
 

 

2014/2015. tanév A MEGÚJULÁS ÉVE 

KARÁCSONYT VÁRVA 
„A szeretet bátorsága is megjelenik a karácsonyi készülődésben, a magamról va-
ló elfelejtkezés, az érdekeim háttérbe helyezése, és talán annak bizonyítása is, 
hogy minderre képes vagyok. Mindez nagyon értékes, ráadásul pénz nélkül is 
megvalósítható. Sok jó szándék, jóakarat és törekvés van bennünk, bár a formá-
kat, a kifejezés módjait néha nehéz megtalálni. Karácsony fényében ne azt kutas-
suk, hogy ki szeret minket, inkább azt érdemes észrevennünk, hogy vannak, akiket 
szerethetünk. Számomra a lényegi kérdés így szól: Tudok-e ajándék lenni számod-
ra? Nem új és újabb tárgyakra van szükségünk, hanem a megújulásra, újjászületésre való nyitottságra, erőfeszí-
tésre. Akármilyen szegények vagyunk, vannak szavaink, tetteink, gesztusaink, amelyekkel kifejezhetjük magun-
kat. Nincs külső akadálya annak, hogy elmondjam, mit köszönök neked, miért vagyok hálás.”  

(Pál Ferenc – „Pálferi atya” – Nők Lapja, 2014. november 26.  
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X. évfolyam 12. szám 2014. december 

A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium   

Szent Gellért  Diákotthon havilapja 

BETLEHEMI JELENETET KOMPONÁLT  
BRZÓZKA MAREK TANÁR ÚR 

   Az adventi várakozást kifejező és Karácsony üzenetét 
hordozó betlehemet készítettek makói és a városban dol-
gozó művésztanárok. Karsai Ildikó grafikus tervei alap-
ján kivitelezett, háromosztatú faépítmény hívja fel a fi-
gyelmet az ünnepi időszak lényegére a főtéren. Az óriás 
adventi koszorú közelében található épület középső ré-
szében látható a Háromkirályok és a pásztor hódolatát 
ábrázoló jelenet, egyik oldalán egy angyal a jótékony-
ság jelképeként, a másikon a jászol hangulatát kifejezen-
dő, állatsimogató található.  
   A bibliai jelenet alakjainak mozdulatterveit, kompo-
nálásukat és a figurák fémvázait Brzózka Marek szob-
rászművész-rajztanárunk készítette el: „Egy klasszikus 
ábrázolást álmodtunk meg közösen. Igazi kihívást szá-
momra a betlehem felett található, ezüstszínű csillag 
kivitelezése jelentette. A bonyolult geometriai alakza-

tot számítógép-
pel terveztük 
meg és szabás-
minta-szerűen 
illesztettük össze 
az egyes dara-
bokat. Az épület 
központi részében a királyok és  a pásztor hódolatát 
jelenítettük meg életnagyságú figurákkal; amelyek 
vasvázaira fémháló került, erre erősítettük fel a festett 
arcokat és a drapériát. A fő rész mellett az angyal és 
az állatok találhatók, az égi és a földi szférára utal-
va” – ismertette az összeállítás hátterét pedagógusunk. 
Marek tanár úr munkája nem csupán a főtéri betlehe-
mes kapcsán kapott méltán elismerést, de reményeink 
szerint januárban is, amikor az általa vezetett SZIG-
NUM rajz tagozat munkáiból nyílik majd kiállítás a 
Városház Galériában.  

SZIGNUM TÖRTÉNETEK  
 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!” 

A SZIGNUMBA ÜLTETŐ MAG 
Tapasztalataink bizonyítják, hogy az 
értékes táptalajba helyezett magok 
sok törődés és odafigyelés mellett, sa-
ját tempójukban, szépen növekednek és fejlődnek. Biz-
tonságos légkörben és szeretetteljes gondozással, rö-
vid időn belül bő termést hoznak. További tanácsokért, 
kérjük, tájékozódjon a www.szignum.hu oldalon.  
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EGYETEMI VÁROSBA HELYEZI ÁT GIMNÁZIUMÁT A SZIGNUM 
   A jövőbe mutató szerkezeti átalakítások zajlanak a ma-
kói Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és 
Kollégiumban. A városszerte SZIGNUM- ként ismert okta-
tási intézmény gimnáziumi tagozatát áthelyezi a vele kö-
zös fenntartás alatt álló, szegedi Karolina Gimnáziumba. A 
tervezett változásról Szűcs Péter igazgató úr közös szülői 
értekezlet keretében, december 15-én tájékoztatta diákjai-
nak családjait. 
   A makói egyházi iskola az újraindulása óta eltelt ne-
gyed évszázad alatt számos, komoly döntést hozott már 
meg, amelyek helyességét az idő igazolta. Legutóbb 
2007-ben, amikor a Boldogasszony Iskolanővérek fenn-
tartása alá került az intézmény.  
   A változásoknak köszönhetően, a SZIGNUM az idegen 
nyelvek oktatása mellett kötelezte el magát; a városban 
elsőként indított angol nyelvi ovit nagycsoportosoknak, 
vált magyar-angol kéttannyelvű általános iskolává és 
akkreditált nyelvvizsgahellyé.  
   Az intézmény vonzó oktatási profiljával és elhivatott 
tantestületének munkájával sikeresen tudta megszólítani 
a makói családokat és tanulói létszáma, ismertsége dina-
mikusan nőtt. Ezzel együtt és a szülői igényekkel össz-
hangban, a kollégistái száma folyamatosan csökkent; a 
korszerű, napelemes rendszerrel felszerelt diákotthon 
kihasználatlanná vált. A fenntartó döntése alapján a 
kollégium működése a tanév végén megszűnik.  
   A régióban ismert és elismert SZIGNUM, általános is-
kolája mellett, 6 évfolyamos gimnáziumi tagozatában is 
innovatív megoldásokra törekedett. A város egyetlen 

keresztény-katolikus kö-
zépiskolájaként újszerű 
módon vezette be a Sze-
retetszolgálat, a Viselke-
dés Támogató Tanítás 
(ViTT) rendszerét, indított 
környezetvédelmi tago-
zatot és biztosított kis 
létszámú osztályokat 
képzési rendszerében. Az 
országosan megfigyelhe-
tő tendenciákat és a gim-
náziumi férőhelyek csök-
kentésére irányuló kor-
mányzati szándékot fele-
lősségteljesen átgondol-
va, az intézmény fenntar-
tója, a makói gimnáziumi 
tagozatát a szegedi testvérintézmény, a Karolina Gim-
náziumába helyezi át a következő tanévtől, a fokozatos-
ság elvét alkalmazva, a diákok tanulmányi munkájának 
kiteljesedését szem előtt tartva. A neves megyeszékhely-
béli intézmény megfelelő versenykörnyezetet és színvo-
nalas tanulmányi munkát biztosít a makói diákoknak, 
valamint annak a szellemiségnek és értékrendnek a kép-
viseletét, amelyre a SZIGNUM is hivatott.  
   A hosszú távú tervezés érdekében most meghozott 
döntések a jövőbe mutatnak; az évről-évről gyarapodó 
létszámú általános iskola további megerősödését szol-
gálják. 

MINDEN 3. ÉVFOLYAMOS DIÁKUNK LETETTE A STARTERS NYELVVIZSGÁT! 
   A SZIGNUM magyar-angol kéttannyelvű általános iskolai tagozatának 3. osztá-
lyosai próbanyelvvizsgáztak december 1-jén, hétfőn. A tavalyi kiváló eredmények 
az idén is folytatódtak; minden a 41 tanuló letette a Starters vizsgát, amely a gyer-
mek nyelvvizsga legelső szintje. A diákok megmérettetésére három vizsgáztató ér-
kezett a lebonyolító British Counciltől.  
”A vizsgáztatók nagyon jó véleménnyel voltak tanulóink tudásáról, megdicsérték 
őket és a felkészítésüket is. A tavalyi kiváló eredményeink így folytatódtak; a 
gyerekek sokat tudtak és mi is elégedettek vagyunk velük. Sokat készültünk, a 
valódi vizsgahelyzet megtapasztalása mindannyiunk számára fontos volt. Kolléganőimmel, Baloghné Kovács Évával 
és Dánfi Dórával valóban objektív eredményt kaptunk arról, hogy melyek az erősségeink, esetleg miben kell még 
javítanunk. Azt nagyon lényeges kimondanunk, hogy minden tanuló sikeresen vizsgázott.” – foglalta össze a próba-
nyelvvizsga tapasztalatait Föedl Andrea, a 3. évfolyamosok angol nyelvtanára. 
   A Starters vizsga 3 részből áll: 1. írásbeli szövegértés és írásbeli - ennek 5 része van -, ez a legnehezebb. 2. 
magnóhallgatás - ennek 4 része van. 3. szóbeli - itt személyesen találkoznak a vizsgáztatóval a gyerekek - képe-
ket kell elhelyezni egy adott nagy képen, majd kérdéseket megérteni és válaszolni egy személyes beszélgetés ke-
retében. A most nyelvvizsgázó 41 diák közül heten 100%-os, 16-an 90% feletti, 11-en 80% feletti és heten 70% 
feletti eredményt értek el, ami kiváló teljesítménynek számít.  
A SZIGNUM angol nyelvtanárainak tervei szerint a 4. év végén próbálkoznak meg a következő szinttel - Movers-
szel, majd a Flyers-szel. Büszkék vagyunk minden harmadikos vizsgázóinkra és tanáraikra!  

BENÉPESÜLT A KÖNYVKUCKÓ 
   Már második alkalommal tett látogatást könyvtárunk-
ban a napokban a 3. a osztály népes csapata Győrfiné 
Mónika néni vezetésével.  
   Amint a képeken látható, minden kis olvasó talált ér-
deklődésének megfelelő könyvet, amit kikölcsönözhetett. 
Legnépszerűbb olvasmányoknak a színes képeket tartal-
mazó, ismeretterjesztő kötetek bizonyultak. 

A Szignum Könyvkuckó Téged is szeretettel vár nyitva-
tartási időben:  
 
Hétfő 6. óra; 15:00 - 16:00 
Kedd 2. és 4. óra 
Szerda 5. és 6. óra; 14:00 - 16:00 
Csütörtök 3. és 4. óra; 11:30 - 13:30 
Péntek 6. óra 
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RÓZSA-DÍJAT ADTAK ÁT A SZENT ERZSÉBET BÁLON 
   Nyolcadik alkalommal rendezte meg Szent Erzsébet bálját a makói 
SZIGNUM iskola a Korona Szálló dísztermében. A november 22-én tartott 
jótékonysági alkalom a névadóhoz méltón elsősorban az önzetlen adako-
zásról szólt; a hagyományoknak megfelelően volt kézműves vásár és ke-
nyérszentelés is. A megújulás jegyében idén először élő Rózsa-díjat adott 
Farkas Éva Erzsébet polgármester asszony, akit az esten nem csupán a vá-
ros első embereként, de névnaposként is köszöntöttek a szervezők.  
- Komoly közösségformáló erő számunkra ez az esemény, amelyre szív-
vel-lélekkel készülnek pedagógusaink, diákjaink és családjaik. Töretlen a 
lelkesedés, ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy ebben az esztendőben is 
teltházas a rendezvény. A titok pedig annyi, hogy van egy keretet adó központi gondolat, az adakozó szereteté. 
Jót tenni jó érzés, ezt itt mindannyian megtapasztalhatjuk, és ez összehozza az embereket. – avatott be a bál sike-
rének hátterébe Szűcs Péter, a szervező Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatója. 
   Az ünnep valóban több lehetőséget kínált a segítségnyújtásra; a kézműves vásár és a támogatójegyek bevételét 
az intézmény alapítványának céljai fordítja, de gyűjtöttek az Észak-Dél testvériskolai projektjük kapcsán megismert 
Sierra-Leone lakosai számára is. Farkas Éva Erzsébet polgármester asszony –akit névnapja alkalmából is köszön-
töttek– nyitóbeszédében az Árpád-házi királylány mások szenvedéseire odafigyelő, érzékeny, empatikus és példa-
adó személyiségét emelte ki, amelyet számára Makón a Boldogasszony Iskolanővérek képviselnek, ezért „élő Rózsa
-díjjal”, virágszálakkal ismerte el hivatásukat.  
   A jótékonysági bál bővelkedett a szép pillanatokban; az ünnepi műsor a SZIGNUM színes életét mutatta be te-
hetséges diákjainak zenés-táncos-prózai produkcióin keresztül. Az est fénypontjaként Pálfai Zoltán plébános atya 
rózsával szentelte meg az Erzsébet kenyereket, amelyeket a vendégek a finom vacsora mellé fogyasztottak el. A 
jó hangulatot megalapozandó, az iskola hölgy pedagógusai egy meglepetéstáncot adtak elő aranytorkú öregdi-
ákjuk, Nacsa Krisztina New York, New York feldolgozására, amit hajnalig tartó fergeteges mulatsággal folytatott 
a lelkes közönség.  
   Választottak táncparkett ördögeit, sorsoltak sok-sok tombolanyertest, de szerencsésnek mondhatta minden részt-
vevő a nyolcadik Szent Erzsébet bálon, ahol ismét bebizonyosodott, a SZIGNUM több mint iskola: közösség.   
  Köszönet a szervezők Kulcsár Judit és Szabó Anita Mária munkájáért!                                Sz.A.  
 
Köszönjük a közreműködést: az iskola dolgozóinak, fellépő 12.G-s diákjainknak, az Autós Csárdának, dr. Csikota 
József zenekarának, és a Mesterpék Kft-nek. Támogatóink voltak: Ádók család 6.b, Belvárosi Rk. Plébánia, Bodré 
Tibor rózsakertész, Enyedi család 10.G, Farkas Éva Erzsébet-Makói Polgármesteri Hivatal, Gabnai Andrea, Gyen-
géné Baranyi Sarolta,Győrfi Józsefné-Mocca Dekor, Hagymatikum, Horváth János, Horváth-Varga család 4.b, Igaz 
család 5.a, Iparos Centrum-Mészáros Attila, Jernei család 10.G, Kelemen család 1.b, Kondráth család 2.a, Kristály 
Mosoda, Lenhardt Tibor szíjgyártó, Mezőfi János, Murvai Mónika, Orbán család 2.a,  dr. Páliné Brunner Éva, Pécsi 
Mária,  Plati-Net Bt., Reisz József méhész, Skorpió Öltöny Szaküzlet, Szabó család 4.b, Szabó István Jánosné, Tichy
-Rácsné Bodré Ágnes, Túri család 5.b, Urbancsok Erika, Vajda Magdolna, Vargáné Nagyfalusi Ilona, Weszely csa-
lád,  Zöld Abonyi Kft.  

A VARÁZSLATOS HALFOGÁS TÖRTÉNETE 
   Ebben az évben egy érdekes projektben vehettünk részt pácini tanulókkal. 
Pácin az ország északkeleti részén, a Bodrogközben fekszik. Folyóparti telepü-
lés ugyanúgy, mint Makó, ez köt igazán össze bennünket a Varázslatos vízivilág 
nevet viselő, TÁMOP.3.3.14.A-12/1-2013-0104 pályázatban. Már kölcsönösen 
meglátogattuk egymást a lakóhelyén a testvériskolás gyerekekkel, de vannak 
iskolán belüli programjaink is. Ilyen volt, amikor egy novemberi hétfőn elbica-
joztunk a várostól 5 km-re lévő Kiszomborra. Itt a Vályogos-tóhoz kirándultunk, 
ami horgászhely. Az itt működő egyesület vezetője bemutatta a tavat, az élővi-
lágát és különféle horgászási módokat.  A nádassal körbevett vízben pontyok, 
amurok, keszegfélék, kárászok, süllők, csukák és harcsák is találhatók. Mi is megpróbálkoztunk legalább egy halat 
kifogni, de csak egy egészen kicsi példány akadt a horgunkra, amit inkább visszaengedtünk a vízbe. Utólag jutott 
eszünkbe, hogy kívánhattunk volna valamit, mint a mesében.    
   Mert csodára volt szükségünk. Eredetileg ugyanis azt terveztük, hogy a Vályogoson fogott zsákmányból különféle 
halételeket készítünk, amit együtt fogunk megenni. Ahhoz, hogy ez valóra váljon, Melinda néninek kellett halat sze-
reznie nálunk ügyesebb horgásztól, ami sikerült is. November 22-én, pénteken délután, megpucolva kaptuk a pon-
tyot, annyi dolgunk volt csak, hogy közösen bepanírozzuk a szeleteket. Lent az iskola konyhájában dolgoztunk és 
nagyon jó hangulatunk volt. Ketten sütötték a halat és utána mindannyian jóízűen elfogyasztottuk a finom ételt.    
Így esett a nagy halfogásunk története.                                                                 A 6.a, 6.b és 7.a osztály tanulói 



 

 

VISSZAPILLANTÓ 

ISMÉT NAGY SIKERŰ NÉPMŰVÉSZETI HÉT VOLT A SZIGNUM-BAN 
   November 24-e és 28-a között ismét a népi kultúráé volt a főszerep a makói Szent István Egyházi Általános Iskola és 
Gimnáziumban. A második alkalommal megrendezett Népművészeti héten a zene, a tánc és a mese varázslatos világán 
keresztül ismerkedtek a gyerekek a népi kultúra gazdag hagyományaival; volt Ördögfű koncert, népdaléneklési verseny 
és Budai Ilona mesemondó is tartott előadást. 
   „Tavaly nagy sikert aratott a SZIGNUM-ban a kezdeményezés. Azt tapasztaltuk, hogy lelkesedéssel fordultak a 
tanulóink a népművészet felé és mindenki megtalálta a hozzá legközelebb álló programot. Idén is minden napra 
egy érdekes programot kínáltunk; hímzésgyűjtemény bemutatóval indítottuk a hetet, a nagyobb diákjaink meséket 
olvastak a kicsiknek, minden csoportunk bemutatta a néptánc tudását, népmeséket lehetett nézni a szünetekben és 
népdaléneklési versenyen is megmérettették magukat a tehetséges fiatalok.”- idézte fel a hét színes programjait 
Reiszné Surinás Piroska tanárnő, a szervező művészeti munkaközösség vezetője. 
   A különleges hét egyik kiemelkedő eseménye volt november 24-én, kedden az Ördögfű zenekar nyilvános kon-
certje, akik népdalfeldolgozásokat játszottak a közép-ázsiai időkbe visszanyúló zenei elemek felhasználásával; 
november 28-án pedig Budai Ilona Magyar Örökség-díjas előadó műsora, aki „Magyarország, édes hazánk” cím-
mel Kárpát-medencei dalokat, meséket és történeteket adott elő az érdeklődőknek. 
   A gazdag Népművészeti hét részese volt a SZIGNUM egész közössége; a pedagógusok közül többen az idén is 
népi ruhában tanítottak. 
 
Diákjaink mondták a Népművészeti hétről: 

• Nagyon jó a hímzett terítőkből készült kiállítás. 

• Én is hoztam terítőket. 

• A népdaléneklési-versenyen meghallgattuk az osztálytársainkat. 

• Jó volt mesét nézni a tv-ben. Ilyen lehetne máskor is. 

• Tetszett a népviseleti ruha a tanárainkon. És néhány diáktársunkon. 

• Az Ördögfű zenekar nagyon jól csinálta! 

• Csaba bácsi itt volt a szünetekben és táncoltunk. 

• Átjöttek a nagyok a mi udvarunkra. 

• A Szignum-rádióban is más dalok mentek. 

• Én rajzoltam egy meséről és kitették a falra. 

• Mesét mondtak nekünk fotelből. Jó volt. 

• Csend volt tízórai alatt, mert mesét olvastak nekünk. 

• Második lettem a népdaléneklési-versenyen. Nagyon izgultam. 
Reiszné Surinás Piroska művészeti munkaközösség vezető 

A népdaléneklési versenyen az alábbi eredmények születtek: 
1-2. évfolyam: I. Hudák Mátyás, II. Burger Ábris, III. Barta Ágota, 3-4. évfolyam: I. Németh Lea, II. Ágoston Eszter, 
III. Szabó Ádám, 5-6. évfolyam: I. Burger Benedek, II. Hudák Anna, III. Kordás Patrícia, 7-8. évfolyam: I. Szekeres 
Réka, II. Bencze Tünde, III. Moravszki Benedek, 9-12. évfolyam: I. Miklai Gergő, II. Juhász Gábor, III. Kadácsi Dalma 
  
Gratulálok a résztvevőknek és a díjazottaknak; köszönöm a szervező művészeti munkaközösség, és külön Reiszné 
Surinás Piroska és Vargáné Nagyfalusi Ilona  pedagógusok ötleteit és fáradozásait. Hálával tartozom mindazon diák-
jainknak, a kedves családtagoknak, akik a hét nyitórendezvényének, a hímzésgyűjtemény bemutatónak sikeréhez saját 
munkáikkal és tárgyaikkal hozzájárultak.  
Köszönetemet fejezem ki a segítő együttműködésért az intézmény nevében:                             Szűcs Péter igazgató 
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TÚRA A KISZOMBORI HALASTÓ KÖRNYÉKÉN 
  Egy hétfő délután a Makó-Pácin programba bevont gyerekek biciklitúrára mentünk a 
kiszombori halastóhoz (Vályogos tó). Nagyrészt a töltésen mentünk.  
   Amikor odaértünk, mindenki lepihent a fűbe és uzsonnázott, miközben két horgász me-
sélt nekünk: többek között a horgászásra alkalmas tó keletkezéséről, a halfajtákról, a 
halászeszközökről, és az ottani, vízben élő növényekről. Később néhányan kipróbálhat-
ták a pecázást és Vendel ki is fogott egy kisebb halat. Megtudtuk azt is, hogy horgászni 
csakis horgászengedéllyel lehet, amihez le kell vizsgázni.  
   Ezek után a csapat egyik fele ott maradt pecázni, a csapat másik fele körbesétálta a 
tavat. Nagyon dús növényzet vett minket körül a turistaútvonalon: köztük fák, nádak, 
bokrok. Egy fél óra múlva visszaérkeztünk a többiekhez és elindultunk hazafelé. Vissza-
felé a bicikliúton jöttünk és öt-hat óra között érkeztünk haza. 

      Horváth Martin 7.a 



 

 

DIÁK KÖPETEK 
10.G témazáró, téma:  
magyar felvilágosodás: 

„…a magyar nyelv romlásnak eredt, ezzel 
arra célozott, hogy jól jönne egy nyelvújí-
tás.” (verselemzés részlet) 
„Zrínyi második élete” (Zrínyi reinkarnációja… eredeti-
leg ’éneke’) 

VELÜNK TÖRTÉNT 
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SZABADEGYETEMÜNK VENDÉGE VOLT BUDAI ILONA NÉPDALÉNEKES 
   Iskolánk szabadegyetemének meghívását elfogadva Budai Ilona Magyar 
Örökség-díjas népdalénekes látogatta meg iskolánkat Népművészeti Hetünk al-
kalmából.  
   Budai Ilona nem készült énekesnek, de már 1968-ban sikeresen szerepelt a Ki? 
Mit? Tud?-on népdal kategóriában. Közel 40 éve tanítja, népszerűsíti a magyar 
népdalokat a világ minden táján. Több mint 20 éve tanít az Óbudai Népzenei 
Iskolában. 1987 óta rendszeres népdaltanító műsora van a Magyar Rádióban 
(„Énekeljünk együtt" és „Fúvom az énekem"). Három évtizede minden nyáron nép-
zenei táborokban szeretteti és ismerteti meg az ifjabb és idősebb korosztállyal a 
népdalokat. 
Nem csak népdalok után kutat több évtizede a Kárpát medencében, hanem népmeséket is gyűjt. Ezekből jelent 
meg egy válogatás CD melléklettel „Székely mesebeszéd" címmel. Munkáját több kitüntetéssel jutalmazták: többek 
között a Magyar Köztársaság Kiskeresztjét (1993.) és a Széchenyi Emlékplakettet is magáénak tudhatja (2002.) 
Számos jótékonysági műsor szereplője és védnöke volt az elmúlt években.                    Baróczi Tamás tanár úr 

AZ ARADI CSIKY-NAP KRÓNIKÁJA 
 
"És rád tekintünk, és megilletődve 
Látjuk virágzó ifjuságodat, 
Mely büszkén és bízón néz a jövőbe, 
S új ötven évet friss kedvvel fogad. 
[...] 
Újra tanítsz az életbe kimennünk 
S büszkén vinni bölcs tudást, ép hitet 
És vallani: nem hullhat romba bennünk, 
Amit a jó iskola épitett!"  
(Tóth Árpád: Köszöntő) 
 
   Nemcsak szavalásból és népdaléneklésből, hanem ma-
gyarságtudatból, ünnepelni tudásból, hagyománytiszte-
letből is példát kaphattunk az aradi Csiky Gergely Fő-
gimnáziumban.  
    Adott egy 91 évre visszatekintő gimnázium (ez Arad 
megye egyetlen magyar tanítási nyelvű középiskolája), 
ahová a partiumi iskolák képviselői mellett meghívtak 
magyarországi delegációkat is: így küldöttségek érkez-
tek Szegedről, Hódmezővásárhelyről, Pécsről, Debrecen-
ből, mi Makóról, valamint Temesvárról, Erdőhegyről, Kis-
iratosról, Nagyiratosról, Pécskáról és Simonyifalváról. 
Már az ünnepségsorozat megnyitója is igen nagyszabá-
sú volt: érezhettük, hogy ennek az intézménynek nemcsak 
múltja, jelene és jövője is van.  
   Csiky Gergely mellszobránál elhangzott Tóth Ár-
pád Köszöntő című verse, majd Hadnagy Éva igazgató 
asszony köszöntötte az egybegyűlteket, és megosztotta 
ünnepi gondolatait. Ezt további ünnepi beszédek követ-
ték: Arad alpolgármestere, majd főtanfelügyelő-
helyettese részéről. Az igazgatónő az ősök hagyatéká-
ról beszélt, a vendégek a magyar középiskola lehetősé-
geit, a közösség erejébe vetett hitüket emelték ki. Ezt 
Katona György Szeresd a szót című verse követte, majd 

Pásztor Anna a Betlehem, Betlehem c. népdalt énekelte el 
népviseletben. Ezután három tanulót Csiky-díjban részesí-
tettek, majd az iskola kórusának népdal-összeállítását 
hallgattuk meg: 13 kislány angyali hangja és többszóla-
mú éneke töltötte be az egész épületet. Az ünnepség 
lezárása a koszorúzással kezdődött, majd a helyi evan-
gélikus lelkész kérte Isten áldását az iskolára és az egy-
begyűltekre, és elénekeltük a Himnuszt.  
   Ezt követte a mesemondó verseny, a népdalvetélkedő 
és a szavalóverseny. A Jelen-házban a népdalvetélkedő 
zsűrijében helyet foglalt Pásztor Anna, aki 5 másik zsűri-
taggal értékelte a színes, népviseletbe öltözött lányok és 
fiúk előadását.  
   Ugyanekkor a Tóth Árpád teremben öt iskola legjobb-
jai mérték össze verseik erejét: köztük Fábián Gergő 
(9.G) és Zádori Bence (12.G). A zsűri tagjai Éder Enikő, a 
Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház és az 
Aradi Kamaraszínház színésznője, Tapasztó Ernő, az Ara-
di Kamaraszínház igazgatója, illetve Nagy Gizella, nyug-
díjas magyartanárnő voltak, akik elhatározták, hogy 21. 
századivá teszik a versenyt: direkt pontozási rendszerrel 
(a vers elhangzása után pontszámaikat felemelve) döntik 
el a helyezéseket. (Az állást a jelenlévők kivetített táblá-
zatban követhették.) Ugyanakkor az elnök felkínálta, 
hogy nemcsak a hagyományos módon lehet szavalni 
(színpadról vagy a terem közepéről), hanem akár ülve, 
fekve, vagy hangjátékot az ajtón kívülről előadva is fel-
léphetnek a versenyzők. (Ennek ellenére a „vagányabb 
lehetőségekkel” senki nem élt.) Néhány esetben – pont-
számegyezés okán – jutalomjátékban is részesültünk.  
Végül a közös díjátadáson a Tóth Árpád-
versillusztrációkat, a Betlehem-maketteket és a szavala-
tokat értékelték. Zádori Bence a Temesvári Csiky Ger-
gely Színház különdíját kapta.         
      Mészáros Ildikó tanárnő 

Egy perc humor:  
Teacher: Maria, please point to America on the map. 
   Maria: This is it. 
Teacher: Well done. Now class, who found America? 
    Class: Maria did. 
 
Mit mond az egyetemista november elsején? 
- De jó! Karácsonyig már csak kettőt alszunk! 



 

 

HIT - ÉLET 

HUSZONHAT NAP KARÁCSONYIG-ADVENTBEN ÉLÜNK 

   Fellobbant az első lila színű gyertya lángja az adventi ko-
szorúkon november utolsó napján. Ezzel négyhétnyi, szimboli-
kus utazás kezdődött a keresztény hagyományok szerint Krisz-
tus születéséig, Karácsonyig. Az új egyházi esztendő első nap-
ján a Ferenc pápa által meghirdetett, megszentelt élet éve is 
elindult, amit a Boldogasszony Iskolanővérek ünnepi gondola-
tai nyitottak meg a makói Szent István Király templomban.  A 
szentmisében 30 adventi koszorút áldottak meg.  

    „Meghívásunk van, de míg megérkezünk, az út hosszú. A 
négy adventi gyertya négy fontos dolgot jelképez, amit 
magunkkal kell vinnünk az utazásra. Szükségünk lesz bizto-
san vízre, a megtisztulás eszközére, vagyis bűnbánatra; étel-
re, azaz szellemi-lelki táplálékra; azután nyelvtudásra, amit 
az imádság jelent és végül könyvre, a napi szentírási gondo-
latokra. Ha pedig 26 nap után célba érünk, és megérkezünk 
Karácsonyhoz, akkor a legfontosabb kérdésünk az legyen: 
mi született meg a szívünkben az út alatt?  - fogalmazta meg 
az időszak lényegét Pálfai Zoltán plébános atya. 

   Az advent szó Úrjövetet jelent, és a karácsonyt megelőző 
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 talál-
ható az adventi koszorún három lila gyertya és egy rózsa-
színű, ez utóbbit a harmadik, az örömvasárnapon kell meg-

gyújtani. Advent 
időszakához szá-
mos szép hagyo-
mány kapcsolódik, 
ilyenek a hajnali 
szentmisék, a böjt, 
a betlehemezés 
szokása, és a jóté-
konykodás. 

Ferenc pápa a 
2015-ös esztendőt a megszentelt élet éveként hirdette meg, 
amelynek célja, hogy a szerzetesi közösségek újuljanak meg.  
Magyarországon jelenleg 56 szociális és 167 közoktatási 
intézményt tartanak fenn szerzetesrendek; Makón a Szent 
István Egyházi Általános Iskolát a Boldogasszony Iskolanővé-
rek, akik ünnepi gondolatokkal készültek az alkalomra.  

   Advent első vasárnapján a plébániához tartozó családok 
és a SZIGNUM osztályai által készített, harminc adventi ko-
szorút áldottak meg a templomban, amelyek mindegyikén 
fellobbant az első lila színű, hitet jelképező gyertyaláng.  

   A makói Szent István Király plébánia számos lehetőséget 
kínál a Karácsonyig tartó utazás bensőséges megéléséhez; 
hétköznaponként reggel 6 órától rorate misék vannak, lelki 
gyakorlatba, házalós betlehemesbe és idősek karácsonyába 
lehet bekapcsolódni.           Szabó Anita 
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A BOLDOGSÁGOK ÚTJA 
„Boldogok a szelídek, övék lesz a föld.” (Mt 5,5) 

   Máté evangéliumának következő boldogságmondását idéztem. A „szelíd”szót emelem ki ebből a 
mondatból és most néhány személy gondolatát használom fel arra, hogy meglássuk, kik azok a sze-
mélyek, akiket a szelídség jellemez. 
   Ortensio da Spinetoli bibliamagyarázó a következőképpen ír: „A szelídek vagy csendes termé-

szetűek nem a jó társadalmi helyzetben lévő emberek, hanem a szegények, az alázatosak, a jámborok és az egyenes 
lelkűek.” Gyökössy Endre nevét mindnyájan ismerjük. „A növekedés boldogsága”című könyvében a következő gondola-
tokra leltem. A szelíd olyan erős ember, „aki parancsolhatna, de kér. Aki üthetne, de nem üt. Aki megszégyeníthetne, de 
vigasztal. Aki leinthetne, de meghallgat.” Bibó István szavai nagyon tetszenek nekem: „A szelídség az a gesztus, mely 
zavarba hozza az erőszakot és megszégyeníti azt.” Mácz István gondolataival zárom a felsorolást: „A szelídség mosoly, 
könny, simogatás, csönd. Ennyi az egész. És belső erő, mely a szelíd emberben él. Van, és hatással van mindenkire és 
mindenre. […] Szivárvány és nem vihar.” 
   Jól érzem magam olyan személyek társaságában, akik tudnak csöndben lenni. Megnyugtató légkört teremtenek. Árad 
lelkük mélyéből az isteni jelenlét. Szívük hatalmas erő birtokosa. Belső békéjük már itt a földön jelzi a mennyei boldog-
ság örömét. 
   Nagyon szeretem Máté evangéliumának Jézus-i imáját, (Mt 11,25-30). (Olvasd el!) A 29. versben Jézus így szól hoz-
zánk: „Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, ― és nyugalmat találtok 
lelketeknek.” 
   A mi Urunk példát adott nekünk a követésére. Ez az adventi időszak a legalkalmasabb arra, hogy elinduljunk a szelíd-
ség és alázat útján! (folytatjuk)                                                                     Magyaros Rita M. Veronika SSND 

UTAZTAK, GYŰJTÖTTEK ÉS ÉPÍTENEK – GAZDAG LELKI NAPJUK VOLT AZ ÖTÖDIKESEKNEK 
  December 1-jén az 5. a és b osztály közösen gyűjtött élményeket a lelki napon. Veronika 
nővér tartott nekünk előadást az adventi útról; átbeszéltük a Megváltó születését, majd saját 
készítésű utunkon jártuk végig Zakeus történetét. Ennek során rájöttünk, hogy az Adventben – 
Jézus eljövetelét várva – bár nehéz eljutni a célhoz, de kitartással, jócselekedetekkel és lemon-
dással hamarabb sikerülhet. Egy rövid szünet után ellátogattunk az Erények folyójához. Itt ta-
lálkoztunk például a hűséggel, a bölcsességgel, a vidámsággal és sok más erényünkkel.  
   Kaptunk is egy feladatot, amely Vízkeresztig érvényes: a saját lelki templomunk felépítése, 
és virágainkon talált erényeink valóra váltása. Ezután más osztályokkal együtt átmentünk a 
templomba szentgyónásra. Ebéd után közösségépítő programokkal folytatódott a napunk. 
Mindenki lelkileg is sokat gazdagodott. 
                                                                                     Szekeres Sarolta 5.a  



 

 

SZIGNUM-OLDAL 

DIÁKIRODALOM 
SZERELEMTÉTEL 

 
– Mondd el, még százszor, s ezerszer, hogy 
szeretsz! – epedezett a lázas lány a még 
lázasabb fiúnak, aki a derekába gyöke-

rezte húsos ujjait, s már-már a körmét is azon kezdte el élez-
ni. 
– Elmondom neked, százszor, s ezerszer, szeretlek – szólt 
vissza a megfelelni akarás. 
– Hazudsz – hisztériázott a lány, szemei vérré vörösödtek –, 
ha igazán szeretnél, milliószor mondanád. Gyűlöllek! – azzal 
kiszalajtott egy varrótűt a füle mögül és a fiú gerincébe döf-
te. 
S vajh, mondd – prédikálta nyögdécselve, ám még szerelmét 
szorosan markolva a fiú – miért vagy ily féltékeny a szavak-
ra. 
– Igazad van – mondta bűnbánóan a lány, kinek vizenyős 

szemei visszanyerték eredeti színüket –, rájuk vagyok félté-
keny. Bocsáss meg, úgy akarlak! 
– Hazudsz – bömbölte a fiú, s egy konyhakést húzott ki a 
nadrágzsebéből, mellyel tarkón döfte szerelmét. 
– Nézd, mily tempóban csuklik a vértől a szív – hívta fel re-
ménykedve a figyelmet nyakán csúcsosodó ütőerére a lány. 
– Oh, hát mégsem csaltál meg szavaiddal – könnyebbült 
meg a fiú, s forró csókolt pecsételt társa ajakzatára. 
– Hát mégis egynek szültetett minket az ég – s azzal átölel-
ték egymást. 
– Hívd össze a násznépet – lihegte a lány. A templom irá-
nyába bandukoltak, a fiú féloldalas bénasággal, a lány 
nehéz légvételekkel. 
Még azon a napon megfogadták, hogy holtig így marad-
nak, ha jó kedvük van és ha mégsem. De a tű és a kés is ve-
lük esküdött. El sem tudták volna képzelni magukat e két 
testen kívül.                              
                                                        Zádori Bence 12. G  
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SZALAGOT KAPTAK A SZIGNUM VÉGZŐSEI 
Hivatalosan is végzős gimnazistáknak számítanak a mai naptól a makói Szent Ist-
ván Egyházi Gimnázium utolsó éves diákjai. A délelőtti ünnepségen a középiskola 
befejező évét hirdető, kék színű szalag került a 12.G-sek ruhájára, akik közül töb-
ben az általános iskola első osztálya óta a SZIGNUM tanulói. A hat évfolyamos 
emelt szintű, angol nyelvi tagozatos osztálynak a 11.-esek színdarabbal készültek: 
Szabó Magda Abigél című regényének feldolgozását adták elő, melynek fő üzene-
teként az iskola és a hit fontosságát emelték ki.  
- Most tudatosult bennem, hogy az idei év valóban valaminek a végét jelenti. 
Vegyes érzéseim vannak; egyrészt kíváncsi vagyok a nagybetűs életre, de szo-
morú is amiatt, hogy a barátoktól és mindattól, ami a szívünkhöz nőtt, majd el kell válnunk. A búcsúztatók Abigél-
feldolgozása nagyon tetszett, a díszlet és a jelmezek is, de különösen az, hogy volt komoly mondanivalója az előadás-
nak. Arról szólt, hogy a hitnek nagyon lényeges szerepe van az életünkben, és ez szerintem nekünk különösen fontos itt, 
az egyházi gimnáziumban. - értékelte a nap eseményeit Miklai Péter 12. G osztályos tanuló. 
A SZIGNUM gimnáziumának 21 éves történetében hagyomány a decemberi szalagtűzés, amelyre a 11. évfolyam már 
szeptember óta készül. - Mindent alaposan megterveztünk, próbáltuk visszaadni a díszletekkel a kollégium belső terét a 
színpadon, a nézőtéren pedig a kertét, amelyeken a cselekmény játszódik. Az őszi hangulatú parkban Abigél szobrunk 
volt, a lányszereplőknek korhű ruhát varrattunk Hudák Istvánné varrónővel. A regény adaptációját Cziprok Andrea volt 
kolléganőnk készítette el, és azért választottuk ezt a darabot, mert nagyon jól kifejezi a hit, az iskola, a barátok jelentő-
ségét az életünkben. – összegzett a 11.G-sek osztályfőnöke, Tichy-Rácsné Bodré Ágnes tanárnő. 
 A szalagavatás szertartása Selmecbányán alakult ki 1835-ben, amikor a diákok először viselték az utolsó gimnáziumi 
év tényét hirdető jelképet. A régi hagyomány szerint a végzősöket ilyenkor fáklyás menet kísérte a városkapuig, ahol 
jelképesen fenékbe billentették őket, tudatván velük, nincs keresnivalójuk tovább az intézményben. Most ilyesmi termé-
szetesen nem történt, baráti szavakkal, tanácsokkal köszöntek el minden jót kívánva az érettségire készülőktől a regény 
szavaival: „Az iskolától sokat tanultam. De nemcsak a tantárgyakat, hanem az életet. Megtanultam, hogy másnak is lehet 
baja, sokkal nagyobb, mint az enyém, legfeljebb nem mondja. Megtanultam másokat elfogadni, segíteni és segítséget 
elfogadni. Megtanultam együttműködni, barátokat szerezni és megtartani. Megtanultam hinni, mert rájöttem, hogy nem a 
csoda teremti a hitet, hanem a hit teremti a csodát!” 

EGY ADVENTI DÉLUTÁN 
   Igazán érdekes délutánon vett rész az 5.a osztály. Egy 
ködös decemberi csütörtök délután bebuszoztunk Szegedre, 
ahol egy kellemes séta után a Móra Ferenc Múzeum Egyip-
tom kiállításának lehettünk a szemtanúi. Már a bejáratnál 
elvarázsolt bennünket a több mint 8 méter magas III. Amen-
hotep fáraó és feleségének szobra. A tárlat a történelem 
tanulmányainkra alapult így segített annak még jobb meg-
értésében. Jó volt magunkra ölteni a korabeli ruhákat, így 
volt aki fáraónak, volt aki hadvezérnek hihette magát. 
Eközben néhányan egy számítógépes játéknak köszönhető-
en piramisépítéssel próbálkoztak. 
   A Fekete házba folytattuk tanulmányi utunkat, ahol az 
egyiptomi orvoslással, mumifikálással ismerkedhettünk meg. 
Itt láthattunk egy kétezer éves férfimúmiát.  

  Nagyon érdekes 
volt, amit a mumifi-
kálásról hallottunk. 
Plakátokon keresztül 
megnéztük, hogy 
hogyan is néz ki a 
híres Rosette-kő. 
A nap levezetése-
ként elmentünk az 
adventi vásárba 
ahol sok szép kézműves dolgot láttunk. 
Jól éreztük magunkat, tavasszal is szeretnénk egy hasonló 
tanulmányi utat. 
   Köszönjük Marek bácsi tárlatvezetését! 

5.a osztály és Gyöngyi néni 
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POKOLIAN JÓ VOLT AZ ÖRDÖGFŰ KONCERT 
Nem botanikai órán vettek részt és nem is valamilyen varázslat kellékével kerültek kapcso-
latba azok, akik az Ördögfűvel ismerkedtek meg. A nadragulya növény népies nevét viselő 
zenekar adott koncertet a makói Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnáziumban, 
az intézmény Népművészeti hetének kiemelt programjaként.  
   Végy négy, elhivatott muzsikust, adj a kezükbe érdekes hangszereket, elegyítsd a 
hangjaikat magyar népi elemekkel és máris a zene ősi hangulatát kelted életre- legin-
kább így foglalható össze az Ördögfű zenekar élménykoncertjének receptje. A varázs-
latos atmoszférát teremtő négytagú együttes előadása nem csupán felemelő zenei él-
ményt adott, de kultúrtörténeti, hangszerbemutató foglalkozás is volt; a lelkes közönség megismerhette a sámándob, a 
tilinkó, a dorombok hangjait és a torokéneklés, cicélés művészetét is.  - Időben visszafelé dolgozunk fel népdalokat; a 
nevünk is ezt fejezi ki, illetve a hangszereink és azok használata is a régi időket idézi. Közép-ázsiai típusú improvizáció-
kat, moldvai és magyar népzenét játszunk.”- foglalta össze az Ördögfű tevékenységét Páli Tibor, a zenekar egyik tagja.  
   Az üde színfoltú előadás a SZIGNUM Népművészeti hetének keretein belül zajlott, melynek során az iskola diákjai a 
népi kultúra területeit ismerhetik meg. Az ötnapos programsorozat a diákok és pedagógusok gyűjtéseiből összeállított 
hímzés-tárlattal nyílt meg; ezt követte a népdaléneklési verseny, ahol Daróczi Tamás operaénekes zsűrizett. A hetet Bu-
dai Ilona Magyar Örökség-díjas előadó rendhagyó órája zárta. 

SPORT, SPORT, SPORT 
Női focitorna 

A Coca-Cola Kupa Női Focitorna őszi fordulójában a 3. 
helyen állnak Kispál Csaba tanár úr tanítványai: Fletan 
Beatrix 10.G, Szabó Molli, Csizmazia Csenge 9.G, Kadácsi 
Dalma, Nyerges Nikoletta 12.G. Szurkolunk a további sike-
rekhez! 

A medencéből jelentjük 
A november 10-én, Kecskeméten rendezett Uszonyos Úszó 
Országos Bajnokságon Novák Csongor (4.a) 400 m gyor-
son az I. helyen végzett és négy IV. hellyel is büszkélkedhet. 
Novák Bálint IV., V. és két VI. helyet szerzett; Dobó Dániel 
(2.b) az V., Fülöp Bulcsú (2.b) a VI. helyre állhatott;Varga 
Réka (6.b) 400 m uszonyos felszíni számban IV., 800 m-en 
III., 1500 m-en II. helyet szerzett. Fekete Fruzsina (7.a) két 
IV., valamint V.,VI., VII., VIII. és IX. helyen végzett. Székely-
hidi Aport (3.a) két bronzéremmel, egy IV., és egy V. hely-
lyel büszkélkedhet. Csizmazia Csenge (6.b) ezen a verse-
nyen a VII., míg Siket Enikő (4.b) a VIII. helyen végzett. 
Gratulálunk ügyes úszóinknak! 
A Dobó Kupa 2014 Uszonyos Búvárúszó Országos Verse-
nyen, Egerben Túri Edina (5.b) két I., és egy III. helyet szer-
zett, Novák Bálint (1.a) arany- és ezüstérmet, Dobó Dániel
(2.b) két bronzérmet, Fülöp Bulcsú (2.b) arany- és ezüstér-
met, Dobó Annamária (4.a) két ezüstérmet. A kiváló ered-
ményekért a Makói Úszó Klub versenyzőinek tantárgyi ötös 
és szaktanári dicséret a jutalmuk az iskolában.  
Az Algyőn rendezett megyei úszóversenyen, november 22-
én Fekete Fruzsina (7.a) és Varga Réka (6.b) három-három 
ezüstérmet, Túri Edina egy ezüst- és két bronzérmet szer-
zett. Fülöp Bulcsú (2.b) a dobogó II. és III. fokára állhatott, 
míg Novák Csongor (4.a) nyakába két aranyérmet akasz-
tottak. Novák Bálint a dobogó III. fokán végzett, Magyar 
Gábor (5.b) két ezüstéremmel büszkélkedhetett. A szép 
teljesítményt a SZIGNUM-ban szaktanári dicsérettel és tan-
tárgyi ötössel is elismerték.  
Az algyői Mikulás-kupa Úszóverseny december 6-i verse-
nyében az alábbi eredmények születtek: Fülöp Bulcsú I., II. 
és III. hely; Dobó Dániel (2.b) I. és III. hely, Novák Bálint 
(1.a) II. és III. hely, Székelyhidi Apor (3.a) I., II. és két III. 
hely; Fekete István (3.a) három III. hely. Gratulálunk és to-
vábbi sikeres versenyzést kívánunk! 
Az Uszonyos Rövidpályás Országos Bajnokságon, 2014. 
december 13-14-én Túri Edina (5.b) kétszeres országos 
bajnok lett. Kiváló sportolónk emellett két bronzérmet is 

szerzett a hétvégi versenyen. Gratu-
lálunk! Ugyanezen a versenyen Var-
ga Réka (6.b) remek teljesítményét 
egy ezüst- és egy bronzéremmel 
ismerték el; Fekete Fruzsina (7.a) 
pedig a dobogó 3. fokára állhatott 
fel.  A Magyar Búvár Szakszövetség 
arany fokozatú jelvénnyel tüntette ki az egész évben szép 
eredményt elérő úszókat. Az elismerésben részesültek: Túri 
Edina (5.b), Varga Réka (6.b), Fekete Fruzsina (7.a), Szé-
kelyhidi Apor (3.a), Fülöp Bulcsú (2.b), Dobó Dániel (2.b), 
Novák Bálint (1.a) és Novák Csongor (4.a). Gratulálunk! 

Ügyes sakkozónk 
Almási Máté (4.a) a Hódmezővásárhelyen, december 14-én 
rendezett XXIII. Ifj. Tóth Antal Sakkemlékversenyen, korcso-
portjában III. helyezést ért el. Büszkék vagyunk ügyes sak-
kozónkra! 

Terematlétika sikerek 
A november 25-i, Városi Alsós 
Terematlétika Versenyen Nagy 
Kristóf (2.b) helyből távol szám-
ban és rajtversenyen aranyérmet 
szerzett, Vadlövő Katarina (3.a) 
ugyancsak a dobogó legfelső 
fokára állhatott a rajtverseny számban, míg helyből távol-
ugrásban III. lett. Medicin dobásban Igaz Dániel (5.a) II., 
Gyulai Viktória (1.a) II., Varga Milán (1.a) I. helyezett lett. 
Helyből távolugrásban Novák Csongor (4.a) ezüstérmes, 
Bokor Richárd (1.a) bronzérmes lett. Rajtversenyben Tamás 
Gálos (4.b) III., Kabát Goldina (4.b) IV., medicin dobásban 
Bárdi Miklós (2.b) IV.,Kiss-Széll Ábel (3.a) IV., Horváth Do-
minik (4.a) IV., és Pipicz Hajnalka helyből távolugrásban IV. 
pontszerző helyeken végeztek. Gratulálunk sportolóinknak, 
tanítóiknak és Kanderné Németh Györgyi tanárnőnek a 
szép eredményekhez.  Ugyanezen a versenyen ügyesen 
szerepeltek: Gilinger György, Kabók Dzsenifer, Siket Enikő 
(4.b), Suba Benjamin, Igaz Réka (2.a), Nándori Mária (3.a), 
Halász Patrik (3.b) Szabó Bálint, Lengyel Boglárka, Deneus 
Arthur (4.b) és Deli Botond (4.a). 

Broadway Dance győzelem 
A Magyar Látványtánc Szövetség Magyar Bajnokság bu-
dakalászi versenyében, november 22-23-án, Bende Flóra 
(7.a), a Broadway Dance Sportegyesület tagja a felnőtt 
formáció tagjaként I., trióban III. helyezést ért el. Gratulá-
lunk! 



 

 

KÜLÖNVÉLEMÉNY 
Karácsony 

 
Hát ismét eljöttél 
Együttlétnek felfújt ideje. 
Mi létrejött és létezik, 
Hogy mások ne keressenek. 
Ne keressék tovább, mikor 
Szeressenek. 
 
Gőzöl a tejsűrű, a mák 
Göngyölődik. 
A forró nyár édenei felüdülnek. 
A hó vagy esik, vagy nem. 
Ezt már ő tudja. 
Képzetét sokminden járhatja. 
 
Itt vagy, és ünneplünk. 
Minden kiegyenesedett. 
Feldolgoztatod bennünk, 
Mint egy őszinte szív, 
Hogy mi az, amiben személyünk 
Tévedett. 
 
Többé már nem nézünk magunk mögé 
Csak úgy, ha érezzük: Szeretetből tettük. 
És magunkkal hordozzuk nyomvonalát, 
Remélve, hogy többé nem ér hozzánk. 
Áll még majd a múzeumunk csarnokában 
Mestermű, mire rajtunk kívül mindenki 
Büszke lehet. 
 
Hozzád is van szóm, Nagy Ember, 
Kinek szeretőjétől való ez az ünnep. 
Adj nekem katonát. A milyensége 
Tőled függ. 
Csak balsors ne üldözze, 
De mégis: tisztelje! 
 
Szeresse bennem ápolni a kínt, 
Amit tőled kaptam, és mégis szeretek. 
Ne szolgaságát nézze, hanem kötelékét. 
És eloldozni ne akarja! 
Ne akarjon velem együtt búsulni, 
De szeressen velem együtt érezni. 
 
Ne akarjon vétkeim lábnyomába lépni, 
Ne is akarja azt széllel marasztalni. 
Szeresse azonban födéllel lefedni, 
A födelet tövistelen rózsával díszíteni. 
 
Nékem nem karácsony ez, 
Csak egy kívánatos álom. 
Nem vágy, nem akarat: 
Csak próbatétel és egy álom. 
S ha valaha valósággá válik: 
Imám tovább is megy, 
 

Nem csak az örök háláig...  
Zádori Bence 12. G 
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„NAGY LEHETŐSÉG VOLT A SZIGNUM-BAN LENNI” 
 AMERIKAI DIÁKLÁNYOK TANÍTOTTAK ISKOLÁNKBAN 

 
   Amerikai diáklányok négy hetet töl-
töttek el a SZIGNUM-ban egy tanul-
mányi pályázat keretében. Tessa és 
Kathleen kiválóan beilleszkedtek iskola-
közösségünk mindennapjaiba, részt 
vettek Erzsébet bálunkon és megismer-
kedtek a helyi szokásokkal. Nagyon 
hasznosnak érezték a Makón töltött 
időt és élményekkel telve utaztak to-
vább Németországba.  
 
- Kérlek, mutatkozzatok be újságunk olvasóinak! 
- Tessának hívnak és a Baltimore-i Notre-Dame Egyetemen vagyok utol-
só éves hallgató. Tanulmányaim középpontjában a kora gyermekkori 
nevelés és tanítás áll és emellett terem hokival foglalkozom.  
-Kathleen vagyok, szintén végzős az előbb említett egyetemi képzésen 
és ugyanazt a sportot űzöm, mint Tessa. A közös érdeklődés mellett 
barátnők is vagyunk. Amikor meghirdették ezt az önkéntes képzési le-
hetőséget, amelynek kapcsán idekerültünk, úgy éreztük, hogy élnünk 
kell vele. Jelentkeztünk az ösztöndíjra, mert nagyon érdekelt bennünket, 
hogy milyen Európában, ezen belül Magyarországon és Németország-
ban az oktatás rendszere.    
- Milyen tapasztalatokat szereztetek az eltelt egy hónap alatt? 
-Tessa: Makót úgy tudnám leginkább jellemezni, mint egy nagy közös-
séget, ahol nincsenek távolságok, minden és mindenki közel van egy-
máshoz.  
- Kathleen: Az alsó tagozatban látogattunk angol órákat és nagyszerű-
nek tartjuk, hogy ugyanazok a pedagógusok tanítják elsőtől negyedik 
osztályig a diákokat. Úgy vélem, így sokkal közvetlenebb és jobb kap-
csolatot lehet kiépíteni a gyerekekkel, ami nagyon fontos.  
- Mennyire volt könnyű a kicsikkel megértetnetek magatokat? 
- Tessa: A gyerekek irodalmi angol nyelvet tanulnak. Figyeltünk arra, 
hogy olyan szavakat használjunk a velük való kommunikációban, amit 
megértenek és nem a hétköznapi amerikai diáknyelvet.  
-Kathleen: El voltunk ragadtatva, hogy milyen könnyen megtaláltuk a 
közös hangot a diákokkal. Kedvesen fogadtak bennünket és korosztá-
lyuk szerint jól beszéltek angolul. 
- Mit visztek magatokkal haza legnagyobb élményként? 
-Kathleen: Számomra a legjobb az volt, hogy magyar anyanyelvű osz-
tálynak tarthattam angol órát. De azt is érdekesnek találtam, amikor 
szünetekben vagy az ebédlőben a gyerekek között lehettem. Próbál-
tunk beszélgetni egymással és a diákok kedvesen segítettek egymás-
nak a tolmácsolásban. Azon igyekeztek, hogy mindenképpen tudjunk 
kommunikálni egymással. 
- Tessa.: A bál nagyon különleges volt számomra és azok a műsorszám-
ok tetszettek leginkább, amit a diákok adtak elő. Ez sokat segített ab-
ban, hogy a magyar kultúrát jobban megértsük és megismerjük.  
- Mit üzennétek végül a SZIGNUM pedagógusainak és diákjainak? 
- Kathleen: Abszolút beteljesedett, amit vártunk. Rengeteget tapasztal-
tunk és ezeket az új ismereteket, élményeket magunkkal visszük Ameri-
kába. A legfontosabbként azt a felismerést, hogy itt mennyire kreatí-
vak a tanításban a pedagógusok. Én is ilyen tanár szeretnék majd lenni. 
- Tessa: Az egész közösségnek szeretnénk köszönetet mondani a szíves 
fogadtatásért, a programokért, amit szerveztek nekünk és hogy minden 
tevékenységbe belevontak bennünket. Nagy lehetőségként éltük meg, 
hogy ezt az egy hónapot a SZIGNUM-ban tölthettük. 

                                                 -sza- 



 

 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

200 ÉVE SZÜLETETT EGRESSY BÉNI 
 
   Egressy Béni (eredetileg egresi Galambos Benjámin) 
200 éve, 1814. április 21-én született. Református lelkész 
édesapja ismertette meg a zene szépségével. A sárospa-
taki református kollégium elvégzése után egy ideig tanítói 
állást vállalt. Ezután érdeklődése a színészet felé fordult, 
a kassai és a kolozsvári társulattal lépett fel, majd Budán 
is játszott. 1837-ben szerződött a Pesti Magyar Színház 
társulatához. Volt kórista, prózai és énekes színész. Tudá-
sát folyamatosan gyarapította: zenei tanulmányokat foly-
tatott, zeneelmélettel foglalkozott, nyelveket tanult, hang-
ját pedig még Itáliában is képezte. A Nemzeti Színház-
ban bariton szerepeket játszott. 1840-től rendszeresen 
komponált, Petőfi-verseket is megzenésített. Termékeny 
dalszerzőnek bizonyult. Pályaművével elnyerte a Szózat 
megzenésítésére kiírt pályadíjat.  

   Nemcsak fordított színdarabokat és 
zenés darabokat, hanem ő maga is írt 
librettókat. Erkel Ferenc Egressy szö-
vegkönyveihez komponálta Bátori Má-
ria, Hunyadi László és Bánk bán című 
operáit. Harcolt az 1848-49-es sza-
badságharcban. A kápolnai csatában 
megsebesült. Komáromi tartózkodása 
alatt komponálta 1849-ben a Klapka-
indulót. A szabadságharc leverését 
követően a Nemzeti Színházban foly-
tatta művészeti tevékenységét.  
   Az egyre jobban elhatalmasodó tüdőbetegség egy 
gazdag életút végét jelentette, 1851-ben 37 éves korá-
ban hunyt el Pesten. 

                                                                                    
Barócziné Jantos Éva tanárnő 
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MAKÓI EGYHÁZI PANTHEON 
Makó város arculatát és benne a vallásos lakosság életét döntően alakították jeles katolikus 
egyházi és világi személyek. Illő nekünk, utódoknak, hogy megemlékezzünk életpéldájukról, 
tanuljunk tetteikből, műveikből. Ezt a sorozatot az ő tiszteletükre szenteljük. 

MAKÓ HÍRES SZÜLÖTTE: DR. CSEPREGI IMRE PRELÁTUS (2. RÉSZ) 
Bécsi tanulmányai 
   Az új tanév kezdete előtti napon, augusztus 31-én a papnevelde kapujában tudta meg, 
hogy Dessewffy püspök Bécsbe küldte, és a temesvári intézmény helyett 
a Pázmáneumban folytathatja tanulmányait, teológia szakon.  A Pázmáneumban, az elő-
adás nyelve német és latin volt, évfolyamtársai között volt Somogyi Jenő, későb-
bi jezsuita rendfőnök és Makay István, később pécsi polgármester is. Eminens diák volt, az 
első szigorlatot a bibliai tudományokból a negyedik évben tette le. Ebben az évben rábízták a fődoktori és kantus 
magisteri teendőket. Az első évtől kezdve keleti nyelveket is tanult. 
   1899. július 14-én szentelte föl Mayer püspök áldozópappá. Első szentmisé-
jét július 15-én mutatta be Bécsben, az egyetemi templomban. Újbese-
nyőn lett káplán, Schweitzer Alajos plébános mellé rendelték. Nem sokkal később 
Dessewffy Sándor főpásztor kérelmét I. Ferenc József, osztrák császár és magyar 
király elfogadta, így Csepregi felvételt nyert a bécsi felsőbb papképző intézet, 
közismert nevén az Augustineumba, hogy ott posztgraduális képzéseket folytathas-
son. Wittenberger Antal püspöki titkár javaslatára az egyházjog körébe eső tanul-
mányokra különös gondot fordított. A dogmatikán kívül egyházjogból, jogtörténet-
ből, erkölcstanból és lelkipásztorkodástanból is vizsgázott. Filozófiai fakultáson 
művészettörténetet hallgatott; Rómába készült Swoboda és Erhardt professzorok biztatására, itt történelmi és régé-
szeti tanulmányokat akart folytatni.  
A püspök szolgálatában 
   Csepregi azonban nem utazhatott el az olasz fővárosba: Dessewffy udvari papján keresztül értesítette, 
hogy Zsombolyára helyezték át kápláni beosztásban. Az áprilisban kezdődött kápláni tevékenységének azonban 
már szeptemberben vége szakadt, ekkor ugyanis Dessewffy berendelte Temesvárra, a püspöki hivatalba. Nappal 
irodában iktatóként dolgozott, reggel misézett. Mivel a püspököt korábban agyszélhűdés érte, ezért az egyik kö-
zeli szobában aludt, hogy éjjel Dessewffy hívására hamar ott teremhessen. 
   1903-ban Bécsben doktorált. 1904. novemberében a püspök egészségi állapota javult, és Szeplőtelen foganta-
tás dogmájának kihirdetésének 50 éves jubileuma alkalmából Rómába utazott, és Csepregi Imrét is magával vitte. 
1905. február 10-én a püspököt agyszélhűdés érte, elvesztette beszélőképességét is. Március közepétől kezdve 
haláláig, 1907. december 4-éig Csepregi volt az ápolója. (folytatjuk)          Szűcs Tamás tanár úr 

A SZIGNUM-ban járt a Mikulás  

  Ha nem is Lappföldről érkezett, de hosszú utat tett meg idén is Szent Miklós püspök utódja, hogy 
meglátogassa iskolánk osztályait. Az alkalomhoz illő ruházatban, csinos segítőivel és ajándékokkal 
teli kosárral járta végig a SZIGNUM-ot, a szorgalmas diákokat jutalmazta, az elevenebbeket intet-
te a jóra, de végül mindenkit ajándékkal lepett meg a Mikulás. Köszönjük látogatását és Győrfi 
Józsefné, Varga Erika tanárnőknek, hogy meginvitálta őt közénk. Hálával tartozunk két pedagógu-
sunknak azért is, hogy iskolánk belső tere ünnepi díszbe öltözött. 



 

 

FÜRKÉSZ OLDAL 

FÜRKÉSZ rovatba  
- válogatta az IDB - 

 
DECEMBER HÓNAP SZTÁRJA: 
Amanda Seyfried: modell 
 1985. december 3-án született az Ame-
rikai Egyesült Államok Pennsylvania álla-
mában. Édesanyja pszichológus, édesapja 
gyógyszerész. Érettségi után a New York-
i Fordham University-n folytatta tanulmá-
nyait.  
11 éves korában kezdett modellkedni, majd szerepelt szá-
mos szappanoperában. 2004-ben megkapta Karen szere-
pét a Bajos Csajok című filmben Lindsay Lohan mellett. 
Ugyanebben az évben a Veronica Mars című sorozatban is 
feltűnt, mint Lily Kane. 2005-ben főszerepet kapott a Nine 
Lives című filmben. Több tévésorozatban is láthatták a né-
zők epizódszerepekben, úgymint Doktor House, CSI, Law & 
Order.  
Az igazi ismertséget a 2008-as Mamma Mia! hozta meg, 
amelyben Sophie karakterét játszotta, és zenei tehetségét 
is megmutatta. 
 
Érdekességek: A karácsonyról  
Magyarországon Brunszvik Teréz grófnő állított először 

karácsonyfát 1824-ben. 
Egyes feltételezések szerint a karácsonyfa gömbdíszei a 

tudás fájának almáit, míg az ezüst boa a kígyót jelöli. 
Az emberek karácsonykor küldik el a legtöbb képeslapot 

szeretteiknek, ilyenkor több mint 1 milliárd 900 millió 
lapot kézbesítenek. 

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

2011-ben Magyarországon 
mutatták be a világ legna-
gyobb szaloncukrát. A giga-
édesség 104 cm hosszú, 55 
cm széles és 38 cm magas, 
súlya pedig 209 kiló volt. Az 
óriás szaloncukrot – mely megközelítőleg húszezer da-
rab eredeti méretű édességet tesz ki – a Béke Gyer-
mekotthon kapta meg. 

Gyere velünk moziba!  
Filmajánló: A Madagaszkár pingvinjei – amerikai animáci-
ós kalandfilm 
   A szuperkémek nem az égből pottyannak, hanem a tojás-
ból bújnak elő. Íme, a nemzetközi kémvilág legtitkosabb, 

legizgalmasabb és legviccesebb 
madarai: Kapitány, Kowalski, Rico 
és Közlegény. A győzhetetlen csa-
pat ezúttal rendkívüli kaland felé 
totyog: Dr. Octavius Vízagy világ-
uralomra törő főgonosz keze egyre 
messzebbre ér el - talán mert nyolc van neki.  
   A pingvinek kénytelenek egyesíteni erőiket egy földalatti 
szervezettel, az Északi Széllel, hogy együtt szálljanak harc-
ba a közös ellenség ellen. A két cég munkamódszerei meg-
lehetősen különböznek, de ha le akarják győzni ravasz 
ellenségüket, akkor mégis vállt vállnak, szárnyat szügynek 
vetve kell harcolniuk. Különben a világ furcsa változásokon 
mehet keresztül. 
 

KEDVENC VÁROSUNK:  
SOPRON, A HŰSÉG ÉS A SZABADSÁG VÁROSA 

Sopron mintegy hatvanezer lakosú megyei jogú város Győr
-Moson-Sopron megyében, a soproni borvidék központja. 
CÍMER:  
A hegyes talpú, vörös címerpajzson a kör-
ben futó ezüstszínű máltai kereszttel elvá-
lasztott "SOPRON CIVITAS 
FIDELISSIMA"(Sopron a leghűségesebb vá-
ros) köriraton belül van egy öt csúcsíves 
ablakkal és öt orommal ellátott várfal, 
amelyből három torony emelkedik ki. A két 
szélső torony egy-egy ablakkal és három orommal van 
ellátva. A pajzs felső sarkaiban jobbról aranyszínű koronás 
női fej, balról aranyszínű szakállas férfifej van, a háttérben 
kereszttel, mindkét fej dicsfénnyel övezve. (A Boldogasz-
szonyt, mint Királynőt ábrázolják, aki fia, Jézus mellett tró-
nol az égben a soproni városfalak felett) A pajzsban 
aranyszínű olajág, amely a békességet jelképezi. Sopron 
város címerében a háromtornyos várfal az öt gótikus ab-
lakkal, megjeleníti a középkori várat, a falakkal védett, 
erődítmény jellegű várost. 
ÜNNEPEK:   

Soproni Tündérfesztivál: a gyerekek fesztiválja 
Soproni Tavaszi Napok 
Add elő magad!: soproni Tehetségek Fesztiválja 

ÍZVILÁG:  
Soproni násznagy leves 
 
AMIT ÉRDEMES MEGLÁTOGATNI SOPRONBAN: 
Tűztorony:        Károly magaslati kilátó:          Szent Mihály templom:          

 
 

 

 

 

 
TUDTAD? 
Sopron egyik jelképe, a 13. századtól, az északi kapu tor-
nya (tűztorony). Funkciói között a legjelentősebb a megfi-
gyelés volt. A toronyból trombitaszóval jelezték, ha valahol 
tüzet láttak, ha ellenség, előkelőség vagy borszállítmány 
közeledett a település felé. Szintén a torony funkciója volt, 
hogy jelezze az idő múlását a városiak számára. Ezt kez-
detben a negyedóránként elhangzó trombitaszó hirdette, 
később toronyórát is kapott. 
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Karácsonyi versike: 

Varsás Frigyes:  
Kifogyhatatlan ajándék 

 
Komoly gondom 
 karácsonykor 

Hű páromnak mit vegyek 
Bárhol van is a lakásban 

Emlegesse nevemet 
Karácsonytól vízkeresztig 
Folyton-folyvást csodálja 
És hogyha a fát kidobjuk 

Maradjon a lakásban 
Lassan fogyjon,  
de egy kevés 

Akárhogy is próbálja 
Ahová lép mindenfelé 
Megmaradjon utána 

Eljött az újabb karácsony 
Gondolkodok, mit tegyek 

Remélem, nem sértődik meg 
Ismét fenyőfát veszek 

Hogy egy újabb esztendőig 
Legyenek tűlevelek 

 



 

 

A CSÚCSON VOLTAK A SZIGNUM DIÁKJAI 
Ha nem is valóságosan, de játékon, verseken, képeken és 
filmeken keresztül a hegyekkel ismerkedtek 2014. decem-
ber 11-én a makói Szent István Egyházi Általános Iskola és 
Gimnázium diákjai. Az IDB által szervezett „Hegy Nap” 
célja az ismeretszerzés és a kikapcsolódás volt; amelybe az 
intézmény egész diáksága bekapcsolódott.  
   A SZIGNUM Iskolai Diák Bizottsága minden esztendő-
ben csatlakozik egy-egy világnaphoz és szervez az 
adott témához kapcsolódóan programokat az intézmény 
közösségének. Korábbi években ilyenek voltak a Moss 
kezet!, az Eurovíziós Dalfesztivál akciók, az Unicef-
gyűjtés, tavaly a Ne Vásárolj Semmit! kezdeményezés; 
az idén pedig a Nemzetközi Hegy Nap. A felhívás meg-
valósításába az ötfős diákszervezet nagy lelkesedéssel 
vetette bele magát.  
   „Sokoldalúan akartuk körüljárni a témát. Alapoztunk a 
gyerekek meglévő ismereteire, érdeklődésére is. Minden-
képpen olyan tevékenységekbe akartuk őket belevonni, 
amelyekkel a szórakozás mellett a tudásuk bővítését is 
szolgálja. Azt tapasztaltuk, hogy lelkesen vettek részt a 
programokban és felkeltettük a figyelmüket-”- foglalta 
össze Borsosné Majoros Melinda, az IDB pedagógus ösz-
szekötője az akció lényegét.  
December 11-ét az ENSZ jelölte ki 2003-ban Nemzetkö-
zi Hegy Nappá, mint az emberiség továbbadandó örök-
ségéről való megemlékezés alkalmát. Ehhez a szép kez-
deményezéshez kívánt csatlakozni a SZIGNUM diákkö-
zössége az interaktív ötletekkel.  
   A makói iskolához egyébként is közel állnak a „zöld” 
programok, három esztendeje gimnáziumában környe-
zetvédelmi tagozatot indított, ebben az évben pedig a 
fűtésrendszer korszerűsítésével, napelemes rendszer ki-
építésével a megújuló energiaforrások használata és a 
környezettudatos szemléletformálás mellett kötelezte el 
magát. 
  A mostani Hegy Nap számos iskolai tantárgyhoz kap-
csolódóan kínált feladatokat: „hegyesített” verseket kel-
lett felismerni, közmondásokat gyűjteni a témában, sza-
vakban felismerni a hegy szót. Az óraközi szünetekben 
videofelvételek és filmek segítségével a két kiváló hegy-
mászó, Erőss Zsoltra és Kiss Péterre emlékeztek a diákok, 
és képeken megcsodálhatták a legismertebb hegycsúcso-
kat.  
Aki játékos feladatokba akart bekapcsolódni, jetivel is 
találkozhatott a tornateremben, ha ügyesen válaszolt a 
vetélkedő kvíz kérdéseire. A hegyi ember megmozgatta 
mindenki fantáziáját és rekeszizmait, a Hegy Nap pedig 
mindannyiunk agytekervényeit. Köszönjük Melinda és IDB! 
Csúcs volt! 

Sz.A.  

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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ESEMÉNYNAPTÁR 
2014. december-2015. január 

19. p Közös iskolai karácsonyi ünnepség. Közös 
szentmise. 
Testvérosztály akció 
A belvárosi templomban 25-én a 9 órás szent-
misén is előadjuk a misztériumjátékot) 

19.p – 20. 
szo 

15-18 ó Tantestületi lelkigyakorlat 
9-16 ó 

21. v Szeretetszolgálat karácsonyi ünnepség 

20. szo- 
2015. 

jan.4. v 

Téli szünet 
  

jan. 
5. h 

Szünet utáni első tanítási nap 

6. k Vízkereszt. Közös iskolai szentmise 
Házszentelés osztályonként 

5.h-6.k Ebédfizetés 

13.k Felső tagozatos nyílt nap 

15.cs Félévi osztályzatok lezárásának határideje 

16. p Szorgalmi idő első félévének vége 
14 ó Osztályozó értekezlet 

17. szo Munkanap január 2-a helyett 
Tanítás nélküli munkanap 

PLÉBÁNIAI HÁZ-TÁJI ADVENTBEN 
HÍREK FIDELIS NŐVÉRTŐL 

Házalós Betlehemessel készül a hagyományoknak 
megfelelően az idén is Fidelis nővér és lelkes csapata.  
Szívesen felkeresik mindazokat ünnepi előadásukkal, 
akik szívesen fogadják őket. Az időpontokkal kapcso-
latban Fidelis nővérrel kell egyeztetni.  
 

December 15-én indult a Szállást keres a Szent Család 
ima kilenced - minden nap 17 órakor más-más család-
nál. 
 

December 21. vasárnap lesz az idősek karácsonya a 
plébánián, amelyre szeretettel hívjuk és várjuk őket a 
Szentmise után a plébániára. 
 

Egész Adventben játékokat szeretettel és hálával foga-
dunk a Zrínyi és Tulipán utcai ovik számára Karácsony-
ra.  
 

A Gyermekmissziósok számára idén is folytatódik a 
pontgyűjtő "verseny" az Advent során. 
 

December 5-én volt a Szent István Király templomban a 
jótékonysági Adventi koncert, helyi kórusok részvételé-
vel. A nagy érdeklődés mellett rendezett esemény vé-
gén, lovas szánon érkezett a Mikulás, sőt a Betlehem 
mellett egy élő szamár is volt a jászolban, így semmi 
akadálya nem volt a szamaragolásnak sem. A lelket 
melengető templomi program után forralt bor, süti, tea, 
bensőséges hangulat és szabadtéri tűz várta a résztve-
vőket.  Az alkalom lehetőséget kínált az önzetlen ada-
kozásra is; az adventi vásáron kézműves tárgyak meg-
vételével jótékony célokra lehetett adakozni.   
 

Megalakult az egyházközség új képviselőtestülete. 
A 20 induló jelölt közül 16-an kaptak elegendő vok-
sot a bejutáshoz a november 16-án megtartott titkos 
szavazáson. Az új testület Advent 2. vasárnapján, a 9 
órás szentmisén tett fogadalmat; 5 évre szól a megbí-
zatásuk és elnöküknek dr. Nagy Jenőt választották a 
tagok.  


