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BEHARANGOZÓ 
 

   2009. december 
18-án, pénteken 

délelıtt kerül sor hagyomá-
nyos, karácsonyváró idegen 
nyelvi délutánunkra. Ezen az 
alkalmon minden nyelvi cso-
portunk egy ünnephez kötı-
dı produkcióval lép fel. 
Nem csupán eddig megszer-
zett tudásukról adnak szá-
mot, de dalokkal, mesékkel, 
történetekkel és játékkal 
visznek közelebb bennünket 
karácsony ünnepéhez. Jó 
készülıdést! 

ADVENT 
TUDTAD-E? 

 

• Kezdete mindig Szent András apostol (nov.30) ünnepéhez a 
legközelebb esı vasárnap! 

• Megünneplésének elsı nyoma az 5. századra tehetı! 
• Régen éjféli harangzúgás jelezte kezdetét! 
• Ez egyben az új egyházi esztendı kezdete is! 
• Egykor szigorúan böjtöltek a hívek ebben az idıszakban! 
• Ilyenkor leghosszabbak az éjszakák! 
• Minden hajnalán rorate (angyali, aranyos misét) mondanak! 
• Számos babona, hiedelem ideje is! 
• Szimbóluma az adventi koszorú, amelynek 3 lila és egy rózsaszín gyertyája van! 
• A zöld az örök élet szimbóluma, a piros Krisztus vérére utal! 
• Ez a befelé fordulás, a bőnbánat, a jócselekedetek gyakorlásának négy hete! 

Devecsery 
László:  

Jön a Mikulás 
 

A Mikulás 
gyorsan eljı 

feje felett nagy 
hófelhı. 

Rénszarvasok  
húzzák szánját, 

hó csipkézi a bundáját. 

************** 
Kövér puttony van a vállán, 

hópihe ül a szakállán. 
Mikor hozzád megérkezik, 
cipıd sok-sok jóval telik. 
Hull a hó, nézd, odakint, 

a Mikulás néked int. 

NYÍLT ÓRÁK A VÁROSI ÓVODÁKBAN 
Tisztelt Szülık és Óvónık! 

  A SZIGNUM angol nyelvtanárai az alábbi helyeken és idıpontokban 
tartanak bemutató nyelvi órákat a nagycsoportos óvodásoknál: 
Csapóné Mátó Mónika: Hold u., december 7. (hétfı) 15:30 és 16:00 
    Kálvin u., december 10. (csüt.) 15:30 és 16:00 

Nagy Péterné Korándi Márta: Kálvin u., december 14. (hétfı) 15:00 
              Kassai u., december 8. (kedd) 14:30 és 15:00 
              Zrínyi u., december 9. (szerda) 14:30 és 15:00 
Rácz Csabáné: Bárka óvoda, december 14. (hétfı) 16:00 

Jer, jer szép karácsony, Ó, de régen várunk, 
ragyogtasd be hit, reménnyel a családi házunk. 
Enyhítsed és vigasztaljad a csüggedt lelkeket, 
hozzál nekünk békességet s igaz szeretetet! 

 
ÁLDOTT, SZERETETTELJES, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPE-

KET ÉS SZERENCSÉS, BOLDOG ÚJ ESZTENDİT KÍVÁNUNK 
MINDEN DOLGOZÓNK NEVÉBEN DIÁKJAINKNAK, CSALÁDJA-

IKNAK, TÁMOGATÓINKNAK ÉS MUNKATÁRSAINKNAK! 

BÖLCSELKEDİ 
 

Kinyitjuk a könyvet. A lapok üresek. Magunk írjuk a szavakat.  
A könyv címe 'Lehetıség' és az elsı fejezete 'Újév'. 

 (Edith Lovejoy Pierce)  

EGY HÓNAP – EGY AFORIZMA 
„Hatalmas energiák szabadulnak fel az emberi életben akkor, amikor nincs eltérés abban, ahogy gondolkodunk, 
amiben hiszünk, és ahogyan élünk.”                                                                                                       (Krishnamurti) 



 

 

Szent Erzsébet báli beszéd 
2009. november 21. szombat 

 
Tisztelt Vendégeink, kedves szülık,  

rokonok, hozzátartozók! 
   Szeretettel köszöntöm a III. Szent Erzsébet bál megren-
dezése alkalmából mindannyiukat!  
Jótékonysági bálra hívtuk Önöket, és nagyon örülünk, 
hogy ilye sokan elfogadták a meghívásunkat! Azon gon-
dolkoztam, mi az Iskola mivel tartozunk Önöknek azért 
an támogatásért, ami ma este befolyik az alapítvány 
számlájára, azon túl, hogy eljuttatjuk a rászorult diákok-
nak és a tehetséges diákoknak valamilyen formában.  
Egyszerő, neveléssel. Végig gondoltam, mit tettünk az 
elmúlt idıkben azért, hogy a hozzánk járó diákok életé-
ben megjelenjen a karitatív tevékenység. 
 

Szeretetszolgálat - a szeretet szolgálat  
   Intézményünk eddigi életében mindig jelen volt a szere-
tetszolgálat valamilyen formában, hiszen ez keresztény 
kötelességünk. Minden évben elmentünk a szociális ott-
honokba, hogy Betlehemes játékkal örvendeztessük meg 
a családjuk által mellızött idıs embereket. Két évvel ez-
elıtt bevontuk ebbe a legnagyobbak egy részét is. Nagy 
gimisek segédkeztek a szociális otthonban a kicsik mel-
lett. Bevezettük a jótékonysági kreatív kézmőves mő-
helyt, ahol ügyes kező diákok készítettek dísztárgyakat, 
melyek eladási árát jótékony célokra fordítottuk. Tavaly a 
Tesz-Vesz-Tavasz keresztény programsorozatba bekap-
csolódott több általános iskolásunk és gimnazistánk, akik 
a közterületek megtisztításától kezdve, idıs emberek ud-
varának kitakarításán át több területen bizonyíthatták tett-
re készségüket és önzetlenségüket.  
   Az idei évben tovább bıvítettük a tevékenységi kört, 
egyelıre csak a 10. G számára, megindult a szeretetszol-
gálat. Regina nıvér körbejárta a város szociális intézmé-
nyeit, olyan helyszíneket keresve, ahol nem csak egysze-
ri, hanem rendszeres szociális munkára, szolgálatra bizto-
sítottak lehetıséget az intézményvezetık. Így a Bárka 
Református Óvodában, a kórház rehabilitációs és gyer-
mek osztályán, a családok átmeneti otthonában, a fogya-
tékosok klubjában, a Hajnal utcai szociális otthonban. 
Ezeken a helyszíneken vállalták a szakemberek, hogy 
segítenek teret teremteni a diákjaink kibontakozásában.  
Ahol az óvodások között meg tanulnak bánni a kicsikkel, 
kialakulhat az érzékenységük a kis problémák iránt, az 
idısek között megtanulják a türelmet, és hogy létezik éh-
ség, ami a jó szóra irányul, a fogyatékos felnıttek között 
feloldódhat a természetes félelem a fogyatékos emberek 
iránt, képesek lesznek természetesnek tekinteni, hogy 
valaki fogyatékkal él, és rájöhetnek, hogy ık nagyon há-
lás, hőséges és ragaszkodó emberek. 
   A jövı tanévtıl vár ránk a feladat, hogy az idei év kari-
tatív tapasztalatai után tovább bıvítsük iskolánkban a 
szeretetszolgálatot és hozzájáruljunk, hogy diákjaink 
egészséges lelkő, önzetlenebb, az egész társadalom, és 
saját családjuk számára is értékes emberek legyenek.  

   Mi erre az emberformálásra a biztosíték? Hogy pusztán 
azért, mert ezt, meg azt megtesznek, változnak, formálód-
nak? Az a biztosíték, hogy a Jóisten beépített a rendszer-
be egy elemet. Minden jócselekedet közvetlenül visszahat 
az embere. Érezhetıen. Jó érzést kelt, jutalmaz. A jó tevé-
se önmagában boldoggá tesz – írja Platón. És ahogy 
Oscar Wilde fogalmaz a mese nyelvén:  
„Miután a kis fecske letette a rubintot a szegény asszony 
asztalára titokban, visszarepült a boldog herceg vállára. 

Tél volt, hideg volt és esett a hó. A fecske így szólt:  
Furcsa – csöppet se fázom,  

pedig meglehetısen hideg van. 
Mert jót cselekedtél, azért – mondta a Herceg.” 

Mert jót cselekedtél, azért. 
   Szívvel foghatóan tapasztaljuk magunkon a jócseleke-
detek emberformáló hatását, táplálék mivoltát. – A Jóis-
ten beépítette a megfelelı motivációt a szívünkbe a szere-
tetparancs megtartására. Azzá leszel, amit teszel. 
Kedves vendégeink! Önök már a jegy megvásárlásával is 
egy-két száz forinttal támogatták iskolánk alapítványát, 
és ugyanezt teszik a támogató jegyek, tombola jegyek 
megvásárlásával is. Ezt az összeget az utolsó fillérig di-
ákjainkra fordítjuk. Jutalmakra, versenyek nevezési díjai-
ra, ebédpénz befizetésekre, idınként ruhákra, mikor mire 
van a legnagyobb szükség. Azokat a gyerekeinket támo-
gatják vele, akikben igyekszünk feléleszteni a jótékony-
ság iránti, a segítségre szorulók iránti elkötelezıdést. 
Kérjük, támogassanak e törekvésünkben bennünket! 
   A SZIGNUM Szeretet szolgálatáról diákjaink a Makói 
VTV 2009. november 
27-i, Társalgó címő mő-
sorában nyilatkoztak. A 
Szent Erzsébet bálról 
készült, belsı felvételrıl 
DVD másolat kérhetı. 
Érdeklıdni az iskola 
gazdasági irodájában 
lehet. 
 

VAN KÉPÜNK HOZZÁ! 

  Igazi varázsasztalkát 
varázsoltak pedagógusa-
ink és diákjaink a III. 
Szent Erzsébet bálra. 
Gyırfi Józsefné és Vaj-
da Magdolna tanárnık 
vezetésével több héten 
keresztül készültek apró 
kézmőves tárgyak, sok 
ötlettel és szeretettel. Az 
apróságokból befolyt 
szép összeggel a vásár-
lók a SZIGNUM alapít-
ványát támogatták, mely 
tárgyi fejlesztéseket és 
tehetséges diákokat tá-
mogat.  

SZIGNUM A SZOLGÁLÓ SZERETET JEGYÉBEN 



 

 

Mészáros Ildikó 
tanárnı 

   Ildikó, a novemberi számban az IDB arra volt kíváncsi, 
az idén mennyire népszerő a színjátszó szakkör, hány 
tanuló alkotja a társulatot, és milyen bemutatóval készül-
tök az iskola közösségének.  
- Szerintem népszerő, hiszen legtöbbször 12-15 fı között 
mozog a színpadozók száma, bár én inkább gimiseket 
vártam volna, akikkel (komolyabb) drámajátékokat játsz-
hatnánk, de fıleg a 7.a -8.a osztály napközisei, valamint 
5.-esek járnak hozzám és két diák a 9.G-bıl. Azért szá-
mukra is tudok kitalálni fejlesztı koncentrációs gyakorla-
tokat, összpontosításra ösztönzı és kreativitáson alapuló 
játékokat és persze velük is fogunk drámát játszani…  
- Változatos egy-egy foglalkozás?  
- Ó, nagyon. Az elsı foglalkozások óta mindig  játszunk 
A-típusú (szabály)játékokat, amikre nagy igény mutatko-
zik, de az utóbbi idıben egyre többet foglalkozunk ver-
sekkel, mesékkel is. Eddig már tartottunk két Ki mit 
tud?-ot, ahol volt paródia, hip-hop és elhangoztak külön-
féle stílusú énekek is. És a színpad keretei között készül-
tünk fel a Tolerancia-nap szavalóversenyére, ahol igen 
szép eredményt értek el diákjaink. Most néhányan mese-
író pályázatra is neveztek. 
- Milyen terveitek vannak a tanévben? 
- Elsı feladatnak az összecsiszolódást tartom, és örülök, 
hogy nincs semmi „határidıs feladat” az elsı félévben. 
Addig az a dolgunk, hogy minél inkább közösséggé érjen 
a csapat, egyénileg pedig minél többet fejlıdjenek a gye-
rekek. A költészetnapi mősor részeként szeretnék bemu-
tatni velük egy rövid elıadást, majd a ballagáson vár iga-
zi nagy szerep rájuk. 
- Köszönöm a bemutatkozást. Kitıl és mit kérdeznél? 
- A zenekarról szeretnék többet tudni, hiszen egy-egy 
szerda estén próbára sietı lelkes tanárokat szoktam lát-
ni… 

Bajer István és Farkas Szilvia  
12. G 

   Novemberben Víghné Etelka néni azt kérdezte tıletek, 
mit gondoltok a diákotthonos éveitekrıl és tudnátok e 
tanácsot adni, hogy a nevelık mivel tehetnék jobbá a 
kollégiumot.  
F.Sz.: - Én vagyok az egyetlen 12-es tanuló a lányok 
között, ezért a feladatokkal egyedül kell megbirkóznom. 
Természetesen mindig kapok segítséget, ha kérem. A 
technikai felszereltség is megfelelı, számítógép, internet 
áll rendelkezésre a felkészüléshez. Késı este is tanulha-
tok, ha éppen úgy adódik, mert az érettségire most gız-
erıvel hajtok. A többiekkel jó a kapcsolatom, legidı-
sebbként szoktam ıket pátyolgatni. Alapvetıen jól ér-
zem magam a koliban, csak a kimenı hiányzik, jobb 
lenne, ha szabadabban oszthatnám be az idımet, mert 
elég idıs vagyok hozzá. De elfogadom, hogy más a 
rend. Sokat számít viszont, hogy a csoportomban megta-
láltam a helyem és Timi néni mindig szervez programo-
kat. Megünnepeljük a névnapokat, most a karácsonyi 
elıkészületekben vagyunk éppen. Mivel már négy éve 
vagyok a diákotthonban, biztosan hiányozni fog jövıre. 
Szeretnék Békéscsabán, pénzügyi vonalon továbbtanul-
ni, ezért most a matekkal és a némettel nagyon sokat 
foglalkozom.  
B.I.: - A gimis fiúk kollégiumi napirendje kicsit másabb, 
mint a lányoké. Akiknek nem rossz a tanulmányi ered-
ményük, azok szabadon osztják be a tanulóidejüket és a 
szabadidıs foglalkozásukat, ami szerintem nagyon hasz-
nos. Természetesen vannak kötelezı programok, a meg-
beszélések, ima, takarodó ideje ránk ugyanúgy vonatko-
zik, csak kicsit felnıttesebben kezelnek bennünket. Én 
12 esztendeje vagyok kollégista, vén rókának számítok 
itt.☺ A második otthonomként tekintek a diákotthonra, 
utólag visszagondolva, nagyon gyorsan eltelt ez az idı. 
Büszke vagyok rá, hogy túléltem.☺Sokat tapasztaltam 
itt, alkalmazkodni tudást, közösségben élést, építı jelle-
gő dolgokat. Több nevelım volt, mindegyiktıl mást ta-
nultam. Laci bácsi úgy nevelt, mint a saját gyerekét, jó-
formán az ı keze alatt nıttem fel. Most és is az érettségi-
re készülök, és elsısorban a vásárhelyi, mezıgazdasági 
fıiskolára szeretnék bejutni.  
- Kinek tennétek fel kérdést a következı számban? 
- Két kollégiumi nevelınknek, Timi néninek és Laci bá-
csinak. Kíváncsiak lennénk arra, hogyan élik meg a vég-
zısöktıl az elválást.  

 FELE-MÁS 

A Szent István Egyházi Általános Iskola  
és Gimnázium (SZIGNUM) köszöni 

mindazok támogatását, akik részvételük-
kel, ajándéktárgyak- és támogatójegyek 
vásárlásával, tombolatárgyak felajánlá-
sával támogatták Szent Erzsébet bálun-
kat, ill. alapítványunkat; az iskola dolgo-
zóinak, fellépı diákjainknak, Csókási 
Csaba táncoktatónak, Szabó Anikó tánc-
oktatónak, Rácz Polla és Rácz Zoltán-
nak, Autós Csárdának, Csikota József 
zenekarának, Gyırfi Józsefné kézmőves 
szaktanácsadónak, Bodré Tibor deszki 
rózsakertésznek, Kocsis-Savanya András 
szıregi kertésznek, Kristály Mosodának, 
Kocsis virágüzletnek, Reisz József mé-
hésznek, Makói Mozaiknak, és a 
Harruckern János Közoktatási Intéz-
ménynek (Mezıhegyes) a fellépıruha 
felajánlását. 

JELES NAPOK DECEMBERBEN 
December 13. :Luca napja. Szent Luca a legenda sze-
rint keresztényhitéért halt vértanúhalált. Ehhez a naphoz 
kapcsolódó hiedelmek a férj- és házasság-, és idıjárás-
jóslás. 
December 21.: Tamás napja. Hitetlen Tamás néven 
emlegetett apostol napja. E naphoz is férjjósló praktikák 
kapcsolódnak. 
December 24.: Karácsony vigíliája, Ádám-Éva napja. 
Az adventi idıszak utolsó napja. 



 

 

VELÜNK TÖRTÉNT 

ERZSÉBET BÁL ABC 
 
Apró tettek az aprókért: fahéjillatú pici örömök hatalmas 
szeretettel 
Beleadtunk apait-anyait, s megint valami nagyon jó sült 
ki belıle 
Csikotáék zenekara: az idén is melegedett a talpunk ren-
desen! Köszönjük! 
Diákok és pedagógusok: vállvetve egy jó célért küzdöt-
tünk 
Erzsébet: a szentrıl legendákkal, a névnaposokról rózsá-
val emlékeztünk meg. 
Fontos gondolatok: azzá leszel, amit teszel! Jót tenni jó! 
Gazdagabbak lettünk: élményekkel, a szerencsések ró-
zsatıvel és mindenki 1-2 kg-mal. 
Ha itt lennél…és társai: nem csak órákon van figyelemre 
méltó hangunk 
Ismerd meg a SZIGNUM-ot! Az élet Marci bácsi gépén 
át, tablóra sőrítve. 
Jótékonyság: a bál apropója, szentünk lényege és az este 
veleje 
Kenyerek: formásra 
sütve, rózsával meg-
hintve, szentelve megé-
ve 
Lambada és csacsacsa: 
vérpezsdítı ütemek már 
a legelején 
Már a harmadik volt, és 
egyre jobb lesz. Köszi Anita és társai! 
Nyitótánc: a klasszikus angol a végzısök tolmácsolásá-
ban 
Örökre szép: az emlék, és nem csak a Padláson 
Pezsgı: programok, este, no meg félszáraz, édes és kö-
lyök természetesen 
Romantika: az iskola rózsaszín szemüvege Gyırfi József 
tanár úr tollából 
Szeretnénk jövıre is megrendezni. Naptárba feljegyezni, 
nem felejteni! 
Tombola: magas törzső vagy kicsi, a kedvenc a rózsatı 
volt megint 
Új helyszín-s kicsit régi: ami összehozott, hangulatot és 
élményt adott 
Vers, méghozzá köszöntı: papról, borról és az elfelejtett 
csapról 
Zenekari támogatás: hangszerek a pedagógusok kezében. 
Mert fontos a jó háttér… 

SZ.A. 

Három napig építettük a jövıt… 

A bizalom zarándokútján… 

 Taizéi ökumenikus   

ifjúsági találkozó Pécsett 

   Az idén másodszorra rendezték Pécsett a taizéi ifjúsági 
találkozót, az elsıre 20 évvel ezelıtt, 1989-ben került 
sor. A szervezés nagyszerő volt, mindennek megvolt a 
rendje és mindenki találhatott magának megfelelı lelki 
kikapcsolódást. Engem egykori tanítványaink hívtak 
meg erre az útra, így Eszti és Elise nıvér társaságában 
utaztam Pécsre, a fennmaradó idıt pedig Cseh Miklós-
sal, Cseh Gáborral, valamint Barabás Anikóval és ven-
déglátónk, Cseh Laci társaságában töltöttük. 

A három nap élményei: 
- Noha ismeretlenekként jöttünk többszáz vagy akár 
többezer kilométeres távolságból (Brazília…), mégsem 
voltunk idegenek egymás számára. Nem értettük ugyan 
egymás nyelvét, mégis közös nyelven beszéltünk – a 
szeretet nyelvén az imádság szavaival. A legszebb él-
mény talán a Miatyánk közös imádkozása volt – min-
denki anyanyelvén szólt Mennyei Atyánkhoz, a testvéri-
ség egysége ebben is tükrözıdött. 
- A taizéi énekek litániaszerő ismételésekor megérezhet-
tük azt, hogy a Szentlélek betölti a csarnokot és a közel 
négyezer fiatal szívét. 
- Az evangéliumok és könyörgések is több nyelven han-
goztak el – igazi nemzetek közötti együttlét volt! 
- A kereszthódolat során felekezetre és országhatárra 
való tekintet nélkül mindenki letehette Jézus elé egyéni 
gondjait és megtapasztalhatta, hogy nincs egyedül. 
- Mindig volt idı az egyéni imádságra, közös beszélge-
tésre és belsı elcsendesülésre is. 
- Jézus Krisztus összekovácsolt minket, pedig a világ 
minden tájáról érkeztünk: Horvátország, Ukrajna, Len-
gyelország, Románia, Szerbia, Szlovénia, Bosznia és 
Hercegovina, Szlovákia, Ausztria, Németország, Portu-
gália, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Egyesült 
Királyság, Spanyolország, Litvánia, Finnország, Egye-
sült Államok, Brazilia, Porto Rico, Kongó, Egyiptom és 
Japán. 

Cseh Gábor, Cseh Miklós, Mészáros Ildikó 
(A 3 nap részletes beszámolója a www.szignum.hu oldalon olvasható) 

"Nincs alkalmasabb idı az alázatosság gyakorlására az adventi szent idınél, amikor a meg-
testesülés titkának ünneplésére készülünk, hiszen ez a legmélyebb alázat titka."  

(Mária Terézia Gerhardinger) 

 

A HÓNAP  

MOTTÓJA 



 

 

SZIGNUM oldal 
ADVENTET VÁRÓ KREATÍV DÉLUTÁN 

 
   2009. november 26-án az 1.a osztály délutánja nem a 
megszokott mederben folyt. Már hetekkel 
korábban felvetıdött bennünk az a gondolat, 
hogy jó lenne egy kellemes délutánt úgy el-
tölteni, hogy ott legyenek velünk a kedves 
szülık is.  
Az elképzelést tett követte, az anyukákkal 
karöltve egy adventet váró kreatív délutánt 
szerveztünk. A lelkes édesanyák jó elıre el-
tervezték ezt a délutánt: elıre kiöntötték a 
karácsonyi gipszformákat, megvásárolták a 
szükséges eszközöket. A gyerekek forgószín-
pad-szerően csoportokban munkálkodtak: 
gipszfigurákat festettek, karácsonyi képeslapot készítet-
tek, karácsonyi tündéreket öltöztettek csillogó ruhába. 
Ezalatt az anyukák feldíszítették a termünket: csodálatos 
adventi naptár került a falra, szép macis karácsonyi terítı 
és gyönyörő adventi koszorú az asztalra.  

   Az ajtóról vidám Mikulás, hóember és rénszarvas nevet 
ránk, az ablakokon angyalkák röpdösnek, hóemberek 
futkosnak feldíszített karácsonyfák között. Ezeket a gyö-

nyörő díszeket az édesanyák a gyerekek sze-
meláttára készítették, ami nagy élmény volt a 
piciknek. Természetesen nem maradt el az 
eszegetés sem: minden asztalon mazsola, dió, 
datolya, mandarin és alma várta a nassolni 
vágyókat. Uzsonna után illatos gyümölcsteá-
val oltottuk szomjunkat, amit szintén az édes-
anyák készítettek el kicsinyeinknek.  
    Délután meglátogatott bennünket igazgató 
bácsi és a néptáncot tanító Csaba bácsi is. 
Ezúton szeretnénk még egyszer megköszönni 
a kedves szülık önzetlen munkáját, ami ezt a 

délutánt gyerekeink számára felejthetetlenné tette. 
 

Baróczi Tamás 
osztályfınök 

 

SZELLEMI ÖTTUSA SZENTESEN 
   Minden év ıszén kedves invitálásnak teszünk eleget, 
amikor benevezünk a szentesi Szent Erzsébet Katolikus 
Általános Iskola által szervezett versenyre. 
  Az elızı években szavalóversenyt hirdettek Szent Er-
zsébet napjára (november 19-re), de ebben az évben bı-
vült a megmérettetés köre: szellemi öttusára szólt a meg-
hívás! Izgalommal olvastuk a verseny témaköreit, felada-
tait, melyek az irodalom, a történelem, a képzımővészet, 
a zene és a természettudományok kedvelıinek ígért igazi 
csemegét. Mert bizony mindannyian kíváncsiak voltunk 
arra, hogy ki volt minden idık leghíresebb fizika tanára, 
ki volt az elsı magyar hölgy, aki bölcsészkarra járt, ki 
volt Feszty Árpád lánya, ki volt „bocskoros” kamaszköl-
tınk, és ki volt az a híres XX. századi zeneszerzınk, aki 
nagycsaládos édesapa volt… 
   Ez a verseny a magyar szellemi élet elmúlt évtizedeinek 
kevésbé ismert, ritkábban ünnepelt mővészeire, tudósaira 
szerette volna felhívni a figyelmet egy komplex vetélke-
dı keretében. Ilyen módon ismerkedhettünk meg a felké-
szülés során közelebbrıl a 30 éve meghalt Öveges József 
fizikussal, matematikussal, a 130 éve született Dienes 
Valéria költıvel, filozófussal, táncpedagógussal, koreog-
ráfussal, a 30 éve meghalt Feszty Masa festıvel, a 70 éve 
született Gérecz Attila költıvel és a 110 éve született 
Bárdos Lajos zeneszerzıvel.  
   A versenyen 3 fıs csapatunk vett részt: Antal Andrea, 
Reisz Mariann és Tóth Gabriella 8. g osztályos tanulóink, 
akik a felkészülés és a verseny során is igazi polihiszto-
rokként álltak helyt. Maga a verseny több részbıl állt. 
Elızetes munkaként egy illusztrációt kellett elkészíte-
nünk Gérecz Attila megadott mővei közül egy nekünk 
tetszıhöz. Csapatunk a Csodaszarvas címő költeményt 
választotta: 
 

„Századok óta csal egyre. Ki tudja 
Mely égre hív csodaszarvasom át? 
Hajh, de leánykarok ág-boga hajlik 

Elém, s takarja el ısi nyomát!” 
 
   A versenyt megelızıen Reisz Mariann egy Bárdos-
népdalfeldolgozást tanult meg, illetve Tóth Gabriella 
Gérecz Attila Boldog Özséb himnuszával készült a vetél-
kedıre: 
 

„…Szállj, ragyogj te  
mennyei fény, 

angyalszárnyú ének, 
 fájó szívén: magyar szívén 

minden remetének, 
add Urunk, hogy rab  

és szegény, 
mind testvérre leljünk, 

áldd meg hazánk,  
hogy a remény 

átölelje lelkünk!...” 
 

   Maga a verseny több fordulóból állt, a feladatok nagyon 
változatosak és érdekesek voltak. Csapatunk nagyon jól 
helyt állt, hiszen az induló 11 csapatból sikerült a negye-
dik helyezést elérnünk, ami szép eredménynek számít. A 
versenyen Reisz Mariann különdíjban részesült, mint a 
legszebben éneklı versenyzı. 
    Nagyon szépen köszönjük Hudák Szabolcs tanár úrnak 
az internetes anyaggyőjtésben adott segítségét, Horváth 
János igazgató-helyettes úrnak pedig azt, hogy ebben az 
évben is elkísért bennünket a versenyre, és jelenlétével is 
biztatást nyújtott számunkra. 
 

Barócziné Jantos Éva                                                                                                            
felkészítı tanár 



 

 

SZIGNUM DESIGN - EGÉSZ ÉVBEN MEGVÁSÁROLHATÓ AJÁNDÉKTÁRGYAINK LISTÁJA 

SZIGNUM MAPPA  ára: 400 Ft, PÓLÓ Méretek: Junior L (142/146-os gyerek méret); Junior XL (152/158-as gye-
rek méret); S, M, L, XL, XXL, XXXL (felnıtt méretek) PÓLÓ ára: 1000 Ft, BASEBALL SAPKA ára: 850 Ft, 
TOLL ára: 200 Ft, TORNAZSÁK ára: 600 Ft, KULCSTARTÓ ára: 120 Ft, PASS TARTÓ ára: 400 Ft 

MIÉNK EZ AZ OLDAL! 
Akikre büszkék vagyunk... 

OSZTÁLYELSİK 
2009/2010. tanév I. negyedév 

 
ÁLTALÁNOS ISKOLA 
1.a:  Mityók Flóra, Szaveljev 
Ádám, Szekeres Hunor  
1.b: Csizmazia Csenge  
2.a: Daróczi Kamilla,  
        Horváth Martin 
2. b: Bencze Tünde 
3.a: Szelei Gergı 
4. a  Dévai Virág,  
        Weszely Regina Mária 
5. a: Majoros Viktória,  
         Szakál Fanni 
6. a: Kurusa Mercédesz,  
         Túri Szilveszter  
6. b: Takács Helga  
7. a: Kurusa János 
8. a: Gajda Mária, Ruck Ferenc  
 
GIMNÁZIUM 
7. G: Reisz Piroska  
8. G: Reisz Mariann  
9.G:Vincze Fanni   
10.G: Bartha Judit 
11.G: Majoros Máté   
12. G: Sulik Anikó  
 

További eredményes tanulást 
kívánunk! 

EGY-HÁZI RECEPT 
-Válogatás Gyırfi Józsefné receptjeibıl- 

 
Az most már bizonyos, hogy Móni nem csupán a szakkör-
ön kreatív...  
 
Karácsonyi töltött alma  
Hozzávalók: 6 db alma, 15 dkg darált dió, 6 dkg mazsola, 
2 ek méz, 2 ek citromlé 
Elkészítése: Az almákat meghámozzuk, a magházat 
karalábévájóval kiszedjük. A citromlével, mazsolával 

felfızzük a diót, hagyjuk kihől-
ni, majd az almákba töltjük. A 
töltött almákat tőzálló tálba he-
lyezzük egymás mellé, és elıme-
legített sütıben, kis lángon meg-
sütjük. Kb. 12-15 perc alatt elké-
szül. Sült húsokhoz, köret mellé, 
vagy önmagában is kínáljuk. 
 

Jó étvágyat! 

EREDMÉNYES SZAVALÓINK 
   Már harmadik éve rendezi meg a Makói Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat Tolerancia napját „Te is más vagy, te sem vagy más” 
címmel.  
  A szervezık bıséges programot (és még több süteményt) kínáltak 
a nap során. A rendezvényt egy apátfalvi cigányzenekar nyitotta 
meg, akik autentikus roma zenét szolgáltattak, s remek hangulatot 
teremtettek. Kiemelendı, hogy a (kantás) zenekar mellett két lányka 
tánca szórakoztatta a közönséget.  
Ezt követte a 30 fı részére megrendezett szavalóverseny, ahol isko-
lánkat ez alkalommal négy tanuló képviselte – Kovalik Dzsenifer, 
Gémes Tamás, Tóth Annamária és Moldován Péter. A szavalóknak 
ebben az évben cigány írók és költık mőveibıl kellett választaniuk, 
s ennek eredményeképp több Bari Károly és Lakatos Menyhért-mő 
hangzott el.  

A versenyt követıen a Barboncás Egyesület ördögökben gazdag bábjátéka 
kötötte le a jelenlévık figyelmét – Bari Károly egy meséjét adoptálták triciklire és 
hegedőre gyakran bevonva a közönség soraiban ülıket is.  

A vidámságban bıvelkedı délelıttöt a szavalóverseny eredményhirdetése 
zárta: Gémes Tamás 2. helyezést ért el, Moldován Péter pedig a zsőri különdí-
ját kapta. 

A tartalmas napért köszönet illeti a szervezıket, a versenyzıknek pedig gratu-
lálunk! 

      Mészáros Ildikó tanárnı 

Bari Károly: Hazánk 
(részlet) 

Kormos Istvánnak 
 

„Ráncokkal szíjjazta arcunkat 
e földhöz az idı, e csontokkal-kártyázó 

temetıhöz ráncokkal kötött, nem jön 
tavasz, nem jön tél sem,  

hogy eloldozzon, 
szívünket éjszakánként álom-ekékkel 

szántja körbe 
a sötétség, ideszülettünk  
virággyökerek étkéül; 

megsirattatni magunkat a  
szélben hófehér esıvé ijedt 

almafákkal” 



 

 

SZIGNUM OLDAL 
FÜRKÉS(S)Z! rovat 
- válogatta az IDB - 

Szenzáció  a nagyvilágból: 
 Karácsony a Földön - így ünnepelnek világszerte! 
Spanyolország Itt az erkélyen át bemászó Mikulás hozza 
az ajándékot. Január 6-án pedig a három bölcset várják a 
gyerekek, akik szintén ajándékokkal érkeznek.  
Mexikó Az ünnep estéjén énekesek vonulnak az utcára, 
kezükben hosszú rudakkal, amelyekre csengettyőket és 
gyertyákat erısítenek. Így mennek át a városon, egészen 
a templomig. 
 Norvégia Karácsonyeste csészényi zabkását hagynak a 
pajtában, így akarják a rossz szellemeket távol tartani a 
háztól. A feldíszített fenyıfát a családok - kéz a kézben - 
körültáncolják, miközben karácsonyi dalokat énekelnek.  
Kenya Még a templomokat is feldíszítik szalagokkal, 
virágokkal, léggömbökkel, zöld növényekkel. Az ünnepi 
vacsorát a szabadban készítik el, nyílt tőzön. Ilyenkor a 
távol élı családtagok is hazautaznak, ha csak tehetik.  
Anglia A gyerekek még idıben levelet írnak a Mikulás-
nak, amit bedobnak a kandallóba, hogy az a kéményen át 
az Északi-sarkvidékre repüljön. Karácsonyi különleges-
ség a mazsolás puding, amelybe kis ajándékot is szoktak 
rejteni. Megtalálójának állítólag szerencséje lesz. Anglia 
divatot is teremtett: itt kezdtek karácsonykor fagyöngyöt 
függeszteni az ajtó fölé.  
Ukrajna A gyerekeknek az ajándékot a Jégapó, három 
rénszarvas húzta szánon viszi. Vele van Hópehely leány 
is, aki ezüst-kék, szırmedíszítéses ruhát, fején pedig hó-
pehely formájú koronát visel.  
Olaszország Karácsony másnapjának estéjén a gyerme-
keket meglátogatja a Strega Buffana nevő jó boszorkány. 
Söprőjén közlekedik Olaszország-szerte, és a jóknak min-
denféle finomságot, a rosszaknak pedig szenet visz. Az 
olaszok jó barátaiknak szárított lencsét szoktak ajándé-
kozni, hogy levest készítsenek belıle. Ez emlékezteti 
ıket a szerény idıkre. 
Dél-Afrika A karácsony náluk nyáron van. A kiadós 
ebéd után a családok meglátogatják barátaikat, és kará-
csonyi dobozokat adnak át egymásnak, amelyben rend-
szer i n t  va l ami  enn iva ló  f inomság van .  
Ausztrália A Mikulás "szánját" nyolc fehér kenguru húz-
za. A karácsonyi vacsorát a szabadban fogyasztják, majd 
lemennek a tengerpartra, vagy krikettet játszanak. 
Portugália Az ajándékok a tőzhely mellett felsorakozta-
tott cipıkbe kerülnek. Az ünnepi vacsora: sózott, szárított 
tıkehal burgonyával.  

 
*** 

A karácsonyfa szimbólumai: 
1. Karácsonyfa = Életfa. A zöld 
szín az új élet reményét jelképezi. 
2. Díszgömb: A gömb a teljessé-
get jelképezi, anyaguk többnyire 
üveg. A fények megcsillannak az 
üvegen, visszatükrözve a kará-
csony életfáját. 

3. Csúcsdísz: A felemelkedett embert jelképezi, Jézust, a 
Megváltót. Gyakori, hogy a csúcsdísz csillag formájú, 
mert ez hozta hírül a Napkeleti Bölcseknek a Megváltó 
megszületését. 
4. Girlandok: Különbözı színő girlandok fonják be az 
életfát, akár a kígyó. İk emlékeztetnek bennünket, az 
eredendı bőnre. 
5. Angyalkák: Kék, piros, fehér és lila ruhában négy va-
sárnapon át egymást követve érkeznek meg a Földre Ad-
vent angyalai. Az ı hangjukra, az általuk hozott üzenetre 
figyelmeztetnek az angyalkák.  
6. Dió és alma: A dió, a jövendı nemzedékbe vetett hitet 
jelképezi. A fára kötött alma az eredendı bőnre, a tudás 
megszerzésére emlékeztet bennünket. Az aranyalma és az 
aranydió a fénylı bölcsességet hozza el hozzánk. 
7. Szaloncukor: Boldogságforrásunk a csokoládé, és a 
belıle formált kis téglácskák a Mennyország építıköveit 
jelképezik, éppen ezért, aki teheti, ne vásároljon, hanem 
készítsen szaloncukrot szeretettel, boldogan.  
8. Mézeskalács díszek: A mézeskalács a föld porából 
megformált, tőzpróbán átesett embert jelképezi. 
9. Csillagszóró: A fényszikrák a fellángoló és kihunyó 
életet éppen úgy jelképezik, mint az érzések múlandósá-
gát. 
10. Gyertya: A gyertya a három sík, a test, a szellem és a 
lélek, vagyis a viasz, a kanóc és a láng, a Szentháromság 
üzenete, a Fiú megszületése, a fény megérkezése.  
 

*** 
Karácsonyi érdekességek: 
1. 1531-ben Németországban került elı az elsı kará-
csonyfára vonatkozó írásos utalás. 
2. A karácsonyi énekeket Assissi Szent Ferenc honosí-
totta meg a templomokban. 
3. A Csendes éj címő éneket 1818-ban egy osztrák pap, 
Joseph Mohr írta. 
4. 1856-ban Franklin Pierce elnök díszítette fel a Fehér 
Ház elsı karácsonyfáját. 
   1914-ben Szenteste éjszakáján éjfélkor hirtelen meg-
szőntek a lövések a német lövészárkokból. Egy német 
rézfúvós zenekar karácsonyi énekeket kezdett játszani. A 
szövetséges katonák elıször trükknek vélték az eseményt, 
de hamarosan ık is elıjöttek az árkokból és kezet ráztak a 
németekkel. A tőzszünet néhány napig tartott, a katonák 
karácsonyi pudingot osztogattak ajándékul egymásnak, 
énekeltek, sıt még fociztak is. 

 
*** 

 
   2009. december 18-án (péntek) délután kezdıdik az 
IDB által szervezett karácsonyi, iskolai vetélkedı és mu-
latság 7-12. gimnazista tanulók számára. Ezen a délutá-
non tartják az alsó tagozatos osztályaink karácsonyi ün-
nepségeiket. A téli szünet elıtti utolsó tanítási nap de-
cember 19 (szombat), amelyen az iskola közössége közös  
szentmisével, pásztorjátékkal zárja a 2009-es évet. 



 

 

Kiadja a Szent István  
Egyházi Általános Iskola 
és Gimnázium, Szent Gel-

lért Diákotthon 
Makó,  

Szent István tér 14 - 16.  
Telefon: 06 - 62/213-052  

e-mail:  
szignum@szignum.hu 

web: 
www.szignum.hu 

Felelıs kiadó:  
Szőcs Péter 
Szerkesztı:  
Szabó Anita 

Fotó: Majoros Márton 
Tördelés:  

Hudák Szabolcs 

HÍREK 
Töklámpás sikerek 
2009. október 20-án, két elsı évfolyamunk benevezett a ma-
kói fürdı által meghirdetett, Városi Töklámpás készítı ver-
senybe. Az ügyes kező pedagógusok, szülık és gyerekek 
összefogásában kifaragott és díszített zöldségek fantáziadús-
ra sikeredtek. A SZIGNUM mindkét osztályának tökfeje 
elismerésben részesült. 
Verseltünk 
A Városi-és Térségi Mesemondó versenyen, 2009. novem-
ber 18-án, Szabó Laura Orsolya 1.a osztályos tanulónk szé-
pen szerepelt. Felkészítı tanára Baróczi Tamás volt. 
Tanári fejlesztés 
A folyamatosan korszerősödı Szent István Egyházi Általá-
nos Iskola és Gimnázium tanárija az idei tanévben látványos 
változásokon ment keresztül. Mindenki megelégedésére, 
külön folyosórészt kaptak a pedagógusok, ahol társalgó ke-
rült kialakításra, barátságos belsı térrel. A hatékony munka-
végzést ezután 3 számítógép, két nyomtató és egy lamináló 
is segíti. Köszönjük az ötleteket és a munkát Majorosné 
Krisztának, édesapjának, Gregor Csabának, a tanítóknak és a 
támogatást a vezetıségnek. 
Szent István Szabadegyetem 
Nagy érdeklıdés mellett zajlott a SZIGNUM szabadegyetem 
idei második elıadása, melyet dr. Drábik János közíró tar-
tott. A Szabad Európa Rádió nyugdíjas vezetı programszer-
kesztıje lebilincselı gondolatokat közölt a pénzuralmi világ-
rendbıl, a pénzrendszer, a gazdaság, a társadalom és a kultú-
ra összefüggéseirıl. Az elıadásról intézményi felvétel ké-
szült, melyrıl másolat készíttethetı. Érdeklıdni a SZIG-
NUM gazdasági irodájában lehet. A Szent István Szabad-
egyetem következı alkalmára 2009. februárjában kerül sor, 
melyen Dr. Csókai András, ismert agysebész adjunktus fog 
elıadni. 
Nyílt nap 
A SZIGNUM 2009. november 18-án, szerdán, nyílt napot 
tartott gimnáziumi tagozatának minden évfolyamán, melyre 
hívta a szülıket, a 6. és 8. osztályos tanulókat és minden ér-
deklıdıt!  Látogatóinkat ebédre vendégül láttuk, ezután le-
hetıség nyílt a szakkörök és délutános tevékenységek meg-
tekintésére is. A sikeres nap során a tapasztalatok megbeszé-
lésre kerültek. A SZIGNUM az alábbi tanulmányi területeket 
indítja a 2010/2011-es tanévben: 01 hat évfolyamos gimná-
zium, 02 négy évfolyamos gimnázium, és harmadik lehe-
tıségként a 10. évfolyam elvégzése után, OKJ-s képzések. 
OM azonosító: 029757 
Egyház-táji 
2009. november 22-én, az egyházi év utolsó vasárnapján, 
Krisztus Király ünnepén, a belvárosi egyházközséghez tarto-
zó házaspárokat hívott meg közös ünneplésre a Házas Hétvé-
ge csoport. A párok a szentmise után áldásban részesültek. 
Az alkalom után, szeretetvendégség és közös beszélgetés 
várta a résztvevıket. 
 
 

Sport, sport, sport 
A KERI november 17-én, hétfın, városi és térségi 
7-8. évfolyamos tanulóknak játékos ügyességi fel-
adatokból álló csapatversenyt szervezett. A meg-
mérettetésen a SZIGNUM tanulói 10 fıs csapattal 
képviseltették magukat, és tisztességgel helytáll-
tak. Felkészítı tanáruk Kispál Csaba, kísérı neve-
lıjük Vajda Magdolna volt. 
November 27-én, pénteken rendezték meg Makó 
és Térsége Terematlétika Versenyét alsó tagozatos 
tanulók számára.  A kb. 300 tanuló részvételével 
rendezett megmérettetésen a SZIGNUM 7 tanulója 
versenyzett és eredményesen szerepelt. Stachó 
Vivien (4.a) és Túri Pál (3.a) medicin labda lökés-
ben  a III. helyen végeztek. A csapat többi tagja: 
Csíki Botond (4.a), Fejes Vivien (4.a), Korcsog 
István (4.a), Dobra Tamás (4.a) és Korcsog Gyön-
gyi (3.a). Gratulálunk! Felkészítı nevelıjük: 
Kanderné Németh Györgyi. 
PPT 
Az alsó tagozatos munkaközösség igényelt infor-
matikai képzést. Ennek elsı alkalmára november 
27-én, pénteken, 14-20 óráig került sor. Témája a 
prezentációkészítés volt, amelyen elsısorban a 
TÁMOP-ba bevont pedagógusaink vettek részt. 
Nálunk járt a Mikulás! 
A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gim-
názium 2009. december 1-jén, (kedden), délelıtt 
10 órakor, hét makói óvoda nagycsoportosait látta 
vendégül a Mandula Színház elıadására. Az ünne-
pi mősor a Csongrád Megyei Önkormányzat támo-
gatásával valósult meg. 

Hunor autósiskola  
  MINİSÉG ÉS SZÍNVONAL - REÁLIS ÁRON  

Hétfı - Csütörtök: 10.00- 12.00.,  13.00 -16.00  Péntek:   10.00 -12.00 

ESEMÉNYNAPTÁR  2010. JANUÁR 
4. h Elsı tanítási nap a téli szünet után 
4-8.  
h-p 

Házszentelés osztályonként folyamato-
san 

14. cs Tanári névnapozós lelki délután 

14. p A szorgalmi idı elsı félévének vége 
14 ó osztályozó értekezlet 

21. cs Félévet záró tantestületi értekezlet 

22. p Szülıi értekezlet és fogadóóra, a félév 
értékelése, bizonyítványosztás 

FEBR. 
1-5.h-p 

Balázsolás 

1. h Félévi értesítés aláírásának ellenırzése 

szom-
batjai 

Felvételi elbeszélgetés a leendı elsı-
sökkel 


