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„Ahelyett, hogy vennék Neked valamit, amit szeretnél, valami olyat adok Neked, ami 
az enyém, ami tényleg az enyém. Egy ajándékot. Valamit, ami jelzi, hogy tisztelem azt 
az embert, aki itt ül velem szemben, és arra kérem, hogy értse meg, mennyire fontos, 
hogy vele lehetek. Most már van valamije, ami egy kicsit én vagyok, van belőlem egy 
darabkája.”                                                               (Paulo Coelho, forrás: Internet) 

A KARÁCSONY ÜZENETE 
Részlet a pásztorjáték szövegkönyvéből 

 
ANYUKA a betlehemi események elmesélése után:  
Így történt, hogy 2000 évvel ezelőtt megszületett a Megváltó. 
1. GYEREK: Anya, ez sokkal jobb volt, mint az a buta sorozat, amit a tévében 
szoktam nézni. 
2. GYEREK: Szeretnék még többet megtudni Jézusról! 
3. GYEREK: Mi is szeretnénk elmenni Betlehembe, meglátogatni a megszületett Megváltót. 
ANYUKA: Nekünk már nem kell olyan messzire mennünk. Elég, ha elmegyünk karácsonykor a templomba. 
1. GYERMEK: És mi mit viszünk ajándékba a kis Jézusnak? 
ANYUKA: Elsősorban magunkat visszük. A mi szeretetünket, a mi áldozatunkat. 
2. GYEREK: A szeretetet értem, de mi az az áldozat? 
ANYUKA: Áldozat az is, hogy nem nézitek a kedvenc tévéműsorotokat, hanem helyette elmegyünk a karácsonyi 
misére, és megünnepeljük Jézus születésnapját. Ez lesz neki a mi ajándékunk. 
3. GYEREK: Én szívesen hozok áldozatot! 
1-2 GYEREK: Én is! 
ANYUKA: Tudok még egy ajándékot, aminek Jézus nagyon örülne. Mária biztatta a pásztorokat és a királyokat: 
mondják el mindenkinek, mi történt Betlehemben. Bennünket is kér: vigyük el Fia születésének történetét azoknak, 
akik nem tudják, hogy karácsonykor mindannyiunk Megváltója született. 
 
   Iskolánk közösségének hagyományosan a 4. évfolyam mutatta be a pásztorjátékot, a téli szünet előtti utolsó 
tanítási napon, az intézmény karácsonyi ünnepségének részeként. Köszönet a 4.a és 4.b osztályoknak és peda-
gógusaiknak, Nyúl Patrícia M. Fidelis, Szabó Anita Mária és Borsosné Majoros Melinda tanítónőknek a felkészü-
lésért.  
Ezen az alkalmon a Szignum tanulói és dolgozói a szokásoknak megfelelően, közösen vettek részt a hajnali 
roráte szentmisén, majd a délelőtt folyamán a testvérosztályok is meglátogatták egymást és minőségi, ünnepi 
időt töltöttek együtt. 

Jézus születésének történetét a diákok 2021. december 25-én, szombaton  
a 9 órás szentmise keretében is előadják majd.  
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ADVENTI FÉNY-JEL 
 

   Különleges videó felvételre hívtunk mindenkit november utolsó napjaiban. A bel-
városi Szent István Király Plébániatemplom 250 éve épült, idén és jövőre is több 
program is ezt a jubileumot ünnepli. A honlapon (is) látható kisfilm-sorozat „Nekem 
a templom …” címmel is ennek az apropóján készült el.  
Advent kezdetén pedig egy énekes-hangszeres, adventi hangulatú kisfilm készült, 
egy egyszerű mozgásos koreográfiával, amelynek eredménye egy látványos fény-
jel lett.  
   A produkció „Adventi fény-jel” címmel található meg az interneten.  

 

KÜLÖNLEGES ADVENTI NAPTÁR 
 

   A 2.b osztályosok kreatívan készülnek karácsony ünnepére. Osztályfőnökük, 
Győrfi Józsefné Mónika néni vezetésével 
egy hangulatos, kivilágított adventi város-
kát készítettek. Az aznap leginkább arra 
érdemes diák kinyithat egy házikót, amely-
ben egy közösségi feladatot talál. Ennek 

teljesítése után, a kapott két édesség közül az egyiket elfogyaszthatja, a mási-
kat pedig egy társának kell adnia.  

 
CSALÁDI ADVENTI KOSZORÚKON LOBBANT FEL AZ ELSŐ GYERTYALÁNG 

 
   A kreativitásnak is nagy szerepe volt a Szignum Iskola november 27-ei kéz-
műves délutánján. A hagyományos karácsonyváró programon adventi koszo-
rúkat és mézeskalács díszeket alkottak a családok. Az elkészült munkák a bel-
városi templom szentmiséjén kerültek megáldásra, ami után az első gyertyákat 
is meggyújtották.  
 

   Koszorúalapot és kiegészítőket mindenki kaphatott, de akár saját maguk által 
hozott alapanyagokból is dolgozhattak az alkotni vágyó fiatalok november utolsó 
szombatján. A Szignum Kéttannyelvű Egyházi Iskolában régi szokás a közös adventi 
koszorú készítés, amelybe fiatalok és idősebbek is szívesen bekapcsolódnak. – Na-
gyon szépen összehozza a családokat az ünnepi készülődés, a pedagógusok és a 
diákok is kötetlenebbül lehetnek ilyenkor együtt. Ez egy minőségi időtöltés, amely-
ben teret kapnak a jó ötletek is és az eredménye pedig az otthonokban fog szere-
pet játszani a következő időszakban – utalt a most kezdődő adventi négy hétre a 
Szignum igazgatója. Majorosné Rácz Krisztina elmondta, hogy igyekeznek a koszo-
rú egyes elemeinek jelentésére és a színek fontosságára is felhívni a figyelmet a 
készülődés közben. A szépen feldíszített belső terek mellett, érzelmileg is próbálják 
hangolni a résztvevőket az ünnepi várakozásra. A diákoknak a következő héten 
lelkinapot tartottak, a most elkészült munkákat pedig együtt vitték át a templomba, 
ahol az áldás után meggyújtották az első, a hitet jelképező lila gyertyákat is.  
   Az esti szentmisén a sötétben fellobbanó kis gyertyalángok jelképezték az új 
egyházi év kezdetét, Pálfai Zoltán atya pedig a várakozás fontosságára figyel-
meztetett. – Egy régi betlehemes történet kapcsán értettem meg, hogy az Úristennel 
váratlanul, akár egészen meglepő vagy megdöbbentő módon is lehet találkozni. 
Éppen ezért legyünk mindig, minden pillanatban figyelmesek – emelte ki szentbe-
szédében a plébános. 
   A felszentelésének 250 éves jubileumára készülő templomban a mai eseményen 
kívül számos lehetőség kínálkozott a karácsonyig tartó időszak bensőséges megélé-
séhez. Hétköznaponként reggel 6 órától rorate misék vannak, lelki gyakorlatot, 
Szállást keres a Szent Család kilencedet lehet végezni és koncertre is sor került 
december folyamán. Emellett több karitatív akcióba is be lehetett kapcsolódni, a 
tartós élelmiszer gyűjtés mellett az idén fordított advent címmel jótékonysági felhívást tettek közzé, amelyben 250 
doboznyi ajándékot juttatnak el majd a rászorulóknak az egyházközség tagjai.  

 
Szabó Anita 
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INDULJUNK EL EGYÜTT AZ ADVENTI ÚTON! 
OSZTÁLY ÉLMÉNYEK A LELKI NAPRÓL 

 
1.a: A már hagyománynak számító adventi 
lelki napra 2021. november 29-én került sor 
a Szignum falai között. Nagy felkészülés 
előzte meg az eseményt, azonban az 1.a a 
járványügyi helyzet miatt, sajnos november 
29-étől 10 napra megfigyelés miatt otthon 
maradt. A lelki napra az online térben nem 
került sor. Nagyon hiányzott. Visszatérve az 
iskolába egy péntek délután sort kerítettünk 
az adventi lelki délutánra.  
   A gyerekek páros munkában egy adventi 
koszorút raktak ki puzzle formájában. Ezt 
követően elmondták előzetes ismereteiket a 
témával kapcsolatban. Beszámolóik után egy 
tanulságos mesével ismerkedtek meg, mely 
négy gyertyáról, és azok fontosságáról szólt. 
A történet megbeszélése után nagy hangsúlyt 
fektettünk a gyertyák jelentésére, illetve 
azok színére. Az ismeretek elmélyítésére pa-
pírból elkészítettünk egy adventi koszorút. A 
gyerekek megkapták a sablont a gyertyák-
kal, díszekkel, és kiszínezték, papírhajtással 
felállították a gyertyákat és megcsodálhat-
tuk egymás alkotásait. A délután végét közös 
imádkozással, énekléssel zártuk. 
   Sikerült egy elmélyült adventi lelki délutánt 
átélnünk, és örülök, hogy a tanulókkal együtt 
hangolódhattunk a várva várt ünnepünkre.  
                                  Simonfi Edina tanítónő 
 
1.b: A lelki napon az 1.b osztályos gyere-
kekkel megismerkedtünk az adventi koszorú-
val és annak jelképeivel. A délelőtt folyamán 
minden gyermek elkészített egy saját papír 
adventi koszorút, emellett tanultunk adventi 
éneket, olvastunk mesét a koszorú négy 
gyertyájáról, illetve sokat beszélgettünk.  
   A gyerekek nagyon szívesen kapcsolódtak 
be a beszélgetésbe és osztották meg az ad-
venthez kapcsolódóan például, hogy ők mit 
várnak az életükben, minek örülnek. A koszo-
rú készítésben is örömmel vettek részt, de 
talán az adventi ének tanulását és a hozzá kapcsolódó 
adventi színező színezését élvezték a legjobban. Ezt mu-
tatta, hogy az Adventi hírnök, friss fenyőág című dal meg-
tanulását követően az osztály olyan lelkesen énekelt, 
hogy újra-újra önállóan kezdték elölről az újonnan megis-
mert dal eléneklését és olyan szépen szólt a hangjuk, mint 
egy kis kórusé.  
   Számomra a nap legkedvesebb pillanata az volt, ami-
kor az együtt töltött időt lezáró imádság során a gyere-
kekkel közösen feldíszített háziszentélyt körbeálltuk, 
imádkoztuk a Miatyánkot, majd a félhomályban egy kis 
égő gyertyát körbeadva a gyerekek megosztották egy-
mással ötleteiket arról, hogy ki milyen formában fog az-
nap jót cselekedni.                       Balogh Renáta tanítónő 

 
2.a: Az adventi lelki napon a 2.a osztályhoz István atya 
látogatott el, aki irányt mutatott nekünk. Segített felismer-

nünk, hogy a szívünkben már ott motosz-
kál az a várakozással teli érzés, amely 
az elcsendesedésről, a belső béke megta-
lálásáról és az örömszerzésről szól. Az 
adventi időszak segít visszatalálni önma-
gunkhoz, és az elcsendesedés révén segít 
hinni, örömet találni, és bízni Isten szerete-
tében! Isten szeretete azt is üzeni szá-
munkra, hogy törődjünk egymással és fi-
gyeljünk oda egymásra, a másik ember-
re, azokra, akikkel találkozunk.   
   Az advent időszaka segíthet abban, 
hogy megálljunk egy pillanatra, számot 
vessünk, elcsendesedjünk és átgondoljuk 
azt, hogy mi is számít igazán az életben.              
                                          Szabina néni 
 
2.b: Sok szeretettel és várakozással ér-
keztünk a 2.b osztályba, ahol játékos is-
merkedéssel kezdtük a közös 
lelkinapunkat. Két kulcsszavunk volt, az 
egyik a VÁRAKOZÁS, a másik az AJÁN-
DÉK. Beszélgettünk arról, hogy hol, mikor, 
hogyan szoktunk várakozni, illetve milyen 
érzések kísérik a mi várakozásainkat. Ho-
gyan várjuk az Úrjézus születését, aki ma-
ga az AJÁNDÉK. De fontos tudnunk, hogy 
mi is ajándékok vagyunk egymás számá-
ra. Szentmisével ünnepeltük a lelkinapunk 
végét.  
   Számunkra, vezetők számára is nagy 
AJÁNDÉK volt ez a találkozás, melynek 
öröme az Adventben tovább kísér ben-
nünket. Köszönjük, hogy együtt indulhat-
tunk az adventi várakozás útján!  

Attila atya és Ági néni 
 
3.a és 3.b: Nagyon jó úgy kezdeni az 
adventet, hogy a lelkiekre figyelhetünk. A 
közös kezdés után megbeszéltük, hogyan 
tudnánk mi születésnapi ajándékot készí-
teni Jézusnak, hiszen karácsonykor az ő 

születésnapját ünnepeljük. Készítettünk egy adventi koszo-
rút, ami szó szerint a mi kezünk munkája. Az Új Ember 
Könyvkiadó: Hosszú az út Betlehembe c. könyvét kezdtük 
el olvasni ezen a napon. Azóta is minden 
nap olvasunk belőle egy fejezetet, amelyből megtudhat-
juk, kivel találkozik a csiga útban Betlehem felé. Ajánlani 
tudom minden gyermeknek és felnőttnek ezt a könyvet. A 
délelőtt másik felében Zoltán atya megismertette velünk 
Dávid és Góliát történetét. Megtudtuk, hogy Dávid ereje 
az Úristenben van. Dávid és Góliát példáján keresztül 
ráláttunk, mekkora Isten ereje! A legkisebb gyermek mel-
lett is ott van az Úr, tehát sosem vagyunk egyedül!  

Timi néni és Piroska néni 
 



 

 

- 4 - 

FÓKUSZ - ÜNNEPLŐ 

INDULJUNK EL EGYÜTT AZ ADVENTI ÚTON! 
OSZTÁLY ÉLMÉNYEK A LELKI NAPRÓL 

 
4.a: A 4. a sajnos épp megfigyelés alá került, így az ad-
ventünk másképp indult, mint ahogy terveztük. Először 
nagyon csalódott voltam, de aztán sikerült másképp kö-
zelíteni azt, ami történt. A koszorúkészítésre nem jöhetett 
el az osztályom, se a gyertyagyújtásra - így a szívemben 
vittem őket oda, s az osztálykoszorún én magam gyújtot-
tam meg az első gyertyát. Meglepetés volt viszont, hogy 
többen otthon elkészítették a családi koszorút, s képet 
küldtek róla - nagy örömet szerezve ezzel nekem. A ter-
vezett hétfői lelkinapot is más időpontban tartottuk meg. 
Az időről beszélgettünk - végignéztük, hogy mit is tartal-
maz egy liturgikus év - milyen főbb ünnepeink vannak, s 
most hol tartunk, milyen fordulóponton vagyunk. Lezárult 
az előző egyházi év, s indul az új. Majd végignéztük az 
adventi időszakot, csatlakoztunk azokhoz, akik valami-
képp "útra keltek" Betlehem felé. Próféták, Szent Család, 
pásztorok, bölcsek - a négy adventi vasárnap egy-egy 
gyertyáját meggyújtottuk, s ahogy közelítettünk Kará-
csony ünnepéhez, egyre nagyobb lett a fény is. Fellob-
bant a remény, hit, béke, szeretet lángocskája. Végül a 
karácsonyi ünnepkört néztük meg kicsit részletesebben. A 
délelőtt során az alkalomhoz illő énekeket énekeltünk, 
imádkoztunk, alkottunk.                                 Fidelis nővér 
 
7.a és 7.b: A 7.a és 7.b osztály Patrick Ness Szólít a 
szörny című könyvéből készült igen komoly filmet nézte 
meg a nap kezdetén. Ezt követően körbe ültünk és a film-
mel kapcsolatos kérdésekről beszélgettünk. A 7.a osztály-
ban Gyöngyi néni, a gyerekek és én. A 7.b osztályban 
Judit néni és Mariann néni. 
   A kezdeti vélemények nem értek váratlanul bennünket. 

Sokan hosszúnak, néhá-
nyan kifejezetten unal-
masnak találták. Való-
ban, nem egy akciófil-
met néztünk meg, nem is 
vígjátékot. Ahogy a 
diákok elmondták, in-
kább sorozatokat néz-
nek, ami sok kis részből 
áll, nem ülnek le egy másfél órás film elé.  
   Ez a film azonban cseppet sem unalmas, ha rájövünk, 
hogy milyen sok oldalról lehet nézni egy filmet, egy jele-
netet, hogy egy-egy mondatnak, képnek mennyi sok je-
lentése lehet. Mert ez a film szól életről – halálról, a félel-
meinkről, a lelkiismeretünkről, a bennünk működő romboló 
erőkről, az emberi kapcsolatainkról. A beszélgetés során 
előkerült, milyen fontos a hit, milyen fontos kimondanunk 
azt, amit érzünk, gondolunk. A délelőtt végére a legtöbb 
diák tudott kapcsolódni a filmhez, felidézett olyan jelene-
tet, ami különösen közel állt hozzá. Sok tapasztalat előjött 
a gyerekekből, ami fontos, amiről jó beszélni, mert őket is 
foglalkoztatja. Amit pedig talán a legnagyobb örömmel 
hallottunk, hogy volt, aki azt mondta: „Jó lenne megnézni 
újra!”                                 Gulyásné Auffenberg Noémi 
 
   Az 5.a és 5.b osztályok a járványügyi helyzet miatt 
otthon élték át a lelki napot. 
   A 6.a és 6.b osztályok dec. 4-én vettek részt egy jól 
felépített korosztályi programon.  

 
Ezúton is hálásan köszönöm a vezetőknek az időt, erőt, 

lelkesedést, mindazt, amit tettek ezért a napért! További 
áldott adventi készületet kívánunk!  

Az iskolaközösség nevében: Hedvig nővér 

 

A SZIGNUMBAN JÁRT A MIKULÁS! 
 

   Minden osztályt megajándékozott, a diákok dallal és verssel 
köszöntötték a kedves látogatót. Szent Miklós utóda egy fon-
tos küldetést is teljesített; Czirbus Gábor képviselő úr megbí-
zásából egy tábla csokit is adott minden diáknak. Köszönjük! 

MIKULÁS KICSIT MÁSKÉNT 
 

   December 6-án minden gyermek izgatottan várta a  Mikulás érkezését, nem történt ez másképp 
a 7. a osztályban sem.  A kor előrehaladtával ugyanis a gyermeki énjük ilyen napokon újra fel-
színre kerül kicsiknek, nagyoknak egyaránt.  
   Az iskolában a nap folyamán többen Mikulás-sapkát vagy éppen rénszarvas „agancsokat” tet-
tek a fejükre, kifejezve ezzel az ünnep hangulatát. A tanítási órák közötti szünetekben átrendeztük az osztálytermet. 
Széttoltuk a padokat, behoztunk egy nagy szőnyeget és teleraktuk babzsákokkal, előkerültek az otthonról hozott 
plüssök, takarók, plédek. Tettük mindezt azért, mert házimozival akartuk megülni a jó öreg Szentünk ünnepét.  Az 
utolsó két óráról Veszti bá jóvoltából felmentést kapott az osztály, így a testnevelés óra elején befejeztük az utolsó 
simításokat.  Felvittünk egy mikrohullámú sütőt, hiszen a mozi feelinghez elengedhetetlen a popcorn illata és íze.    

   Miután mindennel előkészültünk, jól bekuckóztunk és megnéztük a 
Szellemirtók: Az örökség című vígjátékot. A film alatt a pattogatott  
kukorica illata járta át a tantermet egészen elfelejtetve velünk, hogy 
az iskolában vagyunk. A mozi végére pedig a Mikulás ajándéka is 
megérkezett, amit örömmel vittünk haza.  

Jó volt együtt egy kicsit másként! 
 

Hudákné Vizhányó Gyöngyi tanárnő, of. 
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ERASMUS NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓN JÁRTUNK  
OLASZORSZÁGBAN 

 

    Rendkívül izgalmas 
előzmények után a Szig-
num küldöttsége is részt 
vehetett a Kiberbiztos 
iskolák című Erasmus+ 
projekt harmadik nem-
zetközi találkozóján, 
amelynek házigazdája 
az olaszországi Pescara 

város 7. számú általános iskolája volt. Az izgalmakat saj-
nos még mindig a koronavírus okozza, hiszen alig egy 
hónappal a találkozó előtt jelent meg egy rendelet, mi-
szerint szervezett külföldi utazásra tanulókat csak szigorú 
feltételekkel, külön engedéllyel lehet vinni. Szinte az 
esélytelenek nyugalmával küldtük be a kérvényünket a 
minisztériumba, és már-már elsirattuk az utazásról szőtt 
szép álmainkat, amikor megérkezett a kedvező válasz. 
Ezután megújult lendülettel, a négy nyolcadikos tanuló 
kitörő lelkesedésével készültünk az előttünk álló nagy ka-
landra. 
   November 19-én este indultunk repülővel Rómába, és 
éjfél után érkeztünk meg a hétvégi szálláshelyünkre, 
ahonnan a „római vakáció” ideje alatt a városnéző sétá-
inkat indítottuk. 
   Szombat reggel gyorsan rendeztük sorainkat, és máris 
indultunk a Vatikáni múzeumba, ahol kétórás idegenveze-
téssel jártuk be a pápai állam legjelentősebb gyűjtemé-
nyeit. Lélegzetvisszafojtva, egyik ámulatból a másikba 
esve kapkodtuk a fejünket, hiszen a szemünk előtt eleve-
nedtek meg a korábban csak a tankönyvek lapjairól is-
mert festmények és szobrok. Az élménytől szinte kábultan 
sétáltunk ki megpihenni a Vatikán kertjébe, majd képesla-
pot adtunk fel az iskolánknak és családjainknak. A Szent 
Péter téren sorba álltunk a székesegyházba való bejutá-
sért. Megérte a türelmet, mert tényleg lenyűgöző látvány 
és felemelő érzés a világ legnagyobb keresztény templo-
mában sétálni. A hatalmas templomban számtalan lenyű-
göző részt fedeztünk fel, de szakítottunk kis időt egy rö-
vid imára is. Úgy döntöttünk, hogy felmegyünk a bazilika 
kupolájába, ami nem is volt egyszerű vállalkozás, hiszen 
kb. 500 lépcső vezet a legfelső szint kilátójába. Az ott 
elénk táruló látvány viszont minden fáradságért kárpótolt 
bennünket, mert Róma a magasból is fenséges város. 
   A Vatikánból kilépve leültünk, hogy elfogyasszunk egy 
igazi olasz pizzát, majd folytattuk sétánkat a Tevere 
partján, ahol megcsodáltuk az Angyalvárat. Mire átsétál-
tunk az egyik hídon a folyó túloldalára, lassan beestele-
dett, de a Panthenon kivilágítva is nagyon szép. Onnan a 
három út találkozásánál megépített Trevi-kúthoz sétáltunk, 
ahol az esti forgatagban alig lehetett odaférkőzni ehhez 
a csodálatos és látványos alkotáshoz. Az este utolsó lát-
ványossága az ún. Spanyol-lépcső és környéke volt. Met-
róval mentünk a szálláshelyünkre, és fáradtan mentünk 
aludni, mert másnapra is volt tervünk Rómában. 
   Vasárnap sem maradtunk sokáig ágyban, mert Róma 
talán legikonikusabb ókori épületébe, a Colosseumba 

sétáltunk. Amikor 
beléptünk az impo-
záns árkádok alá, 
alkalmunk volt meg-
tekinteni a szépen 
berendezett kiállí-
tást, felmenni az 
emeleti részekre, és 
egész közelről meg-
vizsgálni a hajdani 
küzdőtér alatti jára-
tokat is. A Colosseumban felelevenítettük tanulmányaink-
ból az ókori oszlopfők típusait, és a korinthoszi oszlopfőre 
jó pár szép eredeti példányt is láthattunk. A gladiátorok 
egykori küzdőhelyének tőszomszédságában Constantinus 
császár diadalívét járhattuk körbe, aki az egész biroda-
lom területén hivatalos vallássá tette a kereszténységet. A 
következő állomás az ókori Róma városmagja, a Forum 
Romanum romjai voltak. Itt megpróbáltuk felidézni, hogy 
hajdan a kövek és épületmaradványok helyén milyen 
gyönyörű épületek, templomok és paloták között sétálhat-
tak a római szabad polgárok, hogy a piactéren megvi-
tassák a birodalom aktuális híreit, eseményeit. Szerencsé-
re néhány épület még egész jó állapotban megtekinthető, 
ez sokat segített a hiányzó részek elképzelésében. 
   A történelmi séta után már csak egy ebédre maradt 
időnk Rómában, ami után fogtuk nehéz csomagjainkat, és 
busszal indultunk az Erasmus találkozó helyszínére, az 
Adriai-tenger partján található Pescara városába. Az 
Appennineken át vezető út fenséges látványt kínált, leg-
alább is az utazás első szakaszában, amíg be nem söté-
tedett. Este elfoglaltuk a szálláshelyünket, ami nagyon jó 
helyen volt: közel a tengerhez és a vendéglátó iskolához 
is. 
   A nemzetközi találkozó első napján izgatottan sétáltunk 
a házigazda iskolába. A kapun belül kedves üdvözlő táb-
lák fogadtak bennünket, az iskola folyosóján pedig az 
Örömódát játszották el a helyi tanulók. A megnyitón min-
den nemzet bemutatta angol nyelvű prezentációját, köz-
ben szép dalokat és szavalatokat adtak elő a helyi tanu-
lók. A mi tanulóink is ügyes előadóknak bizonyultak. 
   Ebéd után rövid pihenőnk volt a szálláshelyen, majd 
indultunk Pescara városházára, ahol a helyi vezetők, a 
sajtó és sok vendég előtt mutattuk be a projektet. Kedden 
a Pescarától nem messze található egyetemen jártunk 
Chieti városban. Két előadást hallgattunk meg az ún. 
„hiperkonnektivitás” témájában, és elgondolkodtató film-
részletben élhettük át azt a felelősséget, amit egy meg-
osztáskor kell éreznünk jól végiggondolva az esetleges 
következményeket. A délutáni program a chieti egyetem 
természettudományi múzeumában folytatódott. A fárasztó 
program után a lengyel csoporttal vacsoráztunk, és jó volt 
látni, ahogy a két ország gyerekei felszabadultan osztják 
meg élményeiket a nap végén. 
   Szerdán a kiberbiztonsági konferencián való részvétel 
volt a délelőtti programunk, amit az Aurum nevű helyi 
rendezvényközpontban tartottak. A három előadást kö-
zépiskolai tanárok tartották, és nagyon hasznos, kifeje-
zetten gyakorlatias tippeket, tanácsokat hallottunk, illetve 
sok játékkal tették érdekessé az órákat.     



 

 

ERASMUS + 

 

   Az első előadó arra 
világított rá, hogy 
mennyire behálózott 
világban élünk, és 
hogy milyen sok ada-
tot generálunk a digi-
tális térben tudtunk és 
akaratunkon kívül. 
Kiemelte, hogy a va-

lós kapcsolatok mennyire fontosak minden ember számá-
ra. A második előadó online előadást tartott a digitális 
lábnyomról, a harmadik pedig a túlzásba vitt számítógép 
használat káros hatásairól beszélt. Végül egy Kahoot! 
játékban ismételtük át az előadások fontosabb megálla-
pításait. 
   Délután Abruzzo régió múzeumába látogattunk, ahol 
egy fiatal vezető kalauzolt bennünket a térség történel-
mét, kultúráját és hagyományait bemutató kiállításon. A 
haza vezető utunk sem volt egyhangú: a helyi iskola tanu-

lói tartottak idegenvezetést 
a város fontos épületeinek 
bemutatásával. Csütörtökön 
a gyerekek két csoportban 
felváltva vettek részt roboti-
ka és virtuális valóság témá-
jú foglalkozásokon.   Ebéd 
előtt a város konzervatóriu-
mának hallgatói adtak köny-
nyűzenei válogatás koncer-

tet. Igazán jó hangulatot teremtettek, a végére sokan 
táncra is perdültek. 
   Ebéd után buszra szálltunk, és a Róma felé vezető úton 
indultunk el Sulmona, egy hegyvidéki kisváros felé. Utunk 
hófedte hegycsúcsok között vezetett. Sulmonát különleges-
sé a középkori akvadukt épségben látható vonulata teszi, 
valamint az, hogy a város szülötte Ovidius Naso, akinek a 
szobrát a főtéren találjuk.  
   A pénteki nap a zárásról és búcsúzásról szólt. A helyi 
tanulók énekkarának műsorát hallgattuk meg a további-
akban, majd a kibermentorok is előadták, amivel készül-
tek. Végül a tanúsítványok kiosztása következett, ami után 
ebédeltünk, és elköszöntünk a házigazdáktól meg egy-
mástól is. Érzelmekkel teli jelenetek voltak ezek, ahol a 
tanárok is könnyeket hullajtottak a búcsú pillanataiban.  

   A hazaúton minden rendben zajlott, és fáradtan ugyan, 
de élményekkel, tapasztalttal, új ismeretekkel és barátsá-
gokkal gazdagodva tértünk haza.  
   A Kiberbiztos iskolák c. projekt harmadik nemzetközi 
találkozója így teljes sikerrel végződött. A Rómában el-
töltött két nap alatt rengeteg látnivalót bejártunk, az 
egyetemes kultúrtörténet alapművei közül megtekinthet-
tünk jó néhányat, egyházi iskolaként közelről megismer-
hettük katolikus vallásunk központját, láthattuk az ókori 
Róma ikonikus épületeit, és tipikus olasz ételeket fogyasz-
tottunk.  
 
   A pescarai nemzetközi találkozón pedig több célunk is 
megvalósult: 
- Újra személyes részvétellel rendezett projekt eseményen 
vehettünk részt, és ez rendkívül nagy szó, tekintve, hogy a 
pandémia miatt majd két év után folytatódhatott az 
együttműködésnek ez a hatékony formája. 
- A kiberbiztonság témájában színvonalas egyetemi elő-
adások, konferencia és foglalkozások vártak bennünket, 
inspiráló ötleteket, jó gyakorlatokat ismertünk meg, me-
lyek eredményeit igyekszünk bevinni és elterjeszteni a 
Szignumban is. 
- A résztvevő tanulóink gyakorolhatták angol nyelvi isme-
reteiket, jól 
helytálltak az 
idegen nyelvi 
kommunikációs 
helyzetekben, 
önbizalmuk és 
problémameg-
oldó készsé-
gük is fejlő-
dött. 
- A kollégákkal elkezdtük tervezni a február végén ese-
dékes makói nemzetközi találkozó programját, mégpedig 
érzékenyen figyelve az éppen zajló találkozó tapaszta-
lataira. 
Iskolánkból résztvevők:  
Puskó Petra Maja, Seres Tamás,  Tamás Enikő, Weszely 
Mária Sarolta (8.a osztály). Kádárné Varga Szabina Klá-
ra, Takácsné Kádár Erika, Gulyás Attila (kísérőtanárok) 
 

Gulyás Attila tanár úr, pályázati referens 

DIÁK-ARANYKÖPÉSEK PETŐFI ÉS ARANY KAPCSÁN  
(6. ÉVFOLYAMOSAINK ELSZÓLÁSAI/ELÍRÁSAI) 

 
Vándorlóként szenvedésben élt. 
Pesten a színház alkalmi statisztikája lett (ma: statiszta 
☺). 
Sopronban katonalegénynek jelentkezett. 
Egyszer katonákhoz csatlakozott, de egy jóindulatú kato-
nagyógyító felmentette. (Orvos? ☺)  
1842-ben megjelent A toborzó (A borozó)  
1844 őszén kezdte el írni Kukorica Jancsi kalandjait. 
1847. szeptember 8-án házasodott össze Szendrey Júliá-
val (a megismerkedésük napján). (Így „hirtelen” házasság, 
valójában csak egy év múlva…) 

Mézes napjaik voltak ☺ (Szeptember végén és a mézes-
hetek alatt írta P.S….)  Másik forrásból: a násznapokat 
☺ egy nagyon szép birtokon töltötték.  
Petőfi a forradalom lángjában (☺) égett.  
Petőfi a Nemzeti Múzeum előtt elszavalta a 12 pontot. 
Nem? (Az eleje jó… a Nemzeti dalt…) 
Arany-os:  
Ki tudja, mi ez: „Csatos notesz”? ☺ (Változat a „Kapcsos 
könyvre” ☺) 
Karácsonyi szóértelmesítés: 
A három király neve: Gáspár, Menyét ☺, Boldizsár.  
És ráadásként Zétitől egy vicc: 
– Milyen kólát iszik a malac? 
– Coca-Colát. ☺         Közreadta: Mészáros Ildikó tanárnő 
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HIT-ÉLET 
 

ÚJRA EREDETI SZÉPSÉGÉBEN TÜNDÖKÖL A MAKÓI MELLÉKOLTÁR 
 

   Befejeződött a Szent István Király Plébániatemplom Szent József oltárának restau-
rálása. A héthónapnyi munka nem csak kihívást jelentett, de izgalmas kutatást is 
eredményezett. A műtárgy ünnepélyes megáldására az egyházi év utolsó vasárnap-
ján, november 21-én került sor.  
   A Makó-belvárosi templom jövőre lesz 250 éves; a jubileumra a lelki felkészülés, a 
közösség megerősítése mellett az egyházközség gazdag programsorozatot szervez és a 
műemlék épületet is folyamatosan korszerűsíti. Augusztusban került átadásra a moderni-
zálódott belső tér, mely az új padsorok mellett hőszigetelt terméskő burkolatot, újrafes-
tett falakat, műkő lábazatot és modern hangosítási rendszert kapott.  
   A fejlesztések részeként, tavasszal elkezdődött a szakrális hely egyik mellékoltárának 
restaurálása is, amely már régi terve volt az egyházközségnek. A hét hónapot igénylő 
feladat novemberben fejeződött be, amelynek eredményeként eredeti pompájában 
ragyog a templom barokk, Szent József oltára. Komoly kihívást jelentett, hogy már több 
próbálkozás is irányult az építmény megújítására, amely korábban két, világosabb átfestésen is átesett. Ezek közül 
az egyik 1868-ban történt, erről egy felfedezés is tanúskodik. Az oltár címere egy alkalommal olyan jó megvilágí-
tást kapott, hogy a meglévő, kopott betűket össze lehetett olvasni. A név alapján, az egyházközségi dokumentumok-
ból így derült ki a felújíttató személye. – Ami bizonyos, hogy Szabó Antal és Katona Terézia, mindketten özvegyek-
ként, 1830-ban kötöttek házasságot ebben a templomban. Feltehetően nem született gyermekük és az anyagi hely-
zetük lehetővé tette a költségek fedezését. Mivel a feleség neve önállóan szerepel a feliraton, valószínűsíthető, hogy 
a férj ekkor már nem élt – avatott be Pálfai Zoltán.  
   A templom plébánosa hozzátette, arról nincs feljegyzés, hogy a másik, a Szent Anna oltár megújítója is ugyanez a 
személy lenne és ott sajnos felirat-töredék sem ad támpontot a megfejtéshez. Ez a rejtély is megoldódhat a jövőben, 
mert az egyházközség döntött a népiesebb stílusú építmény megszépítéséről is.                                                Sz.A. 

VERSAJÁNLÓ 
Jelenits István piarista szerzetes atya („JEL a neten” oldalán) hívta fel figyelmemet Kertész Eszter 
evangélikus költő verseire, melyek közül egyet választottam a karácsony jegyében. Áldás volt az 
atya gondolatait hallgatni az adventi időben, melyekkel célja, hogy az Úrhoz vezessen bennünket 
„örvendezni hajnali rorátés szívvel, kigyújtva Advent fényét JEL~ül nekünk.”  

Közreadta: Mészáros Ildikó tanárnő 

Kertész Eszter: 
Mária 

 

Belőlem nőtt drága gyermek, 
az angyalok énekelnek, 
az éj csupa furcsa fény. 

Rozzant ajtó megcsikordul, 
nyers férfiak könnye csordul. 
Tudom, nem vagy az enyém. 

 
Tied vagyok mindenestül, 
ajtód, amelyen keresztül 
megérkeztél, Jézusom, 

elcsigázva, meggyötörve, 
anyaölből anyaföldre. 

Nem vagy enyém, jól tudom. 
 

 
Nincs több ilyen földi anya, 
kit gyermeke megváltana. 

Én Istenem, milyen ár! 
Lelkemben a kard már forog, 
míg beszélnek a pásztorok. 

Egész világ téged vár. 

SZIGNUM KARÁCSONYI SZÉP 
   Ünnepi díszbe öltözött az iskolánk; az adventi lelki készület mellett hangulatos belső terek és fények fogadják az 
iskola közösségét.  



 

 

FÜRKÉSZ OLDAL 
FÜRKÉSZ rovatba  

- válogatta az IDB -          
 
TERMÉSZETES GONDOLATOK: 
December:  
„Szívesen támogatok 
képeimmel olyan szerve-
zeteket, akik munkájukat 
a természet vagy a kör-
nyezeti nevelés hasznára 
fordítják bárhol a vilá-
gon.” 

(Máté Bence – magyar 
természetfotós) 

 
Kiszáradt a flamingók élőhelye: 

• A klímaváltozás hatá-
sára bekövetkezett 
aszály miatt kiszáradt 
egy törökországi tó, 
mely számos madárfaj-
nak, köztük hatalmas 
flamingókolóniáknak 
biztosított élőhelyet. 

• Nyáron a megszokott látvány helyett fiókák és felnőtt 
madarak tetemei feküdtek a tó berepedezett fenekén. 

• A szakértők szerint a Tuz-tó egyrészt a klímaváltozás 
áldozata, mely súlyosan érintette a régiót, másrészt az 
elmúlt évtizedek káros mezőgazdasági gyakorlatának 
eredménye, mely kimerítette a földalatti vízraktára-
kat. 

• Több más tó hasonlóképpen száradt ki, vagy csökkent 
aggasztó méretűre Törökországban a kevés csapadék 
és a fenntarthatatlan öntözési gyakorlat miatt. 

• Az Anatólia középső területén lévő Konya-medence, 
ahol a Tuz-tó is megtalálható, egykor Törökország 
éléskamrája volt. A régió gazdálkodói azonban több 
ezer engedély nélküli 
kutat fúrtak a területen, 
a tavat tápláló folyók 
pedig vagy kiszárad-
tak, vagy elterelték 
őket. 

 

Egy perc humor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindig légy figyelmes:  
• Olyan sokféle módon szoktuk 
mondani, hogy szeretlek: Vi-
gyázz magadra! Siess haza! 
Kösd be a biztonsági övet! A 
kedvencedet főztem! Hogy telt 
a napod? 
A legapróbb figyelmesség is 
rejthet nagy szeretetet. 
 
Gyere velünk moziba!:  

Filmajánló: ENCANTO - amerikai animációs, kaland-
vígjáték  
   Az ENCANTO című film egy 
különleges családról szól, a 
Madrigalokról, akik rejtve él-
nek Kolumbia hegységeiben. 
Mágikus otthonuk egy nyüzsgő 
városkában található, a cso-
dákkal és bűbájjal teli 
Encantóban. Encanto varázsa a 
család minden gyermekét 
egyéni tehetséggel áldotta 
meg, az emberfeletti erőtől a 
gyógyítóerőig – minden gyer-
meket, kivéve egyet, Mirabelt. 
Ám mikor Mirabel felfedezi, 
hogy Encanto varázsát veszély fenyegeti, úgy érzi, hogy 
ő, az átlagos Madrigal lehet kivételes családjának 
egyetlen reménye.  
 
Állati hírek: Pórul járt kiskedvencek 
A háziállatoknak megvan az a speciális képességük, 
hogy viszonylag könnyen tudnak hatalmas bajba keve-
redni. Ez a váratlan zűr pedig emberi szemmel nézve 
sokszor rendkívül vicces tud lenni. 

Macskák, akik nagyon rossz döntést hoztak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IGAZI ÜNNEPET KÍVÁNTAK 
 

   A makói Hagymaház Galéria által 
hirdetett karácsonyi alkotópályázaton 
három tanulónk munkáját is elismerték. 
Hosszú Nimród 1.b, Bárdos Ferenc 3.a, 
Varga-Harsányi Boglárka 3.a osztályos 
tanulóink részesültek dicséretben.  
   Gratulálunk ügyes diákjainknak és 
felkészítő pedagógusaiknak. 
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SZIGNUM OLDAL 

FÜRKÉSZ rovatba  
- válogatta az IDB -          

 

Betlehem – természetesen 

A környezetben megtalálható termésekből alkottak ka-
rácsonyi betlehemet az 5. évfolyam diákjai technikaórán! 

Új elnöke van a Szignum diák öko-parlamentnek 
Binecz Márton 7.a osztályos tanulót választották meg a 

diák képviselők az öko-parlament elnökéül.  
Feladatköre:  
- Vezeti a parlamenti üléseket 
- A parlamenti üléseken született javaslatok megvalósí-
tásáról tárgyal az iskola vezetésével 
Gratulálunk megbízatásához! 
 
„Komposztáljunk együtt!” projekt indul 
Az öko-parlament 4. és 5. osztályos képviselői elindítot-
ták a „Komposztáljunk együtt!” projektet. Az 5. évfo-
lyam készített hozzá egy kampányfilmet, amely megte-
kinthető a Szignum honlapon is: „Komposztáljunk 
együtt!” 
A Komposzt Bizottság tagjai: Dömösi Kamilla, Farkas 
Balázs, Major Kata, Qunaj Leonita 5. osztályos tanulók 
A filmet készítette: Kanton Bonifác 7.b 
A „Komposztáljunk együtt!” projekt része az Erasmus+ 
KA2 2020-1-HU01-KA229-078787_1 European 
Schools for Sustainable Development együttműködésnek.   

HÍREK 
Továbbjutott kisdiákunk a megyei mesemondó versenyre 

A november 17-én rendezett városi mesemondó verse-
nyen iskolánkat Bárdos Ferenc (3.a) képviselte. Ügyes 
szereplésével a képzeletbeli dobogó 3. fokára állhatott 
és ezzel megszerezte a lehetőséget, hogy a Szentesen 
megrendezésre kerülő megyei versenyen is részt vehes-
sen. Gratulálunk és további sikeres szereplést kívánunk! 

Középfokú nyelvvizsgázónk 
Kis Ramóna (8.a) sikeres komplex középfokú ECL nyelv-
vizsgát tett. Gratulálunk diákunknak és felkészítő taná-
rainak, az angol nyelvű munkaközösség pedagógusai-
nak.  

 

SPORT, SPORT, SPORT 
 

Taekwon-do sikerek 
A Makó Budo Klub Taekwon-do Szakosztályának Szig-
numos tanulói szép eredményeket értek el az utóbbi 
időszakban. A Spirit Open versenyen Székelyhidi Han-
na (6.b) két küzdelem első helyet szerzett.  Az október 
16-17-i Sasok Kupa ITF megmérettetésen  Géczi Csa-
ba (6.a) is küzdelem arany érmet kapott, míg a  nov-
ember 14-i, pestszentiváni Diákok olimpiáján gyermek 
lány -41 kg kategóriában Székelyhidi Noémi (4.b) a 
dobogó második fokára állhatott. Gratulálunk és to-
vábbi sikeres versenyzést kívánunk.  
 

Eredményes futók 
A december 5-én, Szarvason rendezett „Négy évszak 
az Arborétumban” elnevezésű, téli Bolza-kör futóverse-
nyen iskolánk diákja, Gera-Panyor Viola (2.a) és édes-
anyja, Panyor Krisztina kiváló eredményt ért el korosz-
tályukban: Viola a 2,5 kilométeres távon, Kriszta pe-
dig az 5 kilométeres távon bizonyult a legjobbnak. A 
novemberi, VII. Fehértavi Darufutáson is elindult a pá-
ros, ahol az anyuka 21 km-en az első, Viola pedig a 
11 km-es távon a 8. helyet szerezte meg. Gratulálunk 
a remek eredményekhez és további sikeres verseny-
zést kívánunk! (kép forrása: Makói VTV) 

Kiadja:  Szignum Kéttannyelvű Egyházi Általános Iskola, Makó, Szent 
István tér 14 - 16. Telefon: 06 - 62/213, e-mail: szignum@szignum.hu, 
web: www.szignum.hu. Felelős kiadó: Majorosné Rácz Krisztina, Szer-
kesztő: Szabó Anita, Tördelés: Hudák Szabolcs,  Fotók: Majoros Már-
ton, Korrektúra: Horváth János 



 

 

LEGYÉL TE IS SZIGNUMOS! 


