
 

 

2013/2014. tanév AZ ÉRTÉKEK  ÉVE 

BÖJTE CSABA: ADVENTI ÜZENET 
„Itt állsz Uram a XXI. századi Jeruzsálem falai előtt, előttünk. Szemedben könny-
csepp, és nekem nincsenek érveim. Mégis arra kérlek, hogy ne bűneinket nézd, 
hanem újabb adventünkben jósággal jöjj közénk. Ajándékozz meg érdemtelen 
gyermekeidet egy újabb eséllyel, egy szép Karácsonnyal. 
Istentől áldott adventi megtérést, szent időt kívánok szeretettel, Csaba testvér” 

(A részlet forrása: internet) 

 

ÁLDOTT, SZERETETTELJES, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 

ÉS SZERENCSÉS, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK 

MINDEN DOLGOZÓNK NEVÉBEN DIÁKJAINKNAK, CSALÁDJAIKNAK 

TÁMOGATÓINKNAK ÉS MUNKATÁRSAINKNAK! 

 

        

 

IX. évfolyam 12. szám 2013. december 

A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium   

Szent Gellért  Diákotthon havilapja 

Az adventi koncert utáni agapéra sütemény felajánlásokat köszönettel 
elfogadnak a szervezők. Aki szívesen süt az alkalomra, az elkészült 

finomságokat a plébánián vagy a sekrestyében adhatja le.  

TISZTELT SZÜLŐK! TISZTELT TÁMOGATÓINK! 
Hálásak vagyunk Önöknek, hogy anyagi támogatásuknak köszönhetően sikerült pótolnunk az Iskola utca felőli épületrész előtt kipusztult 
két gömbkőrist, melyeket környezetvédelmi tagozatunk indulásakor ültettek az osztályok. A fák beszerzésében nyújtott segítségéért kü-
lön köszönetünket fejezzük ki Bende Sándor szülőnek és munkatársának, aki a csemeték elültetésében segített.  

További támogatásukban bízva tisztelettel a SZIGNUM közössége nevében: 
Szűcs Péter igazgató 



 

 

FIGYELEM! HAMAROSAN DÖNTENED KELL!  
 
Kiknek ajánljuk a gimnáziumot? 
Akik jó tanulmányi eredménnyel rendel-
keznek és még nem tudták eldönteni, mi-
lyen pályát választanak maguknak. 18 
évesen megalapozottabb döntést hozhatsz. 
 
Mire lesz szükséged, bármilyen pályára lépsz? 
Idegen nyelvtudásra. 
 
Melyek azok a pályák, amik ugrásszerűen fejlődnek  
napjainkban? 
A környezettudománnyal, környezetvédelemmel kap-
csolatos egyetemi szakok és OKJ-s szakmák. 
 

A SZIGNUM ezeket nyújtja számodra! 
 

4 ÉVFOLYAMOS EMELT SZINTŰ IDEGEN NYELVI TAGOZAT  
KÖRNYEZETVÉDELMI TAGOZAT  

 
Nyílt nap: Nyílt nap:   

 2014. január 14. kedd 2014. január 14. kedd 
Nem makói diákok számára saját kollégiumunkban  

ellátást biztosítunk. 

FÓKUSZ - ADVENT 

MEGÁLDOTTÁK AZ EGYHÁZI ÉV KEZDETÉN  
A SZIGNUM ADVENTI KOSZORÚIT 

 
   Megtelt a makói Szent István Király templom az új egy-
házi esztendő kezdetén. Pálfai Zoltán plébános atya har-
minc adventi koszorút áldott meg az ünnepi szentmisén, 
melynek szentbeszédében a készülődés fontosságát és az 
Úr jövetelének közelségét emelte ki. Ezt jelképezendő, a 
plébánia felnőtt hittanosai meggyújtották az első lila színű 
gyertyát a templomi közösség adventi koszorúján. A kö-
vetkező hetekben hajnali rorate misékkel, Karitász-
gyűjtéssel készülnek a hívek Karácsonyra. 
   „Advent az Istennel való találkozás más hangsúlyára 
irányítja a figyelmünket; nem mi megyünk hozzá, Ó jön 
felénk. Ennek jeleit fel lehet fedezni a mindennapok apró 
rezdüléseiben, ha figyelmesek vagyunk. Jeleket küld fe-
lénk, és csak azt kéri tőlünk, virrasszunk és legyünk ébe-
rek. Ezzel a lelkülettel kell készítenünk a szívünket kará-
csonyig, hogy mi magunk eszközei lehessünk annak, hogy 
a szeretet eljusson mások felé is. - foglalta össze az ad-
venti időszak lényegét Pálfai Zoltán plébános atya. 
   Az advent szó Úrjövetet jelent, és a karácsonyt meg-
előző négy hetet jelenti; első vasárnapja egyben az 
egyházi év kezdete is. A katolikus egyházban ennek az 
időszaknak a liturgikus színe a lila, amely a bűnbánat 
jelképe. Ezért található az adventi koszorún három lila 
gyertya és egy rózsaszínű, ez utóbbit a harmadik, az 
örömvasárnapon kell meggyújtani. Advent időszakához 
számos szép hagyomány kapcsolódik, ilyenek a hajnali 

szentmisék, a 
böjt, a betle-
hemezés szo-
kása, és a 
jótékonyko-
dás. 
   A makói 
Szent István 
Király plébá-
nia számos 
lehetőséget 
kínál Advent bensőséges megéléséhez; hétköznaponként 
reggel 6 órától rorate misék vannak, 18-áig karácsonyi 
Karitász-gyűjtést szervez rászoruló családok számára 
tartós élelmiszerekből és tisztítószerekből; lelki gyakor-
latba, házalós betlehemesbe és idősek karácsonyába 
lehet bekapcsolódni. A november 30-án tartott kézműves 
nap során készített mézeskalács alkotásokat december 
14-én, jótékonysági vásár keretében lehet megvásárolni. 
Az akció során gyűjtött bevételt makói rászoruló csalá-
dok közt osztják majd szét.  
   Advent első vasárnapján a plébániához tartozó csalá-
dok és a SZIGNUM osztályai által készített, harminc ad-
venti koszorút áldottak meg a templomban, amelyek 
mindegyikén fellobbant az első lila színű, hitet jelképező 
gyertyaláng.  
   A SZIGNUM nagy adventi koszorúját az idei esztendő-
ben is Vajda Magdolna és Kocsis-Savanya Antal peda-
gógusok készítették.  

Rajzverseny Adventi rajzversenyt hirdetett Brzózka Marek tanár úr. A felhívás részletei a plakátokon találhatók. 
 
Cipősdoboz akció A belvárosi plébánia felhívására a moldvai csángó gyermekek számára hirdettünk gyűjtő akciót, 
amelynek során több mint 30 cipősdoboznyi ajándék és ruhanemű gyűlt össze. Köszönjük felajánlásaikat, amellyel 
széppé teszik az ajándékozottak karácsonyát! 
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VELÜNK TÖRTÉNT 

FERGETEGES HANGULATÚ ERZSÉBET BÁLUNK VOLT 
 
   Remek hangulatban ünnepelt együtt a makói szent István Egyházi Általános 
Iskola és Gimnázium pedagógus és szülői közössége november 16-án. A 7. alka-
lommal megrendezett Szent Erzsébet bálunk középpontjában ismét a jótékonyság 
és a hagyományok folytatása állt; kézműves vásárt szerveztünk, rózsával szentelt 
meg kenyeret Pálfai Zoltán plébános atya és megkerestük a táncparkett ördögeit 
is. 
   Az önként vállalt feladatok és a közösen végzett munka fontosságára hívta fel a 
figyelmet nyitó beszédében igazgatónk, Szűcs Péter: „Szent Erzsébet az egyik leghi-
telesebb példája az önzetlen szeretetnek és a másokra való odafigyelésnek. Mai 
társadalmunk is közösségi összefogást kíván tőlünk az egyes helyzetek megoldásá-
hoz. Iskolánkban arra neveljük a gyerekeket, hogy legyenek érzékenyek a környeze-
tükben élők problémáira és szívesen vegyenek részt karitatív kezdeményezésekben. 
Ezért működik nálunk Szeretetszolgálat és járunk betlehemezni idősekhez, betegek-
hez. Mi, tanárok próbálunk példát mutatni és egy-egy cél mögé odaállni.”- foglalta össze a bál alapgondolatát 
intézményünk első embere. 
   A SZIGNUM 2007-ben alapította jótékonysági rendezvényét, melynek sikeréért minden évben a dolgozóink és a 
tanulóink együtt dolgoznak. A pedagógusok az idén több mint száz szemet gyönyörködtető kézműves ajándéktár-
gyat készítettek és kreativitásunkat közös éneklésben is megmutattuk; diákjaink táncos, hangszeres és prózai pro-
dukciókkal szórakoztatták a rekordszámú vendégsereget. Az esten az Erzsébet-legendák tiszteletére rózsákat osz-
tottunk és kenyereket szentelt Zoli atya. Az ünnepi vacsora után pedig mindenki bemutatta tánctudását a Csikota 
zenekar fergeteges zenei kínálatára és versenybe szállt a parkett ördöge címért, majd próbára tettük szerencsén-
ket a tombolán is. 
   A szelvények, támogatójegyek és a kézműves tárgyak eladásából befolyt jelentős bevételt alapítványunk céljai-
ra fordítjuk; eszközfejlesztésre és tehetséges diákjaink támogatására.  

SZALAGOT KAPTAK A SZIGNUM VÉGZŐSEI 
 
   December 9-én a középiskola utolsó évét hirdető szalag került a 12. G-sek ruhájára és ezzel hi-
vatalosan is végzős gimnazistának számítanak a makói Szent István Egyházi Gimnázium utolsó éves 
diákjai. A hat évfolyamos emelt szintű angol nyelvi tagozat tanulói közül a legtöbben 2008 óta 
járnak a SZIGNUM-ba, de ketten az általános iskola első osztályát is itt kezdték. A héttői szalagtű-
ző ünnepség fő mondanivalója a lehetőségek és az értékek köré csoportosult, dekorációi ibolyaszín-
ben pompáztak.  
   „Olyan érzés számomra, mintha csak most kezdődne az utolsó gimnáziumi év. A szalag feltű-
zésével tudatosult bennem, hogy végzős vagyok. Jó érzés 
viselni és az is, hogy mások is láthatják, az idén érettségizni 
fogunk. Mondjuk, még erre nem akarok gondolni, egyelőre 
a februári szalagavató bált várom, ahol még gondtalanul 
együtt ünnepelhet az osztályunk. – beszélt érzéseiről Miklai 
Zsolt 12. G osztályos tanuló. 
   A SZIGNUM gimnáziuma 20 éves történetében hagyo-
mány a decemberi szalagtűzés, amelyen csak a pedagógu-
sok, a végzősök és a búcsúztató 11. évfolyam vesz részt. A 
bensőséges ünnepségnek az idén minden részletre kiterjedő 
koreográfiája volt: „A Pygmalion rövidített színpadi változatát adtuk elő a műsorunkban és ebben a főszereplő 
Eliza ibolyákat árul. Ennek a virágnak a színe jelent meg az asztalok díszítésénél és a terem dekorációján. Két hó-
napot dolgoztunk az osztállyal, hogy harmonizáljon egymással a tartalom és a külső megjelenés. – nyilatkozta a 
szervező 11. G-sek osztályfőnöke, dr. Páliné Brunner Éva tanárnő. 
   A tegnap feltűzött szalag a gimnazisták számára nem csak egy jelkép, de komoly mondanivalót is hordoz; az 
érettségire készülődés ténye mellett a fiatalok komoly döntés előtt állnak a jövőjükkel kapcsolatban. Erre utalt az 
ünnepi műsor záró gondolata is; a lehetőség mindenkiben ott van, hogy a benne rejlő tudást és értékeket kibonta-
koztassa, és szorgalommal, akarattal megvalósítsa az álmait. 

Nyelvvizsga sikerek 
   Tavaly megszerzett angol B2-es nyelvvizsgája mellett múlt hónapban sikeres mérettetett meg alapfokon francia 
nyelvből Reisz Mariann 12. G osztályos tanulónk. Végzős gimnazistánk a SZIGNUM francia óráink készült fel a 
vizsgára, Veréb Sándorné tanárnő segítségével.  
   Csányi Viktória (12. G) a francia alapfokú nyelvvizsga írásbeli részét tette le sikeresen, ugyancsak Veréb 
Sándorné tanárnő felkészítésével. Gratulálunk! 
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VISSZAPILLANTÓ 

MINI NÉPI MÚZEUM NYÍLT A MAKÓI SZIGNUM-BAN 
 „Minden közösség annyit ér, amennyit múltjából felvállalni és megőrizni 
képes, mert értelmes jelent megélni és jövőt építeni másképpen nem lehet”- 
Kovács László fazekas gondolatát választotta mottójául intézményünk Nép-
művészeti hetének. Az öt napon át zajló programsorozat népi használati 
tárgyak kiállításával nyílt meg. A száztíz darabból álló apátfalvi gyűjte-
ményben sok más mellett, kecskeszarv, hajtű, derékalj, sütőlapát, rokka is 
megtalálható volt. A diákok megismerkedhettek a korpával, rozmaringgal, 
régi kávéőrlővel, habverővel is. Mindezek érdekessége, hogy egytől-egyig 
magyar népdalokban fordulnak elő, ezek szövege a tárgyak mellett elol-
vasható és el is énekelhető volt. A legtöbb, egy nótában található tárgy, 
szám szerint öt, az „Itt a farsang, áll a bál” kezdetűből elevenedett meg a 
rendhagyó, népi kiállításon. A mini múzeum minden érzékszervre hatott; 
népzene hallgatása mellett lehetett bejárni. 
Az autentikus élményt fokozta, hogy a SZIGNUM pedagógusai közül töb-
ben, az intézmény igazgatójának vezetésével a hétre alkalomra népi ruhát 
öltöttek; kalocsai, kalotaszegi, matyó és dél-alföldi viseletben tanítottak. „Át 
kell adni a fiatalabb nemzedékeknek a néphagyományt, mert ez biztosítja 
a gyökerekből való állandó táplálkozást, a tiszta forrást, miképpen messzi-
ről a falu tornya mutatja az utat a helyes irányba, ahol az otthonát találja meg az ember.”- foglalta össze a gyűj-
temény üzenetét Vargáné Nagyfalusi Ilona néprajzos-tanító.  
A Népművészeti hét gazdag programkínálatában volt táncház, mesemondó és népdaléneklési verseny és Berecz 
András mesemondó is tartott előadást „Le az úton, egy fűszálon” címmel. 

A „Bemutatom a kedvenc népmesém 
hősét” című esszépályázat helyezettjei: 
I. Reisz Gábor (5.b) 
II. Hudák Anna (5.b) 
III. Györe Stefánia (5.a) 
Az iskolai népmesemondó verseny  
helyezettjei: 
2-3. osztályosok: 
I. Deneus Eliza (3.b) 
II. Horváth-Varga Sára (3.b) 
III. Márton Barnabás (3.b) 
4-5. osztályosok: 
I. Burger Benedek (4.a) 
II. Balogi Panna (5.a) 
III. Németh Sándor (4.b) 
A népdaléneklési verseny helyezettjei: 
1-2. osztály: 
I. Hudák Mátyás (1.a) 
II. Venk Dániel (2.a) 
III. Ágoston Eszter (2.b) 
3-4. osztály: 
I. Burger Benedek (4.a) 
II. Vadlövő Anna (4.b) 
III. Németh Lea (3.a) 
5-6. osztály: 
I. Hudák Anna (5.b) 
II. Kordás Patrícia (5.b) 
III. Bencze Tünde (6.b) 
7-8. osztály: 
I. Kőrösi Fanni (8.G) 
II. Veréb Dániel (8.G) 
III. Weszely Regina (8.G) 
9-12. évfolyam: 
I. Nacsa Krisztina (12.G) 
II. Pásztor Anna (11.G) 
III. Cosa Diana (10.G)  
    és Kadácsi Dalma (11.G) 

RÉSZLETEK A „BEMUTATOM KEDVENC NÉPMESÉM HŐSÉT”  
FELHÍVÁS NYERTES PÁLYÁZATAIBÓL: 

 
Prücsök: „Tetszett a mesében, hogy a szegény embernek, aki sokat 
dolgozik, szerencsés módon jobbra fordul az élete. A kedvenc szerep-
lőm kicsit bátor, rafinált, gondolkodó, egyszerű parasztember volt, aki 
nem bántott meg senkit, nem volt gonosz, rossz szándékú. Meggazda-
godásában a szerencse is segítette. „ Reisz Gábor I. helyezett 
 
A rest leány: „Gyermekkorom kedves meséje. A történettel már kis-
lány koromban megismerkedtem, az esti mese olvasások alkalmával. 
Családunkban azóta is gyakran elhangzó mondat „Aki nem dolgozik, 
az ne is egyék!”- ami ennek a mesének a fő mondanivalója. A törté-
netben megláthattuk, hogyan lesz egy lusta, elkényeztetett lányból 
talpraesett háziasszony. Azért ő a kedvenc mesehősöm, mert megmu-
tatta, hogy mindenki meg tud változni, ha akar és jobbá tud válni, ha 
valóban szeretne.” Hudák Anna II. helyezett 
 
Mátyás király: „Egész kicsi korom óta szeretem a Mátyás királyról 
szóló népmeséket. Azért szeretem a főhőst, mert valós személy. Min-
den történetéből kiderül, hogy igazságos volt, szerette és becsülte az 
egyszerű, dolgos, szegény népet és a vitéz, bátor, becsületes, eszes 
embereket. Mindig megbüntette a kapzsi, gonosz, zsarnok, népnyúzó, 
gazdag urakat és megjutalmazta a jókat. A történetek mindig humo-
rosak és tanulságosak, vagy csattanóval végződnek. Az igazságosság 
mindig nagyon fontos volt számára. Az emberek azóta is vágynak 
erre, és amikor nem találják, gyakran így szólnak: Meghalt Mátyás, 

oda az igazság!” Györe Stefánia III. helyezett 

A SZIGNUM igaz meséje  
Mi leszek, ha nagy leszek? 

Tomi: „nyomozó, feltaláló, autószerelő és állatorvos” 
Panni: „fodrász, tanító néni, énekesnő és orvos” 

Tomi és Panni:  
„Bármelyik foglalkozást választhatjuk.  

A nyelvtudásunk megvan hozzá.  
Mi SZIGNUM-os diákok vagyunk!” 
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VELÜNK TÖRTÉNT 
KÖKÉNYMAGOKAT VITT EMLÉKBE MAKÓRÓL BERECZ ANDRÁS 

Az ország leghíresebb mesemondója, Berecz András látogatott el a makói Szent 
István Egyházi Általános Iskola és Gimnáziumba. A népi kultúra utazó követének 
számító művész ízes beszédével, dalaival és humorral átszőtt tanulságos, megha-
tó történeteivel a gyergyói tájakra repítette teltházas közönségét. 
Csodálatos szövetség köttetett egy közös énekléssel a Kossuth-díjas mesemon-
dó és a makóiak között; ezután ha megkérdezik tőle, milyen a barnamedve 
szőre, akkor tudni fogja, hogy fekete és azt is, hogy ezt a strófát itt tanította 
meg hallgatóságának. Mert Berecz András szerint egy vidám dal mindig jól 
jön, különösen a mesékhez. „Nagy szükség van ma a mesére, mert minden baj-
ra gyógyírt jelent és közösséget teremt. Ugyanígy az éneklés is. Mindkettő valami gyönyörűséges mondanivalót hor-
doz. Mint az a népdal sor, amit előadásom címének választottam: Elment, elment az én párom, Le az úton, egy fűszá-
lon, hát lehet annál szebb munkája a nyelvnek, hogy az elválás szenvedésterhét nem a földre, nem az égre, hanem 
egy fűszálra bízzuk?”- vezette be a népzene rejtelmeibe közönségét az ismert gyűjtő.  
Berecz András makói előadásán úgy mesélt, ahogyan csak ő tud; ízes beszéddel és rengeteg humorral szőtte tanulsá-
gos, olykor megható történeteit. Egyedül varázsolt egy egész világot; megelevenített tárgyakat, elrepített a Gyilkos-
tóhoz és a Havasokba a népmese nyelvén. Végigkövette egy pázsit zöld posztó történetét egészen ruhaszállá válá-
sáig és elbeszélte, hogyan kell táncolni a marosszéki forgatóst. Legalább hat iskolai tantárgy bölcsességét használta 
fel anekdotáiban; fizika, nyelvtan és irodalom, földrajz, illemtan és ének leckéket is adott. Közben meg-megkóstolta 
a Népművészeti kiállítás kökény termését és a gyümölcs magvait eltette látogatása emlékére, hogy elültesse azokat 
a kertjében.  
Berecz András beváltotta előadása elején tett ígéretét, miszerint mondanivalójában „lesz tepertő.” Valóban mindaz 
a lényeg benne volt, amit egy igazi mesemondó szívvel-lélekkel átadhat közönségének.  
A program a SZIGNUM Népművészeti hetének kiemelt eseményeként, az intézmény Könyvkuckójának és Sza-
badegyetemének közös szervezésében valósult meg. 

AKIKNÉL NINCS VERS DALLAM NÉLKÜL – A SZÉLKIÁLTÓ LÉPETT FEL A SZIGNUM-BAN 

Koncertet adott a Szélkiáltó együttes hétfőn a makói Szent István Egyházi Általános 
Iskola és Gimnáziumban. A pécsi gyökerű zenekar verselt, zenélt, rímeket faragott és 
hangszereket mutatott be úgy, hogy táncra is perdültek a költemények. Az interaktív 
irodalomóra egyben időutazás is volt, ahol a magyar irodalom nagy alakjainak legszebb műveit énekelték meg. 

„Azt szeretnénk megmutatni az előadásunkban, hogy vers és zene hogyan él együtt évszázadok óta. Ennek legősibb 
megnyilvánulásai a népdalok. Később a költők dallamokra írták a költeményeiket, amelyek nagyon sok inspirációt 
adtak nekik; olykor jelölték is a versek előtt, mely nótára lehet őket elénekelni. Később a zene és a szöveg teljesen 
szétvált, mi pedig megpróbáljuk azokat újra egymáshoz közelíteni és minden korosztály számára szerethetővé tenni. 
– ismertette Lakner Tamás, a zenekar vezetője a hitvallásukat. 

A jövőre negyven éves zenekar négy lelkes, önkifejezésre vágyó magyar-ének szakos főiskolai hallgató társulásában 
alakult Pécsett. Nevüket József Attila Szélkiáltó madár című költeményéből merítették. Az együttes a magyar és a 
világirodalom remekeit énekli meg, amelyekhez a zenét saját 
maguk szerzik. A most bemutatott „Vers és dallam” műsoruk-
ban Tinódi Lantos Sebestyén, Balassi Bálint, Csokonai Vitéz 
Mihály, Petőfi Sándor, Arany János és Weöres Sándor művei-
ből válogattak. A rendhagyó irodalomórába bevonták fiatal 
közönségüket is; muzsikáltak és olyan kecskerímeket faragtak 
együtt, ahol a „kecske rí: mek.”, tehát a szavak hangsúlyozá-
sán volt a lényeg. Nagy sikert aratott, hogy az együttes a 
rock and roll, a bécsi keringő és a blues dallamain is megszó-
laltatott tankönyvből ismert sorokat, és így közelebb vitt min-
denkit a versek titkaihoz és szeretetéhez. A program a SZIG-
NUM Könyvkuckó TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0092 kódjelű 
nyertes pályázatának eredményeként valósult meg. 

Mikulás-futás 
   Közel ezren, - köztük a SZIGNUM második és harmadik évfolyamosai- vettek részt az oktatási 
intézmények tanulói számára rendezett városi hagyományos Mikulás-futáson, amely már máso-
dik esztendeje egy hangulatos, vidám főtéri felvonulást jelent a Hagymaháztól s a frissen meg-
nyitott műjégpálya sátráig. A lelkes résztvevők Mikulás sapkában gyalogolták végig a távot, 
amelynek végén közös, karácsonyi dalénekléssel zárult a téli program.   
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FÜRKÉSZ OLDAL 
PÉLDA-KÉP: 

Sikeres Magyar Diákok!:  Rózsa Csilla 
   A 16 éves golfozó lány Magyarország leg-
fiatalabb országos golfbajnoka, idén legyőzte 
a sportág Európa-bajnokát is. A most még 
amatőr játékosnak már 11 évesen az volt az 
álma, hogy profi versenyző legyen. Akár 250 
méterre is el tudja ütni a labdát és megvan a 
terve, hogyan juthat ki a riói olimpiára. A junior korosztály-
ban már most a legjobbak között van, férfiütőket használ 
és a junior fiúk is kikapnak tőle. 
   Fiatal kora ellenére, sok eredménnyel a háta mögött így 
vall: „Jó érzés a legjobb magyarnak lenni, nagyon büszke 
vagyok rá, főleg, hogy eddig a legfiatalabb versenyző-
ként sikerült ezt a címet elérnem. Viszont nem lehet elha-
markodott kijelentéseket tenni, ugyanis ebben a sportban a 
nehezen kiszámítható eredmények miatt nincs világbajnok-
ság, csak világranglista, hiszen nem lehet kimondani, hogy 
ha egyszer nyertél, akkor te vagy a legjobb”  
   Csillának a jövőre nézve két lehetősége van, vagy két év 
múlva, folyamatos jó játék és fejlődés után, megpróbál a 
profik közé kerülni, vagy ösztöndíjjal egy amerikai egye-
temre megy és hat év múlva áll profinak. De addig is csak 
a golfra koncentrál, hiszen technikáját még tökéletesítenie 
kell, és fontos, hogy jól bírja a stresszt, jól tudjon teljesíteni 
nyomás alatt, hiszen a közelgő riói olimpián ismét ott lesz a 
golf. Az olimpiára a profi versenyeken megszerzett ranglis-
tapontokkal lehet kijutni, amatőrként pedig szabadkártyá-
val lehet a profi versenyeken részt venni, így egy amatőr is 
kijuthat Rióba, és Csilla meg is próbálja. 
   Bár a golfot a gazdagok sportjának tartják, de a kezdő 
felszereléshez már 20-60 ezer Ft-ért hozzá lehet jutni, akár 
újonnan is, a golfpálya használathoz viszont mindenhol sza-
bályvizsga szükséges. A siker alapja azonban a szorgalom, 
mert „lehetsz bármilyen tehetséges, ha lusta vagy, nem 
juthatsz el a legjobbak közé”. 
Érdekességek: A karácsonyról: A Christmas szó az óangol 
„Cristes maesse” kifejezésből ered, Krisztus miséjét jelenti. 
• A világ legmagasabb karácsonyfáját 1950-ben, Wa-

shingtonban állították, nagyjából 70 méter magas volt. 
• A magyalkoszorú Krisztus töviskoronáját jelképezi, a piros 

bogyók pedig a vérének cseppjeit. 
• A szaloncukor ősét, a fondantcukrot, először Franciaor-

szágban készítették el, illetve kezdték összecsavart pa-
pírba helyezve árusítani. 

• A mandarin ajándékozása a 12. századi Franciaország-
ból ered, ahol gyümölcsökkel és diókkal teli csomagokat 
hagytak az apácák a szegények ajtói előtt. 

• A karácsonyi dalok éneklése egy régi angol hagyomány-
ból ered, mely során énekkel kívántak minden jót a szom-
szédjaiknak. 

Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: Jégvarázs - amerikai, animációs családi film 
A félelmet nem ismerő, derülátó 
Anna hosszú útra indul a tagbasza-
kadt hegylakó, Kristoff, illetve hűsé-
ges rénszarvasa, Sven társaságá-
ban, hogy felkutassa nővérét, Elsát, 
akinek jeges hatalma Arendelle királyságát az örök tél 
országává változtatta. A Mount Everesthez hasonló környe-
zetben Anna és Kristoff misztikus trollokkal és a vidám hó-
emberrel, Olaffal találkoznak, majd megküzdenek az ele-
mekkel a királyság megmentéséért folytatott harcban. 

VILÁGJÁRÓ: LETTORSZÁG 
Történelmük röviden: A lettek ősei balti 
törzsek voltak. A térségben már a Kr. 
előtti 3-2. évezredben lakott terület volt. 
Észtországhoz hasonlóan a terület gyak-
ran más népek (svédek, oroszok, németek) fennhatósága 
alá került. Az utolsó orosz csapatok 1994-ben vonultak ki 
az országból. 
Személyiség: A lettek szkeptikusak, és míg az idősebbek 
zárkózottak és nem nyitnak új kultúrák felé, addig a fiatal-
ságot épp ennek az ellenkezője jellemzi. Csak akkor moso-
lyognak, ha van rá okuk, viszont segítőkészek és kedvesek, 
ha az ember jobban megismeri őket. 
ZÁSZLÓ: A legenda szerint egy lett törzsvezér halálosan 
megsebesült egy csatában. Testét fehér gyolcsba csavarták 
a harcok végéig, amikor méltó temetést tudtak biztosítani. 
A temetéskor vették észre, hogy a gyolcsot az alvadt vér 
vörösre festette mindenhol, kivéve azt a sávot, ahol a test 
feküdt. Innen erednek a zászló 
színei. 
NÉHÁNY FONTOS SZÓ: 
Szia! = Sveiks! 
Köszönöm = Paldies 
Igen = Jā 
Nem = Nē 
Szeretlek! = Es Tevi Mīlu! 
ÍZVILÁG: Sklandu rauši: Répával vagy krumplival elkészí-
tett sütemény. Nagyon fontos, hogy ezt az ételt kézzel kell 
elkészíteni. 
ÜNNEPEK: 
November 18. Függetlenség napja, Lettország 
„születésnapja”         
Május 4. Függetlenség kikiáltása 
ZENEAJÁNLÓ: Instrumenti - Pilnīgi Viens (Magyarul: 
Teljesen egyedül) 
ZENEAJÁNLÓ: 
AMIT ÉRDEMES MEGLÁTOGATNI LETTORSZÁGBAN: 
Venta vízesés: kicsivel magasabb, mint 2 
méter és kb.: 270 m széles 
 
Ventspils: Lettország fontos kikötője 

 
 
Riga: A főváros renge-
teg látnivalóval 
 

 
TUDTAD? 
Lettország egyik híressége a borostyánkő. 
2014-ben Rigában rendezik meg a nemzetközi kórustalál-
kozót. 
 
JÁTSSZ VELÜNK! 
Kérdések: 
1. Mi Lettország fővárosa? 
2. Mit jelent az ’Es Tevi Mīlu!”? 
3. Mely hónapokban van nemzeti ünnepük? 
4. Milyen étel a Sklandu rauši 
5. Milyen széles a Venta vízesés? 
 

Írd a szelvényen a vonalra a helyes választ és dobd a  
VILÁGJÁRÓ feliratú ládába.  

A szelvényeket és a ládát a nagyelőadónál találod. 
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SZIGNUM-OLDAL 

ISTEN SZOLGÁJA, A SZOLGÁLÓ SZERETET PÉLDAKÉPE 
Év végi gondolatok Bálint Sándortól 

 
   Novemberi számunkban Bálint Sándorról, a katolikus nép-
rajztudósról írtunk, aki életét, mindennapjait, tetteit mindig 
az Istenhez mérte. Különösen egy-egy év végén tekintett 
vissza, és tartott szigorú önvizsgálatot: 
„Szeretnék most is visszatekinteni. Voltaképpen nem sokat 
tudok az évről mondani. Annyira kívül vagyok már sok 
mindenen, hogy mintha nem is rajtam történt volna, ami 
történt. Nem keresek már semmit, de mindent elviselek. 
Az utak még mindig nyíltak, de mindinkább Istenhez 
egyenesednek. A sebek is nyíltak, de lassan már csak az 
angyalok látják őket. Minden kezdi az értelmét, vagy 
inkább a jelentőségét elveszíteni a szememben, hogy be-
levakuljak az EGY szükséges látásába. A lélek sötét éj-
szakájában bolyongok, mert méltónak akarok a hajnalra 
ébredni. 
Különös, hogy éppen most kezdem minden szavamat elve-
szíteni, amikor annyi volna a mondanivalóm. 

Különös, hogy most kezdek igazán szerel-
mes lenni, amikor ott a földön már nincs kit 
szeretnem, mert már mindenkit egyformán 
szeretek. 
Különös, hogy éppen most kell mindenből 
kimaradnom, amikor az áldozat túlcsordul 
bennem.  
Különös, hogy most nem maradok magamra, amikor élet-
re-halálra együtt vagyok mindenkivel.  
Nem lázadozom. Nem akarok meghalni, de élni sem. Nem 
sóvárgok a vértanúság koronája után, de mindig kész 
vagyok elfogadni. Nincs már panaszom és kívánságom. 
Már minden olyan természetessé és félelmetessé vált, 
hogy Isten gondviseléséhez menekülök előle.” 

Kedves Olvasó!  
Bálint Sándor mély gondolataival kívánok áldott, békés, 

boldog új évet: 
 

Barócziné Jantos Éva tanárnő 
 

 

    In Makó, Hungary, students and teachers prayed together for peace, especially in Syria, and then held a 

variety of activities to mark Peace Day. Students made wall decorations from dried flowers and joined in games 

and races in the nearby parks.  

MŰVÉSZETI NAGYÍTÓ 
Idézet gyűjtemény 

Arany János: Jobb ízű a falat, ha mindnyájan esznek. 
Babits Mihály: Vétkesek közt cinkos, aki néma. 
Bibó István: A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a 
félelem. 
Bródy Sándor: A bogáncs sosem fog rózsát teremni. 
Eötvös József: Csak addig vagyunk szigorúak mások 
iránt, amíg magunkat meg nem ismerjük. 
Feleki Kamill: Van, aki hosszan fejezi ki magát, hátha 
közben eszébe jut valami. 
Jókai Mór: Esni csak lefelé lehet, fölfelé soha. 
A zseni nem tanul, hanem tud. 
Kossuth Lajos: A múlt a jövendő tükre.  
A félelem mindig rossz tanácsadó.  
Karinthy Frigyes: Nem értünk rá tanulni, mert folyton taní-
tottak. 
A nemek közötti kapcsolatban a férfi annyira lesz férfi, 
amennyire a nő nőnek tartja magát.  
József Attila: Fecseg a felszín, hallgat a mély.  
Ne légy heves, bár munkádon más keres;  
Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy 
az égen, úgy érdemes. 
Madách Imre: A tett halála az okoskodás.  
Ember küzdj, és bízva bízzál! 

Mikszáth Kálmán: Az író olyan, mint a havasi kürt, csak 
messziről jó hallgatni.  
A tanuló azt hiszi, hogy nehéz a munkája, pedig ő csak a 
kocsi, és a tanító a ló. 
Molnár Ferenc: Az asszony olyan mint a monokli: Elegáns 
viselet, de nélküle jobban lát az ember. 
Móricz Zsigmond: Aki éjszaka legény, az nappal is le-
gyen legény! 
Petőfi Sándor: Hol a szabadság, ott van a haza.  
Hiába minden szép és jó beszéd, ha meg nem fogjátok 
az elejét. 
A virágnak megtiltani nem lehet, hogy ne nyíljék, ha jön 
a szép kikelet.  
Sokat beszéltek, szépet beszéltek, de ebből a hon még 
nem él meg. 
A szerelem mindent pótol, de a szerelmet nem pótolja 
semmi.  
Rákosi Viktor: A legtöbb ember csak azért panaszkodik, 
hogy leplezze, milyen jó dolga van. 
Széchenyi István: Akkor élsz, ha másokért élsz.  
Tompa Mihály: Szívet cseréljen az, aki hazát cserél. 
Vörösmarty Mihály: Határozz, és kimondtad sorsodat.  
Ábrándozás az élet megrontója, mely kancsalul festett 
egekbe néz. 

Összeállította: Brzózka Marek tanár úr 
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A SZIGNUM-ban járt a Mikulás 
 

  Ha nem is Lappföldről érkezett, de hosszú utat tett meg idén Szent Miklós püspök utódja, hogy 
meglátogassa iskolánk osztályait. Az alkalomhoz illő ruházatban, csengős pásztorbottal és aján-
dékokkal teli kosárral járta végig a SZIGNUM-ot, a szorgalmas diákokat jutalmazta, az eleve-
nebbeket intette a jóra, de végül mindenkit ajándékkal lepett meg a Mikulás. Köszönjük látoga-
tását és Tichy-Rácsné Bodré Ágnes tanárnőnek, hogy meginvitálta őt közénk.  



 

 

HÍREK 
Hangszeres eredmények 

  A Mórahalmon, november 29-én megrendezett Megyei 
Rézfúvós Versenyen a Magán Zeneiskola SZIGNUM-os 
növendékei kiválóan szerepeltek. Csikota Levente és 
Csikota Péter (9.G, trombita), Szekeres Hunor (5.a, va-
dászkürt) az I. helyet, Szűcs Sebestyén (11.G, harsona) a 
III. helyet szerezte meg. Felkészítőik hangszeres oktatóik 
voltak. Gratulálunk! 

PLÉBÁNIAI HÍREK  
  A városi adventi koszorú harmadik, rózsaszín gyertyáját 
a belvárosi katolikus plébániai közösség nevében Pálfai 
Zoltán plébános atya fogja meggyújtani most vasárnap. 
Az ünnepségen Zoli atya szól a megjelentekhez és a temp-
lom férfi énekkara ad műsort Tóth Zsolt kántor-tanár veze-
tésével.  
  December 15-én, vasárnap indul a „Szállást keres a 
Szent Család” ájtatosság, amelynek első alkalma a belvá-
rosi templomban lesz, a többi a hagyományoknak megfe-
lelően azoknál a családoknál beosztás szerint, akik jelez-
ték, szívesen adnának helyt ennek a közösségi alkalomnak.  
December 21-én, szombaton lesz az esti szentmise kereté-
ben az adventi lelkigyakorlat. Lehetőség lesz az adventi 
szentgyónás elvégzésére is. 
  December 22-én, vasárnap lesz a plébánián az Idősek 
Karácsonya, a reggeli szentmisét követően.  
Továbbra is kaphatóak plébániai és gyermekmissziós nap-
tárak a plébánián és Fidelis nővérnél.  

ESEMÉNYNAPTÁR 
2013. december-2014. január 

16. h Karácsonyváró idegen nyelvi délután  
5-12. évfolyam 
16 ó „Az érték bennünk van”: Majorosné 
Rácz Krisztina előadása 

18-ig Betlehemes műsorok 1-6. évfolyamokon 

18. sze Közös iskolai szentmise 
SZIGNUM karácsonyi ünnepség 

19-20. 
cs-p 

Tantestületi lelkigyakorlat Makón 
  

22. v Szeretetszolgálat karácsonyi ünnepsége 

19. cs - 
2014. 

jan. 5. v 

  
Téli szünet 

  
Jan. 6. 

h 
A téli szünet utáni első tanítási nap 

6-7. 
h-k 

Ebédfizetés 

14. k Gimnáziumi és felső tagozatos nyílt nap 

16. cs Félévi osztályzatok lezárási határideje 

17. p A szorgalmi idő első félévének vége 
14 ó Osztályozó értekezlet 

Kiadja a Szent István Egyházi 
Általános Iskola,  

Gimnázium és Kollégium  
Makó, Szent István tér 14 - 16.  
Telefon: 06 - 62/213-052 

e-mail: szignum@szignum.hu 
web: www.szignum.hu  

 

Felelős kiadó: Szűcs Péter 
Szerkesztő: Szabó Anita Fotó: 

Majoros Márton Tördelés: 
Hudák Szabolcs 
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LOGIKAI FELADVÁNY 
   Itt az év utolsó hónapja, mindenki várja a közelgő ünnepe-
ket. Bizonyára addig lázas készülődés van minden család-
nál, de még az idén lesz idő egy kis pihentető gondolkodás-
ra is. Íme, hozzá a feladat. 
Egy osztály fiú tanulói fotó amatőrök, rádióamatőrök és 
zenebarátok. Heten közülük fotóznak, hatan rádióznak, öten 
zenebarátok. Négyen foglalkoznak fotózással és rádiózás-
sal, hárman fotó amatőrök és zenebarátok, ketten rádióznak 
és zenebarátok. Egy közülük mindhárom hobbit űzi. Hány fiú 
van az osztályban?  
   Áldott Karácsonyt mindenkinek és hasznos fejtörést! A 
megoldásokat pedig a kortefai@gmail.com e-mail címre 
várom.  

Sport, sport, sport 
Terematlétika sikerek 

A november 27-én megrendezett Városi Terematlétika Verse-
nyen a SZIGNUM diákjai 3 arany-, 3 ezüst- és 4 bronzérmet 
szereztek. Az eredmények: Suba Benjamin (1.a) 30 m futás II. 
hely, helyből távolugrás I. hely. Igaz Réka (1.a) Medicinlabda 
dobás IV. hely, Vadlövő Katarina (2.a) 30 m futás III. hely, 
medicinlabda dobás II. hely, Nándori Mária (2.a) medicinlab-
da dobás III. hely, Horváth Dominik (3.a) medicinlabda dobás 
III. hely, Deli Botond (3.a) medicinlabda dobás I. hely, Lengyel 
Boglárka (3.b) medicinlabda dobás I. hely, Márton Barnabás 
(3.b) medicinlabda dobás IV. hely, Igaz Dániel (4.a) medicin-
labda dobás II. hely, Túri Edina (4.b) helyből távolugrás III. 
hely és medicinlabda dobás IV. hely. Felkészítőjük Kanderné 
Németh Györgyi tanárnő. Gratulálunk! Ezen a versenyen szé-
pen helytálltak:Bárdi Miklós, Nándori Gellért (1.b), Kiss-Széll 
Ábel, Gyüre Brigitta (2.a), Czibolya Dávid, Halász Dávid 
(2.b), Tamás Gálos, Siket Enikő, Kabát Goldina, Gilinger 
György, Kabók Dzsenifer, Szabó Bálint (3.b), Novák Csongor 
(3.a), Mészáros Zsóka, Böngyik Gabriella (4.b), ők is 
Kanderné Németh Györgyi tanárnő tanítványai.  

Ügyes mazsorettesek 
A november 23-i Grand Prix Mazsorett Versenyen, Aradon 
az Oláh Zsófia, Szabó Brigitta, Mityók Flóra, Balogi Panna 
alkotta Cadet mini formáció a dobogó legfelső fokára állha-
tott. További sok hasonló eredményt kívánunk az ügyes csa-
patnak! 

Kick-boksz siker 
A decemberi Kick-boksz Mikulás Kupán Gilinger György (3.b) 
a dobogó 2. fokára állhatott fel. Gratulálunk! 

A medencéből jelentjük 
A kecskeméti Országos Uszonyos Bajnokságon, november 9-
10-én Novák Csongor 200 m uszonyos gyorson a III. helyen 
végzett. Túri Edina 50 m felszíni úszásból a III., 100, 400, 50 
és 200 m uszonyos gyorson az első helyen végzett. Varga 
Réka 400 m uszonyos gyorson harmadik, 100 m felszíni úszás-
ból második., 200 m uszonyos gyorson harmadik helyezett 
lett.  A Csizmazia Csenge (5.b), Túri Edina (4.b) és Varga Ré-
ka (5.b) alkotta csapat gyors és pillangó váltója is ezüstérmes 
lett. Csizmazia Csenge egyéni eredményei: 400 m uszonyos 
gyors 7. hely, 200 m uszonyos gyors 10. hely, 100 m felszíni 
úszás 10. hely. További sikeres versenyzést kívánunk sportoló-
inknak! 

Tehetséges rajzosaink 
A 100 éves az Újvárosi Katolikus Templom ünnepi rajzpályá-
zaton kategóriájukban Radnai Fanni Abigél (1.b) 1., Kis-
Jakab Péter Zalán (1.b) és Molnár Réka Anna (3.b) 3. helye-
zett lett. A Városház Galéria Angyalszárny rajzversenyén 
dicséretben részesültek: Kis-Jakab Péter Zalán (1.b), Kovács 
Bálint (3.a) és Vígh Andrea (3.a). Gratulálunk! További kreatív 
ötleteket és szép alkotásokat kívánunk! A tanulók ajándéktár-
gyakat és oklevelet kaptak elismerésként.  


