
 

 

2012/2013. tanév A TUDÁS ÉVE 

BÖJTE CSABA ATYA ADVENTI GONDOLATAI 
 
Adventben élünk!  
Az élet egy nagy csoda! 
Én hiszem Anyámmal az Egyházzal, hogy van jövő. 
Nem magamban és nem is a bűnre hajló emberben bízok, hanem a gondviselő 
Istenben, Jézus Krisztusban, ki azt mondotta: Atyám mindmáig munkálkodik és n is 
munkálkodom. Én ebben az értünk munkálkodó Istenben bízom! 
Hiszek a mennyei Atyában, ki a teremtés hajnalán azt mondta, hogy legyen és 
lett! 
Hiszek a Fiúban, aki Karácsony éjszakáján képes volt magára venni az emberi lét minden terhét, gondját és rá-
mosolyogni édesanyjára, nevelő apjára, az egyszerű pásztorokra. Hiszek a Lélekben, ki marék porból született 
létünket megszenteli és vezeti.  
Hiszem, hogy a Szentháromság által megálmodott világunk minden bűnünk ellenére, az egymást váltogató ad-
ventek sóvárgó imájában előre halad, kibontakozik.  
Hiszem, hogy nem reménytelen a mai reggeli korán kelésem, a rorátéra hívó templom harang szavával felelgető 
kisgépem billentyűzetének kopogása. Tudom, hogy szerető Istenünk karjai roskadásig tele vannak ajándékokkal, 
melyet nekünk szán, és melyeket mi megálmodni sem tudunk, de alázatosan térdre rogyva kérhetünk. 
Igen, kérhetünk és elfogadhatjuk, mert Istennek gyermekei vagyunk! 
Advent van, és én gyengeségeim, bűneim tudatában, nem magamban bízva, nem is a tusosokkal perelve, hanem 
Krisztusom akaratát alázattal teljesítve mondom, mormolom az imát, és benne az örök igéket: 

Miatyánk…Jöjjön el a te országod…Adveniat regnum tuum…! 
(Forrás: Internet) 

A belvárosi Szent István Király templomban minden hétköznap, hajnali 6 órakor kezdődnek az adventi rorate 
misék az oldalkápolnában.  

 

ÁLDOTT, SZERETETTELJES, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET  
ÉS SZERENCSÉS, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK  

MINDEN DOLGOZÓNK NEVÉBEN DIÁKJAINKNAK, CSALÁDJAIKNAK 
TÁMOGATÓINKNAK ÉS MUNKATÁRSAINKNAK! 

 

        

 

VIII. évfolyam 12. szám 2012. december 

A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium   

Szent Gellért  Diákotthon havilapja 

MIKULÁS A SZIGNUMBAN 
   A SZIGNUM tanulóit láto-
gatta meg nevének napján 
Szent Miklós püspök, és di-
ákjainknak egy kis meglepe-
téssel kedveskedett. Az isko-
la egész közössége a jeles 
napra ünnepi díszbe öltöz-
tette az intézményt. Dolgo-
zóink gyermekei sem marad-
tak ki a jóból, őket színvonalas műsor és ajándék várta a 3. 
évfolyamosok, és tanítóik Szekeresné Rácz Mariann, Hudák 
Szabolcs, Szabó Anita Mária és Borsosné Majoros Melinda pe-
dagógusok jóvoltából. Köszönjük munkájukat!   



 

 

MŰVÉSZETI NAGYÍTÓ 
KARÁCSONYI FOGALMAK, SZIMBÓLUMOK 

 
Mit jelent az advent? 
Az advent szó a latin „advenire” igéből származik, és eljövetelt 
jelent. A karácsonyig hátralévő időszakban Krisztus eljövetelére 
várunk. Ezt jelzik a gyertyák: egyházi szokás szerint három lila 
és egy rózsaszín. Advent harmadik vasárnapja mindig az öröm 
ünnepe, ekkor gyújtjuk meg a rózsaszín gyertyát. Ezt az idősza-
kot régen szigorú böjttel töltötték, és szinte mindenki eljárt a haj-
nali misére, a rorátéra. 
A koszorú hagyománya 
Az advent legelterjedtebb jelképe a koszorú, amit egy hamburgi 
lelkész készített 1860-ban. A fenyőívet december 1-jén felfüg-
gesztette a plafonra, és 24 gyertyát tett rá. Karácsonyig minden 
nap meggyújtott egyet. Később lecsökkent a gyertyák száma. 
Úgy tartották, hogy a koszorú elűzi a gonosz szellemeket. 
Csillag 
A karácsonyhoz hasonló ünnepek már az ókorban is léteztek. A 
keresztények tették először hivatalos ünneppé, melyet kezdetben 
januárban tartottak. Időpontja a negyedik század végétől he-
lyeződött december 25-re. A 16. században a reformáció hatá-
sára kezdett egyre inkább elterjedni a karácsony. Ekkor már az 
emberek az otthonaikban is karácsonyfát állítottak, melyre kü-
lönböző, szimbolikus díszeket helyeztek. 
Fenyő 
Már a kereszténység előtti időkben is mágikus erejűnek vélték 
az örökzöld fenyőfákat, mivel ezek a téli hidegben sem fagynak 
meg, és zöld leveleiket sem veszítik el.  
A fenyő a keresztények szerint az örökkévalóság szimbóluma, a 
háromszög a Szentháromságra utal, illetve az emberi élet céljá-
ra, a mennyországba kerülésre.   
Csúcsdísz 
A felemelkedett embert jelképezi, Jézust, a megváltót. Gyakori, 
hogy a csúcsdísz lángos csillag formájú, mert ez hozta hírül a n 
Napkeleti Bölcseknek a Megváltó megszületését. 
Dió és Alma 
A tudás fája, az életfa. Az eredendő bűnre, a tudás megszerzé-
sére emlékeztet bennünket a fára kötött alma. A dió is bölcses-
ségjelkép. A jövendő nemzedékbe vetett hitet is jelképezi. Az 
aranyalma és az aranydió a fénylő bölcsességet hozza el hoz-
zánk. 
A gyertya 
A gyertya a keresztény vallásban Jézust jelképezi. Miközben 
fényt ad, maga is megsemmisül, ahogyan Jézus is meghalt azért, 
hogy halálával megváltsa az emberiséget. A láng, a kanóc és 
az olvadó viasz a Szentháromságnak felel meg, a test, a szellem 
és a lélek együttese. 
Rorate 
A Rorate (hajnali mise, angyalmise, aranyos mise) a római katoli-
kus egyházban advent első vasárnapjától karácsony első napjá-
ig minden nap hajnalban tartott szentmise. Szűz Má-
ria tiszteletére és Jézus eljövetele utáni vágy kifejezésére, ame-
lyet roraténak is neveznek, a mise bevezető szavai után: Rorate 
coeli de super…(harmatozzatok egek onnan felülről). Angyali 
misének is nevezik, mert az angyali üdvözlet nyilvános elmondá-
sával fejeződik be, másrészt mert Mária evangéliumát és Gábri-
el arkangyal köszöntését foglalja magába. 

 

Összegyűjtötte: Brzózka Marek tanár úr 

FÓKUSZ - ADVENT 

PLÉBÁNIAI HÍREK - Családi nap 
December 1-jén családi délutánt rendeztek a 
plébánián, amely az adventi készülődés jegyé-
ben zajlott. A résztvevők készíthettek adventi 
koszorút, amelyet az esti misén megáldott Zoli 
atya. Lehetőség nyílt kézműveskedésre is, az itt 
készített tárgyak a november 8-i hangverseny 
után a karácsonyi vásáron kerülnek értékesítés-
re, ugyanúgy, mint a saját kezűleg díszített mé-
zeskalácsok. A templom elé került az az Óriás 
Betlehem, amelyet a gyerekek közösen festet-
tek ki! A tartalmas és jó hangulatban telt a kö-
zösségi program, melyet Fidelis nővér és Tóth 
Zsolt szerveztek.  



 

 

FÓKUSZ 

TAGOZATAINK 

FIGYELEM!  
HAMAROSAN DÖNTENED KELL!  

Kiknek ajánljuk a gimnáziumot? 
Akik jó tanulmányi eredmény-
nyel rendelkeznek és még nem 
tudták eldönteni, milyen pályát 
választanak maguknak. 18 éve-

sen megalapozottabb döntést 
hozhatsz. 

Mire lesz szükséged, bármilyen 
pályára lépsz? 

Idegen nyelvtudásra. 
Melyek azok a pályák, amik ugrásszerűen fejlődnek  

napjainkban? 
A környezettudománnyal, környezetvédelemmel  
kapcsolatos egyetemi szakok és OKJ-s szakmák. 

 
A SZIGNUM ezeket nyújtja számodra! 

Nem makói diákok számára saját kollégiumunkban  
ellátást biztosítunk. 

 

Nyílt nap: 2013. január 15. kedd 

SZALAGTŰZŐ 2012. 
2012. dec. 5- én vehették át iskolánk végzős diák-
jai az éretté válás útját szimbolizáló, szentmise ke-
retében megáldott kék szalagot. Az eseményhez 
méltó ünnepélyes előadásról, mely Lázár Ervin: A 
négyszögletű Kerek Erdő című meséjéből Maminti, a 
kicsi zöld tündér története volt, a díszletről, az ünne-
pi ebédről Magyaros Rita M. Veronika tanárnő ve-
zetésével a 11.G osztály gondoskodott.  A 
2012/13. tanévben érettségiző diákjaink: Árva 
Ferenc, Balázs Vivien, Bencze Krisztina, Fábián Dá-
vid, Farkas Roland, Haiser Daniella, Háló Dóra Bar-
bara, Kovács Zoltán, Papp Norbert, Rácz Krisztina, 
Rédai Dávid, Rónai Emese, Szabó Katalin, Szalai 
András, Szigeti Hajnalka, Szűcs Sándor, Vincze Fan-
ni. Osztályfőnökük: Csapóné Mátó Mónika tanárnő. 

A SZIGNUM igaz meséje  
Mi leszek, ha nagy leszek? 

Tomi: „nyomozó, feltaláló, autószere-
lő és állatorvos” 
Panni: „fodrász, tanító néni, énekesnő 
és orvos” 

Tomi és Panni:  
„Bármelyik foglalkozást választhatjuk.  

A nyelvtudásunk megvan hozzá.  
Mi SZIGNUM-os diákok vagyunk!” 

BEHARANGOZÓ 

   2012. december 17-én, hétfőn kerül sor ha-
gyományos, karácsonyváró idegen nyelvi dél-
utánunkra.. Ezen az alkalmon, a szokásoktól eltérően, 
csak felsős és gimnazista nyelvi csoportjaink lépnek fel 
az ünnephez kötődő produkciókkal. Alsós évfolyama-
ink januárban adnak számot majd a tanítási órákon 
eddig megszerzett tudásukról. A decemberi ünnepsé-
gen az előadók mesékkel, történekekkel és játékkal 
visznek közelebb bennünket karácsony ünnepéhez. Jó 
készülődést kívánunk! 

MADÁRLES 
    A 9. G osztályos 
környezetvédő csopor-
tunk 2012. november 
10-én, Ági néni és Me-
linda néni vezetésével 
a Fehér-tónál tett ki-
rándulást, hogy meg-
nézzük a darvak behúzását. Ellátogattunk a Tájházba 
is, ahol megismerkedtünk a vízpart élővilágával is. A 
darvak költöző madarak és ebben az időben pihenőt 
tesznek a tónál, ahol az éjszakákat töltik. Nagy cso-
portokban kivonulnak nappal élelmet szerezni, este 
pedig visszatérnek a menedéket nyújtó nádasba.  
   Jó volt pár órát a természetben tölteni, a darvak 
hangját hallgatni. Sok élménnyel tértünk haza a jó 
hangulatú kirándulásról. 

A 9. G osztály környezetvédő csoportja 



 

 

VISSZAPILLANTÓ 

ERZSÉBET BÁL ABC 
Alapítvány: a bevétel célállomása, a támogatás forrása, 
s hogy ne apadjék ki: 11735074-20507107 
Bölcsesség: merthogy törekszünk rá, hogy a tudás a szí-
vünkből is fakadjon, erre Simon András szavai, no meg az 
iskolai esztendő is motivált. 
Csak egy tánc volt! De milyen! Kezdő keringőt nem kez-
dőkként adtak elő végzőseink.  
Dixi: a fúvós csapat ütős sikere Benedekkel, és ez már 
nem az első csúcsszuperségük volt. 
Édesség: ezúttal galuska somlói módra, méltó koronája a 
lakomának és szaporítója a plusz dekáknak. 
Finom ételek: egyszerűen nagyszerűen kivitelezve, avagy 
a csirke és sertés eredetire gondolva. Bravó, Autós Csár-
da! 
Gondos szervezés: avagy bevált stratégia, mely a legap-
róbb részletekre is kiterjedt, és nem is került porszem a 
gépezetbe… 
Hit, mely mindenen átsegít: és ez nem csak Egyiptom her-
cegében igaz. A Krisztáknak úgyis mindent elhinnénk, 
olyan szépen adtak elő. 
Időjárás: esti forró volt a hangulat, de az ünnepeltek csak 
a parketten rázták a pendelyüket, így lehet, nem lesz hó 
karácsonykor… 
Jótékonyság: az alapgondolat 6. szülinapja, minden 
nagylelkűség oka, a kézművesség inspirálója 
Közösség: mert együtt lenni jó! Sokan tudták és azért jöt-
tek újra. Sokan most ismerték fel és ezért jönnek jövőre is! 
L-lel: lelkesedés, legendák, lesz jövőre is, lehet készülőd-
ni… 
Matyó: meghívón, támogatójegyen, ültetőkártyán, ruhán 
is felbukkant, mert nem csak divat a magyar, de szép is. 
Nyerő páros: Anita és Judit. Ha szervezésről van szó, 
előttük nincs akadály. Munkájukért köszönet! 
Ördögök a parketten: idén is voltak, égett a talpunk a 

talajon, hogy aztán 
otthon angyalian 
aludjunk… 
Pici ajándéktár-
gyak: lelkes és 
igyekvő anyukák, 
nagymamák és kol-
légák keze nyo-
mán. Avagy az 
apró ötlet nagy 
szívvel csodát tesz és ünnepet díszít.  
Rekordok: a legtöbb támogatás, ajándéktárgy és ven-
dégszám kategória nyertese volt az idei bál. 
Szentelés: ahogyan szoktuk és szeretjük, rózsával, avagy 
Zoli atya beavatása a SZIGNUM-báli szokásokba. 
Tánc, méghozzá 
nem is akármilyen; 
mikor minden na-
gyon együtt van, 
akkor születik vala-
mi egészen különle-
ges. 
Úgy izgultunk, vajon 
szerencsénk a szere-
lemben vagy a tom-
bolán lesz e. Végül 
mindannyian jól jártunk… 
Ünnep: mert az volt, és nem csak a naptárban és novem-
ber közepén, de ott legbelül is… 
Vers, de nem volt Téboly, csak megzenésítve Simonyi, és 
így lett igazán egyedi. 
Zene, méghozzá kamara: ha jóbarátok összegyűlnek, 
abból mindig valami jó sül ki. És ez most nem csak a zene-
karra volt igaz. Hála és köszönet mindenkinek, aki eljött, 
részt vett, segített, támogatott, lelkesített…              Sz.A. 

HABSBURG GYÖRGY LEPLEZTE LE A SZIGNUM ÚJ ISKOLATÁBLÁJÁT 
   A makói Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium (SZIGNUM) Nyelv-
vizsgacentrummá válását jelképező táblát Habsburg György, Magyarország rend-
kívüli és meghatalmazott nagykövete és Ulrik Judit M. Monika nővér, fenntartónk-
nak, a Boldogasszony Iskolanővérek rendjének tartományfőnöke leplezte le, 2012. 
november 13-án, intézményünk főépületének homlokzatán. Habsburg György ezt 
követően az iskola diákjainak tartott előadást. 
   A Szent István Iskola az országban a másodikként kezdhette meg ismételt mű-
ködését egyházi intézményként a rendszerváltás után. Az erről tanúskodó név-
táblát Makó Város díszpolgára, dr. Habsburg Ottó leplezte le fiával együtt 1991-ben. Erre az eseményre vezethető 
vissza a nagykövet úr meghívása a SZIGNUM Nyelvvizsgacentrum táblájának felavatására. Habsburg György öröm-
mel fogadta el a felkérést; édesapja is több ízben látogatott el a településre, amelyről kedves pillanatokat őrzött. 
Az iskola a mostani találkozást is szerette volna emlékezetessé tenni; Habsburg György olyan fotókból összeállított 
képet kapott ajándékba, melyeken édesapjával látható Makón.  A nagykövet úr a táblaavatás után, a gimnazista 
tanulóknak számol be a nemesség jelenlegi szerepéről, feladatairól a közéletben és ismerteti családja történetét az 
Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása óta eltelt időszakból.  A SZIGNUM tanárai a látogatás tiszteletére az iskola 
gimnazistáinak „Habsburg-műveltségi verseny”-t hirdettek, melynek díjait a nagykövet úr adta át a nyerteseknek.  
   A SZIGNUM Nyelvvizsgacentrum létrejötte komoly jelentőséggel bír nem csak az egyházi iskola, de a város oktatá-
si életében is. Ezáltal nyílik lehetősége a makói tanulóknak, lakóhelyükön megszerezni ECL és TELC típusú nemzetközi, 
államilag akkreditált alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsgát angol és német nyelvből. A most felavatásra kerülő 
centrumban azonban nem csak nyelvvizsgázni lehet; felkészítő tanfolyamokat, diák programokat és szakmai fórumo-
kat is szervez az intézmény. 

A Nyelvvizsgacentrumtól érdeklődni személyesen az iskolatitkárságon, vagy telefonon: 62/213-052 lehet. 
Várjuk a nyelveket tanulni, nyelvvizsgázni kívánók jelentkezését! 



 

 

VELÜNK TÖRTÉNT 

COMENIUS ISKOLAI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK NEMZETKÖZI PROJEKT A SZIGNUM-BAN 
 
   Baloghné Kovács Éva, a SZIGNUM angoltanára 2012. november 18-től 23-ig 
Comenius előkészítő látogatáson vett részt, Ermenek városában, Törökországban. 
A 7 külföldi országot közrefogó nemzetközi projekt témája a környezetvédelem, 
ezen belül is a hulladék-újrahasznosítás volt. A Kiotói Egyezmény alapján a világ 
országainak kötelességük összefogni Földünk védelmének érdekében, így különö-
sen aktuális mind a gyermekek, mind a tanárok számára is ez a téma. A jövőbeni 
projekt során a tanulóknak lehetőségük nyílik külföldi utazásokon részt venni va-
lamint különböző idegen kultúrákba betekintést nyerni. Ezáltal rá lesznek kény-
szerítve az idegen nyelv használatára. Valamint a közös projekt esetében a kör-
nyezetvédelem, mint egységes, közös nyelv is fontos szerepet játszik abban, hogy a tanulók minél szélesebb körben 
megismerhessék a különböző kultúrákat. Az angol nyelv és az IKT eszközök segítségével fogják a partner iskolák ta-
nulói megismerni egymást. Ezáltal két funkció is megvalósul a projekt során: környezetünk védelmének és az idegen 
nyelv tanulásának népszerűsítése. A látogatás során a török és a magyar tanulók videokonferenciás tanóra kereté-
ben, sikeresen kommunikáltak egymással angolul. Továbbá, a tanárnő egy angolórát is tanított a török tanulóknak.  

Könyvtárfejlesztés könyvek nélkül, Kávészünettel 
   A makói Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium könyvtári projektjének 
nyitórendezvényére került sor 2012. december 1-jén, szombaton. A 10 millió forintos 
Európai Uniós beruházásnak köszönhetően a jövőben teljesen digitalizálttá válik a 
SZIGNUM könyvtári állománya, megújul az iskolai „Könyvkuckó” és egy virtuális kö-
zösségi tér jön lére. A rendezvényt Mátó Erzsébet, a József Attila Városi Könyvtár 
igazgatója nyitotta meg. A délutáni diákprogramokban közreműködött a KÁVÉSZÜNET együttes.  
   A SZIGNUM indulásától kezdve rendelkezik saját, zárt könyvtárral, 
amely a diákok és dolgozók napi munkájához és a szabadidő hasznos 
eltöltéséhez nyújt segítséget. A közel 18 ezer dokumentumot tartalmazó 
könyvtári állomány a TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0092 kódjelű nyertes 
pályázat által, a modern kor kihívásainak megfelelően digitalizálttá vá-
lik. Az OPAC adatbázis szoftver alkalmazásával a jövőben az új iskolai 
könyvtári honlapon online lehet rákeresni a könyvekre, a rendszerbe re-
gisztrálni és a kölcsönzési időt meghosszabbítani. A technikai fejlesztés 
kapcsán egy új, virtuális közösségi tér jön létre, amely a diákokat elekt-
ronikus könyvekkel, online vetélkedőkkel, a felnőtt korosztályt digitális 
tanári szobával és fórumlehetőségekkel várja. Az informatikai beruházás 
célja olyan készségek és képességek fejlesztése, amely a modern információszerzést és adatkezelést szolgálja.  
   A mostani „Tudásdepó-Expressz” könyvtárprojekt a SZIGNUM folyamatos technológiai fejlesztéseinek része; 2011-
ben 219 laptoppal bővült az intézmény számítógépes eszközparkja, az idei tanévtől pedig digitális naplót használ 
az iskola a napi munkában.  
   A nyitórendezvény programjában képletesen és valóságosan is volt „Kávészünet”; a Csillag Születik tehetségkuta-
tóban feltűnt duó megzenésített versekkel szórakoztatta a diákokat, akik délelőtt folyamán a retro hangulatot idéző 
Maci kávét fogyaszthattak.                                                                                                                           (sz.a) 

IKT-VAL SEGÍTETT OKTATÁS A SZIGNUM-BAN 
   2012. november 28-án, a Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Jó-
zsef Attila Tagintézményében Nemes-Nagy Erika szervezésében megrendezésre került az 
I. Módszertani Délután. 
   Az info-kommunikációs technológiával (IKT) segített oktatásról szóló előadások után, a 
manapság oly névszerűvé vált TeachMeet szekcióban gyakorló tanárok számolhattak be 5 
percben a saját maguk által használt IKT-s alkalmazásokról, illetve projektjeikről. 
Baloghné Kovács Éva, a SZIGNUM angoltanára a 2012-es évben „Az év e3-as projektjé-

vé” választott eTwinning-es projektötletét mutatta be, melynek cím: eTwinning@Olimpics.  
Baloghné Kovács Éva tanárnő 

HÍREK - Mesemondók 
   A térségi mesemondó versenyen, november 19-én, az alsó tagozatos kategóriában 
Szekeres Petra, Schmidt Márk, Kovács Bálint (2.a) és Horváth-Varga Sára (2.b) szépen szerepeltek. Felkészítő ne-
velőik Hedvig nővér és Fidelis nővér voltak. Gratulálunk! 

Szent Erzsébet rajzpályázat 
   Köszönjük a lelkes részvételt a Szent Erzsébet pályázaton, a gazdag rajzi anyagból hamarosan kiállítás látható 
az iskolában, az eredményhirdetés és díjátadás az iskola karácsonyi ünnepségén lesz. 



 

 

HIT-ÉLET 
KÜLDETÉSI SZENTMISE 

   A tizedikes fiatalok a szeretetszolgálat egy újabb állomásához érkeztek, szentmise keretében Isten áldását kértük 
azokra a személyekre, akikkel találkoznak és rendszeresen látogatják őket. Bensőséges együttlét során imádsággal 
kötelezték el magukat, hogy hűségesen teljesítik ebben a tanévben ezt a kihívást. Idézem az imádság gondolatait:  
„Uram, újítsd meg bennünk Lelkedet, tégy minket szabaddá és egységessé. Uram, engedd, hogy szolgálatom nagy-
ságát a vele járó felelősséggel együtt vállaljam. Add, hogy elkötelezettségem sohase lankadjon, ha nehézséggel 

szembesülök. 
Uram, minden érted van. Vezess akaratod szerint. 

Istenem, szeretetedből hű akarok lenni hozzád, és mindent megtenni, amit bölcsességed rólam határozott. 
Áldd meg mindazokat, akikhez küldettünk, segíts bennünket, hogy fényt, szeretetet, reményt és hitet sugározzunk.” 

Amen. 
Zoltán atya szavait idézve: „Apostol, küldött vagy.” Isten áldása valóban hozzon szolgálatotok által sok gyümölcsöt.  

        Magyaros Rita M. Veronika SSND 

ÉVFORDULÓ 
120 ÉVE SZÜLETETT MINDSZENTY JÓZSEF ESZTERGOMI ÉRSEK,  

BÍBOROS, MAGYARORSZÁG HERCEGPRÍMÁSA 
 
   Tisztelt Olvasó! Jelentős évfordulóhoz érkeztünk 2012-ben. 120 évvel ezelőtt született a Magyar 
Katolikus Egyház egyik legnagyobb 20. századi alakja. Erről a jeles évfordulóról egy cikksorozat-
tal szeretnék megemlékezni, melynek alapját Közi Horváth József Mindszentyről szóló életrajza 
szolgáltatja. Életút sorozatunkat a bécsi évekkel folytatjuk.   
    Főhadiszállásul az osztrák fővárosban lévő és a mindenkori esztergomi érsek fennhatósága 
alá tartozó magyar papnevelő intézetet, a Pázmáneumot választotta. König bíboros, bécsi érsek és az osztrák fővá-
ros népe meleg szeretettel fogadta. A nyolc évtizeddel a vállán világmisszióra vállalkozó aggastyán-főpap európai, 
amerikai, afrikai, ausztráliai és újzélandi apostoli útjai állomásainak a puszta felsorolása is oldalakat venne igénybe. 
Egyetlen meghívást se utasított vissza. A budapesti kormány azzal fenyegette meg a Vatikánt, hogy -- ha nem hall-
gattatja el Mindszenty -- annak következményei lesznek az otthoni egyház és az állam kapcsolatában. Minden való-
színűség szerint ennek a fenyegetésnek a hatása alatt nyilvánította a pápa -- 1973. december 18-án -- az esztergo-
mi érseki széket megüresedettnek. Mindszenty a Szentatya döntését engedelmesen tudomásul vette és a pápa levelé-
nek kézhezvétele után többé se az érseki, se a prímási címet nem használta. És tovább járta a világot, hirdette az 
igét magyarnak és idegennek és még szorgalmasabban dolgozott az emlékiratain.  
   Munkatársai nem győztek csodálkozni a munkakedvén és munkabírásán. Kora reggeltől késő estig talpon volt. Sok 
dolga és elintéznivalója között egyike volt a legfontosabbaknak,,Emlékirataim'' című könyvének végső formába való 
öntése és kiadása. Az 1975. április 9-e és 26-a közt lezajlott venezuelai és kolumbiai missziós körútja volt a hattyú-
dala. Ezután súlyosan megbetegedett s megműtötték. A műtét bár sikerült, de öreg és megviselt szíve azonban fel-
mondta a szolgálatot. 1975. május 6-án délután 2 óra 15 perckor, öt héttel június 12-én esedékes gyémántmiséje, 
pappá szentelésének 60. évfordulója előtt, nagy és nemes lelkét visszaadta a Teremtőnek. Halála másnapján VI. Pál 
pápa az általános audiencia kezdetén a Megboldogultra emlékezve - többek között - ezeket mondta: ,,Gyászolunk, 
mert a halál kioltott a földön egy fáklyát, amely az utóbbi évtizedekben fényével világított az Egyházban.'' Az ünne-
pélyes rekviemet a bécsi dómban bíboros társa és jó barátja, König érsek celebrálta. Kívánságának megfelelően 
ideiglenesen a máriacelli kegytemplomban temették el abban a reményben, hogy,,,ha Mária országa felett lehull a 
moszkvai hitetlenség csillaga'', földi maradványait hazavihetik az esztergomi bazilika sírboltjába. Végakaratának 
megfelelően a rendszerváltás után (1990-ben) az esztergomi érseki kriptában talál végső nyugalomra. A boldoggá 
avatási eljárás megindítását külföldi papok 1986: kezdeményezték,1994: az esztergom-budapesti főegyházmegye 
főpásztora, Paskai László bíboros érsek és a magyar püspöki konferencia is támogatta. A szükséges iratokat a 
posztulátor 1996 őszén átadta a Szentszék illetékeseinek. - Mindszenty tisztelete széles körben él Magyarországon 
és az egész keresztény világban; intézmények, egyesületek, terek, utcák viselik nevét. Személyével hatalmas hazai és 
külföldi szakirodalom foglalkozott és foglalkozik. Az esztergomi Ószeminárium épületében állandó kiállítás mutatja 
be Mindszenty életét. 
Kedves Olvasó! A 2012-es évet Mindszenty-évnek szenteltük. Havonta megjelenő megemlékezés-sorozatunkkal Mind-
szenty József életútja és munkássága előtt tisztelegtünk. Köszönjük kitartó figyelmét. 

Barócziné Jantos Éva tanárnő 

PLÉBÁNIAI HÍREK  
Naptárak 

Továbbra is kaphatóak plébániai és gyermekmissziós naptárak a plébánián és Fidelis nővérnél.  
WEB-oldalunk 

Az adventi időszaktól elérhető: www.makobelvaros.hu 



 

 

HIT-ÉLET 

XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából, a 2012. október 
11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a „Hit évét”.  

 
HITEMNEK FORRÁSA: AZ ISKOLA (II.) 

 
   Az iskolai évek során mindig meghatározó élményként hatottak rám a lelki programok. Mint minden 

diák, engem is örömmel töltött el, ha nem kellett tanulni, felelni, dolgozatot írni. A lelki napok felszabadító élménye 
váltotta fel ezeket a számonkérés nélküli, iskolában töltött órákat. A falusi plébániánkon akkor még nem tartottak 
ilyen alkalmakat, így az első, a Svetitsben eltöltött rekollekció nagy hatással volt rám. Már maga a lehetőség fel-
keltette az érdeklődésemet.  
   Ennyi év után visszaemlékezve ez az első, igazi lelki nap meghatározta Istennel való kapcsolatomat. Megtapasz-
talhattam az elmélkedést tartó atya szavai által, hogy mennyire szeret bennünket, teremtményeit az Isten. Végtele-
nül hálás vagyok osztályfőnökömnek, Eszter nővérnek, aki arra bíztatott bennünket, hogy szentgyónást végezzünk. 
Így nagy bátran az elsők között sorakoztam be barátnőmmel a gyónok közé. A pap feloldozó szavain keresztül 
találkozhattam nagyon mély megtapasztalással a mindenkihez lehajló, irgalommal teljes szerető Istennel. Sírva jöt-
tem ki a gyóntató szobából, de ezek a könnyek a megkönnyebbülésből fakadó öröm könnyei voltak. A napot lezá-
ró szentmisén, amikor magamhoz vettem Jézust az Oltáriszentségben, az a pillanat keresztény hitem legfontosabb 
állomása lett. Attól a naptól kezdve számomra létfontosságúvá vált, hogy reggelente részt vegyek a szentmisén, és 
ott találkozhassam Jézussal, aki megajándékozott barátságával.        Magyaros Rita M. Veronika SSND (folytatjuk) 

BOLDOG TERÉZIA ANYA ÉS  
ISTEN AKARATÁNAK KERESÉSE 

 

   A Magyar Katolikus Lexikonban az 
„Isten akarata” címszó alatt a következő-
ket olvashatjuk: Az ószövetségi nép Isten 
akaratát a Törvényben találta meg, ame-
lyet nem külső kényszernek, hanem szaba-

dításnak és a dicsőítő imádság alapjának tekintett. Isten 
jóságából fakad és az igaz ember ezért egész akaratá-
val törekszik megtételére. Ugyanakkor tudja, hogy ehhez 
Isten segítsége is kell: „Ki ismerte föl valaha is akaratodat, 
ha te nem adtál neki bölcsességet és nem küldted el a ma-
gasból szent lelkedet?” (Bölcs 9,17) 
   Az újszövetségben Isten akaratának tárgya a megvál-
tás műve, amint az Jézus életében megvalósult. Jézus 
azért jött, hogy az Atya akaratát megtegye. A 40. zsol-
tár róla prófétált: „Íme, eljövök! A könyvtekercsben meg 
van írva rólam, hogy teljesítsem akaratodat. Ezt akarom, én 
Istenem, törvényed a szívemben van.” 
   Mit jelent a keresztény ember számára Isten akaratá-
nak teljesítése? Mindez Krisztus példájának követésében 
valósulhat meg. Ha követjük Jézust, és kegyelmei által 
megnyitjuk szívünket, akkor lehetőségünk van arra, hogy 
önmagunkra találjunk. De az ember csak akkor tud önma-
ga középpontjába belépni, ha kiüresíti önmagát. Ekkor 
eltölti őt Jézus, lakást vesz a szívében és képessé teszi 
arra, hogy gondolatait, szavait, cselekedeteit, érzéseit ő 
irányítsa. 
   Boldog Terézia anya hasonló gondolatokkal tanít, ami-
kor így ír: „Az önmegtagadás azt jelenti, hogy nem a ma-
gam akaratát teljesítem, hanem Istenét. Azt jelenti, hogy 
hűségesen fürkészem Isten akaratát, akármilyen nehéznek 

látszik is. De ahhoz, hogy a nehezebbet tudjam választani, 
önátadásom alapja Isten kell, hogy legyen; így lesz önmeg-
tagadásom "keresztény". Ha akaratunkról való lemondásunk 
más indítóokból származik, az is önmegtagadás, de csak 
emberi, mert nem gyökerezik a szeretetben. Önmegtagadá-
sunknak a legtisztább, leggyermekibb, legnagyobb és leg-
szentebb indítéka csak egy lehet: hogy Istennek kedvében 
járjunk. Önmagunk feláldozásának csak a gyermeki szeretet 
és az istenfélelem adhat értelmet, de az önmegtagadás nem 
csupán Isten kifejezett akaratának teljesítését jelenti, hanem 
azt a készséget is, hogy elfogadjuk az élet minden esemé-
nyét, amelyeket valójában Ő rendel, vagy enged megtör-
ténni. 
Az én tökéletes és türelmes tanítóm, Jézus felszólít arra, 
hogy tagadjam meg magam, ami nagy feladat egy keresz-
tény lélek számára, de nem kívánja azonnal, hanem lépésről
-lépésre. Először magunkról kell elfordítanunk akaratunkat, 
hogy egyre jobban Isten felé irányuljon.  
Emeljük szemünket isteni példaképünkre, Jézusra, aki ke-
gyelme erejével segít minket, hogy egyre jobban növeked-
jünk Isten szeretetében, amelynek birtokában már semmi 
másra nem vágyódunk majd, csak Istenre.” 
   Segítsen bennünket az ő imája, esdjen ki számunkra 
bátorságot és erőt, amikor az élet nehéz helyzetek elé 
állít, de találjunk Istenben vigasztalást és örömet is. 
Ó, Jézusom, mivel legfőbb vágyam, hogy Téged kövesse-
lek, minden eseményt az életemben a Te kezedből akarok 
fogadni. Jóságos Istenem, adj világosságot és erőt Szentlel-
ked által, hogy felismerjem emberi vágyaim indítékait és 
balgaságát, s így elnyerhessem azt a kegyelmet, hogy áll-
hatatosan teljesítem szent akaratodat Jézusban. Ámen.  

Magyaros Rita M. Veronika SSND 

LOGIKAI FELADVÁNY 
  A karácsonyfa mellett biztosan nem fog senki unatkozni, 
azonban addig is van alkalom egy kis fejtörésre. Íme, 
hozzá a feladat. 
Egy kerékpárversenyen öt tanuló vett részt. A verseny 
után öt szurkoló az alábbiakat állította: Szerjózsa a má-
sodik lett, Kolja pedig a harmadik. Nádja a harmadik 

lett, Tolja pedig az ötödik. Tolja lett az első, Nádja a 
második. Szerjózsa lett a második, Ványa a negyedik.  
Kolja lett az első, Ványa a negyedik.  Ha tudjuk azt, 
hogy minden szurkoló állításának csak az egyik fele 
igaz, a másik fele nem, állapítsuk meg a versenyzők va-
lódi helyezését! Jó fejtörést! A megoldást a 
kortefai@gmail.com e-mail címre várom.  



 

 

FÜRKÉSZ ROVAT  - válogatta az IDB - 

FÜRKÉSZ rovatba 
- válogatta az IDB - 

                                                              
Egy perc angol(humor):  
My parents recently retired. Mom always wanted to 
learn to play the piano, so dad bought her a piano for 
her birthday. A few weeks later, I asked how she was 
doing with it.  
"Oh, we returned the piano." said My Dad,  
"I persuaded her to switch to a clarinet instead." 
"How come?" I asked. 
"Because," he answered, "with a clarinet, she can't sing."  
 
Angol mondatok, kicsit másképp: 
Soul a new! (ford: Szól anyu!, a többit próbáld magad, 
jó szórakozást!) 
Chew seek a cheek cow. 
Tape at war you one a fun. 
Kitchen get neck. 
Sun cow. 

☺☺☺ 
 

Hihetetlen tények:  
1. A jegesmedvék süketek. 
2. A krokodil nem képes kinyújtani a nyelvét. 
3. A lepkék a lábaikkal érzékelik az ízeket. 
4. A víziló bőre közel 6,5 centiméter vastag, így a leg-
több fegyver lőszere ellen védelmet nyújt. 
A patkányok hosszabb ideig bírják víz nélkül, mint a te-
vék. 
                
Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: Az öt legenda – animációs film 
Vajon van Húsvéti Nyuszi? És Mikulás? És Fogtündér? És 
Homokember? 

 Hát persze! Vannak, amíg van gyermek, aki hisz ben-
nük. Igen ám, de a gonosz Szurok azt szeretné, ha a 
gyermekek csak benne hinnének. Vagyis a mumusban.  
Ezért aztán az álmokból rémálmokat csinál, az örömből 
félelmet, a fényből sötétséget. 
 Így az "őrzők", a 
gyermekálmok védel-
mezői nagy veszélybe 
kerülnek. Ám akad 
egy új segítségük, egy 
új őrző, Dér Jankó, az 
ötödik legenda. 
 

Sanyitól nem csak fiúknak! 
 

JAS 39 GRIPEN 
 

Svédország önálló fejlesztésű, olcsón üzemben tartható, 
többfeladatú, könnyű harci gépe. A legkisebb negyedik 
generációs vadászgép. Kis tömegéhez képest óriási tö-
megű fegyvert lehet rá függeszteni: 8500 kg-ot.  
Műszaki adatok 
Gyártó: Saab (Svédország) 
Hosszúság: 14,1 m (pitotcsővel együtt),  
Fesztáv: 8,4 m 
Magasság: 4,5 m 
Szárnyfelület: 30 m2 
Üres tömeg: 6622 kg 
Tankolható üzem-
anyag: 2268 kg 
Hajtóművek száma: 1 
Személyzet: 1 fő 
Hadrendbe állították: 1997. 
Üzemeltető országok: Svédország, Dél-Afrika, Magyar-
ország, Csehország  
 

MATEKOS SIKEREK 
 

Térségi megmérettetés 

A 2012. november 29-én, Pitvaroson megrendezett „A 
probléma megoldása Rád vár!” elnevezésű térségi mate-
matika versenyen az 5. évfolyamosok közt 3. helyen 
végzett Fekete Fruzsina, felkészítő nevelője Vigh István-
né; a hetedikesek közül Csák Laura az 1., Szabó Molli a 
2. helyen végzett. Felkészítő tanáruk Horváth János volt. 
A nyolcadik évfolyamosok közt Fletan Beatrix a 4. helyet 
szerezte meg, matematika tanára Szűcsné T. Kis Gabri-
ella. A valóban kiváló teljesítményekhez gratulálunk! 

 

Dugonics András verseny 

A Katolikus Középiskolák Dugonics András Matematika 
Versenye háromfordulós megmérettetésének első állo-
másán, november 13-án, sikerrel szerepelt és így to-
vábbjutott a következő fordulóba: a negyedik évfolyam-
ból Reisz Gábor, Csizmazia Csenge, Gyüre Dorina, Ádók 
Eliza, Széll Zalán, Hudák Anna (4.b); az ötödik osztályo-
sok közül Illés Ákos, Frőhling Gergő, Fekete Fruzsina, Ká-
dár Eszter; a 7. évfolyamosok mezőnyében Csák Laura, 
Szabó Molli, Fruzsa Kata, Reisz József, Fábián Gergő 
Ábel, Dobra Tamás, Weszely Regina Mária, Frőhling 
Bence, Stachó Viviven. Felkészítőik matematika tanáraik 
voltak.  

KREATÍV PEDAGÓGUSOK 
   Az első elhatározást további közös alkalom is követi valószínűleg Borsosné 
Majoros Melinda és Szekeresné Rácz Mariann tanítóink esetében, akiknek Szent 
Erzsébet bálra készített kézműves tárgyaik nagy sikert arattak. A közös mézes-
kalács sütés során egyedi adventi koszorú és különleges gyertyatartók is ké-
szültek a finom édességből. Ügyes pedagógusaink a tervezés, tésztakészítés és 
a díszítés, kivitelezés fázisain megosztozva készülődtek jótékonysági rendezvé-
nyünkre. Sok hasonló kezdeményezést kívánunk nekik, magunknak. 



 

 

SZIGNUM-OLDAL 

Amerikai lektorok a SZIGNUM-ban 
 

   Az idei tanévben két amerikai lektor is segíti a tanórai munkákat a SZIGNUM-ban. Az 
ország első, katolikus, magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskolájában a nyelvokta-
tás szerves részét képezi az állandó idegen nyelvi környezet biztosítása a tanulók számára. 
Emily Langton (21, USA, Baltimore) a tanítási gyakorlatát töltötte az intézményben, míg 
Leah Brooks (24, USA, Tennessee) egész évben oktat az alsó és felső tagozaton. Mindkét 

lektor nem csak az iskoláról, de Makó városáról is nagyon elismerően nyilatkozott.   
 
1. Miért a SZIGNUM? 
Emily: - Azért érkeztem Makóra, mert az iskolámban egy lehetőség kínálkozott számomra hogy Magyarországon egy 
intézményben gyakorló tanítást végezzek. Örömmel ragadtam meg a lehetőséget, hiszen érdekelt a magyar oktatási 
rendszer és az, hogy milyen lehet külföldön tanítani. 
Leah: - Nashville-ből, Tennessee államból érkeztem, három hónapja vagyok itt Makón. Korábban két évig Japánban 
éltem, ahol nagyon sok emberrel találkoztam külföldi államokból, így angolokkal is. Ők meséltek nekem arról, milyen 
szép Európa, ez felkeltette az érdeklődésemet. Csatlakoztam egy programhoz, amelynek keretében Magyarország-
ra, Makóra kerültem. 
2. Mi a különbség a magyar és az általatok megismert nemzetiségű diákok közt? 
Emily: - A tanári karban beszéltem arról, hogy milyen eltérések vannak az amerikai, és az itteni tanulók közt. A leg-
fontosabbnak azt találtam, hogy Magyarországon sokkal szorosabb kapcsolatot ápolnak a tanárok a diákokkal és a 
szülőkkel. Itt mindig van kihez fordulni, van kitől tanácsot kérni, és ez egyfajta családias hangulatot teremt az iskolá-
ban.  
Leah: - Elég nagy különbségek vannak a japán és a magyar tanulók között. A japán diákok nagyon kedvesek, 
ugyanakkor rendkívül komolyak is. Fegyelmezési probléma egyáltalán nincs velük, ezért könnyű őket tanítani. Viszont 
a személyes kapcsolatfelvétel nehézkes velük. A magyarok ezzel szemben nagyon nyitottak, barátkozóak, és igazán 
jó velük együtt dolgozni.  
3. Milyen feladataitok vannak a SZIGNUM-ban? 
Emily: - Második osztályosokat tanítok, tehát 8-9 éveseket. Nagyjából az a tapasztalatom, hogy ami a viselkedésü-
ket illeti, hasonlítanak az amerikai diákokhoz. Viszont örültem, hogy a tanulók itt motiváltabbak, és ennek okát a szo-
rosabb tanár-diák kötődésben látom, ami ösztönzi a gyerekeket arra, hogy többet akarjanak tudni.  
Leah: - A SZIGNUM-ban elsőtől ötödik osztályig tanítom a gyerekeket, és hetente egyszer átjárok Hódmezővásár-
helyre is, ott gimnazistákkal foglalkozom.  
4. Milyen személyes gondolatot osztanátok meg szülővárosotokról, családotokról? 
Emily: - Maryland sokkal nagyobb város, mint Makó, emiatt is alakult ki olyan tapasztalatom, hogy itt minden olyan, 
mint egy közösségben. Mindenütt ismerősökkel lehet találkozni, jobb kapcsolatok alakulnak ki és ez olyan érzést kelt, 
mintha egy nagy családban élne az ember. Baltimore is egy közösség, de korántsem hasonlít az ittenihez.   
Leah: - Testvérem most visszaköltözött Amerikába, előtte Görögországban élt. Szerencsére olyan családból szárma-
zom, hogy szeretünk más kultúrákat megismerni, más emberekkel találkozni. Skype-on, e-mailek segítségével tartjuk a 
kapcsolatot egymással.  
5. Van, ami különösen tetszett az ittlétetek alatt? 
Emily: - A helyi kultúrából az étkezést emelném ki, ami különösen megragadott. Az ételek sokat elárulnak az adott 
nemzetről, egy-egy történetet árulnak el a család hagyományairól, az utazásaikról. Nagyon ízletesnek találtam a 
magyar konyhát. Másik jó élményem, hogy nagyon barátságosak és szívélyesek az itt élők, bárhová mentem, öröm-
mel fogadtak, megöleltek. Úgy éreztem, hogy befogadtak Makón, egyáltalán nem éreztem magam kívülállónak.  
Leah: - Részt vettem a Szent Erzsébet bálon, nagyon jól éreztem magam. Remek alkalom volt szerintem arra, hogy a 
tanárok és a szülők is kikapcsolódjanak, emellett örültem annak, hogy a diákjaink felléptek és bemutatták tehetségü-
ket, valamint annak is, hogy az előadott műsorszámokban sok volt angol nyelvű, ezért tudtam élvezni én is a produk-
ciókat.  
6. Milyen terveitek vannak a jövőre vonatkozóan?  
Emily: - A közeljövőben mindenképpen be kell fejeznem az iskolát, az utolsó szemeszteremet az alapképzésben, majd 
folytatom a tanulmányaimat a mesterszakon. Szeretnék tanítani, remélem, leszek olyan szerencsés, hogy majd ismét 
eljöhetek Makóra, a SZIGNUM-ba, és az oktatás élményét újra megtapasztalhatom itt.  
Leah: - A jövőben szeretnék foglalkozni szociális munkával és külföldön élni. Remélem, sikerül majd ezt a két szándé-
kot összekapcsolni. Makó egy gyönyörű város, amit különösen szeretek benne, az a Maros-part és maga a folyó, ami 
igazán megragadó. Ezért is szeretnék egyszer ide visszajönni még.  
 

A beszélgetés lejegyzése a makói VTV felvétele alapján történt.  
Köszönjük a tolmácsolást Csapóné Mátó Mónika tanárnőnek.  

(Sz.A.) 
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ESEMÉNYNAPTÁR 
2012. december 

10. h - 
14. p 

Betlehemes műsorok szociális otthonokban, 
kórházban, 7-12. évf.: szeretetszolgálat 

11. k Énekverseny a Kodály hét keretein belül 

13. cs Tantestületi értekezlet 

15. szo Munkanap, hétfői órarenddel 

17. h Felsős-gimis karácsonyváró idegen nyelvi dél-
után 

18. k Közös iskolai karácsonyi ünnepség, szentmise, 
testvérosztály-akció, dolgozók karácsonya 

18. k- 
20.cs 

Tanári lelkigyakorlat Makón 

19. sze 
– 
2013. 
jan. 2. 
sze 

         Téli szünet 

3. cs Első tanítási nap 

HÍREK 
 

SPORT, SPORT, SPORT 
 

Foci 
A Városi Diákolimpián a 4. osztályosokból álló focicsa-
patunk az alábbi eredményeket szerezte az eddigi mér-
kőzéseken: SZIGNUM - Földeák 3 – 0, SZIGNUM - 
Apátfalva 7 – 0, SZIGNUM - Kiszombor  1 – 7, SZIG-
NUM – Kálvin Téri Református Általános Iskola 3 – 3, 
SZIGNUM – Katolikus Általános Iskola 5 – 1, SZIGNUM - 
Almási Iskola   4 - 3  
A csapat tagjai: Magyar Gábor, Reisz Gábor, Bohák 
Dominik, Pici Hunor, Szabó Martin, Szabó Dániel, Szél 
Zalán, Czervenkó Ákos, Matajsz Patrik  
Góllövők: Bohák Dominik 13  gól, Piczi Hunor  5 gól, Re-
isz Gábor 2 gól, Szabó Martin 1 gól 
Az őszi fordulókat teljesítve várjuk a tavaszi folytatást, a 
csapat jelenleg a dobogó harmadik helyén áll! További 
szép sikereket kívánunk a csapatnak, és felkészítőjüknek, 
Kispál Csaba tanár úrnak.  

 
Terematlétika gyerekbajnokság 

A városi terematlétikai gyerekbajnokságot alsós tanulók 
számára 2012. november. 27-én, a makói Sportcsarnok-
ban rendezték meg. A 2000-2006-os korosztálynak 
rendezett megmérettetésen kb. 300 gyerek mérte össze 
tudását 3 versenyszámban (rajtversenyben, távolugrás-
ban és medicinlabda dobásban).  A helyezetteknek plé-
bánosunk, Pálfai Zoltán atya adta át az érmeket.  
 A verseny a számok tükrében: 
18 alsós versenyzőnk, 17 érmet (5 arany, 6 ezüst, 6 
bronz) szerzett, 4 tanuló két érmet is, 9 diákunk egyet, 2
-en éppen csak lemaradtak a dobogóról (Varga Réka, 
Matajsz Patrik), 3 fő az 5-6. pontszerző helyen végzett 
(Horváth Dominik, Kabát Goldina, Igaz Dániel) 
Részletes eredmények: 
Rajtverseny: I. Túri Edina (3.b), II., Vadlövő Katarina 
(1.a), Mészáros Zsóka (3.b), Andrási Lia (2.b), III. Ágos-
ton Eszter (1.b), Bohák Dominik (4.a), Nándori Mária 
(1.a) 
Távolugrás: I. Bohák Dominik (4.a), II. Csizmazia Csenge 
(4.b), III. Vadlövő Katarina, Kabók Jennifer (2.b) 
Medicinlabda dobás: I. Ágoston Eszter (1.a), Túri Edina 
(3.b), Lengyel Boglárka (2.b), II. Kőrösi Lóránt (2.a), Ha-
lász Patrik (1.a), III. Varró Máté (1.b) 
A mindenkinek járó testnevelés ötös mellett, az érmesek 
osztályfőnöki dicséretben, a többiek szaktanári dicséret-
ben részesültek. A versenyre felkészítő és a gyerekeket 
koordináló pedagógus Kanderné Németh Györgyi ta-
nárnő volt. A testnevelés órákon segítették a munkáját 
Győrfi Józsefné, Varga Erika, Szabó Anita Mária és 
Nándori Gáborné pedagógusok. Gratulálunk, további 
szép sikereket kívánunk! 
 

PLÉBÁNIAI HÍREK 
Decemberi kitekintő 

• 15. mise után Taize-i imaóra lesz, melyre szeretettel 
hívunk és várunk mindenkit! 

• 21. péntek - bűnbánati liturgia, vendég atya Zatykó 
László OFM. Ezen a napon esti mise lesz előtte gyónási 
lehetőséggel, rorate nem.  

• 23. Nagyszülők, idősek Karácsonya a plébánián a 
nagymise után – előadásra kerül a tavalyi, nagy sikerű 
„házalós betlehemes”. 

• 23. 17 órakor a városi adventi koszorún Fidelis nővér 
csoportja adja elő a szökőkútnál a nagy Betlehemest és 
Zoltán atya gyújtja meg a negyedik gyertyát.  

• dec. 20-21. Házakhoz mennek betlehemezni a gyere-
kek, azok jelentkezését várják, akik szívesen fogadnák 
őket, jelezzék Fidelis nővérnél, vagy Tóth Zsoltnál vagy 
a sekrestyében névvel, elérhetőséggel együtt.  

• 24. a Betlehemi lángot lehet hazavinni a templomból az 
előzetes tervek szerint 

• 25. a nagy Betlehemest az ünnepi misén adják elő, nem 
Szentestén éjfélkor! 

• 30. családok megáldására kerül sor a nagymisén 
Minden programra szeretettel hív és vár mindenkit a  

plébánia, és a szervezők nevében Fidelis nővér. 

ECL SZAKMAI FÓRUM A SZIGNUM-BAN 
  2012. november 28-án, szerdán, szakmai fóru-
mot rendezett a SZIGNUM Nyelvvizsgacentrum 
a kistérség nyelvtanárainak. Dr. Bajnóczy Beat-
rix, a Szegedi Tudományegyetem tanára az ECL nyelv-
vizsgatípusról tartott előadást az érdeklődő kollégáknak. 
A kistérségben egyedülálló Nyelvvizsgacentrum komoly 
jelentőséggel bír nem csak az egyházi iskola, de a város 
oktatási életében is. Ezáltal nyílik lehetősége a makói ta-
nulóknak, lakóhelyükön megszerezni ECL és TELC típusú 
nemzetközi, államilag akkreditált alap-, közép- és felső-
fokú nyelvvizsgát angol és német nyelvből. 
  A SZIGNUM Nyelvvizsgacentrumban azonban nem csak 
nyelvvizsgázni lehet; felkészítő tanfolyamokat, diák prog-
ramokat és szakmai fórumokat is szervez az intézmény.  


