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FERENC PÁPA KARÁCSONYI ÜZENETE:  
KRISZTUS SZÜLETÉSE ÚJÍTSON MEG MINDENT! 

 
   Kedves Testvéreim, boldog karácsonyt! 
Krisztus megszületett értünk, ujjongjunk üd-
vösségünk napján! Nyissuk meg szíveinket, 
hogy elnyerjük ennek a napnak a kegyel-
mét, amely maga Jézus: ő az a fényes 
„nap”, amely felkelt az emberiség látóhatá-
rán. Az irgalmasság napja, amelyen az Atyaisten kinyi-
latkoztatta az emberiségnek végtelen gyöngédségét. 
A fény napja, amely elűzi a félelem és a szorongás 
árnyait. A béke napja, amikor lehetőségünk nyílik ta-
lálkozni, párbeszédet folytatni, kiengesztelődni. Az 
öröm napja: „nagy öröm” a kicsinyeknek és alázato-
saknak, s az egész népnek (vö. Lk 2,10). 
   Ezen a napon megszületett Szűz Máriától Jézus, az 
Üdvözítő. A jászol megmutatja nekünk az Isten által 
adott „jelet”: „egy pólyába takart, jászolba fektetett 
gyermeket” (Lk 2,12). Ahogyan a betlehemi pásztorok, 
úgy mi is elindulunk, hogy lássuk ezt a jelet, ezt az ese-
ményt, amely minden esztendőben megújul az Egyház-
ban. Karácsony olyan esemény, amely megújul minden 
családban, minden plébánián, minden közösségben, 
amely befogadja Istennek Jézus Krisztusban megteste-
sült szeretetét. (…) 
   Azért Ő az Üdvözítő, mert Ő az Isten Báránya, aki 
magára veszi a világ bűnét (vö. Jn 1,29). A pásztorok-
kal együtt mi is boruljunk le a Bárány előtt, imádjuk 
Isten testté lett Jóságát, és engedjük, hogy a bűnbánat 
könnyei töltsék el szemeinket s mossák meg szívünket.    

   Erre mindannyiunknak szüksége van.  
Csak Ő, csak Ő tud megmenteni minket. 
Csakis Isten Irgalmassága szabadíthatja 
meg az emberiséget a rossz megannyi, 
olykor szörnyű formájától, amelyeket 
az önzés hoz létre benne. Isten kegyel-
me megtérítheti a szíveket, és kiutat 
kínálhat az emberileg megoldhatatlan 
helyzetekből. 

   Ahol megszületik Isten, ott megszületik a remény. Ő 
hozza el nekünk a reményt. Ahol megszületik Isten, ott 
megszületik a béke. Ahol pedig megszületik a béke, ott 
nincs többé helye a gyűlöletnek és a háborúnak. És 
mégis, éppen ott, ahol Isten testté lett Fia a világba 
jött, folytatódnak a feszültségek és az erőszakos cse-
lekmények, s a béke továbbra is olyan ajándék, ame-
lyet kérni és építeni kell.(...) 
   Ahol megszületik Isten, ott megszületik a remény; és 
ahol megszületik a remény, ott az emberek újra meg-
találják méltóságukat. (…) 
   Így ma együttesen ujjongjunk üdvösségünk napján. A 
jászolt szemlélve szögezzük tekintetünket Jézus kitárt 
karjaira, amelyek Isten irgalmas ölelését mutatják meg 
nekünk, miközben hallgatjuk a Csecsemő sírását, aki ezt 
suttogja nekünk: „Testvéreim és barátaim miatt könyör-
gök: jöjjön el neked a béke!” (Zsolt 121 [122],8). (…) 
Azt kívánom nektek, hogy tudjátok befogadni a saját 
életetekbe Isten irgalmasságát, melyet Jézus Krisztus 
ad nekünk, hogy mi is irgalmasok lehessünk a testvére-
inkkel. Így gyarapítani fogjuk a békét.  
   Áldott Karácsonyt.        (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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SZÁZ ADVENTI KOSZORÚN 
GYÚJTOTTUK MEG  

AZ ELSŐ GYERTYÁT 
 

   Fellobbant az első lila 
színű gyertya lángja az 
adventi koszorúkon no-
vember utolsó hétvégé-
jén. Ezzel négyhétnyi várakozás kezdődik a keresztény 
hagyományok szerint Krisztus születéséig, Karácsonyig. A 
belvárosi Szent István Király templom szombat esti szent-
miséjében száz adventi koszorút áldottak meg.  
- Új út kezdődik, advent szent időszaka. Virrasztó, éber 
magatartással kell őriznünk ezt a most fellobbanó pici 
lángot, hogy Krisztus megszülessen a szívünkben Kará-
csonykor. A négy gyertya jelképezze a csendet, a másik 
meghallgatását, a türelmet és a hűséges várakozást - 
fogalmazta meg az időszak lényegét Pálfai Zoltán plé-
bános atya. 
   Az advent szó Úrjövetet jelent, és a karácsonyt meg-
előző négy hetet jelenti; első vasárnapja egyben az új 
egyházi év kezdete is. Ennek az időszaknak a liturgikus 
színe a lila, amely a bűnbánat jelképe. Ezért található 
az adventi koszorún három lila gyertya és egy rózsaszí-
nű, ez utóbbit a harmadik, az örömvasárnapon kell meg-

gyújtani. Advent időszakához számos szép hagyomány 
kapcsolódik, ilyenek a hajnali szentmisék, a böjt, a betle-
hemezés szokása, és a jótékonykodás. 
Advent első hétvégéjén a plébániához tartozó családok 
és a SZIGNUM diákjai kézműves foglalkozáson koszorú-
kat készítettek. Ezeket a szombati szentmisén áldották 
meg a templomban, amelyek mindegyikén fellobbant az 
első lila színű, hitet jelképező gyertyaláng.  
   A makói Szent István Király plébánia számos lehetősé-
get kínál a Karácsonyig tartó időszak bensőséges meg-
éléséhez; hétköznaponként reggel 6 órától rorate misék 
lesznek, lelki gyakorlatba, Szállást keres a Szent Család 
kilencedbe és idősek karácsonyába lehet bekapcsolódni.    
   Két koncertre is sor kerül adventben; 3-án, szombaton 
este a városi vegyeskar 
lépett fel, 19-én, hétfőn 
este pedig Szováta kórusa 
fog.  
   Az összegyűlt adomá-
nyokból helyi, rászoruló 
családokat ajándékoznak 
meg.    
                                                      Szabó Anita 

Fotók: Majoros Márton 
 

PROGRAMOK ADVENTBEN 
December 16-án, pénteken reggel 6 órakor közös roráte mise lesz. 
November 28. és december 23. között minden hétköznap reggel 6 óra-
kor „roráte hajnali misék” vannak a belvárosi Szent István Király temp-
lomban. Kiválasztottunk egy napot, –a karácsonyi szünet előtti utolsó ta-
nítási 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 
 

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 kér-
dését, szoros egységben 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 Egyesü-
let alapító tagja és a keresztény ökológia hazai szaktekintélye vezeti. Hívunk minden érdeklő-
dőt adventi lelki napunkra! 

Kinga nővér tel: 30-8642322 kinga@iskolanoverek.hu  

(részlet) 1. 

LAUDATO SI’, mi’ Signore”, „Áldott légy, Uram” – énekelte Assisi Szent Ferenc. Ezzel a gyönyörű him-
nusszal arra emlékeztetett minket, hogy közös otthonunk olyan, mint egy nővér, akivel osztozunk a lét-
ben, és olyan, mint egy szép anya, aki karjába zár minket: „Áldott légy, Uram, földanya-nővérünkért, 
ki fenntart és ellát minket, gyümölcsöket terem, színes virágokat és füvet!” 
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ADVENTI LELKINAP 
 

   Az 1-6. évfolyam számára hagyományosan advent első vasárnapja előtti pénteken tartot-
tunk lelkinapot. A tornateremben kezdtünk, ahol a 6.b osztályosok Kulcsár Judit néni fősze-
replésével egy tanulságos történetet adtak elő egy anyókáról, aki Istent várta… 
   A fő témát vagyis a karácsonyra való készülődést idén  több új momentum színesítette: 
A reggeli ima keretében ünnepélyesen megtörtént az első osztályosok befogadása. Ők 
azáltal, hogy ide a SZIGNUM-ba iratkoztak be, nem csak ennek az iskolának lettek tag-
jai, hanem egy nagyobb közösségnek, a Boldogasszony Iskolanővérek lelki családjának 
is részeseivé váltak. Egy emlékképet kaptak a befogadási szertartás végén, amelyen 
rendalapítónk, Gerhardinger Boldog Terézia anya fogadja örömmel az iskola legfiata-
labb tagjait. Utána Hedvig nővér mesélt Terézia anya életéről, hogy az elsősök is tanul-
ják meg, ki is az a rendalapító, akinek lelkiségéből ma is forrásozunk.  
   Három tanárunk is járt néhány hete a Szentföldön. Közülük Kúszné Nagy Tímea és 
Fidelis nővér tartottak diaképes élménybeszámolót a nem mindennapi zarándok útjukról. 
Vendégeink voltak Surinás Klára és Holcz Ágnes, akik a „padlóképes módszer” beava-
tott ismerői és terjesztői Magyarországon. Felkérésünkre adventi padlóképes foglalkozá-
sokat tartottak. A padlókép tanulóink értelmét és szívét szeretné megszólítani az alkotás 
által. Minden alkalommal közös körünk közepén egy képet építenek meg különböző, egysze-
rű tárgyak segítségével. Így keltenek életre egy-egy bibliai történetet és dolgozunk fel egy-egy témát. Ezen kívül volt 
még: kézműveskedés az ünnephez kapcsolódóan, adventi és karácsonyi ének tanulás, alkalom a karácsony előtti 
szentgyónás elvégzésére és a karácsonyi történet játékos feldolgozása 
   Köszönet a SZIGNUM nevelőinek a „rendkívüli tanórák” megtartásáért és a program gördülékeny megvalósításá-
ért.                     Kinga nővér 
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LITURGIKUS KÖRTÁNC FOGLALKOZÁS  
MAKÓN 

 
   Ezt olvassuk a 150. zsoltárban: 
„Dicsérjétek Őt dobbal, körtáncot jár-
va…” A zsoltár tanúsága szerint 
imádkozni nem csak ülve vagy állva 
lehet, hanem mozdulatokkal is.  
A liturgikus körtánc nem új találmány. 
Ugyanakkor nincs könnyű dolga annak, aki szeretné megismerni, 
netán gyakorolni. Most Makón lehetőséged van rá! 
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 napvilá-
got. Ezek szavakkal és gondolatokkal közelítenek Isten felé.  
A liturgikus körtáncban egész valónkkal veszünk részt. 
A liturgikus körtáncot egy imaformának tekintem. Egy olyan Is-
tenhez fordulásnak, amely nem igényel különleges öltözetet, 
megfelelő lelkiállapotot vagy istentapasztalatot. Semmilyen 
tánctudás nem szükségeltetik hozzá, inkább egy fajta érdeklő-
dés és nyitottság.  
A zene, a ritmus, a lépések és mozdulatok, a többiek jelenléte 
mind segítenek abban, hogy jelen legyek térben és időben, és 
ezáltal hagyjam megmutatkozni azt ami/aki van. 

Információk: Kinga nővér 
www.boldogasszony.hu http://barati6.webnode.hu/ 

A SZIGNUM-BAN JÁRT A MIKULÁS  
  Ha nem is Lappföldről érkezett, de hosszú utat tett meg és sok akadályt győ-
zött 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 elevenebbeket in-
tette a jóra, de végül mindenkit ajándékkal lepett meg a Mikulás. Köszönjük 
látogatását Vargáné Nagyfalusi Ilona tanítónőnek, hogy meginvitálta őt közénk.  



 

 

VISSZAPILLANTÓ 

A X. NÉPDALÉNEKLÉSI-VERSENYRŐL 
 

„Aki zenével, énekkel indul az életbe, bearanyozza minden 
későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, 

amely átsegíti sok bajon.” (Kodály Zoltán) 
 
   2016. november 24-én rendeztük meg a X. Népdaléneklési 
versenyt iskolánkban. Örömmel és némi büszkeséggel tölt el 
minket, hogy diákjaink évről-évre kiállnak társaik és szüleik, 

tanáraik elé, hogy bebizonyítsák éneklési szeretetüket.  
   41 diák indult el szép énekhangjával ezen a versenyen. Épp azokban a napokban töltött néhány napot iskolánkban 
Szebeni Etelka az Opera nagykövete, aki énekórákat tartva ízelítőt adott a gyermeki lélekhez közel álló operák megis-
mertetésére. Felkértük őt zsűri tagnak, valamint Csikotáné Erdei Eleonórát, a Magán zeneiskola igazgatóhelyettesét és 
Szekeresné Rácz Mariannt (Mariann nénit), iskolánk igazgatóhelyettesét. Az ő feladatuk volt a bátor, lelkes indulók közül, 
a legügyesebb produkciók megnevezése. 
   Az eredményhirdetést megelőző izgalmas várakozást egy kis uzsonna és egy hangverseny meghallgatása oldotta. 
Iskolánk hangszeren játszó tanulói mutatták be ügyes hangszerjátékukat. Majd az értékelés után a következő eredmé-
nyek születtek: 
Alsó tagozat: 

Vas Ármin (2.a), II. Ágoston Boglárka (2.a), III. Horváth Boglárka (1.a)  
Hudák Mátyás (4.a), II. Mészáros Botond (3.a) és  Bartha Ágota (3.a), III. Bur-

ger Ábris (3.a) 
Felső tagozat: 

Rácz Kinga (6.b), II. Dobó Daniella (6.b), III. Szabó Ádám (6.a) és Venk Dá-
niel (5.a)  

Hudák Anna (8.b), II. Burger Benedek (7.a), III. Vörös Kludia (8.a) 
További szereplők a versenyen: 
1.a Földvári Bernadett, Zsótér Dorka 
2.a  Fazekas  Rebeka, Balogh Márkó 
2.b  Börcsök Bálint, Horváth Bulcsú, Szabó Hanna 
3.a  Szigeti Dorina 
3.b  Mezei Anna,  Széll Zoé 
4.a  Deneus Arthur,  Faragó Lili,  Gulyás Regina 
4.b  Fekete Vivien,  Radnai Fanni,  Schwarczokpf Gitta 
5.a  Dékány Marcell,  Kurunczi Tamás,  Nándori Mária,  Tar Bernadett 
5.b  Bakos Gábor,  Gyenge Dorina,  Szabó Elvira  
6.a  Dávid Fanni,  Szekeres Petra 
6.b  Horváth-Varga Sára 
7.b. Gyenge Dorina 

A művészeti munkacsoport nevében köszönöm a diákok szereplését és felkészülését: Piroska néni 
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BÖLCS-ÉSZ-VETÉLKEDŐ – 1. FORDULÓ 
   Az ősszel útjára indított Bölcs-ÉSZ-vetélkedőn az 5-6. évfolyamosoknak a Mese a halászról és a kis 
halról c. Puskin-mesét kellett elolvasniuk és 10 kérdésre helyesen válaszolniuk. Elsőként jellemzőket 
gyűjtöttek össze, amik alapján felismerjük, hogy az írás valóban mese; később az öregasszony kíván-
ságait, majd a mese helyszíneit, időtartamát nevezték meg; majd utánanéztek, mit jelent a ’muzsik’, a 
cobolyprém, a kordován, a brokát kifejezés...; ezt követően egyetlen mondatba tömörítették a cselek-
mény tartalmát/tanítását; s végül képeket vadásztak az iskola egész épületében, hogy sorrendbe 
állíthassák őket a történetnek megfelelően. Drámapedagógusként a kedvenc feladványom az volt, 
amikor a pipogya öreg halász szerepe helyett határozott, öntudatos ember jellemét ölthették magukra 

a diákok és szerepből visszavághattak a feleség vádló szavaira. Ebből adok közre néhány mondatot: 
„Nem vagyok fajankó! Örülj, hogy kaptál egy új teknőt! Ne legyél telhetetlen, elégedj meg az új házzal!” (Jernei Á.) 
„Teknőt kértél, legyél vele boldog! Ezt kértél, nem házat, ezzel legyél elégedett!” (Tar B.) 
„Nem élek vissza a hatalmammal, ha annyira szeretnél házat, menj te el hozzá! Nem voltam, nem is leszek az udvari bolon-
dod!” (Vigh A.)  
A történet tanítását pedig az alábbiak szerint ragadták meg diákjaink: 
„Aki sokat markol, keveset fog!” (Jernei Á.); „Ne legyünk önteltek!” (Tar B.); „Nem szabad kapzsinak lenni.” (Kurunczi T.); 
„Aki nem elégedett, mindig többre vágyik, és így nem lehet boldog.” (Venk D.); „Ne hagyjuk, hogy mások irányítása alá 
kerüljünk!” (Vigh A.) 
   Ebben a fordulóban az alábbi diákok szerepeltek a legeredményesebben: Jernei Ákos, Kurunczi Tamás, Tar Berna-
dett, Venk Dániel (5. évf.) és Vigh Andrea (6. évf.). Jutalmuk az irodalom 5 mellett egy-egy csoki.  
   Gratulálok a nyerteseknek, a többieket (is) várjuk januárban a következő (történelmi) forduló kérdéseivel!  

Mészáros Ildikó tanárnő, a verseny szervezője  



 

 

AJÁNDÉKUNK: EGY TOLSZTOJ-MESE KARÁCSONYRA 
 

   Míg tavaly A három fa legendája c. zenei feldolgozást mutattuk be karácsony előtt, a 
mostani darab alapját az idei görögkatolikus búcsúmisén hallottam, amikor Kovács István 
dunaújvárosi parókus atya prédikációjában egy Tolsztoj-mese tanulságairól beszélt. 
   Ahhoz, hogy a darab létrejöjjön, életre kellett keltenünk. Adott egy orosz szakkörös   
csoport – ők játsszák a bojárok (orosz földesurak, nemesek) és a cárevics (a cár fia) 
szerepét. Persze, nagyobb a siker, ha néhány felnőttet is meghívunk 
„vendégművészként” a produkcióba: így vállalta Bíró István atya a hatalomról lemondó 
öreg cár szerepét; Puskás Kornél tanár úr a bojárok testületét erősíti; míg Horváth Já-
nos igazgatóhelyettes úr a remete szerepét játssza, aki szegény, de bölcs: visszahúzód-
va él egy erdő mélyén, mégis többet tud a világról, mint a „tudós bojár-testület”. Dara-
bunk értékét növeli, hogy szövegkönyvét rímekbe szedtük, valamint itt mondunk köszö-
netet Bíró István atyának, aki jelmezekkel is hozzájárult darabunk sikeréhez. 
   A legendásan mélyen hívő Lev Tolsztoj sokakat gazdagított írásaival. Azt hirdette: 
csak az evangélium erkölcsi tanításai szerint szabad élni (ő maga újrafordította az 
evangéliumot oroszra). Meggyőződése volt, hogy a tiszta emberség hordozói csupán a parasztok és a gyermekek. 
Szerinte az embereknek maguknak kell megjavulniuk, tökéletesedniük s szeretettel illetve szánalommal lenniük a 
többi ember iránt. Ennek módját abban látta, hogy minden ember keresse meg hitében azt, ami a többi vallással 
közös és azt tartsa be.  
   Remélem, a mi darabunk is hozzájárul a karácsony szellemiségéhez.  
Részlet a szövegkönyvből: 
2. bojár: Mondd, cárevics, milyen gondolatok járnak a fejedben! 
Cárevics: Apám nagyhatalmú felség, minden oroszok cárja, hogy is lehetnék én méltó utódja? 
2. bojár: Jól feleltél, fiú, nincs benned dölyf sem kevélység, súlya van szavadnak, uralja keménység. 
Cárevics: Sokan nyomorognak, csak kevesen boldogok… (a bojárokra mutatva:) itt a számos ingyenélő: ebben áll a 
dolog… Mit vártok tőlem, ha a trónra én ülök? Atyám a legbölcsebb, mi lesz, ha felsülök?  
3. bojár: Jogos a kérdés, elhivatott főre vall…. 
Bojárkórus: Testvéreim, bojárok, üljünk tanácsot, nehogy cár atyánk megvonja a kalácsunk, vitázzunk, döntsünk, ösz-
sze kell üljünk, nehogy reggelre hóhérkézre kerüljünk! (Összeülnek) 
Cárevics: Nos, milyen események miatt születtem meg én? Miért élek e földtekén? 
1.bojár: Azért születtél, hogy sorsod beteljesüljön: a monomah sapka fejedre kerüljön. 
2.bojár: Amíg csak élsz, minden jót megtegyél, hű alattvalóid javára legyél! 
3.bojár: Hallgasd meg néped könyörgéseit, adj kegyelmet, enyhítsd testvéreid szenvedéseit! 
4.bojár: Növeld még nagyobbra országunk területét, kíméld meg saját fiaink életét! Élj hosszan, támassz utódokat, 
neveld föl te is, emeld cárrá fiadat! 
Cárevics: Hallom, bojárok, mit mondotok, de mit akartok, nem értem… Hozzátok elém erdőben élő öreg remetém. 
Remete: Hívattál, cárevics, most hát itt vagyok. Nyisd szóra ajkad, mivel szolgálhatok. 
Cárevics: Jó öreg bátyuska, segíts nekem, keresem a választ, mégsem lelem. Segíts megtalálnom, hol a helyem. Mi-
lyen események miatt születtem meg én? Miért élek e földtekén? 
Remete: Hallom, cárevics, mi nyomaszt, emiatt nem érdemes búsulni. Bár tanácsot nem vagyok méltó én adni, mégis 
a következőket tudom mondani…. Bölcsen vezesd atyádtól kapott birodalmadat, de sose fitogtasd hatalmadat! 
Tartsd meg Isten minden parancsolatait, erősítsd alattvalóid hitét, erkölcseit! 
Szereposztás:  
Öreg cár: Bíró István atya 
Cárevics: Péli Tamás 7. a   
Cárné: Mészáros Ildikó tanárnő 
Bojárok: Bárdi Kata 7. a; Koszta Dóra 7. a, Oláh Zsófia 7. b; Puskás Kornél tanár úr 
Remete: Horváth János tanár úr 
Alaphelyzet: a cár összehívja a bojárokat; helyszín: a cár palotája 
 

Mészáros Ildikó tanárnő, a darab rendezője 

- 5 - 

 SZIGNUM OLVASÓ 

KOVÁCS ANDRÁS FERENC: CSILLAGCSENGŐ 
 

Jégcsap csendül, jégcsap cseng –  
csillagcsengő égen leng. 

Jégcsap csücskén csüngő nesz –   
csilló neszből csengés lesz. 

 
Jégcsap csücskén fény csendül –   

égen csüngő szél lendül... 
Jégcsap csörren, csilló csend –   
csokros csillagcsengő cseng. 



 

 

Kedves Diákunk! 
   Marek tanár úr ötlete alapján a karácsonyfádat igazi SZIGNUM dísszel is ékesítheted. Nincs más teendőd, mint 
kivágni az alább található sablonokat, átmásolni őket kartonlapra, színezés és összeállítás után pedig a fára elhe-
lyezni egy cérna segítségével.  
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KREATÍV SZIGNUM 



 

 

SZIGNUM-OLDAL 
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A MAGYAR LABDARÚGÁS NAPJÁRA EMLÉKEZTÜNK A SZIGNUM-BAN 
   Kapura lövő és dekázó versennyel, csocsózással, ereklye kiállítással és totóval ünne-
pelték a magyar labdarúgás napját a SZIGNUM-ban. A tanítási órák közötti szünetek-
ben a diákok EB-k és VB-k dalait hallgathatták és stílusosan sport szeletet fogyaszthat-
tak desszertként.  
   13 esztendeje nyilvánították emléknappá november 25-ét, az Aranycsapat 
Wembley stadionbeli,  1953-as győzelmének dátumát, amikor 6:3-ra legyőzték a 
magyarok az akkor már 90 éve veretlen angol válogatottat. A sporttörténelmi ese-
ményt a makói Szent István Egyházi Iskolában sportprogramokkal ünnepelték, ame-
lyeket az intézmény diák önkormányzata szervezett. – Minden tanévben két alkal-
mat választunk ki, amelyre felhívjuk a közösség figyelmét. Az idén elsőként a magyar labdarúgást népszerűsítjük. 
Érdekes, informatív és átmozgató feladatokat talált ki a héttagú testület, amit lelkesen fogadtak a tanulók – ava-
tott be a szervezés részleteibe Borsosné Majoros Melinda, az IDB-t koordináló pedagógus. Ezt mi sem bizonyítja 
jobban, mint a sorban állás az egyes állomásoknál; a tornateremben is várakozni kellett a dekázó és kapura rúgó 
versenynél. – Ügyesek a diákok és érdeklődőek. Elégedett vagyok a részvétellel és a SZIGNUM-os sportéletről is 
nagyon pozitív benyomásaim vannak. Sokan jönnek a hetenkénti fociszakkörre és többen a városi csapattagságra 
edzenek. Annak örülnék még, ha iskolai kereteken kívül is többet mozognának a fiatalok – összegzett Szarvas Ákos 
testnevelő tanár, akinek a megmérettetések lebonyolításában segítsége is volt, Burger Benedek, 7.a osztályos tanu-
ló személyében. – A diákbizottságban sportfelelősként dolgozom és fontosnak tartom ezt a mai napot. Nagyon 
szeretem a futballt, Barcelona és magyar válogatott drukker vagyok, a kedvencem Neymar és Szalai Ádám. A sulis 
foci mellett úszni is járok, és azt tervezem, hogy komolyabban foglalkozom a sporttal a jövőben – tudtuk meg Be-
nedektől, aki azt is elárulta, hogy nagyon pörgős a nap és szerinte mindenkinek tetszenek a kigondolt programok. 
Krizsán Richárdnak (7.a) biztosan, mert ő lett a dekázó verseny győztese. – A rekordom 94, de ma 58-cal is első 
helyezett lettem. A technika sikerének a lényege, hogy nem kell magasra emelni a labdát és nem szabad izgulni – 
mondta. A tornatermi próbák mellett a résztvevők valódi szelvényen jelölhették a tippeket a 13+1-es TOTÓ-ban, 
valamint csocsóban és számítógépes focis játékokban ügyeskedhettek. Aki kevesebb izgalomra vágyott, futball 
ereklyék és az Aranycsapat tagjairól készített összeállítást tekinthetett meg és a televízióban az 1954-es VB döntő 
meccsét is. Az iskolarádió a szünetekben bajnokságok dalai hangzottak el és végül mindenki belekóstolhatott a 
sportba mozgás nélkül is, egy szelet csoki elfogyasztásával.         Szabó Anita, Fotó: Piros Dorka 

DUGONICS ANDRÁS MATEMATIKA VERSENY 
   A megmérettetés második fordulójába továbbjutott 
tanulók névsora: 
5.a Venk Dániel   68 pont 
 Baranyi Márkó   61 pont 
 Szabó Tamás   57 pont 
 Tar Bernadett   56 pont 
 Dékány Marcell   55 pont 
 Föedl Ferdinánd  53 pont 

Fekete István   51 pont 
Halmágyi Gábor  51 pont 

6.a Gabnai Virág   55 pont 
 Forgács Gábor   52 pont 
8.a Szekeres Hunor   72 pont 
 Kőrösi Dóra   65 pont 
 Varró Patrik   60 pont 

Pap Erős   58 pont  

8.b Reisz Gábor   83 pont 
 Gyüre Dorina   75 pont 
 Széll Zalán   68 pont 

Matajsz Patrik   66 pont 
Ádók Eliza   64 pont 
Hudák Anna   62 pont 
Ádók Robin   58 pont 
Csizmazia Csenge  57 pont 

Gratulálunk és további sikeres versenyzést kívánunk 
ügyes matematikusainknak! 

JELES NAPOK DECEMBERBEN 
December 25. - Karácsony napja: E nap a téli napforduló ideje. 
Dologtiltó nap volt. 
December 26. - Karácsony másodnapja, István napja: újévig jár-
nak a regösök. Ilyenkor a legények vagy a felnőtt férfiak házról 
házra járva bőséget, boldogságot kívánnak a következő évre. 
December 27. - János napja: Szent János evangélista ünnepnapja. 
E napot a harmadik karácsonyi napnak, valamint patkányűző, óvó, 
védő napnak is tekintették. 

December 28. - Aprószentek napja: a Heródes által Krisztusért mártírhalált halt betlehemi fiú gyermekekre emlé-
keznek. Ezért ez a nap a gyermekek megörvendeztetésének napja is volt.  

      (Forrás: www.hoxa.hu) 
 



 

 

HIT - ÉLET 

KARÁCSONYI NAGYÍTÓ 
Kedves érdeklődők! 
   A karácsonyi nagyító ezúttal Jézus születésének jelké-
peit veszi lencse alá. Már a korai kereszténység 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 
öltözetekkel 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 angyalok 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  legfeltűnőbb 
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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TUDTAD? MAKÓI, KARÁCSONYI NÉPSZOKÁSOK 
Szenteste 

„Mi került a karácsonyi asztalra? A háziasszony az asztalt fe-
hér vagy piros csíkos szőttes abrosszal terítette le. Ez általában 
eddig nem használatos vagy csak erre az alkalomra használt 
abrosz volt, amelyet később kenyérsütésre, esetleg vetőabrosz-
nak használtak. Ezzel a jó termést biztosították a családnak. 
Feltehető, hogy Makón is ismerték ezt a mágikus célt. Az asztal-
ra szertartásosan elhelyezték az étkezéshez szükséges, kezdő 
ételeket (méz, fokhagyma, dió, alma), valamint a vacsora fo-
gásait. A Jézuskának néhol egész kenyeret és sót is helyeztek a 
karácsonyi asztalra. 
A fokhagyma, a dió és a méz fontos eszköz a népi gyógyítás-
ban. Különleges jelentőséggel a karácsonykor mézbe mártott 

fokhagyma, amelyet torokfájásra vagy megelőzésére alkalmaztak. A karácsonyi diónak egészségvarázsló ereje 
volt, de a jövő év egészségére is következtettek belőle.  
A karácsonyi almával kapcsolatban Makón több szokás is található. Egy részük Luca naptól karácsonyig tart 
(szerelmi jóslás), más részük az aprószentek napjának hiedelmeihez kapcsolódik. „Karácsony estére két szép almát 
készítettek elő. Az egyiket a böjtös vacsora után annyi felé osztották, ahányan voltak, és azt mindenki elfogyasz-
totta. A karácsonyi almaevés az együvé tartozást jelképezte. Azt tartották, ha valaki távol kerül otthonától, eszébe 
jut a karácsonyi alma, és akkor visszatér övéihez. Amikor az éjféli misére elindultak, a másik almát beledobták a 
kútba, erről kellett itatni vízkeresztig, utána megetették az állatokkal, hogy egészségesek maradjanak.  
Mikor már mindent előkészítettek, imával kezdődött a vacsora. A családfő irányításával kezdtek az ünnepi ételek 
elfogyasztásához. Először a kezdő ételeket (fokhagyma mézbe mártva, dió, majd alma) fogyasztották. Utána a 
bableves vagy cibere, majd mákos tészta vagy mákos guba következett. Az asztalról a karácsonyi morzsát nem 
szedték le; összegyűjtötték, mágikus gyógyító eljárásra használták.” 

(forrás: http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Mako_monografia_sorozat) 

Újévi jókívánság 
Eldöcögött már az ó-év szekere,  

Ez a szekér sok-sok gonddal volt tele.  
Pusztuljon hát nyikorogva-zörögve,  

Búját-baját felejtsük el örökre.  
 

Asztalunkon mindig legyen friss kenyér,  
Jó anyámnak mosoly legyen két szemén.  

S a Jó Isten, kit félünk és imádunk,  
Áldja meg két szent kezével családunk. 

(Népi költés) 



 

 

FÜRKÉSZ OLDAL 

FÜRKÉSZ rovatba  
- válogatta az IDB -          

JELES NAP: 
December 31. : SZILVESZTER NAPJA 
Szent Szilveszter pápa 
(314-335) ünnepe, a pol-
gári év utolsó napja, az 
újesztendő vigíliája. Este a 
templomokban óévi hála-
adást tartanak. Szilvesz-
terkor és újévkor a szoká-
sok és hiedelmek célja az, 
hogy biztosítsa a követke-
ző esztendőre az embe-
rek egészségét, szerencséjét, az állatállomány szapora-
ságát és a termés bőségét.  
   A szilveszteri szokásokban különösen fontos szerepe 
van a zajkeltésnek, melynek elnevezései: kongózás, 
csergetés, pergőzés, gulyafordítás. 
   Szilveszter éjjelén gombócfőzéssel, ólomöntéssel tuda-
kozódtak a lányok jövendőbelijük neve és foglalkozása 
iránt. A szilveszteri időjárásjóslás az aznapi időből tör-
tént. 
 
Tények: Chuck Norrisról – 3. rész 
Sok gyerek hord Superman-pizsamát. Superman Chuck 
Norris-pizsamát hord. 
Chuck Norrisnak van 3 pitbullja és 2 dobbermanja, mé-
gis a házánál egy táblán csak ezt látod: "Vigyázat, 
Chuck Norris!" 
A víz gyorsabban felforr, ha Chuck Norris nézi. 
Isten megteremtette a Földet majd az embereket. Az 
emberek túlnépesedtek, ezért Isten megteremtette Chuck 
Norrist.  
Földönkívüliek léteznek. Csak addig várnak a támadás-
sal, ameddig Chuck Norris meghal. 
 
KÖZÖSSÉGI SZELLEM AZ ÁLLATVILÁGBAN:  

 szeretet– család 
GYERE VELÜNK MOZIBA! 
Filmajánló: Vaiana – amerikai, családi animációs film 

   Háromezer évvel ezelőtt 
a világ legjobb tengerészei 
keresztülhajóztak a Csen-
des-óceánon, és felfedez-
ték Óceánia számos szige-
tét. Azonban ezután ezer 
évig nem utaztak ismét, és 
senki sem tudja, miért. 
A Walt Disney Animation 
Studios legújabb animációs 
alkotása a Vaiana című 

film, amelynek főszereplője egy kalandvágyó tini, aki 
vakmerő küldetésre indul, hogy megmentse népét. Útja 
során Vaiana találkozik az egykoron hatalmas félisten-
ként tisztelt Mauival, aki szárnyai alá veszi a lányt, hogy 
igazi felfedezőt faragjon belőle.     
   Együtt vágnak neki a nyílt óceánnak, az út pedig nem 
szűkölködik az eseményekben. Hatalmas szörnyekkel és 
elképesztő veszélyekkel szállnak szembe, s közben 
Vaiana teljesíti ősei küldetését és felfedezi azt, amit a 
legjobban keresett: saját magát.  
 
EGY PERC HUMOR:  

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. 
 
VÖRÖS FARKAS (Canis rufus) : 
 
   Ez a fajta farkas 
testfelépítésében és 
méreteiben is külön-
bözik unokatestvé-
rétől, a szürke far-
kastól. A kisebb, 
izmosabb  vörös 
farkas természetes 
élőhelyei, Észak-
Amerika, Florida és 
Texas. Ma a vörös farkasok 1, 7 millió hektárnyi erdős 
területen élnek Észak - Karolinában. 1980-ban kb.: 20 
példányt tartottak számon, de ez a szám lassan-
fokozatosan növekszik.  
   Ma már 207 vörös farkas él szabadon, hála a sikeres 
szaporító programnak. 
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SPORT, SPORT, SPORT 
Úszó sikerek 

A november 26-27-én, Egerben rendezett Dobó kupán 
Székelyhidi Hanna (1.b) 50 m gyorson és 100 m gyorson 
is aranyérmet szerzett. Székelyhidi Apor (5.b) 100 m 
gyorson és a váltóban is bronzérmes lett. Gratulálunk a 
Makói Úszó Klub versenyzőinek a szép eredményekhez! 

Terematlétika verseny 
A november 29-i, városi gyermek korcsoportos teremat-
létikai versenyen Kanderné Németh Györgyi tanárnő 
diákjai sikeresen szerepeltek. Az alsósok három számban 
mérhették össze ügyességüket: rajtversenyben, helyből 
távolugrásban és medicinlabda dobásban. A SZIGNUM 
17 tanulója vett részt a megmérettetésen, akik 12 érmet 
szereztek meg. Nagy Kristfóf (4.b) ugrás I. hely, futás III. 
hely. Suba Benjámin (4.a) ugrás III. hely, medicin II. hely, 
Nándori Gellért (4.b) ugrás II. hely, medicin III. hely, Ba-
logh Márk (2.a) ugrás II. hely, medicin I. hely. Bány Bog-
lárka (2.b) futás II. hely, Joó Boglárka (2.a) medicin III. 
hely, Horváth Viktória (5.b) medicin II. hely. A IV.-VI.-en 
végeztek: Bokor Richárd (4.b), Vadlövő Katarina (5.a), 
Juhász Martin (5.a), Reisz Tímea (4.b), Engedi Enikő (3.b), 
Kovács Nándor (3.b), Hudák Mátyás (4.a), Gyulai Viktó-
ria (3.a), Igaz Réka (4.a). Gratulálunk, további sikeres 
versenyzést kívánunk!   

Focitorna eredmények 
A KERI focitornán, november utolsó napján az induló 
nyolc csapat közül az iskolánké a 3. helyen végzett. A 
négy meccsből három győzelmet és egy vereséget köny-
velhetett el a SZIGNUM. A remek eredményt elért tanu-
lók: Pici Hunor (8.a) 2 gól, Krizsán Richárd (7.a) 1 gól, 
Farkas Dávid (7.a), Tóth Krisztofer (7.b), Pipicz Gábor 
(8.a), Papp Erős (8.a), Magyar Gábor (8.b) 1 gól, Szabó 
Martin (8.b) 4 gól, Szabó Dániel (8.b), Reisz Gábor (8.b), 
Vajka Máté (8.b). Testnevelő tanáruk: Szarvas Ákos. 
Gratulálunk!  

Arany jelvényes úszók 
A 2016-os évben uszonyos úszásban elért kimagasló 
eredményekért december első hétvégéjén-a Rövidpályás 
OB-n- adták át az elismerő arany jelvényeket, Kecske-
méten a következő tanulóknak: Fülöp Bulcsú 4.b, Székely-
hidi Apor 5.a és Varga Réka 8.b osztályos tanulóknak. 
Gratulálunk! 

Ügyességi sorverseny 
A Hódmezővásárhelyi SzC Návay Lajos Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma a hagyományoknak 
megfelelően, ügyességi sorversenyt rendezett az általá-
nos iskolák 7-8. osztályos tanulói számára. A SZIGNUM a 
kiírásoknak megfelelően, lány és fiú tanulókkal képvisel-
tette magát a megmérettetésen, ahol a III. helyet szerez-
tük meg. A bronzcsapat tagjai: Pici Hunor, Pipicz Gábor, 
Varró Patrik, Kőrösi Dóra (8.a), Csizmazia Csenge, Var-
ga Réka (8.b), Krizsán Richárd, Farkas Dávid, Wursach 
Paul, Fehér Nikolett, Szekeres Sarolta (7.a), Nagy Petra, 
Tóth Krisztofer (7.b). Ajándékcsomagot és oklevelet kap-
tak ügyes sportolóink, akiket Kanderné Németh Györgyi 
tanárnő készített fel.  

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 Tördelés: Hudák Szabolcs 
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HÍREK 
Ügyes rajzosok 

Ratkay Viola (1.b) osztályos tanuló „Földet vallatni 
őseink felől - A régészek titkos élete” városi rajzpá-
lyázaton  II. helyezést ért el. Ugyanitt az 1.b osztály 
18 tagja a negyedik helyen végzett. Felkészítő peda-
gógus: Győrfi Józsefné. A   4.a osztály tanulói is  IV. 
helyezést értek el. Lelkes munkájukat oklevéllel és ap-
ró ajándékokkal jutalmazták. Felkészítő tanáruk Ba-
loghné Kovács Éva. Gratulálunk! 

ESEMÉNYNAPTÁR 
2016. december – 2017. január 

12.16. p 6 ó Közös iskolai szentmise 
Közös iskolai karácsonyi ünnepség 
Iskolai műsor (a belvárosi templomban 25-
én, a 9 órás szentmisén is előadjuk a 
pásztorjátékot) 
Testvérosztály akció 

12.17. szo Tantestületi lelkigyakorlat Makón 

12.17. szo 
– 2017. 
01.02. k 

Karácsonyi szünet 

2017. B.Ú.É.K.!   

01.03. k Első tanítási nap a szünet után 

01.06. p 
  

8 ó közös szentmise 
Házszentelés osztályonként, rövidített órák 

01.09-
10. h-k 

Ebédfizetés 

01.10. k Felső tagozatos nyílt nap 

01.20. p A szorgalmi idő első félévének vége 

PLÉBÁNIAI HÁZ-TÁJI 
Jótékonysági akciók - Gambiába 

A gambiai gyermekek megsegítésére szervezett gyűj-
tőakció nagyon sikeres volt. Fidelis és Zsófia nővérek 
személyesen adták át Gibril Deen úrnak az adomá-
nyokat, aki nagyon hálás volt a felajánlásokért. A kül-
demények egy részét még karácsony előtt, a másik 
felét pedig februárban fogja kijuttatni.  
Összesen 124.000Ft gyűlt össze, egy nagy bőröndnyi 
iskolai felszerelés, 15 iskolatáska, majdnem 500 füzet, 
3 cipős doboznyi írószer, két doboz gyógyszer, két 
doboz mobiltelefon. Köszönet érte mindenkinek! 

Makói rászorulóknak 
Szép számmal érkeztek ruha, tartós élelmiszer és 
édesség felajánlások makói, rászoruló családok részé-
re, melyeket advent harmadik hetében osztottak ki. 
Hála a nagylelkű adományokért.  

Szállást keres a Szent Család 
Az ájtatosság 15-én, csütörtökön este 6 órakor indul, 
az első alkalom a plébánián lesz! Mindenkit szeretettel 
várunk! A többi helyszínről a templom hirdetőfelületein 
tájékozódhatnak az érdeklődők.  

Betlehemi láng 
A betlehemi láng a hagyományoknak megfelelően,  
24-én, szombaton 15 órától vihető el a templomból.  

Missziós naptárak 
500 Ft-ért vásárolhatók még gyermekmissziós naptá-
rak, amelyek bevételét pakisztáni gyermekek támo-
gatására fordítják.  


