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A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium   

Szent Gellért  Diákotthon havilapja 

HOGYAN ÖLTÖZTESSÜK KARÁCSONYI DÍSZBE A LELKÜNKET ? 
FERENC PÁPA GONDOLATAI 

   Az igazi Karácsony Isten szegénységének ünnepe: azé az 
Istené, aki szolgai alakot öltve kifosztotta önmagát; azé, aki 
az asztalnál szolgál, aki elrejtőzik az okosok és bölcsek előtt 
és kinyilatkoztatja magát a kicsinyeknek, az egyszerű és 
szegény embereknek. Az Emberfia ünnepe, „aki nem azért 
jött, hogy szolgáljon, hanem, hogy ő szolgáljon és váltságul 
odaadja életét sokakért” (Mk 10,45). 
Mindenekelőtt azonban a béke ünnepe, 
amelyet a gyermek Jézus hozott el a 
földre: „Dicsőség a magasságban Isten-
nek, és békesség a földön Isten ke-
gyeltjeinek” (Lk 4,14). 
  

Begyógyítani a sebeket és  
kigyógyulni a hiányosságokból 

  
   Ápoljuk lelki életünket, kapcsolatun-
kat Istennel, mert ez adja mindannak a gerincét, amit teszünk 
és amik vagyunk. Az a keresztény, aki nem táplálkozik az 
imádságból, a szentségekből és Isten Szavából, az elkerül-
hetetlenül elfonnyad és kiszárad. Ápoljuk lelki életünket! 
Gondozzuk családi életünket! Adjunk gyermekeinknek és 
szeretteinknek nemcsak pénzt, hanem sokkal inkább időt, 
figyelmet és szeretetet. 
Ápoljuk emberi kapcsolatainkat! Váltsuk valóra hitünket az 
életben és a jócselekedetekben, főként a rászorulók iránt. 
Figyeljünk oda beszédünkre! Tisztítsuk meg nyelvünket a 
sértő szavaktól, a közönséges és dekadens beszédtől. 
Gyógyítsuk be a szív sebeit a megbocsátás olajával! Bocsás-
sunk meg azoknak, aki megbántottak minket, és gyógyítsuk 
be azokat a sebeket, amelyeket mi okoztunk másoknak. 
Gondosan dolgozzunk!  

   Végezzük munkánkat lelkesedéssel, alázatosan, hozzáér-
téssel, szenvedélyesen, az Úrnak hálás lélekkel. 
Gyógyuljunk ki az irigységből! Szabaduljunk meg a buja-
ságtól, a gyűlölettől és a negatív érzelmektől, amelyek meg-
rontják belső békénket, és összetört, bomlasztó emberekké 
tesznek minket. 
Gyógyuljunk ki a neheztelésből, mert az bosszúhoz vezet. 
Gyógyuljunk ki a lustaságból, mert az a létezés eutanáziájá-

hoz visz minket. Szabaduljunk meg az 
ujjal mutogatástól, mert az gőgössé tesz 
minket. Hagyjunk fel az állandó panasz-
kodással, hiszen csak elkeseredünk általa. 
Tudom, hogy néha ahhoz, hogy megtart-
suk az állásunkat, kibeszéljük a másikat, 
önvédelemből. Megértem ezeket a hely-
zeteket, de ez az út nem jó irányba visz. 
A végén mindannyiunkat tönkretesz, és ez 
nem használ senkinek. Kérjük inkább böl-
csességet az Úrtól, hogy időben el tudjuk 

harapni a nyelvünket és így ne ejtsük ki rágalmazó szava-
kat, melyek csak keserű szájízt hagynak maguk után. 
Gondoskodjunk gyengébb testvéreinkről! Gondoskodjunk az 
idősekről, a betegekről, az éhezőkről, a hajléktalanokról és 
a külföldiekről, mert ez alapján ítéltetünk majd meg. 
Figyeljünk oda, hogy Szent Karácsony soha ne a túlzott fo-
gyasztás, a látszat vagy a fölösleges ajándékok és a pazar-
lás ünnepe legyen, hanem az öröm ünnepe, amiért befogad-
juk a jászolba és a szívünkbe érkező Urat. (…) 
   Karácsony a béke ünnepe is. Ehhez a békéhez pedig szük-
ség van a mi lelkesedésünkre, a mi gondoskodásunkra, arra, 
hogy felolvasszuk fagyos szívünket, hogy bátorságot öntsünk 
a csüggedők lelkébe, és a megfáradt tekinteteket megvilá-
gítsuk Jézus arcának fényével! (…) 

(Forrás: Vatikáni Rádió honlapja) 

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!” 

VÁR A SZIGNUM  
KINCSTÁRSASÁG! 

Légy tudós, bátor felfedező, kincs-
kereső! Gyűjtsd össze mindazt a 
tudást, amire szükséged lesz életed 
nagy álmának megvalósításában! 
Nyolc éven át tartó, óriási kalandra hívunk! Térképezd 
fel, mi vár rád az úton: www.szignum.hu.  
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100 ADVENTI KOSZORÚN GYÚJTOTTUNK GYERTYÁT 
   Megtelt a makó-belvárosi Szent István Király Templom no-
vember utolsó szombatján. A SZIGNUM tanulói, családjaik és 
az egyházközség tagjai, közös szentmisén ünnepelték Advent 
kezdetét, amely egyben az új egyházi esztendőt is jelenti a 
keresztények számára. 
   Az első, lila színű gyertya meggyújtásával 26 napos, Ka-
rácsonyig tartó időszak indul el, amely alatt a hívek imád-
sággal, jócselekedetekkel készülnek Krisztus születésére. 
100 adventi koszorú készült az alkalomra, melyeket Pálfai 
Zoltán plébános atya áldott meg; a Karitász helyi csoportja 
pedig jótékonysági vásárt rendezett, melynek bevételét a 
városban élő beteg és idős emberekhez juttatják majd el. A 
négyhetes ünnepi várakozás lelki tartalmában összekapcso-
lódik a Ferenc pápa által meghirdetett irgalmasság szent-
évével, mely december 8-án kezdődik és jövő november 
20-án zárul.    
   A koszorú négy gyertyái Krisztus négyféle eljövetelére 
utalnak, és fontos feladatokat jelölnek ki számunkra. Egy-
fajta „ki mit tud?” versenyt jelentenek, ahol megmutathatjuk 
a gyakorlatban, ezen idő alatt mire vagyunk képesek 
imádságban, Krisztusba vetett hitünkben, jócselekedeteink-
ben és kitartó szándékunkban - fogalmazta meg az idő-
szak lényegét Pálfai Zoltán plébános. 
   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 har-
madik, az örömvasár-
napon kell meggyújta-
ni. Advent időszakához 
számos szép hagyo-
mány kapcsolódik, ilye-
nek a hajnali szentmi-
sék, a böjt, a betlehe-
mezés szokása, és a 
jótékonykodás.Ferenc 
pápa a 2016-ös esztendőt az irgalmasság szentéveként 
hirdette meg, amelynek célja, hogy képessé váljunk még 
inkább a szegények, elesettek és rászorulók felé fordulni és 
gyakorolni valódi, felebaráti szeretetünket. 
   Advent első vasárnapján a plébániához tartozó családok 
és a SZIGNUM osztályai által készített, száz adventi koszo-
rút áldottak meg a templomban, amelyek mindegyikén fel-
lobbant az első lila színű, hitet jelképező gyertyaláng. A 
makói Szent István Király plébánia számos lehetőséget kí-
nál a Karácsonyig tartó utazás bensőséges megéléséhez; 
hétköznaponként reggel 6 órától rorate misék lesznek, lelki 
gyakorlatba, házalós betlehemesbe és cipősdoboz akcióba 
lehet bekapcsolódni. December 12-én, szombaton délután 
fél ötkor jótékonysági kórushangversenyre kerül sor a 
templomban, amelynek összegyűlt adományaiból a kárpá-
taljai Nagybocskó katolikus óvodáját támogatják. 

Szabó Anita 
Fotó: Majoros Márton 

AZ UTOLSÓ SZALAGTŰZŐ ÜNNEPSÉG A SZIGNUM-BAN 
Hivatalosan is végzős gimnazistáknak számítanak december 8-ától a makói Szent István Egyházi Gimnázium utolsó éves di-
ákjai. A rendhagyó, délutáni ünnepségen a középfokú tanulmányok befejező évét hirdető, kék színű szalag került a 12. G-sek 
ruhájára. A hat évfolyamos emelt szintű, angol nyelvi tagozatos osztály a végső 
gimnáziumi évfolyama a SZIGNUM-nak, mivel középiskolai oktatása a szegedi test-
vérintézménybe, a Karolinába került át a tavalyi fenntartói döntés után. A 16 fős 
osztálynak különleges módon a pedagógusok készültek színdarabbal az alkalomra; 
Karinthy Frigyes: Visszakérem az iskolapénzt! című egyfelvonásos komédiáját adták 
elő, melynek fő üzeneteként az iskola és a tudás fontosságát emelték ki.  
A SZIGNUM gimnáziumának 22 éves történetében hagyomány a decemberi 8-i 
szalagtűzés, amely nap egy Mária-ünnep az egyházban és a fenntartó Boldog-
asszony Iskolanővérek rendjének egyik legfontosabb alkalma. Jelentőségét to-
vább fokozza, hogy a Ferenc pápa által meghirdetett Irgalmasság éve is ekkor 
veszi kezdetét az idén. A végzőssé nyilvánítás szertartására a pedagógusok heteken át próbáltak, a vidám darabbal 
szerettek volna maradandó élményt nyújtani a diákoknak, és egy kicsit más oldalukról is bemutatkozni.  
- Jó érzés, hogy a tanáraink műsorral készültek, szerintem átjött az a szeretet, amit közvetíteni akartak felénk. Most, az 
érettségire készülésben is mindenki sokat segít nekünk és mi is komolyan készülünk, mert egyre közelít az év vége és ez 
egy kicsit félelmetesnek tűnik. Amikor feltűzték a szalagot, meghatódtam, mert most tudatosult bennem, hogy ez az év az 
elválásról, a búcsúról is szól, meg nekem még egy kis plusz érzést adott az is, 
hogy a napokban leszek 18 éves. - értékelte az alkalmat Kádár Johanna 12. G 
osztályos tanuló. 
A szalagavatás szokása Selmecbányán alakult ki 1835-ben, amikor a diákok 
először viselték az utolsó gimnáziumi év tényét hirdető jelképet. A régi hagyo-
mány szerint a végzősöket ilyenkor fáklyás menet kísérte a városkapuig, ahol 
jelképesen fenékbe billentették őket, tudatván velük, nincs keresnivalójuk tovább 
az intézményben. Most ilyesmi természetesen nem történt, baráti szavakkal, ta-
nácsokkal köszönt el az érettségire készülőktől Szűcs Péter igazgató úr, minden 
jót kívánva: 
 - Tudatosítani akartam a végzős diákjainkban, hogy ez a befejező évük a gim-
náziumban és azt is, hogy az intézményünknek is ők az utolsó középiskolásai. Azt kértem tőlük, hogy mindenre ezzel a 
lelkülettel tekintsenek, így lesz fontos mindannyiunk számára ez a hátralévő pár hónap; mert amiből nincs több, azt meg-
becsüli az ember. Tehát lehet és kell is a mának élni, de azzal a felelősséggel, hogy annak köze van a holnaphoz is. 
                          Fotó: Majoros Márton 
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FINNORSZÁG, AZ EZER ÉLMÉNY ORSZÁGA 
Mint arról előző számunkban már beszámoltunk, a Szignum diákjai egy e g y e d ü l á l l ó 
lehetőséghez jutottak egy nyertes Erasmus+ pályázat kapcsán: tes tvér i sko la i 
kapcsolatokat alakíthatunk ki 6 ország diákjaival. A kapcsolatok kialakításában 
fontos előrelépést jelentett a finnországi Lempäälä városában megtartott e l s ő  d i á k 
találkozó. A találkozón hetedikes diákjaink vehettek részt és élményekkel 
gazdagodva tértek haza. 
   Az élmények sorát az a lehetőség adta, hogy először utazhattak 
repülőn. A fel és leszállások – Hála Istennek – zökkenőmentesek voltak és a légörvények sem 
vették el a diákok kedvét a további repülőutaktól. Következő érdekes 
megtapasztalás a sötétség volt. Az Északi sarkkörhöz közeledve, a téli 
időszakban nagyon későn kel fel a nap és korán elkezd sötétedni. A 
változatos programok azonban kárpótoltak a napfény hiányáért. 
    Igazán különleges élményt jeletett a családoknál történő elhelyezés. A 
finn családok nagyon vendég szeretők és mindent megtettek, hogy 
diákjaink jól érezzék magukat. A gyerekek részt vehettek a családok és 
az ott élő gyerekek mindennapjaiban: iskolába jártak együtt, lovagló 
órára mentek, csónakáztak az 188,000 tó egyikén és nem maradhatott el 
a méltán világhíres finn szauna kipróbálása sem! 
   A diákok különféle képzéseken is részt vehettek: megtanulhatták például, hogy milyen 
munkát végeznek az iskolai szünetekben a nagyobbak a kisebbek körében, illetve, hogy 
hogyan lehet és kell közveíteni a kortársak konfliktusainak kezelésében. Mindkét képzésről 
oklevelekkel és sok tanulsággal gazdagodva tértünk haza. 
   Igazi kihívást jelenetett a kommunikáció a különféle nemzetek diákjaival. A közös nyelv – a mosolyon és a mutogatáson 
kívül ☺ - az angol volt. A diákoknak egyedülálló lehetőségük volt megtapasztalni, hogy angol órákon tényleg nem a 
tanárnak, hanem az életnek tanulnak. Minden szó, minden kifejezés, minden nyelvtani jelenség alapos elsajátítása egy 
lépéssel közelebb visz ahhoz, hogy a nagybetűs életben, idegen nyelvi környezetben is boldoguljanak. 
   Mindezeken túl különféle sportjátékokat játszottunk, a télapóval találkoztunk, kocsolyáztunk, mézeskalácsot sütöttünk, 
Helsinkiban várost néztünk, hajókáztunk és nagyon megáztunk. ☺ Élményeinkről képes beszámolót az Erasmus+ sarokban 
találhattok. 
   És a folytatás: 2016. március 7-11-ig Portugália a nyolcadikosokkal és 2016. április 18-22-ig MAKÓ, 
MAGYARORSZÁG!!!          Csapóné Mátó Mónika tanárnő 
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot 

be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

ADVENTI LELKINAP 
   November 27-én, pénteken RENDhagyó 
lelkinapra jöttünk az iskolába. Elsőtől hatodik 
évfolyamig ezt a napot az adventi előkészüle-
tekre szántuk.  
   Napindítóként a 6.a osztályosok egy adventi 
utazásra vitték el a hallgatóságot. Az előadá-
sukból megtudhattuk mire van szükségünk, ha 
elindulunk más tájak, országok megismerésére, feltérképezésére. De arra is fény 
derült, hogy az előttünk álló négy hetes adventi úton is szükségünk van lelki útrava-
lóra.  A megszentelő kegyelem fehér ruhájára, olykor ráfér a lelki megtisztulás a jó 
szentgyónás. A kényelemességünk helyett az önmegtagadás szeretetünk biztos 
kifejezése lehet az úton. Útbaigazítást pedig a Szentírás ad, melynek segítségével 
az univerzális nyelven az imádság nyelvén tudunk szót érteni egymással és Terem-
tőnkkel. Táplálékunk a Szentáldozás, mely megerősít, és előrébb visz a SZERETET 
felé. Ha mindezeket szem előtt tartjuk, biztosak lehetünk afelől, hogy adventi utunk 
célba ér és karácsonyi öröm tölti el az Ünnepet. 
   A program osztályszinten folytatódott. Angyalkázással, ajándék és adventi nap-
tár készítéssel gazdagodtak a közösségek. A nap folyamán az osztályok közösen 
elkészítették a saját adventi koszorújukat, amit a másnapi szentmisén Zoltán atya 
megáldott. Végül a tanulóknak lehetőségük volt a lelki tisztulásra, szentgyónás el-
végzésére. Jó készülődést mindannyiunknak a 26 napos adventi úton! 

Hudákné Vizhányó Gyöngyi tanárnő 



 

 

VISSZAPILLANTÓ 

3 hetes tanítási gyakorlatát töltötte nálunk az amerikai egyetemista, Jessy Duffy. Magyarországi élményeiről és nálunk 
szerzett tapasztalatairól is beszámol újságunknak írt búcsúlevelében. Örülünk, hogy megismertünk Jessy! Viszontlátásra!  

 
MAKO, HUNGARY: PIECES OF MY HEART 

   There’s a saying we have in America: “Home is where the heart is.” In my case, in Mako, my heart is in four very spe-
cial places. A piece of my heart was left with the three families I stayed with as well as my mentor, Sister Fidelis. All of 
these families invited me into their home and made me feel as if I was apart of their family, as if I was their daughter. 
Even Sister Fidelis cared for me as my mother would have. If it was not for all their kindness and love, my time in Mako 
would be nothing. I’m so thankful for all that they did for me that words are not enough.  
   When I first arrived to Mako, after being in Budapest for four days, I started to feel homesick. However, that 
night I arrived at the home of a family with a child named Tecla, who was in Sister Fidelis’ class. This family’s love 
made me feel just at home and that feeling of homesickness was gone immediately. My time with this family may 
have been short, but was magical nonetheless. We practiced some English, had impromptu dance parties, and we 
even did some drawing together! The youngest child even learned some English: “Yes, Yes! Yes, Yes!” he would say 
while running around the house. Despite the children not being able to speak much English, we had a great time! The 
middle child, Kata, would just speak and speak even though I did not understand a word of Hungarian. She wanted 
to “speak with me until midnight!” I’m thankful that my first stop in Mako was with this lovely family, they will always 
have a special place in my heart.  
   My second week, I went to a family with two children, a boy named Arthur and a girl 
named Eliza. This family toured me all over Mako! I was grateful to see the many places 
Mako had to offer such as the adventure park, the bath, the movie cinema, the museum, 
and more. The family was even kind enough to take me to Szeged as I could not go the 
weekend prior. I was even tried Hungary’s cake, which was delicious of course! But, when 
we weren’t out and about, we played games in the house! I even taught them some great 
party games from America which both the kids and the parents loved! What was great 
about this family, was the children’s English was amazing. We could talk for hours and 
have no problem! At the bath, Eliza and I talked about our interests and we share a com-
mon interest in a Japanese fashion style called Lolita and it was a great memory for me! 
I’m so happy I could spend a week with this family and get to know so much about them! 
   The third and final family I spent my time with was with two girls whom I had worked 
with in school, Anna and Virág. I only spent two days with this family, but it was so much 
fun! We played an American card game that I enjoy called Uno, and we played with a 
favorite game of theirs, Stickez. I loved the game Stickez, but it was hard and I strug-
gled to get past the volcano! My luck wasn’t so great with that game, but we shared 
many laughs. The family also had a cute little pig, and I could have my first experience 
to feed a pig! The family said that even with the short time in their home, it was a huge 
impact on their family. I’m so thankful I could stay in their home for the short time that I 
did!  
   Sister Fidelis, where do I begin. From the moment that I met her I was drawn to her by 
some power that I can’t quite explain. She just made me feel at peace. She showed me 
so many great teaching techniques and songs that helped me to solidify my passion for 
teaching English abroad. Even though we did not spend much time talking outside of the 
classroom, my time with her was extremely special. One of my favorite memories was 
when we talked in a cafe for almost two hours on my last day. It was by far the hardest 
to have to leave her.   
Three weeks in Hungary went by so quick! I can’t believe it! I loved all the children I 
could interact with and teach. I hope that one day I can go back and teach English in the 
school, and if not visit all the friends that I made here. I never like saying “goodbye” 
because that means forever. So I like to say “see you soon,” because that means that we 
will meet again someday, whenever that may be. I can’t wait to meet everyone again, 
until then please hold my heart dear! Thank you for all the great memories Mako and 
Szignum. I’ll never forget my time here, I hope you won’t forget either.  
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A SZIGNUM-ban járt a Mikulás  

  Ha nem is Lappföldről érkezett, de hosszú utat tett meg és sok akadályt győzött le, míg ideért idén 
Szent Miklós püspök utódja, hogy meglátogassa iskolánk osztályait. Az alkalomhoz illő ruházatban és 
ajándékokkal teli puttonnyal járta végig a SZIGNUM-ot, a szorgalmas diákokat jutalmazta, az ele-
venebbeket intette a jóra, de végül mindenkit ajándékkal lepett meg a Mikulás. Köszönjük látogatá-
sát Majorosné Rácz Krisztina és Baróczi Tamás pedagógusoknak, hogy meginvitálta őt közénk.  



 

 

SZIGNUM-OLDAL 
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AZ I. KI MIT TUD? UTÁN 
 
Ebben a tanévben először hirdettük meg a Ki mit tud? versenyét. 
   Évek óta november végén népdaléneklésben mutathatták be tanulóink szép énekhangjukat. Most 
kicsit újítani szerettünk volna, hogy diákjaink új kihívásokban is megmutathassák tehetségüket, irá-
nyultságukat. Így született meg a Ki mit tud? gondolata. 
   3 kategóriában hirdettük meg a versenyt: ének, tánc, próza. Már a felkészülés során többen ér-
deklődtek: nincs-e lehetőség másban is bemutatkozni (bűvészkedés, torna, labdajáték). Most nem 
nyitottunk az egyéb kategóriára, de a lehetőségén és a megvalósításán elgondolkodunk. 
   November 26-án, csütörtökön délután került megrendezésre a verseny. 56 szereplőt, 46 fellépést láthattunk. A 
produkciókat 4 zsűri tag figyelte nagy hozzáértéssel: Rakonczás Pál a Magán Zeneiskolából, Szabó Anikó táncta-
nárnő, Mészáros Ildikó magyar tanárnő, Faragó Csilla M. Flóra nővér a Karolina iskola ének tanárja. 
   Az eredményhirdetést megelőző izgalmas várakozást egy kis uzsonna és a Brodway Sportkör táncosai oldották 
könnyed fellépésükkel.  
Az értékelés után a következő eredmények születtek: 
ének kategóriában: (alsó tagozat)   (felső tagozat) 
 I. helyezés:  Hudák Mátyás 39 pont   Burger Benedek 38 pont 
II. helyezés:  Vas Ármin 32 pont    Vörös Klaudia  34 pont 
III. helyezés:  Kotroczó Viola 31 pont    Dávid Fanni 34 pont 
       Dobó Daniella 34 pont 
próza kategóriában:  
I.helyezés: Sóki Lorina 35 pont     Gilinger Boglárka 39 pont 
II.helyezs: Deneus Arthur 34 pont    Xu Leila 37 pont 
III.helyezés: Nándori Gellért33 pont    Lengyel Boglárka 32 pont 
 

tánc kategóriában:  
I.helyezés: Forgács Regina, Gregor Lilla, Igaz Réka, Pipicz Hajnalka 38 pont 
II.helyezés: Nándori Mária, Zsiga Lilla 36 pont  
III. helyezés: Hatvani Viktória, Keresztes Laura 34 pont  
 

I.helyezés:Burger Benedek, Igaz Dániel 40 pont  
II.helyezés: Lenhardt Attila, Tóth Krisztofer 35 pont 
III.helyezés: Pipicz Hajnalka 34 pont  
   A zsűri tagjai következő jó tanácsot adták számunkra: sok diák vállalkozott a fellépésre 
és dicsérték, elismerték tehetségüket, de a színpadra kiállást, a közönség előtt való szerep-
lést gyakorolni kell. Fel kell vállalni, hogy amiben ügyesek a versenyzők, azt bátran képviseljék az érdeklődő kö-
zönség előtt. Köszönjük a zsűri tagok segítő tanácsát és értékelő munkáját, köszönjük a versenyzőknek a felkészülést 
és a szép produkciókat. Külön gratulálunk a helyezést elért tanulóknak! 
A tapasztalatokat mérlegelve: jövőre újra találkozunk!                  A művészeti munkaközösség nevében: Piroska néni 

PÁSZTORÉLET A 21. SZÁZADBAN 
 

   Egyszerre hagyomány, ami apáról fiúra, sőt tovább is száll – és egyszerre a mai munkás hétköz-
napok. Egyszerre néprajz, azaz tudomány, tehát kutatható – és ugyanakkor mindennapi 
„munkahely”. Egyrészt cifraszűr, kígyófejes bot és darutollas kalap – másrészt nehézségek az ellés 
körül, betegség, elapadt tej… Egy elfelejtett foglalkozás, ami ma (sokak meglepetésére) él! Élő 
hagyomány, azaz nem zárható múzeumba, vitrinekbe, ma mégis kiállítva látjuk egyes elemeit az 
Pásztor nemzedékek – Alföldi pásztorok világa c. kiállításon a makói József Attila Múzeumban.  
   Már a megnyitó is élmény volt: karikás ostorok és dudaszó hirdette, hogy egyszerre egy régi és 
egy új világ mutatkozik itt be, ami egyedülálló városunkban, a 21. század elején. A megnyi-
tón külön öröm volt, hogy a Toportyánok bemutatóján két volt tanítványunk is szerepelt: Szik-
szai Balázs, aki egy újabb generációját képviseli a pásztornemzedékeknek, illetve Szlovák 
Balázs, aki tavaly érettségizett a Szignumban. Ekkor hét pásztor beszélt életéről, munkájáról 
– köztük Szikszai Balázs is – s bevallom, ilyen szenvedéllyel és hivatástudattal még sosem 
hallottam ennyi embert megnyilatkozni. Látszott, hogy élik is mindazt, amibe beleszülettek.  
    A kiállítás interaktív: hiszen Dani János 360 csengőből és kolompból álló csengőgyűjtemé-
nyét meg is szólaltathatják a látogatók. Mindenkinek ajánlom, kicsiknek és nagyoknak egya-
ránt, mert valami olyan kincset találhatunk itt együtt, amit csak kevesen láthatunk élőben. A 
múzeum munkatársai december 20-ig várják az érdeklődőket, lehet ez egyfajta családi adventi készület is, hiszen mégis-
csak kiválasztottak a pásztorok, ahogyan felcsendül a karácsonyi énekben: „egyszerű pásztor jöjj közelebb: nézd a te 
édes Istenedet!” 

Szöveg és fotó: Mészáros Ildikó tanárnő 



 

 

HIT - ÉLET 

KARÁCSONYI NAGYÍTÓ 
Kedves érdeklődők! 
   A karácsonyi nagyító ezúttal Jézus születésének jelké-
peit veszi lencse alá. Már a korai keresztémység első 
évszázadaiban is fontos festészeti program volt a jelké-
peken keresztül rejtett tartalmakat megjeleníteni. Például 
Jézus alakját, mint jó pásztor, vagy halász ábrázolják. A 
reneszánszban ennek a jelképekben árbrázolt 
elbeszélésnek a csúcsát figyelhetjük meg. Példaként 
nézzük meg Hugo van der Goes (Hugó Ván Der Gúz) 
festményét Jézus születéséről (1476-1478). Figyeljük meg 
a részleteket és keressünk más képeken is hasonló jelen-
téssel bíró ábrázolási megoldást, hogy ne csak futólag 
nézzük meg a festményeket. Röviden vegyünk pár példát 
a képről. Fontos, hogy a művész saját korának környeze-
tében jeleníti meg a szent Családot, amit a korhű 
öltözetkkel is erősit. Nem véletlen a ruhák színe, hiszen 
Mária tisztaságát a kék szín jelzi, míg József színe a bar-
na és a piros.    
   Érdemes megfigyelni az anygalok közti különbséget is, 
ami nem csak a ruhák színében jelenik meg. Fontos a hát-
tér is, ami nem csak tájat ábrázol, hanem kiemelt 
eseményeket jelenít meg a Szentírásból.  A  legfeltünőbb 
jelek a kép előterében alul láthatók. Mi keresnek ezek a 
tárgyak a képen? Balról jobbra haladva egy papucs van, 

ami a hűségre és 
József foga-
dalmára utal, 
hogy felneveli 
Szűz Máriával a 
születő Jézust. A 
búzakéve a 
kenyérre em-
lékeztet, amit 
Jézus majd átvál-
toztat a borral és 
örökségül hagy 
ránk. A középen 
látható virágcsokor minden darabja szintén jelentéssel bír. 
Ezeket a virágokat nem csak színekben küldönböztethet-
jük meg. A szegfű például a kereszthelálra utal, de leol-
vasható más is ezekből a jelekből, például, hogy Jézus 
bűntelen.  
   Ha érdekelnek a titkok és a jelképek nyomozd ki, hogy 
mi – mit jelent még a képen és készülj új ismeretek szer-
zésével Jézus születésére. 
 

Békés, szorgalmas készülődést kívánok! 
 

Brzózka Marek tanár úr 
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FERENC PÁPA BULLÁJA, MELLYEL MEGHIRDETI  
AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI JUBILEUMÁT (RÉSZLET) 

„(…) Állandóan szemlélnünk kell az irgalmasság misztériumát. Ez számunkra 
az öröm, a derűs nyugalom és a béke forrása. Üdvösségünk feltétele. Irgal-
masság: a szó, amely kinyilatkoztatja a Szentháromság misztériumát. Irgal-
masság: a végső és legnagyobb tett, amellyel Isten elénk siet. Irgalmasság: az 
alapvető törvény, amely minden ember szívében ott lakik, aki őszintén tekint a 
testvérre, akivel az élet útján találkozik. Irgalmasság: az út, amely egyesíti 
Istent és az embert, mert kitárja a szívét arra a reményre, hogy bűneink korlá-
tai ellenére mindenkor szeretnek bennünket.(…) 
Azért választottam december 8-át, mert ez a nap az Egyház legújabb törté-
netében jelentős időpont: a Szent Kaput ugyanis a II. Vatikáni Zsinat befejezé-
sének 50. évfordulóján nyitom majd meg. Az Egyház szükségét érzi, hogy éb-
ren tartsa a zsinat emlékét, hisz megnyitásával történelmének új szakasza kez-
dődött el. A zsinati Atyák a Szentlélek fuvallataként határozottan érezték, 
hogy koruk embere felé érthetőbb módon kell beszélniük Istenről. Lebontva a 
falakat, melyek az Egyházat hosszú időre mintegy kiváltságos fellegvárba 
zárták, elérkezett az idő, hogy új módon hirdessék az evangéliumot. Az evan-
gelizáció ismét új szakaszához érkezett. Minden keresztény ember számára 
újszerű kihívás, hogy még nagyobb lelkesedéssel és meggyőződéssel tegyen tanúságot hitéről. Az Egyház meg-
érezte annak a felelősségét, hogy az Atya szeretetének eleven jelévé kell lennie a világban.(…) 
A Jubileumi Év 2016. november 20-án, Krisztus Király ünnepén zárul. Ezen a napon – bezárva a Szent Kaput – min-
denekelőtt hálánkat és köszönetünket fejezzük majd ki a Szentháromságnak, hogy megadta számunkra a kegye-
lemnek ezt a rendkívüli időszakát. Krisztus uralma alá helyezzük majd az Egyház életét, az egész emberiséget és a 
mérhetetlen kozmoszt, hogy hajnali világosságként árassza ránk irgalmasságát, és így valamennyien a közeljövő 
iránt érzett felelősséggel építhessünk gyümölcsözőbb történelmet. Mennyire szeretném, ha a következő éveket át-
hatná az irgalmasság, hogy mindenki találkozhasson Isten jóságával és gyöngédségével! Mindenkihez – hívőkhöz és 
távol állókhoz is – jusson el az irgalmasság balzsama, mint Isten már köztünk jelen lévő országának jele.(…) 
E Jubileumi Évben az Egyház legyen Isten szavának visszhangja, mely határozottan és meggyőzően szólal meg mint 
a megbocsátás, a támogatás, a segítség, a szeretet gesztusa és szava. Soha ne fáradjon bele abba, hogy fölkínál-
ja az irgalmasságot, és legyen mindenkor türelmes a megbocsátásban és a bátorításban. Szólaljon meg az Egyház 
által minden férfi és nő hangja, s bizalommal és szüntelenül ismételje: „Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és 
szeretetedről, mely örökkévaló” (Zsolt 25,6)     Forrás: internet, kép: SZIGNUM 



 

 

FÜRKÉSZ OLDAL 

FÜRKÉSZ rovatba  
- válogatta az IDB - 

 
GYEREKRECEPTEK: 
December: Karácsonyi linzer  
Hozzávalók: 
30 dkg liszt 
10 dkg darált mogyoró 
10 dkg porcukor 
1 cs vaníliacukor 
csipetnyi só 
15 dkg vaj 
1 tojás 
ízlés szerint reszelt citromhéj 
ragasztáshoz: lekvár 
 
Elkészítés: 
1. A lisztet, mogyorót, cukrot, vaníliacukrot és csipetnyi 

sót elkeverjük és sima tésztává gyúrjuk a kockára vá-
gott hideg vajjal és a tojással.  

2. A tésztát golyóvá formázzuk és előkészített folpackba 
csomagolva 1 órára hűtőszekrénybe tesszük. 

3. Lisztezett deszkán a tésztát 3 mm vékonyan kinyújtjuk 
és karácsonyi linzerszaggatóval kiszaggatjuk.  

4. A formákat sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük és 180 
fokon kb. 10 perc alatt világosra sütjük, majd teljesen 
kihűtjük. 

5. Egy-egy lyukas és tele formát kevés lekvárral össze-
ragasztunk, végül porcukrot szitálunk a tetejére. Jó 
étvágyat! 

 
Érdekességek: Karácsonyi Guinness Rekordok 
1. Egy német férfi 2008-ban 27 

fenyőfát vágott ki 2 perc alatt. 
2. Abu-Dhabiban, a 181 db ék-

szerrel feldíszített karácsonyfa 
2,4 milliárd forintba került. 

3. Brazíliában állították fel az 52 
méter magas, zöld PVC-ből 
készült legnagyobb műfenyő-
fát, melyet 3000 gömb és 200 
égő díszített. 

4. Az USA-ban egy bevásárlóköz-
pontban díszítették fel a legmagasabb fenyőfát, ami 
67,36 méter magas volt. 

5. A legöregebb karácsonyfa 125 éves. Az Angliában 
élő fa mindössze 30 cm magas és minden évben feldí-
szítik. 

 
Egy perc humor:  

- Ti is szoktatok imádkozni karácsony előtt? 
- Nem, a mi anyukánk jól főz. 
                           *** 
- Drágám, mit vettél nekem karácsonyra? 
- Látod az utca túloldalán azt a piros Ferrarit? 
- Igen. 
- Na, ugyanolyan színű bögrét! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: Dínó tesó  – amerikai animációs film 
  Ha a dinoszauruszok nem 
haltak volna ki, mert nem 
csapódik be az aszteroida, 
ami megpecsételte sorsu-
kat, vajon milyen lenne a 
világ? Arlo egy kedves 
apatosaurus, aki miután 
elvesztette családját, útra 
kel. Kalandjai során egy 
különleges barátra is szert 
tesz, egy embergyerek 
személyében. 
 
BÉLYEG - GYŰJTEMÉNY:  
Magyarországon Kossuth Lajos 
utasítására Than Mór, fiatal 
festőművész, már 1848 júliusá-
ban elkészítette az első ma-
gyar bélyeg tervezetét, amely 
a magyar címert ábrázolja 
„Magyar Álladalmi Posta” 
felirattal. Ha az elképzelés 
megvalósul Magyarország, 
megelőzve sok európai álla-
mot, kiadta volna első bélye-
gét. A bélyeg nyomólemezei is 
elkészültek, de sajnos a szabadságharc kimenetele miatt 
a kiadásra már nem kerülhetett sor. 
Az eredeti rajz szerencsére átvészelte a történelem viha-
rait, és az 1920-as években előkerült. Az első magyar 
postabélyeg tervrajzát ma a Bélyegmúzeum őrzi.  
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SPORT, SPORT, SPORT 
Úszó sikerek Kecskeméten… 

  Az Országos Uszonyos Úszó Bajnokság november 14-15-i, kecske-
méti versenyében a Makói Úszó Klub SZIGNUM-os diákjai kiválóan 
szerepeltek. Fülöp Bulcsú (3.b) kétszeres országos bajnok lett, Szé-
kelyhidi Apor (4.a) 50 m gyorson, 200 m gyorson I., 50 gyorson II., 
200 gyorson III., és 50 mellen IV. helyet szerzett. Novák Bálint (2.a) 
eredményei: 50 gyors III., 200 gyors III. hely, Dobó Dánielé: 200 
gyors VI. hely. Varga Réka öt versenyszámban is a dobogóra állha-
tott: 200 gyors II.800 gyors II., 1500 m II., 100 gyors III., 400 gyors 
III. eredményeivel.  Mindannyian igazgatói dicséretben részesültek. 
Gratulálunk! 

a Dobó-kupán… 
  November utolsó hétvégéjén rendezték meg a Dobó-kupa uszonyos 
és búvárúszó országos versenyt. A Makói Úszó Klub SZIGNUM-os 
diákjai remek eredményeket értek el.  
Székelyhidi Apor (4.a): 50 m gyors – Arany, 100 m gyors – Ezüst, 
40x50 m váltó – Bronz 
Fülöp Bulcsú (3.b): 100 m gyors – Arany, 50 m gyors – Ezüst, 4x50 m 
váltó – Bronz 
Varga Réka (7.b): 100 m felszíni – Ezüst, 400 m felszíni – Ezüst 
Novák Csongor (5.a): 100 m gyors – Ezüst, 50 m gyors – Bronz, 4x50 
m váltó – Bronz 
Novák Bálint (2.a): 100 m gyors – Bronz 

…a rövidpályán OB-n… 
December 5-6-án, Varga Réka (7.b), a Makói Úszó Klub SZIGNUM-os 
versenyzője a kecskeméti III. Rövidpályás Országos Bajnokságon is 
sikeresen szerepelt. Eredményei: 100 m felszíni 2. hely, 400 m felszíni 
2. hely, 200 m felszíni 3. hely. 

…és a Mikulás kupán… 
 Az algyői Mikulás Kupán Székelyhidi Apor (4.a) 60 m mellúszásban, 
60 m gyorsúszásban és 60 m hátúszásban is aranyérmet szerzett. 
Siket Enikő (5.b) 100 m gyorsúszásban arany-,100 m hátúszásban 
ezüstérmes lett. Dobó Annamária (5.a) 100 m mellúszásban a dobogó 
3. fokára állhatott. Novák Bálint (2.a) 60 m mellúszásban és 60 m 
gyorsúszásban első helyezett, 60 m hátúszásban második lett.  Dobó 
Dániel (3.b) 60 m mellúszásban és 60 m gyorsúszásban ezüst-, 60 m 
hátúszásban aranyérmes lett.  

…s így az eredmények: 
December első hétvégéjén rendezték meg a Rövidpályás 
Uszonyosúszó Országos Bajnokságot és ezen az alkalmon az arany-
jelvényes szintet úszó versenyzők díjátadó ünnepségét. 
 Makói Úszó Klubból SZIGNUM-os diákjai közül Varga Rékának, 
Novák Csongornak, Novák Bálintnak, Siket Enikőnek, Székelyhidi 
Apornak és Fülöp Bulcsúnak. Az”Év sportolója” címet Fülöp Bulcsú kap-
ta cápa fiú kategóriában. Gratulálunk, további sikeres versenyzést 
kívánunk minden úszónknak! 

Ügyes atlétáink 
A városi gyermek korcsoportos terematlétika verseny november 27-i 
megmérettetésére 21 SZIGNUM-os diák nevezett. Tanulóink 14 érmet 
szereztek (4 arany, 4 ezüst, 6 bronz) és három versenyszámban mér-
hették össze ügyességüket: rajtverseny, helyből távolugrás és medicin-
labda dobás Legeredményesebbnek Hudák Mátyás (3.a) és Nagy 
Kristóf (3.b) bizonyult 2-2 éremmel.  
A dobogó legfelső fokára állhattak: Nagy Kristóf (3.b) távolugrás-
ban, Balogh Márk (1.a) medicinlabda dobásban, Czibolya Dávid 
(4.b) medicinlabda dobásban, Hudák Mátyás (3.a) távolugrásban.  
Ezüstérmet szereztek: Varga Milán (2.a) medicinlabda dobásban, 
Nagy Kristóf (3.b) futásban,  Hudák Mátyás (3.a) futásban és Bány 
Boglárka (1.b)távolugrásban.  
Bronzérmesek lettek: Nándori Gellért (3.b) távolugrásban, Reisz Tí-
mea (3.b)távolugrásban, Bárdi Miklós (3.b)medicinlabda dobásban, 
Horváth Viktória (4.a) medicinlabda dobásban, Deli Botond (5.b) 
medicinlabda dobásba, és Suba Benjámin (3.a)futásban.  Minden 
dobogós versenyző osztályfőnöki dicséretben és szaktanári ötösben 
részesült. 
Éppen csak lemaradtak az érmes helyekről: Joó Boglárka (1.b), Rad-
nai Fanni (3.b), Zsiga Lilla (4.a) és Juhász Martin (4.b)medicinlabda 
dobás versenyszámban.  
Szépen helytálltak és az V.-VI. helyen végeztek: Nándori Barnabás 
(2.a), Nándori Mária (4.a), Soós Marcell (4.a), Pipicz Hajnalka (5.a) 
Iskolai jutalmuk szaktanári dicséret és ötös osztályzat. A versenyzőket 
Kanderné Németh Györgyi tanárnő készítette fel. Gratulálunk!  
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HÍREK 
Matematika verseny 

A Dugonics András matematika verseny idei, első fordulójára 
november 18-án került sor. Nagy érdeklődés mellett zajlott a 
megmérettetés, amelyen 60 tanulónk tette próbára tudását. A 
legeredményesebben szerepeltek, s így továbbjutottak a kö-
vetkező fordulóba: Fekete Fruzsina (8.a), Gyüre Dorina (7.b), 
Reisz Gábor (7.b), Matajsz Patrik (7.b), Vadlövő Anna (6.b) 
Márton Barnabás (5.a), Tamás Gálos (5.a), Kabát Goldina 
(5.a), Forgács Gábor (5.a), Lengyel Boglárka (5.b). Gratulá-
lunk és további sikeres versenyzést kívánunk! 

Kiváló szavalónk 
A Csanádpalotán megrendezett Ki mit tud? területi versenyé-
ben, október 30-án Gilinger Boglárka (8.a) az I. helyen vég-
zett szavalatával, amivel a Simonyi Imre Emlékverseny orszá-
gos megmérettetésén különdíjat szerzett. Felkészítője Mészáros 
Ildikó tanárnő volt.  

PLÉBÁNIAI HÁZ-TÁJI 
Cipősdoboz-akció 

Iskolánk az idén is bekapcsolódik a „cipősdoboz-akcióba”, a 
csomagokat rászoruló családokhoz juttatjuk el, idén Magyar-
szék környéki kis falvacskákba. December 13-ig (vasárnap) 
van lehetőség kész dobozokat elkészíteni, vagy a belevaló 
ajándékokat összegyűjteni és behozni az iskolába. Advent 3. 
vasárnapján, a 9 órás szentmisében Zoltán atya megáldja a 
csomagok által az adományozókat, és azokat is, akik kapni 
fogják azokat Karácsonyra. Előre is köszönjük a segítséget! 

Jótékonysági kórushangverseny 
December 12-én lesz a Szent István Király templomban a jóté-
konysági Adventi koncert, három kórus részvételével, a kárpátal-
jai Nagybocskó katolikus óvodája számára. Az alkalomra szere-
tettel fogadnak a szervezők sütemény felajánlásokat. 

Szállást keres a Szent Család 
December 15-én indul a Szállást keres a Szent Család ima kilen-
ced - minden nap 18 órakor más-más családnál; amelyen közö-
sen imádkozva készülünk Karácsony szent ünnepére.  

Házalós Betlehemes 
Házalós Betlehemessel készül a hagyományoknak megfelelően 
az idén is Fidelis nővér és lelkes csapata.  Ellátogatnak óvodá-
ba, az idősek karácsonyára és kórházba. Szívesen felkeresik 
mindazokat is ünnepi előadásukkal, akik szívesen fogadják 
őket. Az időpontokkal kapcsolatban Fidelis nővérrel kell 
egyeztetni.  

Idősek karácsonya 
December 21. vasárnap, 15 órakor lesz az idősek karácsonya 
a plébánián, amelyre szeretettel hívjuk és várjuk őket a Szent-
mise után a plébániára. 

ESEMÉNYNAPTÁR 
2015. december – 2016. január 

12. szo Tanítás nélküli munkanap (dec. 24. helyett) 

14. h-18.p 1-6. évf. betlehemes műsorok az osztályok-
ban, idősek otthonában, kórházban 

18. p 6 ó Rorate, közös iskolai szentmise 
Pásztorjáték (25-én, a 9 órás szentmisén kerül 
megismétlésre) 
Testvérosztály Karácsonyok 

19. szo 
2016. 

jan.3. v 

  
TÉLI SZÜNET J 

4. h Szünet utáni első tanítási nap 

6. sze 8 ó közös iskolai szentmise: Vízkereszt 
Házszentelés osztályonként 

10. v Iskolai szentmise: 6. évfolyam 

11-12. 
h-k 

Ebédfizetés 

12. k Felső tagozatos nyílt nap 

16. szo 10 ó Tantestületi képzés, tanítás nélküli mun-
kanap március 5. szombat helyett 


