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BEZÁRULT AZ IRGALMASSÁG KAPUJA 
   Lezárult az irgalmasság rendkívüli szent éve, amelyet Ferenc pápa hirdetett meg, tavaly de-
cember 8-án a Szent Péter-bazilika szent kapuja ajtószárnyainak megnyitásával. A katolikus egy-
házfő a hívek figyelmét a szegényekre, betegekre és szükséget szenvedőkre akarta irányítani az 
elmúlt évben, és ebben ő maga járt elöl példával. Februárban Pio atya földi maradványainak 
kiállítása és szeptemberben kalkuttai Teréz anya szentté avatása voltak a szentév kiemelt esemé-
nyei. Az egyház régebbi hagyományával ellentétben a pápa nem falazza be a szent kaput, 
amelyet a következő – várhatóan 2025-ben esedékes – szent évben nyitnak meg majd újra. Isko-
lánkban is bezárult az irgalmasság kapuja, amely egy éven keresztül várta a belépőket, de an-
nak üzenete, szellemisége tovább él mindennapjainkban.  

GONDOLATOK ADVENTRE 
   Ünnep előtti életünk kicsit hasonlít Betlehem nyüzsgéséhez. Napjainkban az 
advent négy hete évtizedek óta a fogyasztói társadalom legfényesebb idő-
szaka. A tülekedés, fényáradat a hangszórókból harsogó Csendes éj. Akárcsak 
Betlehem városa. Azonban azokban a napokban nem vették észre a forgatag-
ban a szállást kereső Szent Családot. 
   A vásárlási láz gerjesztésének kifinomult technikái elől aligha menekülhetünk 
meg. Az első ajándék megvásárlásakor azzal nyugtatjuk meg magunkat, hogy 
a szeretet szerény jeleire mindig is szükség van, később azzal, hogy az ünnep-
től függetlenül is vásárolnia kellene ezt, azt. Az után rádöbbenünk, hogy nincs 
megállás, egyre bővül a megajándékozottak köre. Ma már nem készítünk saját munkánkkal apró meglepetéseket, 
mert gyarlónak látjuk a fényes kirakatokban sorakozó ajándéktárgyak mellett. Végül is szorongva várjuk az ünne-
pet. A jászolban fekvő kisded viszont, aki rongyos istállóban jött világra figyelmeztet, hogy a külsőségek mit sem 
érnek, ha nem találjuk meg lelkünk békéjét. 
   Mentsük meg az ádventet és a karácsonyt addig, amíg lehet! 
   Adventben, a várakozás idején várjuk a születendő gyermeket. Nagyon szép, ahogy egy családban mondják: 
gyermeket várnak. Egy gyermek azonban csak ott születhet meg, ahol várják! Jézus Krisztus ebben az ádventben a 
mi szívünkben szeretne megszületni. Ő nélküle a karácsony giccs, eltorzítása a lényegnek. Az ádventet és a kará-
csonyt nem az ember találta ki, s éppen ezért nem lehet róla Jézus Krisztus nélkül beszélni róla. 
Ebben az időszakban csónakba száll a tenger, az Isten Fia eljön közénk, felkínálva szeretetét az ember számára. 
Mikor ezt megsejtjük, kilépünk a telitettség emelkedett állapotából. Valaki hozzánk simul a betlehemi éjszakában 
és szegény rongyos kis tarisznyájából szeretetének morzsáit kínálja fel nékünk. Ekkor kiesünk a nagyság szerepé-
ből, s meglepődünk az előttünk esdeklő Isten meglepő tettétől. Többé már nem tündöklünk a szeretet ingyen kony-
hájának konyhafőnöki szerepében. 
   A betlehemi éjszakában felkínált szeretetet elfogadhatom, vagy visszautasíthatom, de ahogy Angelus Silezius 
mondja: „Jézus ezerszer is megszülethetne a földön, mit sem használna neked, ha a te szívedben nem születne 
meg”. 
   Ami karácsony nagy titka az a szeretet csodája: Isten beleszeretett az em-
berbe. S így az ember is egész szívvel tudja szeretni az Istent. Ilyenkor minden-
ki egy kissé megszelídül. Egy hittanos mondta nekem egyszer, hogy bárcsak 
mindig karácsony lenne, mert akkor anyu mosolyog, apu sem veszekszik – az 
ünnep visszahat az emberre. 
Ne csak várjuk, tennünk is kell valamit az ünnepért. De most itt ne a bevásárlás-
ra, takarításra, sütés – főzésre gondoljunk. Bátorság! A világ azé, aki szeret és 
ennek legjobban a tanúbizonyságát tudja adni.        (Forrás: internet) 
 

Áldott, szent adventi készülődést kívánunk mindenkinek!  



 

 

ÜNNEPLŐ 
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PROGRAMOK ADVENTBEN 
     Kedves Szülők! 
   Vasárnap elkezdődik az adventi szent idő; a karácsonyra való felkészülés napjai. Iskolánk munka-
rendjében szerepel, hogy november 26-án szombaton 18.00 órától szentmise a templomban az 
egész iskola részvételével, melynek keretében Pálfai Zoltán plébános úr megáldja a családok 
által elhozott adventi koszorúkat. Ez a szentmise kötelező iskolai program. Az ünnepre való lelki 
ráhangolódás érdekében azonban további lehetőségeket is ajánlunk családjuk számára: 
1) November 26. szombat16.00 órától adventi koszorú készítés és egyéb adventi kézműves-
ség , gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. A koszorú alapanyagait központilag beszerezzük.  
Helyszín: a plébánia és a kollégium épülete 
2) December 8. csütörtök reggel 8. óra  
Közös szentmise a tanítási nap kezdetén az egész iskolának. Ha valaki a szülők, nagyszülők közül ráér, 
szeretettel látjuk. Helyszín: Szent István Király templom 
3) December 16. pénteken reggel 6 óra roráte mise 
November 28. és december 23. között minden hétköznap reggel 6 órakor „roráte hajnali misék” lesznek a 
belvárosi Szent István Király templomban. Kiválasztottunk egy napot, –a karácsonyi szünet előtti utolsó 
tanítási napot – hogy azokkal, akik vállalkoznak rá, együtt vegyünk részt egy igazi hajnali „roráte misén”. 
Amennyiben teheti, gyermekével együtt Önt is szeretettel várjuk! A mise után szerény reggeli, majd játék a 
gyerekeknek az iskola kezdetéig.    
További információ: Kinga nővér tel: 30-8642322 kinga@iskolanoverek.hu 

PLÉBÁNIAI HÁZ-TÁJI 
 

Adventi koszorúkészítés 
és kézműves délután 
lesz Advent első vasár-
napja előtti szombaton, 
november 26-án, 16 
órától a plébánián és a 
kollégium épületében! 
18 órakor kerül sor az 
első gyertya meggyúj-
tására és a koszorúk 
megáldására a temp-
lomban. 
 

Karácsony előtt 9 nap-
pal indul majd szokáso-
san a szállást keres a 
Szent Család imádság. 
Fidelis nővér várja azok 
jelentkezését, akik szíve-
sen lennének házigazdák 
egy-egy este! 
 

December 19-én, hét-
főn este 5-kor kará-
csonyra hangoló kon-
cert lesz, Nagy M. Ve-
ra SSND nővér vezeté-
sével. A szerzetesnő 
munkatársaival együtt, 
tizenkét éve mozgó 
énekes iskolát működtet 
Szováta központtal a 
Felső-Nyárádmente 
falvaiban. Fidelis nővér 
a kórus tagjait szeretné 
családoknál elszállásol-
ni, hogy ez is alkalom 
legyen az ismerkedés-
re. 
 

December 24-én délu-
tán 3 órától hazavihető 
lesz a betlehemi láng a 
templomból a hagyomá-
nyoknak megfelelően. 

LITURGIKUS KÖRTÁNC FOGLALKOZÁS  
MAKÓN 

Ezt olvassuk a 150. zsoltárban: „Dicsérjétek Őt 
dobbal, körtáncot járva…” A zsoltár tanúsága 
szerint imádkozni nem csak ülve vagy állva le-
het, hanem mozdulatokkal is.  
A liturgikus körtánc nem új találmány. Ugyanak-
kor nincs könnyű dolga annak, aki szeretné meg-
ismerni, netán gyakorolni. 
Most Makón lehetőséged van rá! 
Következő alkalom: 2016. december 8. 18.00-
20.00 
Helyszín: SZIGNUM kollégium épülete  
6900 Makó Szent István tér 22/b (Vörösmarty 
u. - Árpád u. sarok épülete) 
    Sokféle imádságos könyv és lelki irodalom 
látott már napvilágot. Ezek szavakkal és gondo-
latokkal közelítenek Isten felé.  

A liturgikus körtáncban 
egész valónkkal veszünk 
részt. 
A liturgikus körtáncot egy 
imaformának tekintem. Egy 
olyan Istenhez fordulásnak, amely nem igényel 
különleges öltözetet, megfelelő lelkiállapotot 
vagy istentapasztalatot. Semmilyen tánctudás 
nem szükségeltetik hozzá, inkább egy fajta ér-
deklődés és nyitottság.  
A zene, a ritmus, a lépések és mozdulatok, a 
többiek jelenléte mind segítenek abban, hogy 
jelen legyek térben és időben, és ezáltal hagy-
jam megmutatkozni azt ami/aki van. 

Információk: Kinga nővér 
www.boldogasszony.hu 

http://barati6.webnode.hu/ 
tel: 20-2207682 
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„AZ IRGALMAS JÉZUS NYOMÁBAN” JÁRTUNK 

Pár élmény szentföldi zarándokhelyekről 
 
   A Szignumból négyen juthattunk el (Fidélis nővér, Timi néni, Marika néni, és én) a Szentföldre 
az irgalmasság évének vége felé, november elején. A csoport tagja volt még három meghatáro-
zó személy: iskolánk két papja, Zoltán atya és István atya, valamint idegenvezetőként egy 
(számunkra eddig ismeretlen) görögkatolikus pap, Józsi atya, aki a 32 fős csapatot vezette. Nél-
külük nem lett volna igazi zarándoklat utazásunk.  
   Az igen tartalmas program számunkra 3/4 4-kor egy hajnali szentmisével kezdődött, amit Zol-
tán atya mutatott be a Szent István templomban. Ezután kisbusszal és autókkal jutottunk el a rep-
térre, ahol egy biztonsági ellenőrzésnek vetettek alá minket. Csak úgy záporoztak a kérdések a 
programokról, barátainkról, munkánkról, a csomagolásról, céljainkról… 
   Ezután egy 3 óra 15 perces repülőút végén a virágzó, sosem alvó, folyton épülő Tel Avivba 
érkeztünk. Az első nap estétől egy héten át még érezhettük a nyár illatát: elsőként a virágzó 
Haifa csodálatos fényeit és a Baha’i kerteket néztük meg, majd Názáretbe mentünk. Józsi atya 
a buszban és a helyszíneken is alapos idegenvezetést tartott nemcsak a templomokról, hanem a 
helyiek szokásairól, életmódjáról… A bibliai helyek persze mára erősen megváltoztak: míg a 
völgyekben meghúzódó települések fehér házai a régi kort idézik, addig a modern, csillogó au-
tók között, nem egyszer dugóban haladtunk úticéljaink felé. A helyi, különös ízeken túl a 
multikulturalitással szállodánkban találkozhattunk először: az első vacsoránál számos nemzet 
képviseltette magát. Esténként, kisebb csoportokban sétát tettünk a közelben, s át akartunk élni 
valamit az ottani mentalitásból.  
   A gazdag programot fel sem tudnám sorolni, egy lista helyett inkább az érzéseimet szeretném 
átadni: kiemelni néhány számomra meghatározó helyet, amiket meglátogattunk. A Tabga azt a 
helyet (ill. eseményt) jelöli, ahol a csodálatos kenyérszaporítás történt. Mindössze két hal és öt 
kenyér kellett Jézusnak ahhoz, hogy egy egész tömeget jóllakasson. Ez számomra egy jelképes 
cselekedet: ha felajánljuk mindazt, amink van, az egész közösség javára lehetünk. Ami kevésnek 
látszik, az nemcsak éppen elég, de még a maradék is sokszorosa annak, amennyink kezdetben 
volt. Ahogyan itt csoda történt, számomra úgy igaz az ének szövege: „megsokasítja az erőtlen 
erejét”. Hogy „belemosakodhassunk” (Józsi atya kifejezése) a bibliai kontextusba, hajóra száll-
tunk a Genezáreti tavon, és ugyan nem halásztunk, de elénekeltük a Himnuszt, miközben éreztük 
a hullámok lüktetését, majd klasszikus zsidó táncot tanultunk. Ezt követően pedig ún. Szent Péter 
halat ettünk, ami egyszerű, sült hal volt, s hozzá zöldségköret és (sült) pita.  
   Számos alkalommal kerültünk ünnepi hangulatba: ahogyan Jézus megkeresztelkedett a Jordán 
folyóban, mi a parton újítottuk meg keresztségi fogadalmunkat, miközben István atya egy kagy-
lóhéjból öntött a fejünkre frissen megszentelt Jordán-vizet, máskor pedig a házaspárok újították 
meg házassági fogadalmukat a kánai menyegző, Jézus első csodájának helyszínén. És mi ma-
gunk is találkozhattunk Jézussal: a (cserkésztáborokat idéző) szabadtéri szentmisékben – például 
a pásztorok mezején, ahol kecskehangokat is hallhattunk a mise közben. Vagy különösen megha-
tó és autentikus élmény volt karácsonyi énekeket énekelni ugyanitt, egy kápolnában 25 fokos 
melegben, egy színesen virágzó kert szomszédságában.  
   Az egész zarándoklatról legélénkebben az énekekre emlékszem: a Nyolc boldogság hegyére, ahol az ún. boldog-
mondások éneke hangzott az égbe, vagy Mária-himnusz szállt a magasba Mária elszenderedésének templomában. 
És végigjárni a Via Dolorosa stációit, vagy az aranyló hagymakupolák számomra éppúgy hitelesek voltak ebben a 
sokszínű világban, mint ahogyan a Holt-tenger sója, a qumrani tekercsek vagy a Masszada erőd története. És abban 
is egészen biztos vagyok, hogy a nemzetközi rózsafüzér-imádság hangulatát és a záró szent liturgia négy kérdését 
a Találkozás templomából még sokáig magammal viszem: Mit látsz? Mit hiszel? Mit hoztál? Mit viszel? 
   Az utazás kezdetén a „klasszikus” helyeket szerettem volna felkeresni: a Születés barlangját, a Getszemáni-kertet, 
a Via Dolorosát, a siratófalat… helyette sokkal több élményt kaptam. Megismertem zarándoktársakat, együtt nevet-
tem Timi nénivel és Fidélis nővérrel, amikor fel-, illetve leszálltak a tevéről, együtt néztük a napfelkeltét Marika néni-
vel az erkélyünkről és mi, makóiak, gyakran összefutottunk az utcákon esténként, Betlehemben… Jó volt ott lenni, ott 
imádkozni, és jó volt hazajönni. Jó visszagondolni ezekre az élményekre és jó lesz nézegetni a képeket azokkal 
együtt, akik szintén részesei voltak ennek a zarándokútnak. Hálás vagyok azért, hogy részt vehettem ezen a zarán-
doklaton, hogy Jézus ott is találkozott velem. Már azóta másképp olvasom reggelente a napi evangéliumot.  
   Ahogyan vannak kötelező olvasmányok, úgy én a szentföldi zarándoklatot tenném kötelezővé minden szignumos 
kolléga (és diák) számára. Mert kihagyhatatlan.  
               Mészáros Ildikó tanárnő 

Fotók: Szabó Gábor 
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VELÜNK TÖRTÉNT 

NEVELÉSI KONFERENCIA HÁZIGAZDÁJA VOLT A SZIGNUM 
 

Bevezető: 
Nem túlzás azt leírnom, hogy láz-
ban égtek a SZIGNUM dolgozói az 
utóbbi két-három hétben. Komoly 
feladat állt előttünk, mert az idén 
mi voltunk a házigazdái A Küldeté-
ses Ember Iskolája Nevelési Konferenciának, amelynek 
minden évben egy-egy testvériskolánk ad helyet. Buda-
pest, Debrecen és tavaly Szeged után, 2016. november 
11-12-én Makóra látogattak a Boldogasszony Iskolanő-
vérek által fenntartott intézmények pedagógusai.  
 

Az érzésről: 
Óriási kihívás volt ez a feladat szá-
munkra, amit örömmel vállaltunk, és 
amire nagy izgalommal készültünk. 
(lélekben egy esztendeje, aktívan 
egy hónapja). Közel 350-en voltunk 
együtt ezen a két napon, amelynek célja az volt, hogy 
közösen képződjünk és mélyítsük elköteleződésünket kül-
detésünk és egymás iránt. Ennek a célnak mottójául a 
Tartományi Tanács az idén az „Isten országa köztünk 
van és mégis eljövendő” mondatot választotta.  
 

A külsőről: 
Az alapgondolatnak a vizuális 
megjelenését Brzózka Marek szob-
rászművész-rajztanárunk tervezte 
meg mappára, tollra, programfü-
zetre, névkártyákra és molinókra. 
Az őszies-légies, kékes-sárgás színvilág rendkívül tetsze-
tős külsőt és egységes megjelenést adott minden konfe-
rencia anyagnak. Szerintem joggal állíthatom, hogy a 
kreativitás a SZIGNUM egyik erőssége, és ezt most bő-
ven volt alkalmunk megmutatni. Ünneplőbe öltözött az 
iskola minden szeglete, hála a közös munkának. 
 

A díszítésről: 
 A dekor munkacsoport ötletei és 
kitartó munkájának köszönhetően 
őszi hangulat szökött az iskola falai 
közé, hagyományőrző vonásokkal 
kiegészítve. Csodás színpadképek, belépésre csalogató 
lépcsők, kilátást szépítő ablak- és párkánydíszek, termés 
kompozíciók és asztaldekorációk késztették gyönyörköd-
tetésre a szemeket. A csapat tagjai fáradhatatlannak 
bizonyultak a helyszínek változtatásában, újjáalkotásá-
ban, újratervezésében és minden bizonnyal megdöntöt-
ték a legrövidebb idő alatt, legkreatívabban kivitelezett 
díszletek kategóriájának rekordját.  
 

Az étkezésekről: 
A büfések is nagyon kitettek magu-
kért, állandó és bőséges kínálat 
várta a konferencia sűrű program-
sorozatában felfrissülni vágyó kol-
légákat. Házi sütemények, gyümöl-
csök, kávé és tea sarok, és igazi magyaros-makói-
Mártonos specialitásként libazsíros kenyér piros papriká-

val, hagymával fokozta a gasztronómiai elégedettség 
szintet. Ezt már csak tetézték a környékbeli vendéglátó 
egységek ebéd és vacsora menüi. A SZIGNUM kedven-
cét, a barackos-túrós sütit is megismerhették a kollégák, 
és azt is bebizonyítottuk, hogy a konyhában is otthon 
vagyunk.  (ha jut időnk ráJ) 
 

Az üzenetről: 
„Mint iskolanővéri nevelők Isten or-
szágának örömhírét hirdetjük. Ez hol 
azt kéri tőlünk, hogy tanítványaink-
nak segítsünk felfedezni, hogy ISTEN 
ORSZÁGA KÖZTÜNK VAN, máskor pedig azt, hogy ta-
núságot tegyünk reményünkről, hogy ISTEN ORSZÁGA 
ELJÖVENDŐ. Ehhez a küldetésünkhöz adjone rőt szá-
munkra ez a mostani esemény, amely önmagában is a 
KÖZTÜNK LÉVŐ ISTEN ORSZÁGÁNAK megtapasztalá-
sává válhat.” (Lobmayer M. Judit tartományfőnöknő be-
vezető gondolatai) 
 

A hitvallásról: 
„Mi, a Boldogasszony Iskolanővérek 
iskoláinak küldetéses pedagógusai 
hiszünk a nevelés erejében, hisszük, 
hogy a nevelés útján megváltoztat-
ható/átformálható a világ, és az 
igazságtalanságok gyökeréig érünk: a neveléssel ezek 
gyógyulnak. Hiszünk az együttműködés teremtő erejé-
ben: az iskolanővéri iskolát együtt építjük.” 
 

A programokról: 
Nagyon tartalmas két napot állítot-
tak össze a szervezők a Bánáti Le-
ánykollégium, az Erdélyi Tündérkert 
Énekesiskola, a Karolina, a Patrona, 
a Svetits és a SZIGNUM pedagógu-
sainak. Pénteken dr. Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi 
Egyházmegye püspöke mutatta be a nyitó szentmisét, 
amelyet a köszöntések után dr. Gyarmathy Éva „A belső 
hajtóerő – a belülről vezérelt ember” című előadása kö-
vetett. A délutáni foglalkozásokon 14 műhelymunka kö-
zül választhattak a résztvevők. A második napon Pál 
Ferenc katolikus pap, mentálhigiénés szakember „A ta-
pasztalati tanulás folyamata és a hit megerősödése” 
elnevezéssel tartott előadást és fórumot. A délutáni 13-
féle kiscsoportos foglalkozást szentmise és közös búcsú-
zás zárta. 
 

A kötetlenségről: 
A konferencia módot adott arra, 
hogy a vendégek kicsit megismer-
hessék Makót is, hiszen többen még 
soha nem jártak településünkön. 
Ezért lehetőség volt kipróbálni a 
Hagymatikum szolgáltatásait, vezetett sétán körbejárni a 
fürdőt. A szombati nap programjai is két nevezetes épü-
letben, a Hagymaházban és a Koronában zajlódtak, 
amelyek méltán nyerték el vendégeink tetszését. A fe-
szes időbeosztás miatt bővebb városbemutatást nem 
tudtunk megvalósítani. De azt gondolom, hogy többek 
érdeklődését felkeltettük a visszalátogatáshoz.  
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VÁRJUK A SZIGNUM-BA AZ IDÉN IS  
A MIKULÁST!  

 

Devecsery László: Jön a Mikulás 
 

A Mikulás gyorsan eljő 
feje felett nagy hófelhő. 

Rénszarvasok húzzák szánját, 
hó csipkézi a bundáját. 

 

 

Kövér puttony van a vállán, 
hópihe ül a szakállán. 

Mikor hozzád megérkezik, 
cipőd sok-sok jóval telik. 

 
Hull a hó, nézd, odakint, 

a Mikulás néked int. 
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KREATÍV OLDAL 

NEVET KAPTAK TERMEINK  
(FOLYTATÁS) 

Elneveztük szaktantermeinket és közösségi tereinket. Szeptembertől egy-egy számunkra fontos, példaértékű személy ne-
vét viselik, akiknek ilyen módon is szeretnénk emléket állítani, munkásságukra, életművükre felhívni a figyelmet.  
 

K-302: Néri Szent Fülöp 
(Firenze, 1515. július 21. – Róma, 1595. május 26.) A mosolygós szent, Róma apostola  
Fülöp Firenzében született jogász fiaként. Fiatal korától nagy hatással voltak rá a Domonkos-
rendi hagyományok a firenzei domonkosokkal való kapcsolata révén. Rómába ment, ahol hamar a szegé-
nyek és a betegek istápolásába kezdett. A társadalom perifériáján élő utcagyerekek, bűnözők számára is 
kiszolgáltatta a szentségeket. Néri Fülöpöt humora és bolondos egyénisége már életében népszerűvé tették. 
Számos anekdota emlékezik meg vidám személyiségéről, de különleges vallásos élményeiről is. Néri Fülöpöt 
1615. május 11-én avatták boldoggá és 1622. március 12-én szentté. 

 
K-305: Szent Mónika 

(Thagaste, Afrika 331—387 Ostia Antica, Római Birodalom) 
Mónikát a pogány Patriciushoz adták feleségül. Sokat fáradozott azon, hogy férjét megnyerje Krisztus-
nak, de nem szavakkal, hanem a tettei által. Mónika éveken keresztül imádkozott fia megtéréséért, de 
Ágostonra nem hatott: 383-ban otthagyta anyját és titokban Rómába utazott. Amikor Mónika megtudta, 
hogy fia eltávozott, teljesen kétségbeesett, „eszét vesztette a fájdalomtól”, de aztán folytatta az imád-
kozást fia megtéréséért.  Amikor Mónika néhány év múlva fia keresésére indult, Milánóban találta meg, 
ahol Ágoston időközben Szent Ambrus püspök tanítványa lett. Ágoston 
 nagyszombatjának éjszakáján megkeresztelkedett és elhatározta, hogy visszatér Afrikába. Ezzel Móni-
ka 14 évnyi szenvedése és imádkozása beteljesedett.   

  
Kistorna: Árpádházi Szent Margit terem 

1242. január 27. Klissza (Dalmácia, ma Horvátország) - Nyulak szigete (ma Margitsziget), 1270. január 
18. Az egyetlen magyar domonkos szent. 
IV. Béla király és Laszkarisz Mária leánya. Szülei a tatárjárás alatt fogadalmat tettek, hogy születendő 
gyermeküket Istennek ajánlják fel, ha megszabadulnak a tatároktól, ők és országuk is. Margit így került 
három és fél évesen került a veszprémi Szent Katalin-kolostorba. 1252-ben költözött az apja által építte-
tett Nyulak szigeti (ma Margit-sziget) Szűz Mária-kolostorba. Tizenkét éves korában tett fogadalmat. 
Élete végéig hűségesen kitartott szerzetesi hivatásában és több ízben is határozottan ellenállt apjának, 
aki – eredeti szándékát megváltoztatva – férjhez akarta adni. Margit a szigeti monostorban élt egészen 
haláláig. 

NEKEM HETENTE HÁROM NAP ÜNNEP 
Orosz szakkör-kép   

Amikor kiderült, hogy az Erasmus-pályázat okán lehetőségem van szakkört tartani, madarat 
lehetett volna velem fogatni. Persze, kétséges volt, akar-e bárki oroszul tanulni… és akartak! 
Pár kolléga szerette volna feleleveníteni rég megszerzett, elfeledettnek látszó, de előhívható 
tudását – ld. Mariann néni és János bácsi sorai –, Klaudia néni pedig szeretne megtanulni 
oroszul. 
A gyerekek jó része oroszul szeretne beszélni, de vannak, akik egy közösségre szeretnének 
szert tenni. Igyekszem mindezeket az igényeket kielégíteni, hiszen ez szakkör: nincs kötött 
tanmenet, „nincs normakényszer”, házi feladat; itt élvezhetjük is, amit tanulunk. 
A gyerekek szakkörén elsőként a lett Daugavpilst mutattam be a diákcsoportnak, majd az aranykupolás Moszkva követ-
kezett. Egy téma az orosz névadási szokások voltak, máskor meg  
a gasztronómia világába kalandoztunk: Feta sajtos céklasalátát készítettünk. Kivettük részünket az Erzsébet-báli „apró 
tettekből” is: ikonokról ismert papír angyalokat készítettünk. Ma már mindenki ismeri az ábécét, le tudja írni a nevét oro-
szul, tud pár egyszerű kérdésre válaszolni, s noha folyékonyan még nem olvasunk, mind várjuk szokásos, keddi orosz 
szakkörünket, ahol mindig hódolunk a чaeпитиe szokásának. ☺                                               Mészáros Ildikó tanárnő 
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KREATÍV OLDAL 

Az eddigi hagyományoknak megfelelően a Hagymaház Galéria 
ebben az évben is meghirdeti karácsonyi alkotói pályázatát 

Makón és a térségben élő általános és középiskolás tanulók számára. 
A pályázat ezúttal két technikai kategóriában is várja 

a kreatív fiatalok jelentkezését: 
 

1. KATEGÓRIA: PLASZTIKUS ALKOTÁSOK PAPÍR BETLEHEM CÍMMEL 
Ezen papírból készült, térbeli alkotásokkal lehet nevezni, amellyel a pályázók a karácsony legszebb történetének 
szereplőit és helyszínét mutatják be.  
A pályaművek készülhetnek egyéni vagy csoportmunkában, hajtogatással, ragasztással, papírmaséval, vagy más 
technikával, lehetnek színesek vagy egyszínűek. Fő, hogy az alapanyaga papírból készüljön, de kiegészítő elemei 
lehetnek más anyagból (fa, textil, gomb, stb.) is. Csak önálló munkákkal lehet nevezni; nem tudunk elfogadni elő-
nyomtatott, előre gyártott, vagy felnőtt által készített pályaművet! 

2. KATEGÓRIA: SÍK ALKOTÁSOK „AMIT ÉN ADHATOK” CÍMMEL 
Ezen a pályázók a rajz és a festészet eszközeivel mutathatják be, hogy jótetteik-
kel, szeretetükkel hogyan tudják szebbé tenni családjuk és a környezetükben élők 
hétköznapjait és ünnepeit.  
A pályaművek A/4 mérettől 50x70 cm-ig, szabadon választott, sík jellegű (rajz, 
festés, kollázs, mozaik, vegyes) technikával készülhetnek, egyéni vagy csoportmun-
kában.  
A pályaművek hátoldalán az alábbi adatokat kell jól olvashatóan feltüntetni: a 

pályázó neve, életkora, osztálya, iskolájának neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, felkészítő tanár/szülő 
neve, elérhetőségei (e-mail, telefon) 
Mindkét kategóriában külön korcsoportokban (alsó tagozat, felső tagozat, középiskola) kerülnek értékelésre és 
díjazásra a pályamunkák. A helyezésekről és a díjak odaítéléséről szakmai zsűri dönt. 
A pályaművek beadási határideje: 2016. december 12. 
A beadás/beküldés helye: Hagymaház, 6900 Makó, Posta u. 2. 
A legszínvonalasabb pályaművekből 2016. december 15-én kiállítás nyílik a Hagymaház aulájában. A meg-
nyitó keretében kerül sor az eredményhirdetésre és a díjak átadására is. 

(További információ: Oláh Nóra, olah62nora@gmail.com , +36/30/468-6302) 

LÉGY KREATÍV ADVENTBEN (IS)! 
 

Kalendárium: Karácsonyig minden napra találj ki egy feladatot, 
amit ha teljesíthetsz, kinyithatod a szívet. Ügyesen elkészítheted a 
naptárat a november 25-i lelki napunkon is! 
 

Téli képet készíthetsz, csak különféle színű papírokra, ragasztóra 
és a fantáziádra van szükség. 
 

Parafadugóból ötletes karácsonyfát varázsolhatsz, némi ragasztót 
és színes szalagot kell használnod csupán.  
 

Csipesz Mikulás: Kérj otthon egy-két facsipeszt és fess rá Mikulást! 
Ezzel le is zárhatod és kifüggesztheted a papírra írt kéréseidet 
Szent Miklós püspökhöz.  
 

Só-liszt gyurmából sok mindent ügyeskedhetsz: karácsonyi dísze-
ket, kopogtató, nyakláncot. Kérd felnőtt segítségét!  

(képek forrása: Internet) 



 

 

VELÜNK TÖRTÉNT 
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A Márton-napról: 
A névnap és a hozzá kapcsolódó 
szokások egy újabb vezérfonalai 
voltak két napunknak. Megjelent a 
liba lakomán és dekoráción, sült hús 
és papír formában és nem maradhatott el az újbor sem 
az étkek mellé. A nemes nedűknek egy estet szenteltünk, 
ahol két helyszínen, szakértők segítségével kóstolhattuk 
őket és merülhettünk el az ízek és illatok nyújtotta élmé-
nyekben, amelyek táncolásra/fürdőzésre ihlették a 
résztvevőket.    
 
A hazavárásról:  
Igazi közösségként fogtunk össze a 
feladatok megoldásának. Mindenki 
ott segített, ahol tudott és sokszor 
erején felül teljesített. Bár nem volt 
lépésszámlálónk, de biztos vagyok 
benne, szép eredményt mutatott volna a végén. Energi-
kusan, vidáman és segítőkészen láttuk el a feladatainkat 
és tényleg azt éreztük, hogy együtt sikerülni fog. A lelke-
sedés és az a szív, amellyel készültünk a konferenciára, 
érezhető volt a vendégeink számára. A legjobbat pró-
báltuk kihozni minden helyzetből.  
 
A szívből jövő dolgokról: 
Apróságok, de ilyen volt az üdvözlő 
csoki és lapocska a szállások ágya-
in, az egyéni rajzok a diákjainktól, 
az Üzenőfa(l), a mosoly a vendég-
fogadásnál, a BIPA póló, a SZIG-
NUM ház könyvjelző, a gondos 
mappa összeállítás és az otthonos-
ság megteremtésének szándéka. A konferencia előtti 
értekezleten mindenki vágott, laminált, hajtogatott, 
nyomtatott és csapatmunkában dolgozott, estébe nyúló-
an.  
 
A háttérről: 
Mert e nélkül nem ment volna. Az 
elvárhatón felüli segítőkészség min-
denben megmutatkozott, és a fela-
datok gyors megoldására irányult. 
Tiszta osztályokkal, valódi konferencia helyszínné vará-
zsolt tornateremmel, finom szendvicsekkel, nem fogyó 
termoszokkal, kedves vendéglátással fogadtuk a vendé-
geket karbantartóink, konyhásaink, portásunk és takarí-
tóink segítségével. Köszönet az ő munkájukért is.  
 
A visszajelzésekről (a teljesség igé-
nye nélkül) 
Azt hiszem, Makó most ért a többi-
ek szívébe… kiváló vendéglátás…
makói vendégszeretet …
idetartozás élménye…figyelem, 
odafigyelés…rengeteg háttérmun-
ka, akik vártak…remek szállás…
szép környezet…Makó megismeré-
se…megtapasztaltam, hogy egy 

kis közösség önzetlenül óriásit tud tenni egy nagy közös-
ségért… Nagyon profik voltatok! és nagylelkűek, kedve-
sek. Szép az iskolátok! Tükrözi a szívet, lelket, ami mö-
götte van… MAKÓ! FANTASZTIKUS VOLT! 
 
Utószó:  
Szerintem mindannyiunk nevében 
írhatom le, hogy úgy érezzük, meg-
érte a sok munka. Közelebb hozott 
bennünket is egymáshoz, és másokat 
is hozzánk a közösen eltöltött idő. 
Minden fáradozás mellett, felüdítő találkozásokban, ki-
váló előadásokban és tartalmas programokban volt ré-
szünk. Hála és köszönet mindenki munkájáért és a meg-
előlegezett bizalomért.  
 

4 év múlva, újra, együtt, a SZIGNUM-ban. 
Sz.A.  

Külön köszönetünket fejezzük ki: Makó Város Polgármes-
teri Hivatala, Farkas Éva Erzsébet polgármester asszony; 
Czirbus Gábor alpolgármester úr, területi önkormányzati 
képviselő; Hagymaház Kulturális és Művelődési Központ, 
Zsámboki Erika igazgató asszony; Hagymatikum, 
Scheitzner Beáta igazgató asszony, Szilágyi Sándorné 
elnök asszony, Marosvidék Baráti Társaság; Kocsis Virág-
üzlet, Nagy Andrea.  

    Egy Erasmus pályázat eredményeként 
több kollégánk elkezdett az orosz nyelvvel 
ismerkedni. Egy héten háromszor, szakkör 
keretében, kezdő és újrakezdő szinten lehet 
elsajátítani az orosz nyelv rejtelmeit a SZIG-
NUM-ban, Mészáros Ildikó tanárnő vezeté-
sével. De érdekelt bennünket a motiváció, 
vagyis 

MIÉRT TANULNAK (ÚJRA) OROSZUL? 
   „Annak idején kötelezően tanultam az orosz nyelvet 
10 éven keresztül, de már több mint húsz éve nem fog-
lalkoztam vele. Kíváncsi voltam, mi maradt meg, mi ko-
pott el az évek alatt. Emellett érdeklődtem az orosz 
kultúra iránt, ami az Ildikó által tartott szakkörön való 
részvételre ösztönzött. 
   Az órákon meglepve tapasztaltam, hogy sok minden 
előjött a régen tanultakból, szavak, kifejezések, az írás-
mód, ami egészen eltérő a miénktől. 
A hétfői alkalmak jó hangulatban telnek, énekelünk is és 
teázgatunk. Ildikó beszéd centrikus órákat tart, a kérdé-
seket  hellyel-közzel megértjük, próbálkozunk válaszol-
ni, ez gyakran derültségre ad okot.” Szekeresné Rácz 
Mariann igazgató-helyettes, tanító 
    „1974 és 1985 között 10 évig tanultam oroszt. Akko-
riban politikai okokból volt kötelező, a tananyag is erre 
volt súlyozva, ezért - főleg kamaszodó fejjel - utáltuk. 
Viszont a gyerekként elsajátított tudást felnőttként saj-
nálnám elveszni, ezért már jó pár év óta elő-előveszem 
a tanultakat, s örülök, hogy pl. a cirill betűs olvasás/írás 
most se okoz gondot. Ugyanakkor szerintem a Kárpát-
medencében szinte nélkülözhetetlen bizonyos szláv 
nyelvismeret.” Horváth János igazgató-helyettes, tanár 



 

 

HIT-ÉLET 
TÍZ ÉVES A SZIGNUM SZENT ERZSÉBET BÁLJA 

 
   Igazi közösségi alkalom volt a makói Szent 
István Egyházi Általános Iskola hétvégi Szent 
Erzsébet bálja. Egykori és jelenlegi tanulók, az 
intézmény pedagógusai és vendégeik együtt 
ünnepelték a jótékonysági rendezvény tizedik 
születésnapját.  
   2006-ban, az Árpádházi királylány szüle-
tésének 800. évfordulója alkalmából a katoli-
kus egyház Szent Erzsébet évet hirdetett, en-
nek tiszteletére alapította a SZIGNUM ezt az 
ünnepet. Szerencsés módon, idén éppen Er-
zsébet napra, november 19-ére tudtuk időzí-
teni a jótékonysági kézműves vásárral egybe-
kötött zenés-táncos mulatságot. – Már komoly 
hagyományai vannak a bálunknak, amit is-
mernek és várnak a vendégeink. Ilyen állandó 
elem a nyitó műsor, amelyben az iskola egy-
kori és jelenlegi diákjai lépnek fel, a rózsa 
ceremónia vagy a kenyérszentelés – avatott 
be a szervezés hátterébe Szűcs Péter intéz-
ményvezető. A SZIGNUM-ban ezt az eszten-
dőt a közösség éveként hirdettük meg, ennek 
erejét és tapasztalható eredményeit méltatta 
beszédében Lobmayer M. Judit nővér, a Bol-
dogasszony Iskolanővérek tartományfőnöknő-
je. Kifejezte köszönetét a tantestületnek az 
odaadó és szeretetteljes készületért, amivel a 
konferenciát lebonyolítottuk. Ajándékként a 
SZIGNUM dolgozói egy kirándulást kaptak a 
tartománytól.  
   A fenntartó, nővértársaival együtt az idén 
is élő Rózsa-díjban részesült.  Makó polgár-
mestere, Farkas Éva Erzsébet egy-egy szál 
virággal köszönte meg a városban szolgáló 
szerzetesek munkáját és szolgálatát. A város-
vezető felhívta a jelenlévők figyelmét az ön-
zetlen és irgalmas szeretet gyakorlásának fontosságára 
és kiemelte a karitatív, segítőkész hozzáállás jelentősé-
gét életünkben. Judit nővér egy rózsákkal teli díszdobozt 
adott át polgármester asszonynak, segítőkész és figyel-
mes közösségi szolgálatáért, utalva a legendában a 
virágok további sorsára: - Van, aki úgy tartja, hogy visz-
szaváltoztak kenyérré, de elképzelhető, hogy Erzsébet 
megtartotta magának és utána, ha ránézett, mindig em-
lékezett a csodára, arra, ami vele történt. Mi is ezzel a 
szándékkal adjuk át ezt az ajándékot. – mondta.  

   A bálon a szokásos módon rózsával szentel-
ték meg a kenyereket és köszöntötték a név-
naposokat; a színes ünnepi műsorban a táncos, 
énekes, zenés és prózai produkciók váltották 
egymást. Ezúttal is felléptek a pedagógusok, 
akik orosz dalokat énekeltek és egy vidám 
jelenetet adtak elő. Az est hangulatát fokozta, 
hogy folyamatosan kutatták a táncparkett 
ördögeit, valamint a szerencsések változatos 
ajándékokkal térhettek haza a tombolahúzást 
követően. A bál a szokott módon a jótékony-
ság köré szerveződött, az iskola dolgozói ál-
tal készített kézműves ajándékok bevétele a 
SZIGNUM alapítványának céljaira folyt be.  
   A jó hangulatú mulatság hajnalig tartott és 
látva a szervező csapat lelkesedését és krea-
tivitását, minden bizonnyal lesz tizenegyedik 
alkalom is jövőre.                                   Sz.A.  

 
Köszönetünket fejezzük ki 

- tombola tárgyak felajánlásáért:  Makó Város 
Önkormányzata, Farkas Éva Erzsébet polgár-
mester asszony, Szent István Király Plébánia, 
Győrfi Józsefné AVON tanácsadó, Reisz Jó-
zsef méhész, Boldogasszony Iskolanővérek, 
Baráti Eszter M. Kinga, Vargáné Nagyfalusi 
Ilona, Szabó Györgyné, Matmazel Divatáru, 
Piac Téri Hamburger Büfé, Brooklyn Büfé, 
Zöldabonyi Kft., Pécsi Marika néni, Szabóné 
Ambrus Ivett, Skorpió Férfi Divat, Trendi Butik, 
Kincskereső Könyvesbolt, Hajdú Gáborné 
AVON tanácsadó, Hagymatikum, Lévai Tünde 
és Lukács Levente, Faragó család, Szabó Zol-
tán és családja és név nélküli felajánlóknak. 
Támogatásukért: Autós Csárda, Mesterpék Kft., 
Gyarmati cukrászda, Ádók család, Írisz Tánc-
klub Makó Sportegyesület, dr. Csikota József 
zenekara, pedagógusaink és diákjaink. 

Támogatójegyek vásárlásáért: Kondráth család, Szekeres 
család, Ludányi Nikolett, Horváth-Varga család.    
Ajándék tárgyak készítéséért: Abonyi Dezsőné, Csapóné 
Mátó Mónika, Föedl Andrea, Gabnai Andrea, Horváth 
Istvánné, Kenézné Kovács Mónika, Mészáros Ildikó, Nagy
-György Gabriella, Páliné Brunner Éva, Reiszné Surinás 
Piroska, Szűcsné T. Kis Gabriella, Tichy-Rácsné Bodré 
Ágnes, Vajda Magdolna és Vargáné Nagyfalusi Ilona.  
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ISMÉT FELLÉPTÜNK AZ ERZSÉBET BÁLON 
 

    Tantestületünk kreativitása köztudott. A Szent Erzsébet bál hagyományai közé tartozik, hogy a 
tanári kar tagjai zenés/táncos/énekes műsorszámmal örvendeztetik meg a kedves közönséget. A 
jubileumi alkalomra orosz dalokkal és egy jelenettel készültünk. Mészáros Ildikó tanárnő átdol-
gozta Janikovszky Éva művét, amelynek nyomán mindenki megtudhatta, hogy Kire ütött ez a 
gyerek?  
 
Szereplők: Gyerek: Reisz Gábor 8.b, Apa: Szűcs Péter., Anya: Hedvig nővér., Nagyapa: Hor-
váth János., Jolán n.: Reiszné Surinás Piroska, Nagymama: Mészáros Ildikó  



 

 

FÜRKÉSZ OLDAL 
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FÜRKÉSZ rovatba  
- válogatta az IDB - 

                     
JELES NAP: 
November 25. : A Ma-
gyar Labdarúgás Napja  
    A magyar labdarúgó 
„Aranycsapat” 1953. 
november 25-én a londo-
ni Wembley stadionban 
6:3 arányban legyőzte a 
hazai pályán akkor már 81 éve veretlen angol váloga-
tottat. A sporttörténeti győzelem emlékére a Magyar 
Labdarúgó Szövetség 1993-ban november 25-ét, a ma-
gyar labdarúgás napjának nyilvánította. 
    A magyar válogatott tagjai az évszázad mérkőzésén: 
Grosics Gyula - Buzánszky Jenő - Lóránt Gyula - Lantos 
Mihály - Bozsik József - Zakariás József - Budai II László 
- Kocsis Sándor - Hidegkuti Nándor - Puskás Ferenc - 
Czibor Zoltán.  
Szövetségi kapitány: Sebes Gusztáv. 
 
Tények: Chuck Norrisról – 2. rész 
• Chuck Norris tudja, hogy hol van két 

párhuzamos egyenes metszéspontja. 
• Chuck Norris egyszer megdöntötte a 

szárazföldi sebességrekordot egy 
biciklivel, aminek le volt esve a lánca, 
és hiányzott a hátsó kereke. 

• Az egyiptomi 10 csapásból 11 Chuck 
Norris volt. Csak nem merték lejegyezni. 

• Chuck Norris beszélni is tud Braille-ül.  
• Amikor Chuck Norrist műtik, az orvosokat kell érzéste-

leníteni. 
 
 
KÖZÖSSÉGI SZELLEM AZ ÁLLATVILÁGBAN:  
  

    
szolidaritás – egység  

Egy perc humor:  
 

 

Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: Vándorsólyom 
kisasszony különleges gyer-
mekei – amerikai, családi 
animációs film 
   Jake imádott nagyapja na-
gyon szeretett füllenteni. So-
kat emlegetett gyerekkori 
emlékei mind olyanok, mint a 
tündérmesék. A srác nem so-
kat örököl a nagypapája 
után: csak pár furcsa feljegy-
zést - amelyekről hamarosan 
kiderül, hogy nyomok, amiket 
követve Jake egy különleges világ felé indulhat el. 
   Még az is lehetséges, hogy az öreg nem volt hazudós, 
és legőrültebbnek tűnő történetei valóban megestek. 
Igazán létezik a Sziget, igazán lehet az időn kívül élni, 
és működik Vándorsólyom kisasszony iskolája, ahova 
azokat fogadják be, akik kivételes képességeik miatt 
kívül rekednek az emberi társadalmon. 
Sajnos az sem volt kitaláció, hogy ez a világ nagy baj-
ban van: és talán éppen Jake az, aki megmentheti. Ha 
először elhiszi, hogy mi a dolga...  
 
KÖZÖS FELADATUNK – ÓVJUK, VÉDJÜK!:  
Vadállatok végveszélyben: 
A kihalófélben lévő állatfajokkal a felelőtlen emberi 
viselkedés, a mértéktelen vadászat, vagy élőhelyeik el-
vesztése, kényszerű elhagyása miatt hamarosan már 
csak archív felvételeken találkozhatunk. Ha ez a helyzet 
nem változik, e fajok az elkövetkezendő 5 év során va-
lószínűleg nyomtalanul eltűnnek majd az élővilágból. 
 

 GALÁPAGOSI ÓRIÁSTEKNŐS VAGY  
ELEFÁNTTEKNŐS: 

A kutatások szerint Magá-
nyos George, a hím óriás-
teknős a faj utolsó példá-
nya. Nem lehet tudni, pon-
tosan mennyi idős, kora 
úgy 70 és 100 év között 
lehet. Ha George utódok 
nélkül pusztul el, nagyon 
valószínű, hogy ez a fajta 
örökre eltűnik a Föld színéről. 1971-ig azt hitték, hogy a 
Galápagosi óriásteknős már rég kihalt, ám abban az 
esztendőben bukkant rá egy amerikai biológus a híres 
példányra. A Charles Research Station 10 ezer amerikai 
dollár jutalmat kínált fel annak, aki talál egy nős-
tény teknőst ugyanebből a fajból. 

HALOTTAK NAPJA 
 Szentmise keretében emléke-
zett meg a SZIGNUM az el-
hunytakról. Az október 28-i 
közösségi szertartáson mécse-
seket gyújtottak az osztályok 
képviselői a halottakért.  



 

 

Kiadja a Szent István Egyházi 
 Általános Iskola 

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, 

Mészáros Ildikó, Szabó Gábor 
Tördelés: Hudák Szabolcs 

 

SPORT, SPORT, SPORT 
Úszó sikerek 

A Kecskeméten 2016. november 12-13-án rendezett 
XIV. Cápa-XLVI Serdülő-XXVI. Junior Uszonyosúszó 
Országos Bajnokságon Siket Enikő (6.b) és Dobó An-
namária (6.a) 4x200 m-es felszíni váltóban 3.helyet, 
4x100 m felszíni váltóban a 2.helyet szerezte meg. 
Varga Réka (8.b) eredményei: 1500 m felszíni 2. 
hely, 400 m felszíni 4. hely, 800 m felszíni 4. hely. 
Fülöp Bulcsú (4.b) 200 m gyorson és 50 m gyorson az 
1. helyen, 100 m gyorson a 2. helyen végzett.  
A fiú 4x50 m gyors váltóban Fülöp Bulcsú és Dobó 
Dániel (4.b) a 2. helyen végzett. A Makói Úszó Klub 
SZIGNUM-os versenyzőinek gratulálunk és további 
sikeres versenyzést kívánunk! 

Kalandparti belépők 
A SZIGNUM szeptemberi 24-i Családi napján a sze-
rencsés csapatok Kalandparti belépőt nyertek. Nem 
mindenki használta még fel a nyereményét. Jó hír, 
hogy a tavaszi nyitás után is be lehet váltani a nyere-
ményt. Kalandra fel tavasszal!   
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ADVENTI LELKINAP  
2016. december 17-én, szombaton 8.30-15.30-ig. Előtte pénteken 16.00-tól taizé-i imaóra gyónási lehetőséggel 

Helyszín: a SZIGNUM kollégium épülete (Szent István tér 22/b) 
 Karácsony a család, a szeretet ünnepe. A keresztények azt is ünneplik, hogy Isten maga jött 
közénk egy kicsi pólyás gyermek alakjában. Akkoriban nem sokan vették Jézust észre. Egy 
csöndes éjjel, váratlanul, egyszerűen érkezett, szinte észrevétlenül. Ma sem könnyebb Isten 
jelenlétét tennen érni, mint 2000 éve. Hol keressük? Itt van –e a teremtett világban és ha 
igen, miként? Ferenc pápa egy erős IGEN-nel válaszolt, amikor egy enciklikát írt Laudato si’ 
címmel– minden embernek –, amely egyszerre szenvedélyes hangvételű felhívás és egyben 
spirituális tanítás. 
Szent II. János Pál pápa már 2001-ben globális ökológiai megtérésre szólított. Ferenc pápa Laudato si' kezdetű 
enciklikája pedig a katolikus hit első vonalába emelte a teremtett világgal való törődés kérdését, szoros egység-
ben a Földünkön szegénységben élő több milliárd embertársunk iránti érzékenységgel. Mit alakít rajtunk, mit kíván 
tőlünk és miben ad segítséget ez a szemléletmód nevelésünk (és önnevelésünk) terén? 
A lelki napot Nobilis Márió atya – a Naphimnusz Egyesület alapító tagja és a keresztény 
ökológia hazai szaktekintélye vezeti. Hívunk minden érdeklődőt adventi lelki napunkra!  
Amennyiben gyerekfelügyelet kér a lelki nap alatt, ezt mielőbb, legkésőbb december 9-ig 
jelezze a lenti email címen vagy telefonszámon! 
A részvétel ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött. Határidő:dec.11. Jelentkezés: az iskola által kiküldött jelentke-
zési lapon vagy a sekrestyében vagy Kinga nővérnél tel: 30-8642322 kinga@iskolanoverek.hu  

ESEMÉNYNAPTÁR 
2016. november-december 

11.24. cs Népdaléneklési verseny 

11.25. p Diák lelkinap 1-6 évfolyam 

11.26. szo 
  

16 ó Kézműves foglalkozás a szülőkkel 
18 ó Adventi gyertyagyújtás, koszorúk 

megáldása 
DEC.   

12.06. k Mikulás az iskolásoknak 

12.08. cs 
  

8 ó közös szentmise 
Munkaértekezlet 

12.09. p 8.-osok jelentkezése írásbeli felvételire 

12.12-13. 
h-k 

Ebédfizetés 

12.12- h-től A héten a 2-3. évfolyamig betlehemes mű-
sorokkal látogatjuk a szociális otthonokat 
és a kórházat. 

MŰVÉSZETI NAGYÍTÓ 
Kedves Olvasók! 
Az idei tanévben újra indul a kutakodás a művészeti nagyítóval. Mostani feladványaink ismert szobrok részleteit 
ábrázolják. Rejtvényeink megfejtéseit kiváncsian várjuk és a kutatáshoz kellemes időtöltést kívánunk!  

Brzózka Marek tanár úr 
 


