
 

 

  

XVIII. évfolyam 1. szám 2022. január 

2021/2022: FIGYELMES ÉV 

A Szignum Kéttannyelvű Egyházi  

Általános Iskola havilapja 

VÁR A SZIGNUM 
KINCSTÁRSASÁG! 

 
Légy tudós, bátor  

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

 
Térképezd fel, mi vár 

rád az úton:  
www.szignum.hu 

ESZTENDŐ-INDÍTÓ  
GONDOLATOK 

 
„(…) a béke a mi 
igyekezetünk is: meg-
kívánja az első lépés 
megtételét, konkrét 
gesztusokat követel. A 
leggyengébbekre va-

ló odafigyeléssel, az igazságosság előmozdításával, a 
gyűlölet tüzét kioltó megbocsátás bátorságával épül.    
   Pozitív szemléletre is szüksége van: hogy – az Egy-
házban és a társadalomban – sose a rosszat nézzük, 
ami megoszt bennünket, hanem a jót, ami összeköthet 
bennünket! Ne keseregjünk és panaszkodjunk, hanem 
gyürkőzzünk neki, és építsük a békét!” 

Ferenc pápa 2022. január 1. (Forrás: Magyar Kurír) 

FELHÍVÁS! 
 

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

a MAKÓI SZENT ISTVÁN  
EGYHÁZI ISKOLÁÉRT  

ALAPÍTVÁNY-t!  
Adószáma:  

18450871-1-06  
Köszönjük, hogy ebben az  

évben is ránk gondolt! 

 
Sokfélék vagyunk, de egységet alkotunk. Egyediségeink izgalmassá tesznek bennünket. 
Észrevesszük egymást és közös nyelvet beszélünk. Fel akarjuk fedezni magunkban és má-
sokban is az értékéket. Nem csak nézni akarunk, hanem látni is.  
 

Szignum Kéttannyelvű Egyházi Általános Iskola 
 

Vedd észre a különbséget! 
(Rajz: Brzózka Marek) 
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ÜNNEPLŐ 

KÖZEL 600, SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ KÉPESLAPPAL LEPTÉK MEG A DIÁKOK A KÓRHÁZI DOLGOZÓKAT 
 

   Az egyházmegye Szent Dömötör Kórházlelkészi Szolgálatának felhívására makói álta-
lános iskolás tanulók rajzoltak és üzentek karácsonyra a gyógyítóknak.  
   „Köszönjük a fáradozását, amelyet a betegekért naponta tesz. Isten áldja meg 
Önt! Szép karácsonyt kívánok!” „Nagyon örülök, hogy kórházban születhettem.” 
„Szeretettel rajzoltam, ezzel akarok köszönetet mondani, hogy mindig megteszik a 
maguktól telhetőt.” „Szép dolog, hogy állandóan segítik a beteg embereket.” 
„Szívből kívánom, hogy jól teljen a karácsonya.” „Jó, hogy vannak nekünk.” „Azt sze-
retném, ha a karácsonyt a családjával tudná tölteni, boldogságban.” „Köszönöm, 
hogy helytállt a vírushelyzet nehéz időszakában.” Olyan szép lenne, ha otthon tud-
nátok lenni karácsonykor.” „Jó egészséget és kitartást kívánok!” „Köszönöm, hogy 
meggyógyítottátok az anyukámat.” 
   Ilyen és ehhez hasonló üzeneteket fogalmaztak meg az iskolás diákok a Szeged-
Csanádi Egyházmegye felhívására. A Pasztorális Helynökség Szent Dömötör Kórház-
lelkészi Szolgálata az adventi időszakban arra biztatta a fiatalokat, hogy készítse-
nek rajzokat a kórházban dolgozók számára, hálából és megbecsülésként áldozatos 
munkájukért. 
   A „jó szívvel, jó szóval a gyógyítókért” elnevezésű akcióhoz több gyűjtőponton 
keresztül lehetett csatlakozni plébániáknak, közösségeknek. A városban a MÁI két 
tagintézménye, az Almási és a Bartók, valamint a Szignum és a katolikus iskola vett 
részt a kezdeményezésben, akik együtt közel 600 képeslapot készítettek el. – Szíve-
sen vettük a felkérést, mert az érzékenyítés fontos feladatunknak tartjuk. Az adventi 
időszakban több lehetőséget is kínáltunk az önzetlenség és a szívből adott tettek 
gyakorlására – tájékoztatott Majorosné Rácz Krisztina igazgató. 
   A szeretettel készített meglepetések átadására a karácsonyi szünet előtt került sor. 

A TÖKÉLETES AJÁNDÉK 
 

   Mikulás előtt adtam fel házi feladatként egy fogalma-
zást, melynek témája a tökéletes ajándék volt. A legjob-
bak közül kettőt szeretnék megosztani a kedves olvasók-
kal: 

Az ideális ajándék 
 

   Sokan kérnek drága, minél nagyobb ajándékot, de 
hogy nekem milyen egy ideális ajándék, az nem az árá-
tól, de még csak nem is a kinézetétől függ. 
   Nekem egy ajándékban az számít, hogy kitől kapom. A 
legjobb barátnőmtől, az anyukámtól, a testvéreimtől 
vagy akár a szomszédomtól.  
   Nem számít, hogy egy kiskutyát vagy egy kedves üze-
netet kapok-e. Az sem számít, hogy az ajándék 5000 Ft 
vagy csak 500 Ft volt. Csakis az, hogy egy számomra 
fontos embertől kapom-e.  
   Attól is függ, hogy látom-e az ajándék készítésével el-
töltött idejét benne, hogy érzem-e rajta, hogy ő erre időt 
szánt és közben rám gondolt, amíg készítette. Arra, hogy 
vajon tetszeni fog-e nekem, hogy használni fogom-e, örü-
lök-e neki.  
   Az is számít nekem, hogy hogyan adja oda. Hogy amíg 
nyitom ki, csillog-e a szeme, azt várva, hogy szóljak vala-
mit róla. Hogy egy különleges pillanatot keres vagy fel-
adja postán, hogy két réteggel csomagolja be vagy egy 
ajándékszatyorba rakja. 
   Az ideális ajándék nekem tehát a törődés. Hogy hóna-
pokig rakosgasd és figyelj, hogy senki ne nyúljon hozzá. 
Hogy mosolyogj, amikor csomagolod, és arra gondolj, 
hogy az én arcomra is ilyen mosolyt fogsz csalni. 
 

Dömösi Kamilla Fehérke (5.a) 
 

A tökéletes ajándék 
 

   Karácsonykor Jézus születését ünnepeljük, a szeretet 
ünnepének nevezzük. Ilyenkor próbálunk kedveskedni sze-
retteinknek, barátainknak; ajándékokkal meglepni, bol-
doggá tenni egymást.  
   Egész évben titokban figyeljük, hogy ki mit is szeretne 
kapni, minek örvendene. Tökéletes ajándékot keresünk. 
Anya mindig meséli, hogy régebben azt kértem a Jézus-
kától, hogy hozza nekem vissza a mamát. Anya azt 
mondta, hogy bármit kérhetek, de ezt az egyet, sajnos, a 
Jézuska nem tudja teljesíteni, és hogy azért vette el a ma-
mát, mert neki van szüksége rá. Nekem ez lett volna a 
tökéletes kívánság. 
   Papa mindig egészséget kér, anya mosolyogva mondja, 
hogy nyugalmat. És hogy ő már megkapta a tökéletes és 
legszebb ajándékot akkor, amikor megszülettem.  
   Az idén nem kérek ajándékot a Jézuskától. Azt szeret-
ném, ha anya nem dolgozna, és itthon lehetne velünk. 
 

Kis Iván Attila (6.b) 
 

   Örülök, hogy ezeket az írásokat olvashattam és talál-
kozhattam tisztaszívű gyerekekkel. Azt hiszem, ezekért a 
pillanatokért (is) érdemes tanárnak lenni. 
 

Mészáros Ildikó tanárnő 
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250 DOBOZNYI AJÁNDÉKOT GYŰJTÖTTEK ÖSSZE 
 
   Közösségi összefogás eredményeként sikerült 250 délvidéki család karácsonyát szebbé tennie makói 
önkénteseknek. A Boldogasszony Iskolanővérek, a Szent István Király Plébánia és a Szignum Iskola 
„fordított advent” elnevezésű akciójában sok segítőkész ember vett részt. 
 
   - Vágyunk ebben az időszakban jót cselekedni, és ha valóban fontos a meghirdetett cél, akkor 
szívesen csatlakoznak mások is – osztotta meg tapasztalatait Nyúl Patrícia M. Fidelis. A Boldog-
asszony Iskolanővérek rendjének tagja már számos karitatív kezdeményezés ötletgazdája és 
szervezője volt. Korábbi években cipősdoboz akciót és csoki gyűjtést hirdetett meg, valamint ada-
kozásra tett felhívást azért, hogy a világ több pontján gyermekek karácsonyát varázsolja szeb-
bé.  
   A missziós lelkületű szerzetes ezúttal „fordított adventet” hirdetett meg az ünnep előtti négy hét-
ben. – Egy ötlet nyomán arra gondoltam, hogy az idei várakozásunk lehetne más, mint korábban. 
Arra hívtam mindenkit, hogy naponta csodálkozzunk rá valamire, ami jelzést, jó érzést ad nekünk, 
másrészt valami apró lemondással járuljunk hozzá mások öröméhez. Azt kértem, hogy amikor ki-
nyitunk az adventi naptárunkon egy ablakot vagy elolvasunk egy szentírási részt, akkor képzel-
jünk el valakit, akinek ajándékot készítünk úgy, hogy mindig valami apróságot félreteszünk neki 
egy dobozba karácsonyig – tudtuk meg. Fidelis nővér elmondta, hogy elsősorban édességeket, jó 
állapotú játékokat, téli ruházatot és írószert vártak, de bármilyen olyan dolgot is lehetett hozni, 
amelynek maga az adományozó is örülne.  
   A felhíváshoz nagyon sokan csatlakoztak a belvárosi katolikus plébánia és a Szignum közössé-
géből; szinte egy szobányi adomány gyűlt össze a nővérek rendházában. – Örülök ennek a lehe-
tőségnek, mert a gyermekeinkben tudatosítani kell, hogy most mindennél nagyobb szükség van az 
önzetlenségre – írta egy anyuka egy doboz felajánlott játék mellé, amelyet a többi ajándékkal 
együtt ezúttal Délvidékre juttatnak el a szervezők. – 25 éve van az iskolanővéreknek Nagybecs-
kereken középiskolás lányok részére kollégiuma, ők kapják majd a meglepetéseket, valamint 
Muzslya magyar családjaihoz juttatjuk el és Hajdújárás Lurkóházas kisiskolásaihoz is. Jó helyre 
kerülnek majd a szépen díszített és megtöltött dobozok; oda, ahol valóban nagyon fognak örülni 
nekik – avatott be a főszervező, aki önkéntesekkel és Pálfai Zoltán atyával személyesen szállítot-
ta ki a rengeteg csomagot karácsony előtt.   
   A 250-es szám pedig nem véletlen: A belvárosi Szent István Király Plébániatemplom felszente-
lése éppen ennyi esztendeje történt, és ezzel az eseménnyel is összekapcsolódott az adventi jóté-
konysági felhívás.                                                                                                  Szabó Anita 
 
Az esemény utóélete: 
Az ajándékok célba értek és nagyon jó helyre kerültek. Erről többek között képek ta-
núskodnak és egy üzenet is, amelyet Fidelis nővérnek küldtek: 
"Köszönetet szeretnék mondani a kollégium összes lakója nevében. Nagyon szépek az 
ajándékok, nagyon örülünk nekik." 
 

ÜNNEPLŐ 

 

KÉSZÜLÜNK A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁRA 
 
   Kölcsey Ferenc Himnusza megírásának napját ünnepeljük a ma-
gyar kultúra napjaként – minden évben január 22-én. 
   A vírushelyzet előtt a tornateremben gyűlt össze a felső tagozat 
és közös szavalással, A magyar nemzet emlékkönyveinek átadá-
sával és az ökumené jegyében egy kerekasztal-beszélgetéssel 

készültünk a magyar kultúra napjára. 
   Most rövid kihagyás után a 7.- es és a 8.-os diákok részvételével újra sor kerül ennek az alkalomnak a megünnep-
lésére: a 7.b osztály hathetes projektmunka során csoportokban elkészítette a köteteket, valamint az aulában meg-
rendezett kerekasztal-beszélgetésre várjuk Stefán Zoltán lelkész urat, valamint Baranyi-Bozi Károly és Hüse József 
atyákat. 
   Az ünnepi megemlékezést a közös Miatyánk és egy közös áldás zárja majd. 
 

Mészáros Ildikó tanárnő 
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KETTŐVEL TÖBBEN TELJESÍTETTÜK A TÁVOT 
A Ruszkai Béláról elnevezett második gyalogtúrán  

Algyőtől Makóig gyalogoltunk 
 

   Hagyományteremtő szándékkal, a tavalyi évben hir-
dettük meg első alkalommal közös gyaloglásunkat néhai 
kollégánk és kollégiumi igazgatónk emlékére, születésé-
nek 70. évfordulóján. Ruszkai Béla, noha már 17 eszten-
deje nem lehet köztünk, de sport iránti rajongása, ter-
mészetszeretete máig meghatározó a Szignum közössé-
ge számára. Tőle származik a kijelentés, amely szerint 
minden kiránduláson eggyel többen voltak és mindannyian tudjuk, kire gondolt hálával. 
   Tavaly az apátfalvi túraösvényen haladva, Bökényig gyalogoltunk a tiszteletére, most pedig Algyőtől Makóig 
menetelt a tízfős kis csapat. Az úti tervet ezúttal is nagy gondossággal Horváth János igazgatóhelyettesünk állította 
össze.  
   Január 15-én, kora reggel busszal utaztunk el Hódmezővásárhelyre, onnan pedig tram-trainnel Algyőre. A válto-
zatosság nem csak a közlekedési eszközeinket, de az útvonalunkat is jellemezte: túráztunk kerékpárúton, töltésen 
haladva, miközben jó pár gátőrházat is megtekintettünk, áthaladtunk a Móra Ferenc-híd alatt és olajkutak mentén 
is. Megtekintettük a Pajori elemi iskola emlékhelyét és az árvízi (Buzgár-) emlékművet, amelyeknél rövid pihenőket 
is tartottunk. Nagyon kitartónak bizonyult a kis csapat, akadt, akinek még arra is volt ereje, hogy a 35 km-es táv 
utolsó tíz kilométerét futva teljesítse. Szikrázóan szép, téli időben és jó hangulatban zajlott a mintegy kilenc órás 
gyaloglásunk, ami alatt bőven jutott időnk nosztalgiázni is.                                                                            Sz.A.  

TÉLI OLDAL 

A SZÉPSÉG ÖRÖK 
 

Egy csodás tanösvény vezet Makótól az apátfalvi „Hattyúk taváig”, sőt, még azon 
is túl. 
Egy-egy ízben már megismertettük a szép zöld tájat tanítványainkkal – jártunk 
már a zöld jelzésen a 6.b osztállyal, valamint a 7.b is tett biciklitúrát a gyönyörű Maros mellett. Nem titkolt szándé-
kunk: szeretnénk felfedeztetni diákjainkkal ezt a pazar környéket. 
Most ködbe burkolózott a havas táj, mégis szemet és szívet gyönyörködtető a látvány.  
Aki teheti, győződjön meg maga is ennek igazságáról! 

  Gyalog vagy kerék-
párral – én csak aján-
lani tudom.     
 

Szöveg, fotók:                                                         
Mészáros Ildikó 

 tanárnő 

 

JÉGRE VISSZÜK AZ OSZTÁLYOKAT 
 

   A Maros Télisport Egyesület és Makó Város Önkormányzata támogatásának köszönhetően az idei téli szezonban is 
használhatják az iskolás diákok a városi jégpályát a testnevelési órák keretében. A 2-8. évfolyamos szignumos diá-
kok az úszás helyett hódol-
hatnak a jeges sportoknak. 
Köszönet a lehetőségért. 

Fotók:  
Kanderné Németh Györgyi 

tanárnő 
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MIÉNK EZ AZ OLDAL 

ERASMUS+ NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓRA KÉSZÜLÜNK 
 

   A Cybersecurity Schools - Kiberbiztos iskolák - ERASMUS+ projektünk keretében iskolánk 
lesz a házigazdája annak a nemzetközi projekttalálkozónak, melyen lengyel, olasz, román, 
spanyol és török diákok és tanáraik lesznek vendégeink. A találkozót február 21-25. között 
tartjuk, és már most gőzerővel, nagy lelkesedéssel készülünk rá, köszönhetően a Szignum 
Erasmus team lendületes csapatának. Külön figyelmet szentelünk annak, hogy a biztonságos 
internetezés és a tudatos felhasználóvá nevelés jegyében saját fejlesztésű játékok is készül-
nek az Erasmus szakköri foglalkozásokon, és szeretnénk őket a találkozón bemutatni, kipró-
bálni. Ezek az intézményi „innovációk” a Kiber szabadulószoba és a Cybersecurity társasjá-
ték lesznek. A rendkívül mozgalmasnak ígérkező héten meglátogatjuk Szegeden a Szent-
Györgyi Albert Agórát, kisvonatos városnézést szervezünk, és egész napos budapesti kirándulást is tervezünk. A szü-
lők és tanárok számára előadást tartunk a kiberbiztonság és a gyermekek megfelelő eszközhasználata témaköré-
ben.  
 
A programhoz kapcsolódóan a családok kétféleképp tudnak felajánlásokat tenni: 
1.  Más országból érkező fiatalok vendégfogadása: egy vagy két diáknak szállás, reggeli és vacsora biztosítása. 
Óriási élmény az idelátogatóknak, ha családoknál szállhatnak meg, a szignumos gyerekeknek pedig lehetőség az 
angol nyelv gyakorlására, kapcsolatépítésre. A külföldről érkező gyerekek tapasztalat szerint bátrabban mennek 
párosával a fogadó családokhoz, de ha valaki egy diákot tud vendégül látni, azt is örömmel vesszük – és felajánljuk 
olyan diákoknak, akik ezt vállalják. 
Az étkezési költségek kompenzálására családonként 10.000 Ft-ot biztosítunk pályázati pénzből. A fogadó családok 
gyermekei – ha szeretnének – térítésmentesen részt vehetnek a pénteki budapesti buszos kiránduláson, illetve egy 
délutáni közös Hagymatikum fürdőzésen. 
Az idelátogató gyerekek és tanáraik negatív PCR teszttel fognak rendelkezni. 
2.   A csütörtök esti közös vacsorára és búcsúpartira édes vagy sós sütemény felajánlása 
Kérjük, hogy amennyiben valamelyik felajánlásban részt kívánnak venni, akkor ennek az űrlapnak a kitöltésével je-
lezzék szándékukat: t.ly/e1MV           Gulyás Attila tanár úr, pályázati referens 

VÍZKERESZT A SZIGNUMBAN 

„CSILLAG: Bizony, itt vagyunk már! Megáll az istálló mellett. 
A királyok bemennek 
MENYHÉRT:  
Menyhért király az én becsületes nevem. Jézust köszönteni én is ide jöttem. Óh, kis Jé-
zus a jászolban íme, én meg tömjént hoztam. Mert Istenem vagy Te nekem, Kit imád-
nak, földön, égen. Adjad, kérlek, hogy mint illik, imádjalak most és mindig! Adjad azt 
is, imádságom, mint a tömjén, égbe szálljon. 
GÁSPÁR:  
Gáspár király az én nevem. Messze földről útra keltem. 
Kicsi Jézus, hogy ha szabad, adok néked színaranyat. Mert királyom vagy Te nékem, 
Uralkodó földön, égen. Adjad kérlek, hogy mint illik, szeresselek mindig, mindig! Adjad 
azt is, hogy szeretetem mint az arany, tiszta legyen. 
BOLDIZSÁR:  
Engem hívnak Boldizsárnak, szerecsenek királyának. Óh, kis Jézus, gyönge gyermek, én 
mirhával jelentem meg, mert Megváltóm vagy, ki szenved miérettünk sok keservet. Ezt 
jelenti, ím' a mirha, prófétáknál meg van írva. Egyet kérek én csak: engedd, békén 
tűrjem a keservet! 
JÓZSEF: Köszönjük, hogy eljöttetek, Gáspár, Menyhért, Boldizsár. Megtartunk bennete-
ket jó emlékezetünkben.” (Részlet a Karácsony üzenete c. előadásból) 
 
   Iskolánk közösségének és a templomi híveknek hagyományosan a 4. évfolyam mutat-
ta be a pásztorjátékot. Köszönet a 4.a és 4.b osztályoknak és pedagógusaiknak, Nyúl 
Patrícia M. Fidelis, Szabó Anita Mária és Borsosné Majoros Melinda tanítónőknek a 
felkészülésért.  
   Vízkereszt ünnepén Pálfai Zoltán és Biró István atyák pedig a közös szentmisét köve-
tően megáldották és szenteltvízzel hintették meg osztálytermeinket, irodáinkat. – A lényeg az ajándékozás. De nem 
az, hogy kapjunk, hanem, hogy adjunk. Az első ajándékozó maga az Isten, aki a Fiát adja nekünk. A karácsonyi tör-
ténetben pedig a pásztorok a szép, régi hagyományok szerint kenyeret, sajtot és tejet visznek, a bölcsek pedig ara-
nyat, tömjént és mirhát. A szeretet elsődlegesen ajándékozást jelent, azt, hogy megtanulunk adni - hangzott el Zoltán 
atya prédikációjában az ünnepen.  
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TANULÓI ILLUSZTRÁCIÓK JUHÁSZ GYULA: TISZAI CSÖND C. VERSÉHEZ 
 

Hálót fon az est, a nagy, barna pók, 
Nem mozdulnak a tiszai hajók. 

 

Egyiken távol harmonika szól, 
Tücsök felel rá csöndben valahol. 

 

Az égi rónán ballag már a hold: 
Ezüstösek a tiszai hajók. 

 

Tüzeket raknak az égi tanyák, 
Hallgatják halkan a harmonikát. 

 

Magam a parton egymagam vagyok, 
Tiszai hajók, néma társatok! 

 

Ma nem üzennek hívó távolok, 
Ma kikötöttünk itthon, álmodók! 

 
    A fenti hangulatos költeményt még az őszi irodalomórák egyikén elemezgettük a nyolcadikosokkal. Talán még 
emlékeznek is rá, hogy Juhász Gyula Szegeden született, és a makói gimnázium tanára volt 1913 és 1917 között, 
illetve hogy segítette tehetséges diákja, József Attila első kötetének megjelenését. A vers a magyar impresszionista 
líra egyik legszebb példája. Képei akaratlanul is felidézik bennünk az impresszionista festmények halvány színeit, 
elmosódó kontúrjait és foltszerű képalkotási technikáját, ahol a tartalom és a mondanivaló helyett a táj által keltett 
hangulat, benyomás átadása a fő esztétikai érték. Ebből a festményekre emlékeztető képi kifejezőerőből jött az öt-
let, hogy a tanulók készítsenek illusztrációt a vershez. A félévi füzetvezetést értékelve, a sok szép munkát újra látva 
gyűjtöttem össze ezt a kis csokrot. Készítőik megérdemlik, hogy ezen a felületen is megmutassák tehetségüket. Mivel 
a rajzok sajátos értékét a színek adják, érdemes megtekinteni őket az újság elektronikus változatában is. 
 

Gulyás Attila tanár úr 

Bartha Ágota Flóra 8.a 

Kelemen Emma Katalin 8.b 

Kardos Réka Napsugár 8.b 

Mágori Levente Balázs 8.b 

Siket Mira Liliána 8.a 

Kaposvári Dorina Liza 8.b 

HÍREK 
Ügyes angolos 
Kovács Tamara (5.b) az On-lion országos angol versenyen 9. helyezést ért el. Felkészítője Reisz 
Mariann tanárnő volt. Gratulálunk! 

Tehetséges rajzosunk 
Balázs-Győri Gábor 2.a osztályos diákunk a makói Festéksziget üzlet által meghirdetett „Téli pil-

lanatok, ünnepek” elnevezésű rajzpályázatán első helyezést ért el. Gratulálunk! 
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FÜRKÉSZ rovatba 
válogatta az IDB – 

 
TERMÉSZETES GONDOLATOK: 

Január:  
 

„Mindenki számít.  
Mindenkinek megvan a 

maga szerepe. 
Mindenki képes változ-

tatni a dolgokon.” 
(Jane Goodall – etológus) 

 
Negyven különböző gyümölcs terem egyetlen fán: 

• Különleges fa növekedik a New York-i Syracuse Egye-
tem udvarán: az intézmény egyik professzora ugyanis 
létrehozott egy fát, amelyen negyven különböző gyü-
mölcs, köztük cseresznye, őszibarack, nektarin, szilva 
és mandula is terem. 

• A fa nemesítése és sikeres gondozása Sam Van Aken 
érdeme, aki egy évtizeddel ezelőtt fogott bele a 40 
gyümölcs fájának megvalósításába, amikor bezárásra 
ítélték a gyümölcsöskertet. 

• Az egyetemi tanár nem akarta, hogy a kertben lévő 
növények, köztük 150-200 éves őshonos, ritkaságnak 
számító csonthéjasokat termő fák odavesszenek, ezért 
úgy döntött, hogy egy hibrid megalkotásával meg-
menti őket. 

•  A férfi a „chip-szemzésnek” nevezett eljárással hozta 
létre az évek során a különleges fát. 

• A fa télen úgy néz ki, mint bármely másik, tavasszal 
azonban rózsaszín, lila és fehér virágok pompája bo-
rítja, hogy aztán nyáron negyvenféle gyümölcs terem-
jen rajta. Beletelt néhány évbe, mire látványos ered-
ményt tudott felmutatni, ma azonban már egyre bősé-
gesebb termést hoz. 

Egy perc humor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindig légy figyelmes:  
 
• Nagyon fontos egymás-
ra is figyelnünk.  
Az Ige szerint a figyelés 
Jézusra irányul, de aki 
Jézusra fókuszál, az a 
másik emberre is összpon-
tosítja a tekintetét. 
 

Gyere, velünk moziba!:  

Filmajánló: Mágikus állatok iskolája – német-osztrák 
családi kalandfilm 
 

Milyen érzés lenne, ha volna 
egy saját, csakis hozzád kö-
tődő állatod? Aki téged meg-
ért, beszélgetni tudsz vele, 
mindenhova elkísér?  
Ennek az iskolának a tanulói 
ilyen igaz barátokra lelnek. A 
mágikus állatok kívülről plüss-
állatnak látszanak, és azt, 
hogy beszélni tudnak, csak a 
gazdájuk észleli. Idának külö-
nösen jól jön egy ilyen társ, 
mikor új iskolába kerül, ahol 
látszólag senki sem akar vele 
barátkozni. Ő és Benni - a fiú, akiről osztálytársai tudo-
mást sem akarnak venni - az elsők az osztályban, akik 
mágikus állatokat kapnak. 
 
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. 

Egy idézet a télről:  
 

A tél ölelésében tudja meg az ember, hogy lelke mélyén 
a nyár soha nem múlik el. (Albert Camus) 
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Kiadja:  Szignum Kéttannyelvű Egyházi Általános Iskola 
Makó, Szent István tér 14 - 16.  Telefon: 06 - 62/213-052  
e-mail: szignum@szignum.hu web: www.szignum.hu  

Felelős kiadó:  Majorosné Rácz Krisztina 
Szerkesztő: Szabó Anita Fotó: Majoros Márton,  Mészáros Ildikó 

Tördelés: Hudák Szabolcs Korrektúra: Horváth János 

ESEMÉNYNAPTÁR 
2022. január-február 

21. p A szorgalmi idő első félévének vége. Osz-
tályozó értekezlet 

22. szo Központi írásbeli felvételi vizsgák a 9. év-
folyamra 

27. cs Pótló központi írásbeli felvételi 

30. v Szentmise 8. a-b 

Február 2. sze Félévet záró tantestületi értekezlet 

3. cs Balázsáldás 

11. p Belső képzés – tanítás nélküli munkanap 

13. v Szentmise 3.a-b 

15. k Felsős szavalóverseny 

17. cs Alsós szavalóverseny 

21. h– 25. p A kiberbiztonsági Erasmus projekt kereté-
ben február 21-25. között nemzetközi ta-
lálkozó házigazdái leszünk. 

SPORT, SPORT, SPORT 
Úszó kiválóság 

Gera-Panyor Viola (2.a) országos dön-
tőbe jutott eredményével. Diákunk több 
remek helyezést ért el az utóbbi idő-
szakban. A 2021 decemberében Hód-
mezővásárhelyen rendezett Cikluszáró 
Nemzetközi Úszóverseny első napján 
50 m háton 2., 50 m gyorson 3., 50 m 
mellen 8. és 50 m pillangón 5. helye-
zést ért el. A megmérettetés 2. napján 100 m 
gyorson 3., 100 m háton 1. lett és aranyjel-
vény szintet teljesített.   
A megyei úszó diákolimpia döntőjében az 1. 
korcsoportban 50 m hát versenyszámban 
arany-, 50 m gyorson bronzérmet szerzett. 
50 m háton továbbjutott az országos döntő-
be, amelyre tavasszal, Debrecenben kerül 
sor. Gratulálunk és további sikeres verseny-
zést kívánunk! Fotók: Panyor Krisztina 
facebook oldala. 
 

Szilveszteri futás 
Makó Város Önkormányzata az idén 
is megrendezte az év utolsó napján 
hagyományos sportos programját.  
   A népszerű, óévbúcsúztató esemé-
nyen a Szig-
num több di-
ákja is elindult. 
Gera-Panyor 
Viola (2.a) 
kategóriájá-
ban első he-
lyezést ért el.  
   Gratulálunk 
mindenkinek!  

  

DECEMBERI ÉLETKÉPEK A 4.A OSZTÁLY ÉLETÉBŐL 
Mézeskalács sütés a rendház konyhájában 

Fotók: Fidelis nővér 

 

 

 

 
Testvérosztály találkozó a karácsonyi szünet 

előtti utolsó tanítási napon 


