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2020/2021. tanév A FELFEDEZŐK ÉVE
ÁLDOTT, SZERETETTELJES, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS SZERENCSÉS, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK
MINDEN DOLGOZÓNK NEVÉBEN DIÁKJAINKNAK, CSALÁDJAIKNAK,
TÁMOGATÓINKNAK ÉS MUNKATÁRSAINKNAK!
ÜNNEPI GONDOLATOK
„Jézus Krisztus karácsonykor nem egy csomó mennyei kütyüvel jött közénk,
hozhatott volna Józsefnek láncfűrészt, Máriának habverőt, ehelyett ő maga
volt az ajándék. Merjünk karácsonykor mi magunk ajándékká válni!”

(Böjte Csaba atya, forrás: Internet)
KARÁCSONYI SZÍNEZŐ

FÓKUSZ - ÜNNEPLŐ
ADVENTBEN ÉLÜNK
A fellobbanó fény Krisztust jelképezi, az adventi koszorú lila színe a megtérésre, a
rózsaszín az örömre, a zöld pedig a reményre emlékezteti a keresztényeket az elkövetkező hetekben.
Az advent szó Úrjövetet jelent és a karácsonyt megelőző négy hetet jelenti; első
vasárnapja egyben az új egyházi év kezdete is. Ennek az időszaknak a liturgikus
színe a lila, amely a bűnbánat szimbóluma. Ezért található az adventi koszorún három lila gyertya és egy rózsaszínű, ez utóbbit a harmadik, az örömvasárnapon kellett meggyújtani. Advent időszakához számos szép hagyomány kapcsolódik, ilyenek a hajnali szentmisék, a böjt és a jótékonykodás.
ADVENTI ANGYALOK
Az adventi időszak fontos hírnökei az angyalok.
A Bibliában az angyalok isten küldöttei, feladatuk az isteni üzenetek továbbítása, a hívő emberek szolgálata, különösen a gyermekek képviselete, védelme.
Az angyalok Isten teremtményei, erejük és hatalmak által magasabbrendűek az
embernél. Jó és bukott angyalok (gonosz lelkek) egyaránt léteznek, de természetesen jó emberekhez csak a jó angyalok látogatnak el. Az angyalok a zsidó, a kereszténység és az iszlám hitvilágnak is fontos szereplői, de már a pogányoknál is
megjelentek természetfeletti lényekként. A Biblia szerint az angyalok örökké létező, természetfölötti lények, akik Istenhez és az emberekhez hasonlóan személyiséggel, vagyis intelligenciával, beszédkészséggel, érzelmekkel, akarattal és öntudattal rendelkeznek, halhatatlanok.
(Gyűjtötte: Varga-Harsányi Laura, forrás: Internet)
Sötét az éj… De ujjongó imára
szálljon ma lelkünk Betlehem felé.
Előtted Gyermek, térdrehull a Föld,
Virág fakad, hol eddig vér ömölt,
S a győztes ének ünnepelve száll:
Te vagy a Béke, Te a nagy Király!
(1948)
Novemberi rózsa –
válogatott költemények kötetéből 2016.

Horváth Istvánné Hegyi Éva
Karácsonyéj
Sötét az éj… Ma csend borult a tájra,
Csak egy kis csillag hirdet ünnepet.
De fönn az égben hárfa hangja szól:
Ezernyi angyal glóriát dalol.
Egy szép kis Gyermek szállt a földre le:
A Szeretet és Béke Istene.
Sötét az éj… De tiszta fény sugára
Ragyog föl ím a Gyermek lábnyomán.
Karját kitárva jő az éjen át,
Míg csöndben alszik mind a nagy világ.
És míg az ember gyűlölettől ég,
Szeretni tájra karjait feléd.

ÜNNEPLŐBE ÖLTÖZÖTT AZ ISKOLÁNK!
Kívül-belül karácsonyi díszbe öltöztettük magunkat; és ez dolgozóinknak, diákjainknak is nagyon tetszik.
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EMLÉK-OLDAL
ADVENTI LELKI NAP A SZIGNUMBAN
2020. november 30-án, advent első hétfőjén az 1-7. évfolyam lelki napon vett részt.
Célunk ezen az alkalmon, hogy a tanulás, munka mellett szánjunk időt, tegyünk valamit
az Istennel való kapcsolatunk, és társainkkal való kapcsolatunk mélyüléséért. Szeretnénk
tanulni Jézustól, akinek legfontosabb kérése felénk: „Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.” (Jn 15,12) Az Ő születésnapjára készülve
figyeljük, ne szalasszuk el a lehetőségeket, amelyekben növekedhetünk a szeretetben.
A diákok egyik része angol nyelvű szentmisén vett részt, amit Benjamin atya, Nigériából származó pap mutatott be.
Az 1. osztályosok ránéztek az útra, amely Jézus születéséhez vezetett. A 2. évfolyam
tanulói a Szentírásban kerestek a karácsony titkához kapcsolódó részleteket, komoly kis
tudósok módjára. A 3. évfolyam az adventi négy gyertya üzenetét ismerte meg. A 4.
évfolyam az Angyali Üdvözlet történetéről, és a készülődés lelki és praktikus teendőiről
gondolkodott. Az 5. évfolyam Benjamin atyával beszélgetett, majd egy novella segítségével tekintettek rá a karácsonyi készülődés fontos mozzanataira. A 6. évfolyam számára játékosan, de komoly üzenet érkezett meg – az élet fontos feladatairól, amire
már most készülniük lehet. A 7. évfolyam diákjai a közösségépítés területén tettek újabb
lépéseket, s láttak rá a fejlődés lehetőségeire.
Köszönjük tanáraink, lelkipásztoraink, és meghívott munkatársaink lelki, segítő munkáját!
További áldott advent készületet kívánok!
Hedvig nővér
30 ÉV – VISSZAFELÉ
Éppen 30 éve, 1990. december 4-én indult útjára a Makói Televízió. Ebből az
alkalomból egy visszatekintést készített a jelenlegi stáb és megosztották nyilvános
fórumokon a pár perces rövidfilmet. Figyelmes lettem egy képre…
A képen Alíz nővér látható Molnár László társaságában. Bizony eltelt 30 év…
Emlékszem, 1989 őszén kezdtem a József Attila gimnáziumban tanulmányaimat.
Hatosztályos kísérleti gimnáziumban hetedikesként “ért engem a rendszerváltás”.
Ebben az évben nyílt lehetőség először hittant tanulni intézményes keretek között.
Emlékszem a kérdőívre: nagyjából ilyesmi volt: Tisztelt Szülő! Szeretné-e, hogy
gyermeke hittant tanuljon az iskolában?... És három hasábban 21 féle vallás, gyülekezet, felekezet, kisegyház volt
felsorolva, amelyek közül választani lehetett… A dokumentumot Katona Pál esperes atya írta alá.
Az én családomban reformátusok és katolikusok fele-fele arányban vannak, és természetesen eljátszottam a gondolattal, hogy választanék egy harmadik félét, amit a szüleim mosollyal nyugtáztak. A választás végül a katolikus
hittanra esett: és pár hét elteltével abban az évben Alíz nővér lett a hittan tanárom.
Mindössze egy évet töltöttünk együtt, de emlékszem jó pár beszélgetésre, Alíz nővér jellegzetes megszólítására:
“kedves testvérem”, és arra is, hogy a fontos tananyagrészeket, valamint egy-egy szókapcsolatot gondolatai továbbfűzése érdekében néha megismételt...
Emlékszem a szerelem-filozófiájára, és kicsit később arra az intenzív egy évre, amihez cserkész-múltam jelentős
mérföldköve tartozik: a segédtiszti képzésre és táborra…
Itt ismertem meg Surinás Piroskát, Nagy Lajosné Erzsikét, Bánó Krisztát, Ruszkai Bélát és a feleségét, Zsuzsit… Egy
szuper csapatot kovácsolt belőlünk Alíz nővér.
Az évek jöttek, mentek, elmaradunk egymástól néha, néha meg összetalálkozunk vagy az online térben, vagy élőben is, és nosztalgiázunk, legalább gondolatban…
Jó látni ezt a képet – emlékeztet arra a fáradhatatlan nővérre, aki iskolát alapított, kollégiumot épített, igazgató
és osztályfőnök szerepben folyt bele tanítványai életébe.
Az örök világosság fényeskedjék neki!
Mészáros Ildikó tanárnő
DOBOGÓS KÉPESLAPKÉSZÍTŐK
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat képeslap-pályázatot hirdetett karácsonyra. Az általános iskolások versenyében Horváth Ramóna Alexandra (4.b) megosztott első, Qunaj Leonita (4.b) megosztott második, míg Jóni Hanna (3.b)
megosztott harmadik helyen végzett alkotásával. A képek kiállításra kerülnek, illetve az interneten is megtekinthetőek. A harmadikosok felkészítője Szabó Anita Mária tanítónő volt, a negyedikesek munkáját Vargáné Nagyfalusi Ilona pedagógus segítette. Gratulálunk a szép eredményhez.
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VELÜNK TÖRTÉNT
dékot, kintről az ismerős Ho-ho-ho-hó kilátást hallottam.
Anyukámmal kiszaladtunk a kapuba. Nagyon meglepődtünk és megörültünk! Mariann néni, a Mikulás a
Krampuszával, meglepte az osztály tanulóit. Az igazi
Mikulás vasárnap hajnalban
érkezett. Este kiraktam a
csizmákat az ablakba. Reggelre megteltek sok-sok finom édességgel.

A 3. A TALÁLKOZÁSA A MIKULÁSSAL
Kinél mi történt ezen a különleges napon?
A diákok decemberi online beszámolóiból kiderül…

Molnár István:
Reggel felkeltem és megnéztem a
mikuláscsizmát. Szerencsére nem
volt üres, volt benne egy pici mikulás csomag. Nagyon örültem neki és
Igaz Molli:
ettem is belőle. Utána apukámat is
Én így vártam a Mikulást!
megkínáltam, majd elmentünk regElőször is rajzot készítettem
gelizni. Később elmentem nagymaa Mikulásról. Majd a csizmámhoz is, akitől kaptam egy nagy
csokoládé mikulást. Megörültem neki, majd megöleltem. mámat kitisztítottam és az ablakomba tettem. Egyszer
Este pedig boldogan lefeküdtem, mivel egy jó nap volt. csak csöngettek. Apukám ment ki és bekísérte a Mikulást
és kísérőit. Nagyon meglepődtem és izgultam is. Nagy
örömmel énekeltem a vendégeimnek, amiért csomagot is
Dancsi Márk:
Felkeltem és elkezdtem nézni a Jurassic Word 2 filmet. kaptam. Én is megleptem egy-egy rajzzal a Krampuszt
Mikor a tesóim is felkeltek, felköltöttük Apát és levide- és a Mikulást. Vasárnap reggelre az ablakba kitett
ózta, ahogy bontjuk a csomagokat. Anya dolgozni volt csizmám is tele lett édességgel.
és Ő is szerette volna megnézni az örömünket. Sok
édességet kaptunk. Ettünk belőle és folytattuk a film Gregor Barnabás:
Én így vártam a Mikulást! A Mikulást izgatottan vártam,
nézését a tesóimmal.
hiszen a jó gyerekeknek ajándékot a rosszabbaknak
virgácsot is hoz ajándékba. Az idén nem találkoztam a
Horváth Levéd:
Estefelé átmentem a szomszédba s miután visszajöttem Mikulással, a szépen kipucolt cipőmbe rejtette az ajána többiek már várták a Mikulást. Pár perc múlva meg- dékokat. Az öreg nagy szakállú virgácsot nem hozott,
érkeztek! Mr. Leo volt a krampusz! Anya volt a sofőrük! lehet, hogy mégis jó gyerek voltam?!
Mariann néni is jött velük és persze a Mikulás! Ez a 3. a
Mikulása volt és hozott nekem egy nagy csomag csokit Horváth-Varga András István:
és cukrot, illetve a tesóim is kaptak egy-egy csokit! Mr. Én így vártam a Mikulást! A múlt héten már nagyon várLeo felpróbálta apa csikós kalapját. Amikor elindultak, tam a Mikulást. Anyukám azt mondta, ki kell tisztítani a
cipőmet, mert piszkos cipőbe csak virgácsot kapok. Maostorral csettintettem nekik Álmossal!
riann néni azt kérte énekből, írjunk néhány mikulásos
dalt, amit Anyukámmal el is énekeltünk. Péntek este
Mraznicza Zsolt Norbert:
Egész nap arra vártam, hogy jöjjön a Mikulás. Mikor Icebluebird-öt néztem a YouTube-on, amikor kopogtak
elmentem fürdeni, nagyon izgatott voltam. Kijöttem a az ablakon. Nagyon meglepődtem és rohantam ki a
fürdőszobából és megpillantottam, hogy az ablak teli kapuhoz, hogy megnézzem, hogy ki érkezett. Mariann
van meglepivel. Kaptam sok finomságot és még legót is. néni, a Mikulás, a Krampusz és Levéd Anyukája érkeNekiálltam összerakni a legókat, és boldog voltam, zett! A Hull a pelyhes kezdetű dalt énekeltük. Kaptam
hogy ennyi mindent kaptam. És mikor eljött az este, bol- csomagot is! Mr. Leoval mutattuk a titkos kézjelet és angolul is Boldog Karácsonyt kívántam! Merry Christmas!
dogan feküdtem le. Köszönöm Mikulás.
Kozma Iringó:
Péntek este épp a kishúgommal játszottunk, amikor kopogtak az ablakon. Gyorsan szaladtam anyához, hogy
valaki jött. Anya mondta, hogy öltözzek fel és nézzük
meg, hogy ki jött. Nagy meglepetésre a Télapó és a
krampusza állt a kapuban Mariann nénivel és Levéd
anyukájával. Elénekeltük közösen a Hull a pelyhes című
éneket a Télapónak, cserébe kaptam egy mikulás csomagot, a kistesóm pedig egy csoki macit. Elsoroltam a
lovacskáinknak a nevét, mert a Télapó kíváncsi volt,
hogy mi a nevük. Ezután elköszöntünk egymástól, hogy
a többi gyerekhez is odaérjen.

Császár Adrienn:
Péntek este épp a Forgatós társaimmal beszélgettem,
amikor csengettek, majd kiment anya és apa. Anya bejött és mondta, hogy gyorsan vegyem fel a kabátom,
de már a folyosón hallottam a Mikulás hangját, és amikor kimentem,meglepődve láttam a Mikulást, Krampuszt,
Mariann nénit és Levéd anyukáját, Beát. Utána együtt
elénekeltük a Télapó itt van című dalt.

Pap Zsófi:
Az elmúlt hétvége Mikulás várással telt. Pénteken este,
miközben éppen a Mikulásnak készítettem egy kis aján-4-

Kelemen Dávid így várta
a Mikulást:

Közreadta: Szekeresné Rácz Mariann of.



HIT-ÉLET



KÉSZÍTSD EL A BOLDOGASSZONY ISKOLANŐVÉREK LOGÓJÁT!
Novemberben volt Boldog Terézia anya fogadalomtételének és boldoggá
avatásának évfordulója. Ez utóbbi a 35. évforduló volt. Különleges módon történt ennek az eseménynek a megünneplése: Budapesten a kreatív nővérek életbe hívtak egy DigiSkola@nővérek címet viselő híradót, amelynek már két adása elkészült.
Az első részt közösen néztük meg a 2.b és 3.b osztályokban hittan órán. A Híradó végén volt egy versenyfelhívás: kreatív módon jelenítsük meg az iskolanővéri logót. Belefogtunk: ceruzarajzzal, filctollal, festéssel, papírmozaik darabkákkal. Nem eredménytelenül.
A kiválasztott rajzokat bemutatták a DigiSkola@nővérek karantén híradójának 2. részében, és nagy örömünkre még helyezést is ért el Plesovszki Emma és Furulyás Attila
3. osztályos tanulók a LEGVIDÁMABB kategóriában és Igaz Noémi, szintén 3. osztályos
tanuló a LEGESZTÉTIKUSABB kategóriában.
Nézzétek meg ti is a karantén híradó 2. részét, láthatjátok társaitok munkáját és megismerhetitek a szerzetesnővérek életét.
https://www.youtube.com/watch?v=4z2ZxddEpsM&feature=youtu.be
Csak ajánlani tudom: Piroska néni
IDŐT IS AJÁNDÉKOZTAK
A MAKÓI KATOLIKUS PLÉBÁNIA
ÖNKÉNTESEI
Szép hagyomány a makói Szent István Király Plébánián, hogy advent harmadik vasárnapján az egyházközség önkéntesei tartós élelmiszercsomaggal segítik a rászorultakat. Az idén rekord mennyiségű felajánlás érkezett a gyűjtőakció során, amelyből 27 helyi
család karácsonyát tudják szebbé tenni.
Az ünnepi előkészületi időszakban cukor, olaj, száraztészta és az idén házi lekvár és befőtt felajánlásokkal is
lehetett csatlakozni a makói katolikusok karitatív programjához. A belvárosi egyházközség önkéntes csoportja
már évek óta adományok gyűjtésével és osztásával
igyekszik a plébánia környezetében élő rászorulókon
segíteni. A kapcsolatok építése érdekében mindig saját
maguk juttatják el a közösség nevében az élelmiszereket,
tisztítószereket és tüzelőanyagot. – Ilyenkor alkalmunk
nyílik egy kis beszélgetésre, éneklésre is, így nem csak
testi, de lelki táplálékot is igyekszünk nyújtani. Az adományosztások során megható pillanatokat is átélhetünk –

avatott be Baranyi Katalin. A csoport egyik aktív tagja
elmondta, jelenleg tízen tevékenykednek együtt, hármas
csoportokban szállítják ki a címekre az adományokat,
amelyeket előző nap szortíroztak szét. A felhívás az idén
erős aktivitást váltott ki, rengeteg felajánlás érkezett a
makói plébániákra. – 150 liter étolajat, 200 kg cukrot,
100 kg lisztet, 170 csomag száraz tésztát, 120 üveg lekvárt és befőttet, valamint 270 db konzervet kaptunk.
Ezekből 27 db, egyenként mintegy 30 kg-os élelmiszer
csomagot tudtunk összeállítani – tudtuk meg Pálfai Zoltántól. A helyi katolikus közösség vezetője elmondta, az
ajándékokat személyes találkozás és közös ima keretében adják át a nehéz helyzetben lévő családoknak.
Az önkéntesek mostani akciójukban is időseket és egyedülállókat, rászorulókat egyaránt felkerestek. Munkájuknak köszönhetően, december harmadik hétvégéjén 27
család kapott tartós élelmiszercsomagot, valamint 30 mázsa tűzifát is szét tudtak osztani. Utóbbit a templom perselyadományaiból és egyéni pénzfelajánlásokból finanszírozták, míg az étel alapanyagokat a hívek, a Szignum
iskola diákjai, és más jó szándékú adakozók hozzájárulásával biztosították. A szép gesztus mellett a legnagyobb
értéket bizonyára az adományok mellé ajándékozott idő
és cselekvő szeretet jelentette.
Sz.A.
SZENT JÓZSEF-ÉV KEZDŐDÖTT

KARÁCSONYI TÖRTÉNETEK AZ ÖTÖDIKESEKTŐL
Jézus élete és működése
Tiberius császár uralkodása alatt Betlehemben született Jézus.
Názáretben nevelkedett. Apja a Mennyei Atya, édesanyja Szűz
Mária. Nevelőapja József, ács volt.
Harmincévesen kezdte nyilvános működését. Miután unokatestvére
megkeresztelte a Jordán vizében, három éven át tanított és csodákat tett: hirdette az Isten országát, kinyilatkoztatta Istent. Jeruzsálemben 33 körül a Golgotán nagypénteken keresztre feszítették.
Harmadnapra feltámadt, 40 nappal feltámadása után a Mennybe
emelkedett. 10 nappal ezután pedig pünkösdkor elküldte a Szentlelket.
Most az Atya jobbján ül és innen jön el majd ismeretlen időben
megítélni a világot.
(Székelyhidi Hanna)
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Ferenc pápa Szeplőtelen Fogantatás ünnepén hirdette meg
a Szent József-évet, amely
2020. december 8-tól 2021.
december 8-áig tart.
Szűz Mária jegyesét éppen
150 esztendeje nyilvánították
a Katolikus Egyház védőszentjévé, amely alkalomból az
egyházfő kiadta Patris corde
(Atyai szívvel) kezdetű apostoli levelét. A Szentatya minden nap kéri imáiban Szent
József közbenjárását.

FÓKUSZ - ÜNNEPLŐ
MIKULÁSVÁRÓ RAJZKIÁLLÍTÁS A SZIGNUMBAN
Brzózka Marek tanár úr a felsős diákok alkotásaiból rendezett ismét egy digitális, ünnepi tárlatot iskolánk honlapján. Ezúttal a téma a Mikulásvárás volt, amely igen hangulatosra sikerült.
A Szignum szobrászművész-rajztanárának nem ez az első hasonló kezdeményezése. Tavasszal, a karantén ideje alatt már rendezett online kiállítást, amely a „Veled
mi van?” kérdést járta körül vizuálisan. A szervező akkori gondolatai most is érvényesek: – Minden helyzetben fontos az alkotás, a mostaniban különösen. A diákok
nagyon fogékonyak voltak a feladat megoldására, többségében rendkívül őszinte rajzok érkeztek. Érdekes volt
megtapasztalni, hogy a bennük lévő érzések kivetülése mennyire színes, sokféle és távlatokat mutató – értékelte a
munkákat Brzózka Marek. A tárlat megtekinthető a www.szignum.hu oldalon.
KARÁCSONYI TÖRTÉNETEK AZ ÖTÖDIKESEKTŐL
Miután az idei évben elmarad a megszokott élőben előadott pásztorjáték, az Újszövetség című tananyaghoz érkezve az 5. b osztályt kértem arra, hogy a tantermen kívüli digitális oktatás keretei között tegyék izgalmassá a karácsonyi történetet és írjanak belőle egy-egy mesét. Az online órán – az evangélium alapján – jeleneteket különítettünk
el és azokat kellett mesébe önteniük a gyerekeknek, párbeszédekkel átélhetővé tenni a karácsonyi történetet. A legsikeresebb alkotásokat közre is adjuk.
AZ ANGYALI ÜDVÖZLET
Volt egyszer egy nagyon szép lány. Úgy hívták Mária – csodaszép kék szeme és barna haja volt.
Máriának volt egy jegyese, Józsefnek hívták.
Egy szép nyári napon Isten elküldte Gábriel angyalt Názáretbe. Meglátogatta Máriát és azt mondta
neki:
– Íme, fogansz méhedben és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak!
Gábriel azt is megjósolta, hogy a kisded lesz Jákob házának uralkodója. Mária megijedt az angyal
szavaitól:
– Hogyan lehetséges ez, én nem ismerek férfit?
Az angyal így válaszolt:
– A Szentlélek száll rád, a Magasságos ereje árnyékoz be téged.
Mária megnyugodott, elmesélte Józsefnek, boldogan várták a születendő babát.
A császár utasítására össze akarták írni a lakosokat. József és Mária hazautazott a családjához, Betlehembe. A családjuk házában nem volt elég hely, ezért az istállóban kellett lakniuk. Amíg ott laktak, megszületett a kis Jézus. Mária bepólyálta és jászolba fektette. Így kezdődött a Szent család élete. (Takács Luca)
PÁSZTOROK LÁTOGATÁSA A SZENT CSALÁDNÁL
Valamikor réges régen pásztorok tanyáztak kint a szabad ég alatt. Egyszer az Úr angyala nagy fényességgel leszállt közéjük. A pásztorok nagyon megrémültek, mert az évek alatt még sohasem találkoztak ehhez hasonlóval.
– Ne féljetek – mondta az angyal – nagy örömet osztok meg veletek. Megszületett a MEGVÁLTÓ, akit Jézusnak hívnak. Menjetek, üdvözöljétek Őt!
– És hol találjuk? – kérdezték a pásztorok.
– Betlehemben – mondta az angyal.
– És segít majd rajtunk? – kérdezték.
– Igen, Ő lesz a szegények királya. Gyógyító erővel fog bírni és csodákat fog művelni. Út közben, míg mentek Betlehembe, meséljétek el mindenkinek, mit hallottatok
tőlem! – és azzal eltávozott.
A pásztorok gyorsan útra keltek és elindultak Betlehembe. Megtalálták Máriát és
Józsefet és a jászolban fekvő kisdedet.
– Adjon Isten jó napot – köszöntek a pásztorok.
– Adj Isten, mi járatban vagytok? – kérdezte József.
– Jöttünk üdvözölni Jézust – mondták a pásztorok – az Úr angyala jött el hozzánk és elhozta a hírt a Megváltó születéséről.
Ezután a pásztorok elmesélték Józsefnek és Máriának, hogy fiuk milyen nagy tettet fog végrehajtani. A szegények
királya lesz és csodákat fog művelni. (Igaz Dorina)
Közreadta: Mészáros Ildikó tanárnő
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VISSZAPILLANTÓ
MADÁRETETŐT ÉS VIRÁGLÁDÁT IS KÉSZÍTENEK A FELSŐSÖK TECHNIKA ÓRÁN
A Szignum 5. és 6. évfolyamai egy partneriskolai együttműködésnek köszönhetően gyakorlati technikai foglalkozásokon vehetnek részt az Alföldi ASZC Galamb
József Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola tanműhelyében. – Kéthetente, két tanítási óra keretében ismerkedünk meg a különféle eszközökkel és
anyagokkal. A tanév elején mindig kitűzünk egy megvalósítandó célt, amit el akarunk érni. Ez az idén az ötödik évfolyamban madáretetők, hatodikban pedig virágládák elkészítését jelenti, amelyekhez technikai és elméleti segítséget is kapunk a Galamb iskolától – tudtuk meg Borsosné Majoros Melindától. A Szignum
technika szakos pedagógusa megosztotta, ezek a feladatok remekül illeszkednek
a kéttannyelvű iskola öko-projektjéhez, hiszen természetes anyagokból, fából készültek az eszközök, illetve összefüggnek a természet- és környezetvédelemmel is,
amelyeket a diákokban tudatosítani akarnak.
A felső tagozatosok háromfős csoportokban dolgoztak szeptembertől novemberig a feladatokon, amit majd a tavaszi időszakban folytatnak és fejeznek be.
Közben, adventben sem maradnak munka nélkül a tanulók, ekkor viszont koszorúkat, asztali díszeket és adventi
kopogtatókat alkotnak az ünnepi időszak részeként. – Tanári segítséget kapunk a kivitelezésben, de gyakorlatilag
mindent a gyerekek végeznek, a tervezéstől, az anyagok mérésétől és leszabásától kezdve a csiszoláson át egészen az összeillesztésig, festésig. Nagyon szeretik és lelkesen végzik a munkálatokat a diákok, és rendkívül sokat
tanulnak közben – avatott be a tanárnő, aki már gondolkodik azon, jövőre a hetedikesekkel milyen, az iskola számára is hasznos tárgyakat fognak közösen elkészíteni. További terveket jelent a savanyúságok és befőttek elrakásának rejtelmeivel való ismerkedés is, amely ugyancsak megvalósulhat a közeljövőben.
-szaÍGY TANULUNK MI – VÍRUSON INNEN, VÍRUSON TÚL
Hozd ki a helyzetből a legtöbbet!
Én vagyok az a pedagógus, akit első alkalommal kiszűrt a rendszer: pozitív lett a gyorsteszt, így hazaküldtek.
Semmi tünetem nem volt, legfeljebb torokszárazságot tudtam felmutatni. Én
könnyen megúsztam, csak hőemelkedésem volt és mindössze két éjszaka feszültek a lábaim. Két Algopyrinre, jó sok vitaminra és alvásra, és egy hozzáértő házi orvosra volt szükség.
Hálás vagyok, hogy vigyáztak rám, hogy időben elcsípték a vírust és így
nem fertőztem le 5 osztálynyi gyereket és a kollégáimat. Ez az eset is hozzájárult ahhoz, hogy nálunk is digitális oktatás lépjen életbe.
Amikor az iskola munkarendje átváltott otthonról való tanulásra, úgy éreztem, mindenképp online órákat
szeretnék tartani. Igazgatóm ebbe beleegyezett. Az első nap után kiderült, vannak olyan diákok, akik az
iskolában tartózkodnak, és így lecsúsznak az online élő oktatásról, hiszen ők egy teremben ülnek sok más
társukkal együtt, így hangos órát nem láthatnak…
Megszületett a megoldás – hozzuk ki belőle a legtöbbet: bementem az iskolába és egy üres teremben
tartottam az óráimat. Voltak, akik élőben követték, és voltak olyanok, akik otthonról kapcsolódtak be a
tanulási folyamatba.
Lehetőségem volt ugyan megszólítani a diákokat, de az élőben való oktatás hatékonysága véleményem
szerint sokkal jobb. Ugyanazt vettük, amit a tananyag előírt, de egy idő után adtam olyan röviden és
gyorsan megoldható feladatokat, amiket a félórás óra alatt együtt megoldottunk. A diákoknak csak viszszaküldeni kellett a képernyőfotókat.
Nyilván azok a diákok, akik nem jöttek el az online órára, kicsit hosszabb idő alatt önállóan is el tudták
készíteni ezeket – többségük az okostankönyv oldalról származott…
Így vált lehetővé az is, hogy Bucsánszki Renáta negyedéves tanító szakos hallgató, aki a magyar nyelv
és irodalom műveltségterületet választotta, hospitálhatott az online magyar órákon.
Bevallom, nagyon örültem az online jelenlétnek, de nagyon vártam már a személyes viszontlátást.
Sokkal jobban éreztem úgy a magam a folyamatban, mint tavasszal, de élőben a mosolyok és a szemek
sokkal árulkodóbbak: jobban közvetítik a szervezetet, mint a képernyőkön át… Mészáros Ildikó tanárnő
EGY GONDOLAT – A TÉLRŐL
„A tél ölelésében tudja meg az ember, hogy lelke mélyén
a nyár soha nem múlik el.”
(Albert Camus)
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KREATÍV
Baloghné Kovács Éva tanárnő a diákjainak
adott rajz órai feladatokból válogatott.
Téma: Reneszánsz világ, Mona Lisa arcképének
megrajzolása (6.a)

Téma: Egyiptom, piramis ábrázolása (5.a)

OLVASS A SZÜNETBEN IS!
ZELK ZOLTÁN: MIKULÁS BÁCSI CSIZMÁJA
A hófehér, szikrázó országúton, ami az eget összeköti a földdel, s ami fölött úgy szálldosnak a csillagok, mint a falevelek, egy
nagyon öreg, jóságos bácsi haladt lefelé. Az út szélén álldogáló,
hólepte fák összesúgtak mögötte:
– Viszi már a jó öreg Mikulás a sok ajándékot!
Mert bizony ő volt az, a jó gyerekek öreg barátja, aki akkorákat lépdel csizmáiban, hogy egyetlen éjszaka bejárja a világ öszszes városait és falvait. S akinek puttonyából sohasem fogy ki az
édesség, jut abból minden jó gyerek cipőjébe.
Most is alig lépett hármat-négyet, már lent volt a földön, és
körülnézett, hogy melyik ablakban talál gyerekcipőt. Ahogy nézdegélt, észrevette, hogy valaki alszik az utcai padon. Odament
hát hozzá, hogy megnézze, ki lehet az a szegény, aki ilyen hideg
téli éjszakán az utcán húzza meg magát. Egészen föléje hajolt, és
bizony majdnem elsírta magát a jóságos öreg. Megismerte az alvót. Sok-sok évvel ezelőtt cukrot és csokoládét vitt neki, s másnap
még az égbe is fölhallatszott, ahogy nevetett örömében. De ez
már régen volt, azóta felnőtt ember lett barátjából, s íme, most itt
fekszik a hideg, decemberi éjszakában.
Nem sokáig gondolkodott Mikulás bácsi, levette puttonyát, és
megtöltötte az alvó zsebeit csokoládéval és mogyoróval. Aztán
piros köpenyét is ráterítette, hogy ne fázzon, s mikor észrevette,
hogy milyen rosszak a cipői, levette mérföldjáró csizmáit, és ráhúzta a szegény ember lábára. Aztán szomorúan és mezítláb ment
tovább, hogy elvigye ajándékait a gyerekeknek.
S míg a jó öreg Mikulás vándorolt a messzi városokban, az
alvó ember álmodni kezdett a piros köpeny alatt. Azt álmodta,
hogy ismét gyermek lett, puha paplan alatt alszik, s cipői cukorral
telerakva ott állnak az ablakban. S míg álmodott, az útszéli, kopár fák föléje hajoltak, és megvédték a széltől, a csillagok pedig
egészen föléje szálltak, és simogatva melegítették az arcát.
– Álmodj, csak álmodj! – susogták a fák, zizegték a csillagok.
S ő álmodott. Álmában elmúlt az éjszaka, szép, világos reggel
lett, s annyi cukor és csokoládé került elő a cipőből, hogy az asztalt is telerakhatta volna vele. Milyen boldog volt álmában, istenem, milyen boldog! A fák és a csillagok mondogatták is egymásnak:
– Csak föl ne ébredjen, míg ki nem tavaszodik…
De véget ért az álom, és véget ért az éjszaka, s a szegény
ember csodálkozva látta magán a köpenyt és a csizmát. S mikor
zsebébe nyúlt, azt hitte, a tündérek játszanak vele, azok töltötték
meg ennyi jóval a zsebeit. Hát még mekkora lett csodálkozása,
mikor a cukor és a mogyoró mind pénzzé változott zsebeiben.
Csengő aranypénz lett valamennyiből, s most már vehetett házat,
ruhát magának, s olyan lett az egész élete, mint egy álom. Úgy
nevetett megint, mint gyerekkorában. Mikulás bácsi boldogan
hallgatta a nevetést. S a tündérek a jó öreget, miért jött vissza
mezítláb a földről. Mikulás bácsi nem felelt, csak szelíden belemosolygott hófehér szakállába.
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FÜRKÉSZ OLDAL
FÜRKÉSZ rovatba
- válogatta az IDB -

A XX. SZÁZAD NAGY FELFEDEZŐI:
December: Howard Carter
Ez a brit amatőr régész fedezte és tárta fel az egyiptológia leghíresebb leletét, Tutanhamon fáraó sírját. A
sokáig az „évszázad felfedezéseként” emlegetett feltárás azért különösen fontos, mert bár a fáraó Egyiptom
ókori történetének szempontjából nem túlságosan fontos
alak, a jelenkornak mégis, hiszen sírhelye az egyetlen
érintetlen fáraó temetkezési hely a Királyok völgyében,
ráadásul a leghíresebb egyiptológiai lelet, Tutanhamon
aranymaszkja is innen került elő. Carter egyébként hatalmas családba született, festő apjától pedig leginkább
a rajzolás szeretetét örökölte, és tanulta el, és lényegében ennek köszönheti, hogy Egyiptomba mehetett. A British Museum egyik régésze keresett valakit, aki lemásolná a korabeli sírokon látható feliratokat, és Cartert beajánlották, így jutott el Afrikába, ahol aztán világhírnévre tett szert.
A felfedezés persze
nem egyik pillanatról a
másikra jött, Carter
nyolc kemény évet ölt
bele, és a végén már
csak ő hitt a sírkamra
létezésében, végül egy
egykori munkáskunyhó
helyén, VI. Ramszesz sírjának közelében akadt rá egy
lépcsőre, mely Tutanhamonhoz vezette, és lényegében a
sírt furfangos elrendezése mentette meg a rablóktól is. A
végleges feltárás 1922. november 24-én vette kezdetét.
Bár Carter nem kapott hivatalos elismerést felfedezéséért, az egyiptológusok, történészek, és régészek egy
emberként hálásak neki, amiért Tutanhamonnak hála
Egyiptom történetének egy kevésbé ismert fejezetét is
feltárhatták. Végül azért megkapta a Yale Egyetem
díszdoktori címét, mielőtt 1939 márciusában nyirokcsomó
-daganatban elhunyt Londonban.
Habár Carter az első perctől tagadta, hogy biológiai
csapdákat, mérgeket vagy átokfeliratokat talált volna,
az 1970-es évekig élénken élt az átoklegenda. Akkor
kezdtek suttogni az átokról, amikor a kutatást finanszírozó Lord Carnarvon pár héttel azután, hogy felnyitották a
fáraó sírkamráját, hirtelen meghalt. Az évek múlásával
pedig minden újabb haláleset csak növelte a legenda
elfogadottságát. Arthur Mace, a Metropolitan múzeum
egyiptológusa is ott volt a sír feltárásánál, Egyiptomot
azonban már súlyos betegen hagyta el, majd öt évvel a
feltárás után elhunyt. Ali Kemal Fahmy Bej egyiptomi
herceget pedig nem sokkal azután lőtte le a felesége
1923-ban, hogy a sírt felkereste.

Decemberi gondolatok: Az ünnepről
• „Az ünnep mindenekelőtt a pihenés, a hálaadás, a megszentelés
napja kell, hogy legyen. A kikapcsolódás
erre kevés; hiányzik
belőle az ünnepi teremtő erő. Valójában
“bekapcsolódásnak” kellene lennie.” (Pilinszky János)
• „Évek óta azt halljuk, hogy kiüresedett a karácsony. Az

ünnepeink azonban olyanok, amilyenek mi vagyunk. Ha
bennünk támadt egy hiány vagy űr, ha a mi érzékenységünk megkopott, az a karácsonyainkon is tükröződik.
A karácsony üzenetét az tudja jól érzékelni, aki ezt az
ünnepet egész évben magában hordozza.” (Pál Ferenc)
• „Ha az ünnep elérkezik, akkor ünnepelj egészen. Felejts

el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az
ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl reá,
testben és lélekben. Felejts el mindent, figyelj az ünnepre." (Márai Sándor)
• „Megtanultam tisztelni az ünnepet. Az ünnep Isten aján-

déka, mint a többi nap, s arra való, hogy hétköznapi
mivoltunkból kivetkőzve tiszteljük önmagunkban az embert. Az ünnep önmagunk fölemelése. Tiszta ünnepi ruhában és tiszta ünnepi gondolatokkal lehet csak ünnepelni, fölemelkedve a hétköznapokon s apró küzdelmeinken. Csak az ünneplőbe öltözött ünneplő ember tudja
megérteni annak a kijelentésnek a nagyságát, hogy
Isten az embert a saját képére teremtette.” (Wass Albert)
• „Az ünnep Isten találmánya. Az az idő, amikor végig-

Carter vizsgálja Tutanhamon szarkofágját
nem sokkal a feltárás
után
Forrás: spiegel.de
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hordozzuk tekintetünket az otthonunkon, a vendégül
látott barátainkon, a körülöttünk élő közösségen, és azt
gondoljuk: milyen szép ez! Isten így tett, amikor a világot teremtette. És folyamatosan így tesz, mert Isten állandóan teremt, ebben a pillanatban is! ” (Ferenc pápa)

FEDEZD FEL MAGADBAN:
a békét – csendesedj el!
Adj időt magadnak arra, hogy megfigyeld, mi zajlik benned. A belső csend
kulcs önmagadhoz. Segítség akkor, amikor túlságosan felkavarodnak az érzelmeid, hogy eggyel hátrébb léphess tőlük
és megengedd, hogy a finom szellemi
válaszok megérkezzenek.
„Lelked igazi otthona a Csend. Rejtelmek szentélye,
melyben készen vár az üzenet.” (Simon András)

MIÉNK EZ AZ OLDAL
EZ MÁR HIVATALOS! BRONZÉRMES A FILMES CSAPAT!
A dél-koreai GIMPO nemzetközi ifjúsági filmfesztivál december 5-ei online díjkiosztóján a Makói Videó és Művészeti Műhely tagjai 3. díjat nyertek, "Könyv szerelem nélkül"
c. filmükkel. Az alkotógárda tagjai: Csonka Zétény, Nagy Nóra és a Szignum jelenleti
és volt tanítványai: Horváth Bulcsú, Kanton Szilárd Bonifác, Tanács Barnabás és
Halmágyi Gábor. Mesterük: Czibolya Kálmán. Gratulálunk!
A film megtekinthető: https://youtu.be/MJec37TEqnw
A Makói Gyermekkönyvtár a meséhez kapcsolódóan írt ki rajzpályázatot, amelyre a Szignum 4.b osztályos tanulói neveztek be, Vargáné Nagyfalusi Ilona tanítónő vezetésével. Izgatottan várjuk az eredményt. A történethez az elküldött illusztrációk közül válogattunk.
RANGÁNÉ LOVAS ÉVA: A HÓEMBER ORRA
Sok hó esett, a gyerekek alig várták, hogy kimehessenek játszani a finom puha hóba. Ebéd után, az
utca valamennyi gyereke, kinn hancúrozott az udvaron. Szánkóztak, hógolyóztak, csak úgy röpültek
a hógolyók.
Egyszer az egyik gyerek eltalálta:
- Építsünk hóembert!
A sok kisfiú, és kislány hozzálátott a hóember építéséhez. Csak úgy gurították az egyre nagyobbra
gömbölyödő hógolyókat.
Hamarosan el is készült a hóember. Szénből lett az szeme, szája, és kabátján a gombjai. Került egy
szép piros lábas is, ebből lett a kalapja. Az orrának pedig egy hatalmas répát tettek.
Hamarosan este lett, a gyerekek hazamentek, a hóember pedig ott maradt egyedül.
A nagy csendben egyszer csak valami motozást hallott. Egy éhes kis nyulacska jött elő a havas bokrok közül.
- Nini egy szép répa!- mondta és ugrott egy nagyot, és lekapta a hóember répa orrát.
Jóízűen megeszegette, és futott haza a nyusziházba.
Másnap a gyerekek nagyon csodálkoztak, hova lett a hóember orra?
Kerestek egy szép kerek krumplit azt rakták a hóember orrának.
Este mikor hazamentek a gyerekek, elcsöndesedett minden,a hóember újra neszezést hallott. Hát egy
vadmalacka kocogott elő a fák mögül.
Kiszimatolta a finom édeskrumpli illatát. Fölágaskodott és óvatosan elvette a krumplit, megeszegette és futott haza az erdőbe.
Másnap reggel a gyerekek nagyot néztek:
- Hova lett a hóember orra?
A gyerekek kitaláltak egy ravasz dolgot, kerestek egy szép nagy piros csípős paprikát, azt
rakták a hóember orrának. Nem is vitte senki.
Egész télen vígan állt a hóember, büszke volt a paprika orrára.
KREATÍV SAROK
A 2. b-sek rajzórán Szalainé Bálint Rózsa
tanítónő vezetésével ünnepi feladatot készítettek: Mikulás országát és karácsonyi üdvözlőlapot.

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
Korrektúra: Horváth János Fotó: Majoros Márton, Mészáros Ildikó
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SZIGNUM OLDAL
FÜRKÉSZ rovatba
- válogatta az IDB -

HÍREK
Természettudományos siker
Dragic Sara (8.a) 3. helyezést ért el a
Makói József Attila Gimnázium által
szervezett, Erdei Etelka Természettudományos Versenyen. Felkészítője Dulka
Árpád tanár úr volt. Gratulálunk!

Egy perc humor:

GRATULÁLUNK, KENESE!
Szilágyi Kenese (4.b) a Forgatós
Táncegyüttes tagja december 6-án,
az "A te lábad fűzfavessző!" elnevezésű Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági
Legényes Verseny gyermek kategóriájában Ezüstbojtos Táncos címet, vagyis
a megmérettetés második helyét és a
közönség díját is kiérdemelte.
Mint ismert, Kenese a Bartók Táncegyüttes által szervezett idei, online megmérettetésre nevezett be, amelyben szakmai zsűri bírálta el az indulókról készített videót. Diákunk a legényes gyermek kategória közönségdíjáért volt versenyben, szereplését lájkokkal lehetett támogatni a közösségi oldalon. A lehetőségre honlapunkon és a Szignum újság novemberi számában is felhívtuk
a figyelmet. Gratulálunk az ifjú táncosnak és felkészítőinek a kiváló eredményhez. (Fotó: Forgató Táncegyüttes)

Gyere, olvass velünk!
Könyvajánló: Kántor Kata:
A megmentett karácsony
Nyomozz Nózival!
Közeleg a karácsony, és Nózi
tapasztalatai szerint ilyenkor
még több a bűneset. Vége a
békés, kanapén heverészős
szolgálatoknak – egy bűnbanda vetette ki hálóját Nózi
békés kisvárosára!
ÚJABB FILMES ELISMERÉST KAPOTT
Sorra érkeznek a bejelentéKANTON SZILÁRD BONIFÁC!
sek az idős emberektől, akiktől ravasz módszerekkel csalHatodik osztályos diákunk
ták ki a pénzüket. A rendőrezúttal a „Filmetűd pályákapitány gyors eredményt akar, a nyomozócsoport vezat Fekete István emlékére”
zetésével pedig Huszár őrmestert bízza meg.
elnevezésű
pályázaton,
Vajon lehet kapcsolat a csalók és a zsémbes, mindent
Bogáncs című alkotásával
kifigyelő Tubák bácsi között? Honnan tudják meg a banérdemelte ki a 3. helyet. A
diták az idős emberek titkait? Lehetséges, hogy még Domegmérettetést a fél évki gazdája is a csalóknak esett áldozatul?
százada elhunyt író emléItt az ideje, hogy Nózi ismét a saját mancsába vegye az kére hirdették meg. Gratulálunk a Szignum Kéttannyelvű
ügyet! Ő és barátai felkerekednek, hogy kiszagolják a Egyházi Általános Iskola Vizuális Műhelye tagjának és
zsiványok titkait.
mesterének, Czibolya Kálmánnak! A film megtekinthető:
Tarts te is Nózival, járj utána a nagy karácsonyi csaláshttps://youtu.be/fdTcwUD71pg
nak, segíts lefülelni a gazfickókat!
(Fotó: Kanton Szilárd Bonifác közösségi oldala)
KATONÁK DOLGOZTAK A BIZTONSÁGOS SZIGNUMÉRT
A Magyar Honvédség 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj csoportja december 9-én
teljes körű fertőtlenítést végzett intézményünkben. Az intézkedést a közelmúltban lezajlott
dolgozói megbetegedések indokolták.
A Szignum mindent megtesz a diákok és dolgozók védelme érdekében. Az előírt folyamatos takarítás, a folyosónként kihelyezett fertőtlenítőpontok és állandó maszkviselés
mellett a közelmúltban egy ózongenerátort is beszerzett az iskola, amely folyamatosan
szolgálatban van. Az intézmény vezetése is gyors, rugalmas hozzáállással igyekszik az
esetlegesen felmerülő helyzeteket kezelni, amelyeket a megoldás centrikus kormányzati
döntések is támogatnak.
A kéttannyelvű iskola közössége bízik abban, hogy a most lezajlott beavatkozással és
a szabályok további gondos betartásával a járvány további terjedésének elejét vették.
Köszönet a szülők, dolgozók és a diákság együttműködéséért a cél megvalósulásában.
Fotók: Majoros Márton
- 11 -

LEGYÉL TE IS SZIGNUMOS!
JELENTKEZÉSI LAP

A SZIGNUM KÉTTANNYELVŰ EGYHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA
1. osztályába
2021.
A TANULÓ ADATAI
Neve: ……………………………………………………………………………………………………..
Születési helye, ideje: ……………………………………………………………………………………
Állampolgársága: …………………..……………………………………………………………………
Óvodája neve, címe:……………………………………………………………………………………..

A SZÜLŐK ADATAI
Gondviselő neve:………………………………………………………………………………………….
telefonszáma: …………………………………….……………………………………………………….
e-mail címe:……………………………………………………………………………………………….
Édesanya születési neve: …………………………………………………………………………………
telefonszáma: …………………………………….……………………………………………………….
e-mail címe:……………………………………………………………………………………………….
levélcím (irányítószámmal):…………………………………………...………………………………….
JELENTKEZÉS
Melyik tagozatot választja?
Magyar-angol kéttannyelvű tagozat
(heti 5 angol óra és játékos angol nyelvű órák)

Angol nyelvi tagozat
(heti 3 angol óra)

A jelentkezési lapokat postán (6900 Makó, Szent István tér 14-16.) , személyesen intézményünk tér felőli
postaládájába vagy e-mailben (szignum@szignum.hu) szíveskedjék eljuttatni!

Kelt: ……………………….…………
………………………………………………
gondviselő(k) aláírása

