 
Hagymaházban a szülők és pedagógusok szendvics, sütemény és kézműves tárgy felajánlá-
saiból jótékonysági vásárt rendeztek az aulában, amelyhez a diákok munkáiból összeállí-
tott kiállítás adta a díszletet.  – A karitatív akcióból, a tombolaárusításból és felajánlott 
adományokból befolyt összeggel ezúttal is a tanulókat támogatjuk. Most egy tanteremnyi 
modern iskolabútor beszerzésére fordítjuk a bevételt – tájékoztatott Majorosné Rácz Kriszti-
na. Intézményünk igazgatója nyitotta meg a megújított jótékonysági délutánt. Köszöntőjé-
ben az esemény összetartó erejére és lelki tartalmára hívta fel a figyelmet egy rózsaszál 
történetével.  
   A rendezvény központi eleme a színes ünnepi gálaműsor volt, amelyben a SZIGNUM di-
ákjai táncos, énekes, hangszeres és prózai produkciókkal mutatkoztak be. A hagyományok-
nak megfelelően, felléptek a pedagógusok is, akik egyházi énekeket és egy könnyed ká-
nont énekeltek.  Az alkalom utolsó mozzanata a díjátadás és tombolahúzás volt; a közönség 
jó hangulatát, a iskolánk csapatának lelkesedését és kreativitását megtapasztalva, minden 
bizonnyal lesz jövőre is Szent Erzsébet jótékonysági délután.                            Szabó Anita 
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AZ ŐSZI PAPÍRGYŰJTÉS EREDMÉNYEI 
 

November első hetében került sor a SZIG-
NUM hagyományos papír és PET-palack 
gyűjtő programjára. Az őszi akcióban az 
alábbi eredmények születtek: 
Az alsó tagozat összesen 6505 kg papírt 
gyűjtött. 1.a: 1390 kg (II. hely), 1.b: 148,5 
kg, 2.a: 386,6kg, 2.b: 1020,4 kg (III. hely), 
3.a: 580 kg,  3.b: 283,5 kg, 4.a: 1072 kg (III. hely), 4.b: 1624 kg (I. hely). 
A felső tagozat 2949,1 kg-ot gyűjtött. 5.a: 551,6 kg, 5.b: 683 kg, 6.a: 503 kg, 
6.b: 548 kg, 7.a: 57 kg, 7.b: 210,5 kg, 8.a: 330 kg, 8.b: 66 kg. 
 
A SZIGNUM összesen 9454 kg-nyi mennyiséget gyűjtött össze. Külön köszönjük a 
Horváth-Varga család, a Major család és Igaz Dorina gyűjtését, akik a legna-
gyobb mennyiségű papírral járultak hozzá az akcióhoz.  

BŰVÉSZ IS VARÁZSOLT A SZIGNUM MIKULÁS-NAPJÁN 
 

Igazi ünnepi hangulatban telt december 5-e a makói Szent István Egyházi Általános Iskolá-
ban. Délelőtt a Mikulás látogatta meg alsó tagozatosainkat és dolgozóink gyerekeit, a nap 
második részében pedig óvodások látogattak el hozzánk. A játékos, kézműves foglalkozás 
mellett egy bűvész szórakoztatta a kicsiket.    
A makói SZIGNUM-ban évek óta meglátogatja a diákokat a Mikulás. Az alsó tagozatos 
osztályok ezúttal is énekkel, verssel és piros ruhába öltözve várták Szent Miklós püspök utódát, aki nem csak kö-
szöntötte a gyerekeket, de meg is ajándékozta őket. A jó hangulatú zenés programon közös fotó is készült a nagy-
szakállúval. Nem csak a Mikulás volt a SZIGNUM-nak vendége ezen a napon, hanem két óvoda nagycsoportosai 
is ekkor tértek be hozzánk játékos, kézműves foglalkozásra. A népes gyereksereg ezt követően közösen vett részt 
Szarvas Géza bűvész műsorán. Az illuzionista számos elbűvölő és varázslatos produkciót adott elő. A felhőtlenül 
szórakozó kis közönség nagy tapssal jutalmazta a mutatványokat.  



 

 

NÁZÁRETBŐL BETLEHEMBE 
    A cím akár egy buszjegy kezdő és végállomása is lehetne, nos, majdnem az. 
   Advent első hétfőjén egy virtuális utazáson vett részt a SZIGNUM közössége.  Szűz 
Máriával, és jegyesével, Szent Józseffel, jártuk végig az utat lélekben a názáreti házi-
kótól a Betlehemi istállóig. A napindító gondolatok után, egy bábelőadás segítségével 
átismételtük a Jézus születésének eseményeit. Ezután a diákok vegyes csoportokban 
keresték meg a számukra kijelölt állomásokat. Az ötödik osztályosok voltak ezen a 
napon a csoportok vezetésével megbízva. Lelkesedésük és irányításuk példaértékű 
volt. 
   Az utazáshoz szükségük volt a gyerekeknek a fizikai erejükre, hiszen a feladatok 
között volt igazi erőpróba is a tornateremben. Szent József kézügyességének is hasz-
nát vették a csoportok, míg ki-ki elkészítette a maga kis adventi naptárját, angyalká-
ját. Máriához hasonlóan énekekkel magasztalták az Istent napi jótéteményeiért. 
Ahogy a Szentcsalád szállást keresett Betlehemben úgy indultak kincskeresésre az 
egyik állomáson. A nap folyamán az Istenbe és egymásba vetett bizalmukat is meg-
mutathatták a csoportok. Adventi és Karácsonyi ismereteikről pedig egy totóban ad-
hattak számot.  
   Az utazást végül a tornateremben fejeztük be, ahol a csapatok egyesülve, közösen 
egy szívvel-lélekkel, énekszóval adtunk hálát a napért. A diákok biztatást kaptak az 
adventi időszak erénygyakorlataira: az elcsendesedésre, a lelki megtisztulásra-
szentgyónásra, lemondások vállalására, a napi jócselekedetekre és a rorátén való 
részvételre.  
   Ezek a gyakorlatok segítenek bennünket Karácsonyig megérkezni a betlehemi istál-
lóhoz, hogy a mi éltünkbe is megszülethessen Jézus. 

Mindenkinek jó utazást kívánok! 
        Hudákné Vizhányó Gyöngyi tanárnő 
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LITURGIKUS KÖRTÁNC 
 

Meditatív táncfoglalkozás felnőtteknek 
(gyerekek is hozhatók) 

2019. december 14. szombat 10:00-11:00 
https://www.boldogasszony.hu/kortanc/ 

 

Témája: Közeledik a téli napforduló... 
December 8. - Földtiltó Boldogasszony 

December 13. Szent Lúcia vértanú 
December 25. Karácsony ünnepköréhez is kapcsolódunk 

 

Helyszín: SZIGNUM kollégium épülete  
6900 Makó Szent István tér 22/b 

 

info: kinga@iskolanoverek.hu vagy +36-30-8642322. 

HIT-ÉLET ���� ���� 

                          TUDATOS JELENLÉT  LELKIGYAKORLAT  MAKÓN  
                                               2020. JANUÁR  2-5. 
 

           A lelkigyakorlatot vezetik: 
  Baráti Eszter M. Kinga SSND és Szászi Balázs 
 

                          Helyszíne: 
            Makó, Szent István tér 22/B 
 

         Részletek és online jelentkezés: 
https://www.boldogasszony.hu/lelkigyakorlat/ 
kinga@iskolanoverek.hu   +36 30 8642 322 
Szaszi.balazs@gmail.com  +36 30 5653 933 

 

„Isten hat és működik benned, körülötted, még akkor is, ha nem érzed a 
jelenlétét. Ezt a ráhagyatkozást az imában gyakorlod. A belső ima érdek-
lődő, figyelmes jelenlét, amely a bizalmat erősíti. Nem kímél meg attól, 
ami fáj. Új szemmel nézhetsz arra, ami van. Megbékélhetsz vele.”  
                                                       (Mustó Péter: Csendben születik az élet) 

HÍREK 
Julianne nővér látogatott hozzánk 

November 19-én fenntartónk, a Boldogasszony 
Iskolanővérek generalátusi tanácsosa, Julianne 
Lattner tett látogatást a SZIGNUM-ban, akit an-
gol nyelvű énekkel és köszöntéssel fogadott kö-
zösségünk. Julianne 
nővér jelenleg 
Olaszországban él. 
A makói látogatás-
ra a magyar tarto-
mány vezetője, 
Lobmayer M. Judit 
nővér kísérte el. 



 

 

HONISMERETI VETÉLKEDŐ ÜRMÉNYHÁZÁN 
 
   Ismét vetélkedtek a volt Torontál vármegyei általános iskolások Ürményházán. A 
szeptember végén meghirdetett versenyre 10 csapat nevezett be: 2-2 Újszeged-
ről, Makóról, és Torontálvásárhelyről, valamint egy-egy három fős csapat Szaján-
ból, Szegedről és Ürményházáról. 
   Az idei „Mit tudsz Torontál vármegyéről?” – történelmi vetélkedő anyagát Dulka 
Andor nyugalmazott ürményházi történelemtanár állította össze, és a Borovszky 
Samu: Magyarország vármegyéi és városai - Torontál vármegye fejezetéből vett 
eredeti részletek képezték. 
   November 16-án megtelt a községháza nagyterme háromtagú csapatokkal, 
fölkészítőikkel és néhány érdeklődővel. A 19. „Mit tudsz Torontál vármegyéről?” 
az ÜIK és a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete közös szervezésében jött 
létre. 
   Korenchy László, a VMPE alelnöke üdvözlő szavai után a 9 megjelent csapat 3 
történelmi, földrajzi és néprajzi témájú feladatlapot töltött ki. Ezen kívül volt ismer-
kedési és asszociációs-pantomim játék, szókirakó játék és – az Ürményházán elmaradhatatlan – falujárás, különös 
feladatokkal.  
   A csapatok teljesítményét háromtagú zsűri bírálta el: dr. Zakar Péter, történész, a Szegedi Tudományegyetem 
rektorhelyettese, dr. Zsoldos Ferenc, szajáni történelemtanár és Szatmári Mihály, székelykevei rajztanár. Harmadik 
helyen a Torontáli visszatérők csapata végzett, Torontálvásárhelyről, fölkészítőjük Onjin Hartig Viktória volt. Második 
helyezettek lettek az Újszögediek, fölkészítőjük Mikó Valér. A legjobb helyezést a másik torontálvásárhelyi csapat 
érte el, a Torontáli betyárok, fölkészítőjük szintén Onjin Hartig Viktória. 
   Minden résztvevő csapat oklevelet és könyvet, iskolaszert és csemegét tartalmazó ajándékcsomagot vehetett át, a 
díjazottak gazdagabbat. Az első díjban részesülők a VMPE jóvoltából a jövő nyári zánkai táborra is jogosultak lesz-
nek. 
   Az ebéd elfogyasztása és rövid beszélgetés után az ürményházi temetőben ez év márciusában az 1848/49-es 
szabadságharc ismeretlen délvidéki hőseinek emlékére fölállított emléktáblánál koszorúztak a résztvevők, ahol dr. 
Zakar Péter tartott rövid megemlékezést.                                                                                 Viola Lujza szervező 

Gratulálunk a makói csapatoknak és felkészítőjüknek, Dulka Árpád tanár úrnak. - szerk. - 
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SZIGNUM-OLDAL 

MIT TUDSZ…? 
 

   A jelen és jövő nemzedékeket egyaránt megszólító értékmentő vetélke-
dő zajlott le november 16-án a dél-bánsági Ürményházán, Mit tudsz To-
rontál vármegyéről? elnevezéssel. Sorrendben immár tizenkilencedik alka-
lommal. 
   Történt mindez a helyi Ifjúsági Klub (ÜIK) és a Vajdasági Magyar Peda-
gógusok Egyesületének (VMPE) közös szervezésében, egy-egy szajáni 
(Szajáni betyárok; felkészítő: dr. Zsoldos Ferenc), ürményházi (Ürményházi 
hagyományőrzők; felkészítő: Móric Erzsébet) és székelykevei (Keve király; felkészítő: Szatmári Mihály), illetve két-
két torontálvásárhelyi (Torontáli visszatérők és Torontáli betyárok; felkészítő: Onjin Hartig Viktória), makói (Történ-
észek és Időutazó kutatók; felkészítő: Dulka Árpád), valamint újszegedi (Újszögediek és Tisza-parti tudósok; felkészí-
tő: Mikó Valér) felsős diákcsoportok részvételével.   
   „Megismerni a tényeket, általuk pedig tudatosan megtervezni a jövőt.” – e bátorító szavakat a VMPE képviseleté-
ben érkező és a vetélkedő nyitányban felszólaló Korenchy László, a pedagógusegyesület alelnöke helyezte az 
egybegyűltek szívére.                                                                                       Írta és fényképezte: Martinek Imre 

 

A SZIGNUM-ban járt a Mikulás! 
 

Az idén is meglátogatta iskolánk diákjait Szent Miklós 
püspök, aki sok feladata miatt ezúttal egy nappal 
korábban érkezett közénk. Az 1-4. évfolyamos tanulók 
és pedagógusaik az alkalomhoz illő öltözettel, éne-
kekkel és versekkel is várták a nagyszakállú látogatót, 
aki idős kora miatt már nem vállalta azt, hogy minden 
osztályba ellátogasson, de a tornateremben sok jó 

szóval, apró meglepetéssel köszöntött mindenkit.  
A remek hangulatú délutánon mindenki közös képet is készíthetett a Mikulással, aki dolgozóink gyermekeit is meg-
ajándékozta. Várjuk közénk jövőre is!  



 

 

KÉPESSÉGFEJLESZTŐ SAKKPALOTA SZAKKÖR INDUL A SZIGNUMBAN! 
 

A sakk nem csupán a történelem egyik legősibb játéka, hanem az egyik leghatékonyabb képességfejlesztő eszköz. 
Segítségével fejleszteni lehet a tanulók személyiségét, emellett jótékony hatással van az értelmi képességek, különö-
sen a megértés és a problémamegoldást biztosító gondolkodás fejlődésére.  
A logikus és kreatív gondolkodás elősegítésére is alkalmas egyedülálló képességfejlesztő programot Polgár Judit 
nemzetközi sakknagymester fejlesztette ki. A programnak számos jótékony hatása van: a mesevilágba ágyazott játék 
során nem csupán a gyerekek stratégiai készsége fejlődik, hanem megtanulnak síkban és térben is tájékozódni. Neve-
lő és fejlesztő lehetőségek széles tárháza, amely nem csak játszani tanít, hanem módszerével segíti a többi tantárgy 
tanulását is. 
Az országban még kevés helyen alkalmazott módszer egyre több intézményben jelenik meg. Intézményünkben a 
Sakkpalota programot 2020 februárjától délutáni szakkör formájában kívánjuk bevezetni. A nemzetközi és hazai 
díjakkal kitüntetett Sakkpalota módszert elsősorban olyan alsó tagozatos tanulóinknak ajánljuk, akik fejleszteni sze-
retnék logikus gondolkodásukat, szívesen oldanak meg érdekes feladatokat (pl. szabadulószobás rejtvények), érdek-
lődnek a társasjátékok iránt. A foglalkozások idején az alsós tananyagokat a sakk világába ágyazva játékos formá-
ban gyakoroljuk (pl. helyesírás, szóbeli és írásbeli műveletek, szorzótábla). Az élményszerzés papíron, sakktáblán, 
mágnes táblán, valamint digitális táblán történik. A szakkörre várunk kezdő és sakkozni már tudó diákokat egyaránt.  
A foglalkozások költségtérítése havi 3000 Ft, amely 4 alkalmat foglal magában. A 45 perces foglalkozás időpontját 
igyekszünk a jelentkező tanulók igényeihez mérten kiválasztani. Kérjük, hogy a jelentkezési lapon a kezdő vagy hala-
dó szint megadása mellett jelöljék meg a gyermeknek leginkább megfelelő időpontot! Jelentkezési lapot az osztály-
főnöktől lehet kérni. 
Lehetséges időpontok (hetente 1x45 perces foglalkozás): 

 
Helyszín: informatika terem 
A foglalkozásokat vezeti: Kerekesné Dócs Nikoletta (a Képességfejlesztő Sakk akkreditált pedagógus továbbképzést 
elvégzett tanító) 
A programról bővebb információ az alábbi weboldalon olvasható:  
https://www.sakkpalota.hu/index.php/hu/ 

HÉTFŐ CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

13.30-14.15 

14.15-15.00 

15.00-15.45 

13.00-13.45 

13.45-14.30 14.00-14.45 

- 8 - 

SZIGNUM OLDAL 

ENNYI?! ELVÁRÁSOK A MIKULÁSTÓL  
 
   Mikulás napján épp minden 
osztályban volt nyelvtanórám. 
Adódott az alkalom, hogy min-
den diákom írjon levelet a várva 
várt nagyszakállúnak, amiben 
kérésein kívül foglalja bele azt 
is, miért mond köszönetet és mi-
ért hálás az életében. A levél-
papír sarkában egy rajzos Mi-
kulás kacsintott, vonalakat húz-
tam és megszabtam a terjedelmet: 8-10 soros fogalma-
zást kértem.  Elolvastam az írásokat, nagyon ötletgaz-
dag szövegeket kaptam a köszönetekkel és a hálával 
kapcsolatban. Néhol pedig megdöbbentem, hiszen álta-
lam ismeretlen szájber kütyükre vágytak a gyerekek.  
   Advent második vasárnapján templomunkba  is megér-
kezett a Mikulás.  A gyerekek lelkesen álltak sorba a 
fehér szakállú öreg előtt. Sokan voltak, szép rendben 
álltak és  türelmesen várakoztak, hogy megkapják szent 
Miklós utódjának ajándékát.  
   A gyerekseregből számomra egy kislány tűnt 
ki. Szépen fel volt öltözve, haja is gyönyörűen volt elren-
dezve, a legfeltűnőbb azonban egy gesztusa volt, miu-
tán megkapta a narancsból, szaloncukorból és a könyv-
jelzőből álló csomagot. Széttárt karral csak ennyit mon-
dott: ennyi?! A kérdés nem a Mikulásnak szólt, egyszerű-

en csak kitört belőle az 
elégedetlenség. Ezért az 
ajándékért kelt föl kora 
reggel, készült lelkesen, 
ülte végig a misét...  kitört 
belőle az elégedetlenség. 
Többet várt, többre vá-
gyott... 
   Most a hálára szeretnék 
összpontosítani, ezért egy 
személyes válogatást köz-
lök a gyerekek leveleiből: 
„Hálás vagyok az ajándékokért, hogy mindenkit szeretsz 
és mindenkinek hozol ajándékot, ha rosszul viselkedik, 
akkor is, meg ha jól, akkor is.” (Bokor Richárd, 7.a) 
„Hálás vagyok, hogy ilyen jó körülmények között élek és 
hogy gondoskodik rólam a családom és mindenki más.”   
 (Kurai Gabriella, 7.a) 
„Szeretnék egy új, fekete sálat és egy arcmaszkot, hogy 
biciklizés közben ne fagyjon le az orrom és az arcom. És 
essen sok hó! […] Hálás vagyok, hogy egy új lány osz-
tálytársam lett.” (Schwartzkopf Gitta, 7.a) 
„Hálás vagyok azért, hogy ilyen jó környezetbe szület-
tem. Azt kérem, hogy az idei évben fehér karácsonyunk 
legyen. […] Azt szeretném, hogy ne csak ilyenkor gyűlje-
nek össze a családok, hanem akár június 3-án is példá-
ul.” (Kurai Levente, 7.a) 

Szerkesztette: Mészáros Ildikó tanárnő 



 

 

FÜRKÉSZ OLDAL 
FÜRKÉSZ rovatba  

- válogatta az IDB -          
 

REJTÉLYES VILÁGUNK: 

December: Karácsonyi csodák 
léteznek és bárkivel megtör-
ténhetnek 
   Angliában, egy kémény 
felújításakor találtak a kőmű-
vesek, egy régi, gyűrött leve-
let. Mikor alaposan megnézték, kedves mosollyal olvas-
ták fel hangosan a címzettet: a Mikulás. Az akkor 6 éves 
David Haylock tisztán emlékszik arra, mikor édesanyjá-
val feltették a kéménybe, hogy a huzat kivigye és elrep-
tesse a Mikulásnak. David unokái nagyon megörültek 
ennek, hiszen manapság, egy 70 évvel ezelőtt kézzel írt 
levélre bukkanni igazi kincs.  
   Ám a történet szépségét a levelet megtaláló kőműves 
figyelmessége adja. Ő ugyanis beszerzett mindent, a 
kisfiú kívánságlistájáról - dob, doboz kréta, papucs, 
nyakkendő, tolltartó, katonák és indiánok. A 76 éves 
David könnyekig hatódott a gesztuson:   
   - Mikor elmeséltem ezt a törté-
netet az unokáimnak, nagyon 
ledöbbentek. Ők e-mailt írtak a 
Mikulásnak. Bár a kézzel írott 
levélre 70 év múlva kaptam vá-
laszt, így talán az e-mail jobb 
megoldásnak tűnik! – mondta 
viccesen Haylock bácsi. 
 
Gondolatok: a fagyöngyről   

1. A fehér fagyöngy termése bor-
sónyi méretű, fehéres színű, sűrű 
ragadós nedvű bogyó. 
2. A kelta és germán legenda sze-
rint a fagyöngynek varázsereje 
van, mivel alkalmas sebgyógyítás-
ra, sőt szerencsét is hoz. 
3. Az ókori rómaiak körében a fa-

gyöngy a béke szimbóluma volt: úgy tartották, hogy a 
különleges növény alatt összefutó ellenségek leteszik 
a fegyvert és öleléssel köszöntik egymást. 

4. A skandináv mitológiában pedig a fagyöngy alatt 
elcsattanó csókok örök szerelmet hoznak. Minden csók 
után egy bogyó lekerül az ágacskáról. 

5. A fagyöngy az emberekre nézve mérgező, de sok 
állat számára bogyói és levelei is tápláléknak számí-
tanak. A fagyöngy a méhek számára is fontos nektár-
forrás.  

 

Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: Clara (Egy tündéri kaland)  
Ukrán animációs kaland vígjáték 
 

Clara, a fiatal lány egy varázslatos világban él mágu-
sok, törpék, sárkányok között. Erdei házikójában három 
bajkeverő majom lábatlankodik, majd egy nap egy bű-
bájos kis sárkány is felbukkan otthonában. Clara nem 
emlékszik semmire a múltjából, még arra sem, hogy va-
jon ember-e vagy tündér? Kis barátaival hát útra kel, 
hogy megtalálja a választ a kérdéseire, valamint, hogy 
megvédje világát és legyőzze egy gonosz varázsló ár-
mánykodását. 
 
KELL EGY CSAPAT:  

Egy perc humor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÜLÖNLEGES ÁLLATFOTÓK:  

A természetrajongó 
fotósok jóvoltából, 
a legjobb pillanat-
ban elkapott állat-
képek versenyének 
komoly célja van, 
hiszen az állatvé-
delem fontosságá-
ra szeretnék felhív-
ni a figyelmet és a Born Free Alapítvánnyal is együttmű-
ködnek, mely a veszélyben lévő fajok fennmaradásáért 
és a vadon élő állatok élőhelyének megóvásáért küzd 
világszerte. A legemlékezetesebb fotókból minden év-
ben kiadnak egy könyvet, az eladásából befolyó bevé-
tellel pedig az állatvédő szervezeteket támogatják. 
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Kiadja a Szent István Egyházi Általános Iskola és Kollégium  
Makó, Szent István tér 14 - 16.  

Telefon: 06 - 62/213-052 e-mail: szignum2007@gmail.com  
web: www.szignum.hu Felelős kiadó: Majorosné Rácz Krisztina  

Szerkesztő: Szabó Anita Korrektúra: Horváth János 
Fotó: Majoros Márton, Mészáros Ildikó 
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ESEMÉNYNAPTÁR 
2019. december - 2020. január 

2-3. évfolyamosok decemberben betlehemes műsorok-
kal látogatják a szociális otthonokat és a kórházat. 

9., 13. 
h. du, p. de 

Ebédfizetés 

12. cs Luca-napi ovis délután (az alsó tagoza-
tosok ebéd után hazamennek) 

14. szo Munkanap (dec. 27. helyett, pénteki 
órarend) 

15. v Advent 3. 

19. cs karácsonyi szünet előtti utolsó tanítási 
nap. 6 órakor iskolai roráte szentmise 
(fakultatív) 
Iskolai karácsonyi ünnepség. (A pász-
torjáték dec. 25-én a 9 órás szentmisén 
is előadásra kerül) 
Testvérosztályok találkozása 
A diákok ebéd után hazamennek. 

20. p SZIGNUM munkatársak lelkinapja 

20. p -2020. 
01.03. p 

Karácsonyi szünet 

06. h Házszentelés, iskolai szentmise 

13. h du. 
17. p de 

Ebédfizetés 

14. k és 
15. sze 

Házi versmondó verseny az alsó tago-
zat számára 

SPORT, SPORT, SPORT 
 

Makó és Térsége Terematlétika gyerekbajnokság 
A 2019. november 27-én, az Erdei János Városi Sport-
csarnokban rendezett Makó és Térsége Terematlétika 
Gyermekbajnokságon a hat induló intézmény közül a 
legeredményesebben szerepelt a SZIGNUM. 23 induló 
tanulónk közül 18-an érmet szereztek, 8 diákunk pedig 
duplázott is. A végső összesítésben 26 érmet vihettünk 
haza, 8 aranyat, 7 ezüstöt és 11 bronzot. Folyamatos 
fejlődést mutatunk a helyezésekben, két esztendeje 23, 
tavaly 25, az idén pedig 26 éremmel fejeztük be a ver-
senyt. Három számban mérték össze tudásukat az indu-
lók: rajtverseny, helyből távolugrás és medicinlabda do-
bás.  
Eredmények:  
Mészáros Máté (1.a) medicinlabda dobás I. hely. Kallós 
Ábel (1.b) futás II. hely. Kanton Sebestyén Pongrác me-
dicinlabda dobás II. hely. Mohl Patrik (2.a) futás I. hely, 
medicinlabda dobás III. hely. Kelemen Dávid (2.a) távol-
ugrás I. hely, futás III. hely. Kardos Rita Illangó (2.a) tá-
volugrás II. hely, Varga Viktória (2.a) medicinlabda do-
bás I. hely, távolugrás III. hely. Igaz Noémi (2.b) távolug-
rás II. hely, medicinlabda dobás II. hely. Ádók Emma 
(3.a), futás III. hely, Tóth-Kása Nina Bonita (3.a) futás III. 
hely, távolugrás II. hely. Dömösi Kamilla Fehérke (3.a) 
távolugrás III. hely. Horváth-Varga Botond (3.b) futás I. 
hely, Qunaj Leonita (3.b) medicinlabda dobás III. hely. 
Varga Tamás (4.a) távolugrás II. hely, Nagy-Berta Dá-
vid távolugrás III. hely. Székelyhidi Hanna (4.b) medicin-
labda dobás II. hely, távolugrás III. hely. Kallós Dávid 
(4.b) medicinlabda dobás I. hely, távolugrás I. hely. Szé-
pen helytálltak: Bader Elvira, Juhász Regina (1.b), 
Modok Csaba, Takács Luca, Fazekas Léda (4.b). 
A tanulókat Kanderné Németh Györgyi tanárnő készítet-
te fel, a versenyen segédkeztek mellette Szalainé Bálint 
Rózsa és Szabó Anita Mária pedagógusok. Az érmesek 
osztályfőnöki dicséretben és szaktanári ötösben, a töb-
biek szaktanári dicséretben és tantárgyi jeles osztály-
zatban részesültek. Gratulálunk!   

 

DIÁKJAINK TOLLÁBÓL 
Az „a” hang alsó, az e középső, az i 
felső nyelvvallású - hisz egyházi isko-
la vagyunk. ☺ (Nyelvtan, 5. osztály) 
 

Ady Endre vélhetően kéziratban ma-
radt kötetcímei - no de ki ismer rá az eredetikre? 
Isten szekerén, Illés szekrénye, Illés a szekéren 
Szeretném, ha szeretnél... (irodalom, 8. osztály) 
 

Idézet-felismerés - vajon melyik Arany-ballada címe 
bújt meg itt? (Irodalom témazáró, 7. osztály) 
Ali két inasa ☺ 

 
Gyűjtötte: Mészáros Ildikó tanárnő 

Hírek 
Rajzos eredmények 

A Hagymaház Galéria által kiírt "Te hogyan folytatnád a történetet?" című városi ka-
rácsonyi rajzpályázaton a SZIGNUM tanulói közül Lőrincz Alexandra és Inokai Máté 
4.a osztályos tanulók dicsérő oklevélben és tárgyjutalomban részesültek. Felkészítő 
tanáruk: Baloghné Kovács Éva. Gratulálunk! 
 
 

 
Megyei angol nyelvi siker 

A Makói József Attila Gimnázium által rendezett, Star Wars angol nyelvi vetélke-
dőn a SZIGNUM 8.a osztályának lánycsapata megyei 5. helyezést ért el. A csa-
pat tagjai: Ágoston Eszter, Szabó Bernadett, Tar Bernadett, Vadlövő Katarina. 
Felkészítő tanáruk Baloghné Kovács Éva. Gratulálunk! 


