
 

 

2022/2023. TANÉV: TEREMTŐ ÉV 
 

ÁLDOTT, SZERETETTELJES, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 

ÉS SZERENCSÉS, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK 

MINDEN DOLGOZÓNK NEVÉBEN DIÁKJAINKNAK, CSALÁDJAIKNAK, 

TÁMOGATÓINKNAK ÉS MUNKATÁRSAINKNAK! 

 

  

 

XVIII. évfolyam 12. szám 2022. december 

Szignum Kéttannyelvű 

Egyházi Általános Iskola havilapja 

ÜNNEPI GONDOLATOK 
 

„Betlehemi csillag 
Szelíd fénye mellett 

Ma az égen és a földön 
Angyalok lebegnek. 

 

 

Isten hírvivői 
Könnyezve dalolnak 

Békességet, boldogságot 
Földi vándoroknak.” 

 

(Juhász Gyula) 

BETLEHEMES ELŐADÁSÁRA KÉSZÜLÜNK 2022. 
Közreadta: Reiszné Surinás Piroska tanárnő 

 

Néhány nap és itt a karácsony. 
2000 év és egy születés megváltoztatta a világot. 
Sokan várták ezt a változást. Nem így képzelték. Isten 
azonban a nehézségből, az elnyomásból, a szegény-
ségből is új életet adott, boldog életet: a szeretet éle-
tét. 
Az idei betlehemes előadásra, hagyományainkhoz hí-
ven a negyedik évfolyam készül. Felidézzük az ószö-
vetségi ember erőteljes vágyakozását a jóra, a béké-
re, a változásra. Megelevenedik az angyal, Mária, 
Erzsébet, József, a pásztorok találkozása. Megszólal-
nak a jelen kor gyermekei, akik érzékeltetik annak a 
2000 évvel ezelőtti éjszakának a fontosságát. 
 

Konferáló: Az emberiség adventjének sötét éjszakájában, 
szívében a megváltás utáni vággyal bolyong Ádám, az 
örök ember. Szeme előtt ott lebeg még a paradicsom 
kapuját őrző angyal, kezében tüzes karddal. Úttalan 
utakon, kietlen tájakon, meredek sziklák között a bűn 
szédítő mélységei fölött vezet útja. Lelkét véresre tépte a 
megismert rossznak és jónak küzdelme. Vállát az isteni 
átok súlya nyomja. Azóta évezredek peregtek le már az 
idő homok óráján. 
Ember: Eljön-e hát végre az idők teljessége? Eljön-e a 
megígért Messiás? Vagy talán az egész puszta ábránd? 
Izaiás:  Halljátok Isten szavát: „Íme a Szűz méhében fo-
gan és Fiút szül. Neve: Emmánuel, és ez azt jelenti: Ve-
lünk az Isten. A nép, amely sötétségben jár, nagy vilá-
gosságot pillant meg. Fény támad azok számára, akik a 
halál árnyékában laknak.” 

Malakiás: Íme, én elküldöm 
angyalomat színed előtt, 
hogy elkészítse utadat és 
csakhamar eljön templomá-
hoz az Úr, akit ti kerestek 
és vártok. 
Angyal: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr 
van teveled és áldott vagy te az asszonyok között, és 
áldott a te méhednek gyümölcse. 
Erzsébet: Ah, az Úr szolgáló leánya! Áldott a te méhed-
nek gyümölcse. Hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja 
jön hozzám? Boldog, aki hisz annak beteljesedésében, 
amit az Úr mondott  neki. 
Öreg pásztor: Bizony tele vagyunk bajjal és nyomorúság-
gal… elfeledték az emberek az igaz Istent… de hát ez 
már nem mehet sokáig… el kell jönnie annak, aki meg-
váltja a világot, el kell jönnie, akit az Isten megígért és 
akit a próféták megjövendöltek. 
Verselő: Ó, boldog éj, fönséges éj, 
Százszorszent drága éj! 
Földön is, égen is alleluja! 
Krisztus, az égnek, a földnek Ura 
Szűznek ölébe leszáll, 
Krisztus, a békekirály. 
 

Karácsonykor csillag gyúlt ki Betlehem felett. 
Betlehemi istállóban Jézus született. 

Karácsonykor szívetekben legyen szeretet. 
Jézus útján járjatok, mert Istenhez vezet. 

 

Jézus születésének történetét a diákok  
2022. december 25-én, vasárnap  a 9 órás szentmise 

keretében is előadják majd.  
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SZABADTÉRI BETLEHEMET ADTAK ÁT A SZIGNUMBAN 
  
   Maguk alkotta koszorúkon gyújtották meg az első, lila színű gyertyát 
november utolsó hétvégéjén a makói Szignum iskola diákjai. Ezzel a 
szimbolikus cselekedettel a keresztényeknél megkezdődött az adventi 
várakozás időszaka, amelyben Krisztus születésére készülnek. A tanu-
lókat erre egy kültéri Betlehem is emlékeztette, amit ünnepélyes keretek 
között adtak át az intézmény udvarán.  
 
   Az advent szó Úrjövetet jelent, és a karácsonyt megelőző négy hetet 
jelenti; első vasárnapja egyben az új egyházi év kezdete is. Ennek az idő-
szaknak a liturgikus színe a lila, amely a bűnbánat szimbóluma. Ezért található az adventi koszorún három lila gyer-
tya és egy rózsaszínű, ez utóbbit a harmadik, az örömvasárnapon kell meggyújtani. Advent időszakához számos szép 
hagyomány kapcsolódik, ilyenek a hajnali szentmisék, a böjt, a betlehemezés szokása és a jótékonykodás. 
   Advent első hétvégéjén a makói Szignum Kéttannyelvű Egyházi Iskola diákjainak lelkinapot szerveztek; az esemé-
nyen beszélgetős és tevékenykedtető programok egyaránt szerepeltek. – Nagyon fontos azt tudatosítanunk a gyere-
kekben, hogy Kire és mire várunk, valamint szó volt Ferenc pápa felhívásáról is, amelyben ökológiai megtérésre szólít 
mindenkit. A kreatív tevékenységek közt pedig adventi naptár készítés, mézeskalács díszítés és fák magjainak elülte-
tése is szerepelt – tájékoztatott Baráti Eszter M. Kinga. A Szignum igazgatóhelyettese hozzátette: a délután egyik 
különleges momentuma volt a szabadtéri Betlehem átadása, amely adventben emlékezteti az intézmény közösségét 
az ünnep tartalmára. Erre az alkalomra meghívták a szülőket is, hogy közösen gyújthassák meg a családok az első, 
hitet jelképező gyertyát a maguk készítette koszorúkon, amelyeket Pálfai Zoltán atya áldott meg. A rendezvény a 
250 éves belvárosi templomban záródott közös szentmisével.  
   A makói Szent István Király plébánia számos lehetőséget kínált az idén is a Karácsonyig tartó időszak bensőséges 
megéléséhez; hétköznaponként reggel 6 órától rorate misék voltak, adománygyűjtésbe, lelkigyakorlatba, Szállást 
keres a Szent Család kilencedbe lehetett bekapcsolódni. Koncertre is sor került adventben; december 17-én, szomba-
ton a dr. Mihálka György Városi Vegyeskar lépett fel a templomban.  

ADVENTI ADOMÁNYGYŰJTŐ VÁSÁRT RENDEZTÜNK A SZIGNUMBAN 
 

Ideje: karácsonyig minden tanítási napon 15.30-16.15-ig és december 21-én 12.00-13.30-ig. 
Helyszín: A Szignum előtti tér vagy az aula (időjárástól függően) 

Kedves Szülők! 
A családi napon 125.600 Ft adomány gyűlt össze.  Köszönjük! 
A Szignum öko-parlament és a diákönkormányzat egybehangzó döntése alapján 
ezt a pénzt a diák-kerékpártároló fedetté tételére szeretnénk fordítani. Advent-
ben újabb vásárt szervez az öko-parlament, ahol a felső tagozatos diákok lesznek 
az árusok - önkéntes munkában. Ugyanerre a célra: a fedett kerékpártároló kivite-
lezésére  gyűjtünk. 
Vásárfiák:  

∗ Saját kezűleg szedett, szárított és csomagolt hársfavirág, csalán, menta, levendulavirág teák 
∗ Saját kezűleg szedett, szárított és csomagolt fűszernövények 
∗ Családi napról megmaradt ruhák, cipők 
∗ Egyéb vásárfiák - kis méretű tárgyi felajánlásokat elfogadunk – de ruhát és cipőt most nem! - a portán gyűjtjük) 
Minden terméknek lesz egy „ára”, de eladóink alkuképesek. ☺ (Tipikusan 50 Ft - 200 Ft között lesznek a termékek 
beárazva). Kérdés esetén engem keressenek!  

Kinga nővér, a diák öko-parlament tanár képviselője 
barati.eszter@szignum.hu 

 
 

BETLEHEMES MŰSORRAL KEDVESKEDTEK AZ ÖTÖDIKESEK 
 

A belvárosi idősotthon lakóinak tették szebbé a 
karácsonyát diákjaink, Jézus születéstörténetének 
előadásával. Köszönet Fidelis nővérnek és Zoltán 
atyának, valamint az 5.a osztálynak a munkáju-
kért. 
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VISSZAPILLANTÓ 

A KÉZMOSÁS HELYESSÉGÉT MÉRTÉK A SZIGNUMBAN 
 

   Egy speciális szkenner segítségével kaptak pontos képet iskolánk diákjai arról, 
mennyire gondosan fertőtlenítik a kezeiket. A felmérést a Makói Egészségfejlesztési 
Iroda munkatársai végezték az osztályokban.  
   Érdekes program zajlott november végén a Szignumban, ahol immár másodszorra, 
HandInScan eszközzel mérték fel a tanulók kézmosási ügyességét. A szűrést pályázati tá-
mogatásnak köszönhetően a helyi EFI tagjai végezték az általános iskolások között. Az 
eseményen a helyes kézfertőtlenítést tanították meg a gyerekeknek, megmutatták ennek 
fázisait és utána a gép segítségével leellenőrizték az eredményét. A Makói Egészségfej-
lesztési Iroda munkatársaitól megtudtuk, a kéz géllel való bedörzsölése után először a 
jobb, majd a bal kezet fényképezte le a gép, ami a monitor képén pirossal jelzi azokat a 
területeket, ahol nem sikerült maradéktalanul a fertőtlenítés. Összegzésként pedig száza-
lékos formában is megjelenítődött a kézmosás sikeressége. Ez egy nagyon jó lehetőségnek 
bizonyult arra, hogy visszajelzést kapjunk arról, milyen hatásfokkal végezzük ezt a mindennapi tevékenységet. Emel-
lett azt is megláthattuk, melyek azok a részek, amelyekre kevesebb figyelmet fordítunk. Kiderült, hogy tipikusan ezek 
a hüvelykujj, az ujjvégek és a csukló területei.  
   A térképes és százalékos értékek láthatóan sok tanulót megleptek, de alapvetően pozitívan fogadta mindenki a 
kezdeményezést, hiszen a pandémiás helyzet óta még inkább felértékelődött a személyes higiénia jelentősége. Most 
bebizonyosodott, hogy tudnak és szeretnek kezet mosni a gyerekek és megértették, hogy ez mennyire fontos az 
egészségük megőrzése érdekében.                                                                                                                Sz.A. 

FERENC PÁPA FELHÍVÁSA A LAUDATO SI’ ENCIKLIKÁBAN - A SZIGNUM ISKOLA VÁLASZA 
 
Ferenc pápa sürgető felhívást tett közzé 2015-ben:  
- hogy közös otthonunkkal, a Földdel, és annak minden lakójával szolidaritásban éljünk;  
- a jövőnk iránti felelősséggel áthatott, bölcs, megfontolt életvezetésre hív bennünket. 
A Boldogasszony Iskolanővérek elkötelezték magukat a Laudato Si’ platformhoz való csat-
lakozásra. A Szignum Iskolában a nővérek, tanáraink és technikai munkatársaink az alábbi 
lépéseket tettük meg ennek szellemében:  
Iskolánk létrehozott egy ökológiai szemléletű iskolakertet.  
Az 5. évfolyam technika óra keretében tevékenykedik Borsosné Majoros Melinda tanárnő 
irányításával. Szeptemberben két szombat délelőtt szülők, gyerekek és nővérek együtt 
gondoztuk a kertet. Leszüreteltük a gyógynövényeket és eltettük száradni, hogy majd az 
adventi jótékonysági vásáron a diákok árulhassák őket.                                 Kinga nővér 

SZIGNUM DIÁK ÖKO-PARLAMENT 
 

   A Diák öko-parlament két éve jött létre a Szignumban. Különlegessége, hogy 
ténylegesen diák elnök a vezetője.  A parlament rendszeresen ülésezik, novem-
berben a következő bizottságok alakultak:  
- Biciklitároló Bizottság: A diák-biciklitároló fedetté tétele érdekében adventi jóté-
konysági vásárt szervezünk, ahol diák önkéntesek az eladók, és az iskolakert ter-
ményeit is kínáljuk – ezen felül a családok által felajánlott plüssöket és egyéb 
apróságokat árusítunk.  

- A komposzt bizottság dolga az iskolánkban már hatékonyan működő komposztálók szélesebb körben való népsze-
rűsítése. 
- A Szabadulókert Bizottság feladata az, hogy az iskolakertben található növényekkel és állatokkal megismertesse 
az idelátogató diákcsoportokat - „szabadulókert” néven. 
   A Diák öko-parlamentet az ERASMUS+ Európai Iskolák a Fenntartható Fejlődésért (2020-1-HU01-KA229-
078787) nemzetközi projekt keretében hoztuk létre. A parlament, mint munkaforma kiváló eszköz arra, hogy a diá-
kok a jövőjükért tevőleges felelősséget vállaljanak; megtanulják a demokratikus működésmódot és kreatív ötleteik-
kel pozitíven befolyásolják az iskola légkörét.                                 Baráti Eszter M. Kinga SSND, igazgatóhelyettes 

KÖNYVTÁRI ÓRÁKAT TARTOTTAK 
 

Rozsnyai Éva tanárnő, a Makói József Attila Városi Könyvtár dolgozója több ízben is ellá-
togatott a Szignumba, hogy alsó tagozatos osztályainknak foglalkozásokat tartson. Kö-
szönjük a munkáját! 
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FÜRKÉSZ ROVAT 
Válogatta: az IDB 

 
TEREMTŐ - GONDOLAT: december 

„A karácsony nem fog csak úgy 
a semmiből bekopogtatni és 
ránk köszönteni, nekünk kell ten-
nünk azért, hogy megteremtsük 
magunkban is az ünnepi hangu-
latot.” 
 

Kiskerti 1x1:  
 
Téli munkálatok: 
Az igazán gondos kertészek télen sem pihennek: ebben 
az időszakban is vannak teendők, amiket ha megcsiná-
lunk, sokkal átgondoltabban, felkészültebben vághatunk 
neki a tavaszi megújulásnak. Ez az időszak kiváló alkalom 
arra, hogy rendszerezzünk, foglalkozzunk a növényvéde-
lemmel és előre tervezzünk.  
• Tisztítsuk meg a szerszámokat: élesítsük az metszőolló-

kat, rögzítsük a lötyögő 
ásófogantyúkat és ala-
posan tisztítsuk meg a 
kerti kesztyűket.  

• A karácsonyfa: ha kará-
csonyra cserepes, dé-
zsás, konténeres élő fát 
választunk, érdemes 
csak néhány nappal az 
ünnep előtt behozni a 
lakásba, addig remek 
helye lesz a kertben. 
Miután behoztuk, hagy-
juk egy napig akklimatizálódni, mielőtt feldíszítjük. A 
tűlevelűek jól érzik magukat a hidegben, egy jól fűtött 
lakásban már kevésbé, ezért ha lehet, biztosítsunk ele-
gendő vizet neki, és tartsuk távol a fűtőtesttől. 

• Tervezzünk előre: mindenképp érdemes átgondolnunk, 
mit fogunk másképp csinálni a következő évben. 

• Gyökérzöldségek tárolása: alapvető cél, hogy zöldsé-
geinket, gyümölcseinket minél nagyobb tápértékben, 
eredeti állapotban és lehetőleg minél kevesebb veszte-
séggel megőrizzük. Az ősszel-télen betakarított növé-
nyek közé tartozik a sárgarépa, a káposzta, a burgo-
nya, az alma és a körte, a sütőtök, a tök, a bab, a 
hagyma és a fokhagyma. A tárolásnak bármilyen mód-
ját is választjuk, a terményeket alaposan vizsgáljuk át 
előtte, és szabaduljunk meg attól, ami nincs tökéletes 
állapotban. 

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

  Gyere velünk moziba!:  

Filmajánló: A galaxis őrzői – Ünnepi különkiadás – 
amerikai sci-fi, akció - kalandfilm 
A Galaxis Őrzői a karácsonyt ünneplik, és elindulnak a 
Földre, hogy megtalálják Peter Quillnek a legjobb aján-
dékot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az újrahasznosítás fantasztikus lehetőségei:    

Kétségtelen, hogy az elkövetkező évek legnagyobb 
problémái közé sorolható a hulladékkezelés, és az újra-
hasznosítás. A PET palackok minimum lebomlási ideje 450 
év, és ha azt vesszük, hogy naponta maximum pár órát 
használjuk és utána eldobjuk, a szemét csak gyűlik és 
gyűlik. Most következő újrahasznosítási tippek segítségé-
vel igyekszünk bemutatni, hogy nem feltétlen kell eldobál-
ni a műanyag üvegeket, hiszen egy kis kreativitással ren-
geteg minden készíthető belőlük, és ezáltal – még ha csak 
egy kicsit is – de óvhatjuk a környezetet.    
 

 • Hőmérő a hűtőbe 

 

 

 
 

 
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  
Szerkesztő: Szabó Anita, Tördelés: Hudák Szabolcs,  
Fotók: Majoros Márton, Korrektúra: Horváth János 

FÜRKÉSZ OLDAL 



 

 

LEGYÉL TE IS SZIGNUMOS! 



 

 

TARTS SZÜNETET! 
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MESTER GYÖRGYI: KARÁCSONYI MADÁRFÉSZEK 
 

Patrícia és Peti – családon beül csak Pat és Pet 
– tízéves ikrek, akik az elmúlt években rend-
szeresen az erdei rönkházban, hegyekben 
lévő „nyaralójukban” töltötték a téli iskolai 
szünetet. Most is itt készültek a karácsonyra, 
remélve, hogy a szánkót és síléceket az idén 
végre használhatják, mivel tavaly – sajnos – 
nem esett annyi hó, hogy azokat érdemes lett 
volna lehozni a padlásról. 
 

Pat és Pet jó testvérek voltak, szerették egymást, azzal 
együtt, hogy szinte mindenen, a legkisebb dolgon is 
azonnal képesek voltak hajba kapni. 
 

Az aktuális veszekedésnek most éppen az volt a tárgya, 
hogy idén melyikük díszítse fel a karácsonyfát? A parázs 
vitának – ami odáig fajult, hogy Pet megráncigálta Pat 
copfját, Pat pedig megkísérelte sípcsonton rúgni Petet -, 
anyuka vetett véget. Maga elé állította a két rosszcson-
tot, és kiosztotta a teendőket: Pet apukával megy az 
Erdészethez, és miután kiválasztották a megfelelő fe-
nyőt, segíti azt hazahozni. Patnak azt mondta: kislá-
nyom, te jössz velem a konyhába, és segítesz elkészíteni 
a süteményeket. Azután, ha már mindketten teljesítetté-
tek a feladatotokat, együtt – de csak együtt – kezdheti-
tek díszíteni a karácsonyfát. 
 

Így hát, Pet apukával elment a fáért, Pat pedig anyuká-
nak segített mézeskalácstésztát gyúrni. 
Lassan a teendőik végére értek – sült a mézeskalács, 
tartójában állt a fenyő -, így végre hozzákezdhettek a 
fa díszítéséhez. 
 

Legelőször a díszeket kellett lehozni a padlásról. Nagy 
óvatosan lépkedtek a nyikorgó falépcsőkön, hiszen ott-
hon, a házukban, lifttel közlekednek, nem voltak ehhez 
hozzászokva. Odafenn aztán megindult a keresgélés. 
Vajon hová is tehették tavaly a díszeket?! Mivel rögtön 
nem találták meg, amit kerestek, kitört közöttük a vesze-
kedés. 
 

Pat szemére hányta Petnek, hogy olyan ügyetlenül – és 
persze felelőtlenül – raktározta el a díszeket rejtő do-
bozt, hogy most maga sem találja. Összevissza keresték, 
mígnem egy ajtaját veszített éjjeliszekrényre állított, há-
romlábú asztalka tetején lévő, kopott festésű sámlin 
megtalálták a keresett papírdobozt. Na de itt tovább 
bonyolódott a helyzet. A doboz teteje rosszul volt lezár-
va, így egy darabon kilátszottak a díszek, és ebből kö-
vetkezően jó porosak is lettek. A tavalyi évben a díszek 
csomagolásáért Pat volt a felelős, így most Pet visszaad-
hatta testvérének a kölcsönt: lehet, hogy én rossz helyre 
pakoltam a díszeket, de te meg hanyagul csomagoltad 
be őket. Most majd azzal kezdhetünk, hogy egyenként 
törölgethetjük a sok bigyót. 
 

Ennyiben maradtak, kölcsönkenyér visszajár. Szép óva-
tosan leereszkedtek a nyikorgó padláslépcsőn, levitték a 
díszeket, majd rögtön nekiláttak tisztára törölni azokat. 
 

Azután kezdődhetett a mulatság, a fenyő felékítése. 

Először a szaloncukrot aggatták a fára, ezt 
követték a nehezebb díszek, majd az ágak 
hegyére kerültek a könnyebb üveggömbök és 
az egyéb függelékek is. Végül – apuka segít-
ségével – a gyertyákat és a csillagszórókat 
rögzítették. 
 

Már csak a szokásos aranyhaj maradt vissza, 
amit mindig a díszítés legvégére hagytak. 
Most azonban a hajszál vékonyságú arany-
szálakat sehol nem találták. 
 

Ugyan hová lehettek?! Talán kipotyogtak a dobozból, 
amikor lehozták azt a padlásról? Ezt Pat rótta fel 
Petnek, aki viszont azonnal replikázott is: lehet, hogy te 
dobtad ki a papírdarabokkal, amibe a díszek voltak 
csomagolva. 
Persze, megnézték a padláslépcső alatt, keresték a sze-
metesben is a papírhulladék között, de a maréknyi 
aranyszálacska csak nem került elő. Most megint anyu-
kának kellett közbelépnie: gyerekek, vacsora, azután 
gyertyagyújtás, és az ajándékok átadása következik. 
Irány a konyha! 
 

Miután megvacsoráztak, nagy lelkesedéssel és izgalom-
mal gyújtották meg a gyertyákat és a csillagszórókat. Itt 
kivételesen nem merült fel vita: Pat feladata volt – apu-
ka segítségével – a gyertyák, Peté pedig a csillagszó-
rók meggyújtása. 
 

Amikor a nagy világosság betöltötte a szoba minden 
zugát, váratlanul a padlás deszkáin keresztül is áttört 
valami sziporkázó fényesség. Ég a padlás! – kiáltotta 
anyuka, akinek soha, semmi nem kerülte el a figyelmét. 
 

Apuka már szaladt is a vizes vödörért, és nagy léptekkel 
sietett fel a padlásra. Odafenn meglepetéssel látta, 
hogy nem ég semmi, hanem az egyik rönkfa tövében, 
egészen közel a kitört üvegű padlásablakhoz, egy ma-
réknyi fészek lapult meg, és az sziporkázott olyan szem-
kápráztató fényességgel. 
 

Hát megoldódott a rejtély: a padlásra beköltözött egy 
madárcsalád, akik kicsi fészkükbe beépítették a rosszul 
lezárt tetejű, karácsonyfadíszeket rejtő papírdobozból 
elcsent aranyszálakat, attól ragyogott úgy a fészek. 
 

Apuka mögött pillanatok alatt ott tolongtak a kíváncsi 
ikrek is. Nagy volt az öröm, hogy nem kell tüzet oltani, 
ellenben – akaratukon kívül – megajándékozhattak egy 
madárcsaládot egy ragyogó, karácsonyi fészekkel. A 
zajra a fészekből egyszer csak előbukkant két rémült 
fejecske, ezért apuka és az ikrek szép csendben vissza-
vonultak a hallba. 
 

Ott aztán megtárgyalták, hogy amíg a szünet tart, min-
den nap élelemmel, tápláló olajos magvakkal látják el a 
madárcsaládot, és ha hazamennek, akkor is hagynak 
részükre ennivalót, ha már amúgy is megosztották velük 
nem csak a szentestét, hanem az egész téli szünetet. 
 

És így lett ez az ikrek legérdekesebb, egyben legemlé-
kezetesebb karácsonya.                        

 (Forrás: internet) 



 

 

HÍREK 
Ügyes rajzosaink 

A Hagymaház Galéria által meghirdetett "Az én karácsonyi filmem" elnevezésű rajz-
pályázaton dicséretben részesültek: Juhász Kolos, Biró István Boldizsár, Gera Anthony, 
Szűcs Gyémánt, Lakatos Vanessza, Péter Gergő és Szentmiklósi-Oláh Benett László 
3.a osztályos tanulók. Felkészítő pedagógusuk: Kádárné Varga Szabina. Gratulálunk! 
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SZIGNUM OLDAL 

MI AZ A PEONZA? 
A reggeli ügyelet ideje alatt ez is kiderült. ☺ 

 
   A peonza egy pörgős játék és lehet vele trükköket csinálni. Lehet úgy, hogy a kézbe forog, lehet 
úgy, hogy felmegy, pörög és le tud zuhanni.  - Mexikóból származik. Azért szeretek vele játszani, 
mert lehet vele trükköket csinálni és így ügyesedik a kezem. Amióta megvan, kb. két éve, azóta 
nagyon sokat gyakoroltam. A madzag arra való, hogy ki tudjam pörgetni - számolt be Borbély 
Hunor (4.b) a reggeli ügyelet ideje alatt Mészáros Ildikó tanárnőnek, akinek köszönjük a megosz-
tást és a képet is. 

MINDENRE KÉPES HÍR 
Rendőrségi óra a Szignumban 

Balesetmegelőzési és az internet veszélyei témákban tartott órát decemberben 
Gyengéné Varga Magdolna rendőr főtörzsőrmester. A diákok nem csak kérdéseiket 
tehették fel, de eszközöket is kipróbálhattak az interaktív foglalkozáson. Köszönet a 
Makói Rendőrkapitányság munkatársának szolgálatáért. 

SPORT, SPORT, SPORT 
Kick-box siker 
Smilák Levente (4.a) újabb darabbal gazdagította novemberben éremgyűjtemé-
nyét. Gratulálunk és további sikeres versenyzést kívánunk! 

Megyei focis eredmény 
Mészáros Máté (4.a) ezüstérmet szerzett csapatával. Gratulálunk! 

KREATÍV SZIGNUM 

Az októberi, közös 
tantestületi párizsi to-
vábbképzésünk ideje 
alatt Brzózka Marek 
és Hudák Szabolcs 
tanár urak folyamato-
san tájékoztattak ben-
nünket arról, mi törté-
nik épp a Szignumban.   

BOLDOG ÚJ  
ÉVET KÍVÁNUNK! ☺ 
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FÓKUSZ - ÜNNEPLŐ 

MIKULÁS-NAPI ACTIVITY 
 

A keddi magyar- és drámaórákon a Mikulás ajándéka volt, hogy Activity-partikat játszot-
tak a tanulók. A játék közben szorosan komolyan vettük ugyan a pontozást, mégis a csa-
patépítés volt a lényeg és nem a helyezések sorrendje határozta meg az eredményeket. 
Jó hangulatú órák voltak ezek, erről tanúskodik ez a néhány kép. Köszönjük a tudósítást és 
a fotót Mészáros Ildikó tanárnőnek. 

 

A SZIGNUMBAN JÁRT A MIKULÁS! 
 

   Minden osztályt megajándékozott, a diákok dallal és verssel köszöntötték a kedves látogatót. Szent Miklós utóda 
egy fontos küldetést is teljesített; Czirbus Gábor képviselő úr megbízásából egy tábla csokit is adott minden diáknak. 

MINDENRE KÉPES HÍREK 
 

Karácsonyi éneklés 
Közös dalolásra vár mindenkit Piroska 
néni a 3. szünetekben, így hangolva 
kicsiket és nagyokat az ünnepre.  
 

Ajándékot kapott tantestületünk 
 

Galgóczi Mária mézeskalácsos kívánt 
boldog karácsonyt közösségünknek. 
Köszönjük az édes meglepetést! 
 

Holle anyó kicsit megrázta a dunyháját 
 

Kis hóeséssel indult a hetünk a Szig-
numban. Köszönet a fotóért Mészáros 
Ildikó tanárnőnek. 
 


