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ADVENTI IMÁDSÁG 
Urunk, Istenünk, 

Adventi üzeneted, tudjuk, nekünk is szól: 
„Készítsétek az Úr útját! Egyengessétek ösvényeit!” 

– így mondja Izajás próféta. 
„Térjetek meg!” – ezt hirdeti Keresztelő János. 

Add, hogy mostani karácsonyi készületünk 
És életünk nagy adventjének 

 minden igaz törekvése 
Eredményes legyen: 

Mindjobban hozzád térjünk, 
Kinyissuk szívünket előtted, 

És egyre nagyobb részt kapjunk életedből. 
Lelked irányítsa napjainkat, 

Mindennap hasonlóbban legyünk Krisztushoz, 
És így munkáljuk 

Magunk és a világ megszentelését. 
Ámen. (Csanád Béla) 

TÉL, TÉL, TÉL… 
 

Elkéstél, vége az ősznek; 
te jönnél. Nem fúj el a szél. 
A hónak mindig segítenél. 

Na de ha végre felébrednél!!! 
Jó lenne, ha végre iderepülnél. 
Nehezebb vagy a hópehelynél. 

Bárcsak én is repülhetnék! 
Biztos irigyelnél. 

Egy időre megint eltűntél. 
Na, most megyek, viszlát, Tél! 

Puskó Petra 4.a 
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LELKI PROGRAMOK KARÁCSONYRA KÉSZÜLETKÉNT 
     KEDVES SZÜLŐK! 
December első vasárnapjával elkezdődik az adventi szent idő; a karácsonyra való felkészülés 
napjai. Iskolánk munkarendjében szerepel, hogy december 2-án, szombaton 18.00 órától 
szentmise lesz a templomban az egész iskola részvételével, melynek keretében Pálfai 
Zoltán plébános úr megáldja a családok által hozott adventi koszorúkat. Ez a szentmise 
kötelező iskolai program. Az ünnepre való lelki ráhangolódás érdekében további lehetősé-
geket is ajánlunk családjuk számára: 
1) December 2-án szombaton, 16.00 órától adventi koszorúkészítés lesz és egyéb adventi kézmű-
vesség, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. A koszorú alapot és rá 4 mécsest központilag besze-
rezzük, lila szalagot vagy egyéb dekorációt kérünk hozni.  
Helyszín: a plébánia és a kollégium épülete 
2) December 8. péntek reggel 8. óra  
Közös szentmise a tanítási nap kezdetén az egész iskolának. Amennyiben ráérnek, Önöket és a 
nagyszülőket is szeretettel látjuk. Helyszín: Szent István Király templom 
3) December 4-22. 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. December 20-án, szerdán reggel 6 órától a 
roráte misére szeretettel várjuk gyermekével együtt, amennyiben ez megoldható. A mise után szerény reggeli lesz, majd 
játék a gyerekeknek a tornateremben az első óra kezdetéig.    
                    További információ: Kinga nővér tel.: 30/864 232, e-mail: kinga@iskolanoverek.hu 

KÖRTÁNC FOGLALKOZÁS MAKÓN 
Feltöltődés és elmélyülés különféle népek hagyományos és modern körtáncaival 

2017. december 8. 17.00. Földtiltó Boldogasszony ünnepén 
Helyszín: SZIGNUM kollégium, 6900 Makó Szent István tér 22/b 

A foglalkozást vezeti: Baráti Eszter Kinga nővér 
„Dicsérjétek Őt dobbal, körtáncot járva…” A 150. zsoltár tanúsága szerint imádkozni moz-
dulatokkal is lehet. Tánctudás nem szükséges. A részvétel ingyenes, előzetes jelentkezéssel. 

Jelentkezés: +36 20 220 7682, kinga@iskolanoverek.hu, www.boldogasszony.hu 

MEDITÁCIÓ, A TUDATOS JELENLÉT IMÁJA, MINDFULNESS  
15 HETES BEVEZETŐ KURZUS INDUL 2017 NOVEMBERÉBEN 

 
Meditáció - szemlélődő ima – mindfulness: Más a kiindulópontjuk és a remélt 
"eredmények" is, amiért az emberek ilyen típusú gyakorlatokat végeznek. Lehet a lé-
nyeglátás (megvilágosodás) elérése a cél, vagy az Istennel való bensőséges egyesü-
lés, a "szüntelen imádság" állapota, vagy egyszerűen az, hogy kevesebb stresszel, 

derűsebben tudjuk élni hétköznapjainkat... 
Tanúi lehetünk annak, hogy a világvallások évezredek óta meglévő és formálódó tudására a mai orvostudomány is 
felfigyelt, és letisztulóban van egy olyan alapgyakorlat, amely az emberiség közös spirituális kincsének tekinthető. 
 Helyszín: 6900 Makó, Szent István tér  22/B 
Jelentkezés, információ:  kinga@iskolanoverek.hu, vagy +36-20-2207682 

Baráti Eszter Kinga nővér www.boldogasszony.hu 



 

 

VISSZAPILLANTÓ 

BESZÁMOLÓ A TECHNIKAI DOLGOZÓK KIRÁNDULÁSÁRÓL 
 

   2017. június 26-án a technikai dolgozók Budapestre mentek kirándulni Horváth János 
igazgatóhelyettes vezetésével. 
   A reggeli induláskor kicsit szemerkélt az eső, de mire odaértünk, szépen kisütött a nap, 
és nagyon jó idő lett. Először a Parlamentben tettünk látogatást. Az aranylépcsőházban 
felérve megnézhettük a féltve őrzött koronát, ahol éppen őrségváltás volt: láthattuk, mi-
lyen fegyelemmel és katonás léptekkel váltják le egymást a koronaőrök. Gyönyörködhet-
tünk az ólomüveg ablakokban, végigsétálhattunk az ország legnagyobb szőnyegén. Ezu-
tán sétáltunk a Kossuth téren is. 
   Ezt követően a kisbusszal átmentünk a Hármashatár-hegyre, ahol a kilátóból elénk tárult 
Buda és Pest, valamint a környező települések, és megcsodálhattuk a kanyargó Dunát.  
   A kiadós, finom ebéd és kis pihenő után túráztunk egyet a Szemlő-hegyi-barlangban, 
ahol káprázatosan szép köveket és falakat hozott létre a természet. 
   Ezután fölmentünk a Budai-hegyekbe, ahol a bátrabbak megmásztak egy homokkőfa-
lat. Ellátogattunk a Rózsika-forráshoz is, ahol kicsit felüdültünk a jó hideg víztől. Megnéztük 
Kremzer Ferenc emlékhelyét. 
   Onnan visszafordulva felejthetetlen élményekkel gazdagodva, nagyon jó hangulatban 
térhettünk haza. 
 Köszönjük a szervezőknek a technikai dolgozók nevében: 

     
Berta Aranka, Mikuska Ferencné, Martonosi István  
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HATÁRTALANUL KIRÁNDULTUNK ERDÉLYBEN 
 

   2017. június végén a 7. évfolyam a Határtalanul pályázat keretein belül Erdélybe kirán-
dult.  
   Első állomásunkként Nagyszalontát fedeztük fel Megtekintettük Arany János szülőházát és 
a róla elnevezett múzeumot is. Ezután Magyarremetére indultunk tovább, ahol faházakban 
volt a szállásunk. Itt lehetőségünk volt megkóstolni a csorbalevest is. Esti túraként pedig elsé-
táltunk a közeli patakhoz. A következő megállónk Kolozsvár volt. A szállásunk nagyon közel 
volt a Szent Mihály templomhoz, így lehetőségünk volt a belvárost alaposan bejárni. Sok ne-
vezetességet felkerestünk; Mátyás király-szobrát és a szülőházát és nem utolsósorban a Fel-
legvárat is bevettük, ami 405 méter magas dombon fekszik a Kis-Szamos mellett. A túra na-
gyon megérte, mert a kilátás gyönyörű volt odafenn. Hazafelé Déván álltunk meg, amelynek 
várát felvonóval közelítettük meg és ott közösen elszavaltuk a Kőmíves Kelemen c. balladát. 
Az utazásunk befejező programja a Szent Ferenc Alapítvány Gyermekotthona volt, ahol a 
gyerekek meséltek a sorsukról és hogy milyen az életük. Egy kis műsorral is kedveskedtek 
nekünk, fuvoláztak és verset mondtak.  
   Felejthetetlen kirándulás volt. Köszönjük Mónika néninek, Györgyi néninek, Kornél bácsinak 
és Tibi bácsinak, hogy elvittek bennünket és sokat készültek a három napra.  

A tavalyi 7. évfolyam tanulói nevében: Szabó Brigitta 

JÁNOS VITÉZ A NEMZETIBEN 

   Október egyik délutánján vidám SZIGNUM-os diákok indultak Budapest-
re, hogy a Nemzeti Színházban megnézzék Petőfi Sándor elbeszélő költe-
ményét, a János vitézt. 
   Az előadás meseszerű volt, így nemcsak a történet, de a fiatal színészek 
és színésztanulók játéka is elvarázsolta a nézőtéren ülő kicsiket és nagyokat 
egyaránt. Jelenetről jelenetre vált feledhetetlenné a történet, ahogy hősünk 

Kukoricza Jancsiból János vitézzé vált, szerelme, Iluska pedig a gonosz mostohájától megszabadulva a Tündérbiro-
dalom lakója lett. Petőfi XIX. századi műve ma is továbbél, a szívünkben.     Kissné Joó Judit tanárnő és a 7.a osztály 



 

 

VELÜNK TÖRTÉNT 

„TŰZOLTÓ LESZEL S KATONA!” – A MAKÓI LÁNGLOVAGOKNÁL JÁRTUNK 
   Mi leszel, ha nagy leszel? – kérdezik gyakran a kisgyerekeket, amire 
sokan felelik: TŰZOLTÓ! Ha csak egy napra is, de a SZIGNUM 2. osztá-
lyos tanulóinak valóra válhatott ez az álomhivatás. A makói lánglovagok-
hoz a környezetismeret tantárgy Tűzvédelem témaköréhez kapcsolódóan 
látogattunk el, ahol megismerhettük a különböző tűzoltó gépjárműveket, 
felszereléseket, valamint bepillantást nyerhettünk a tűzoltó laktanya és a 
tűzoltók munkahelyi életébe is. Megtudtuk, hogy riasztáskor a tűzoltóknak 

2 percük van arra, hogy elhagyják a laktanyát, hallhattunk próbariasztást is.  
   A legnépszerűbb esemény az volt, amikor a gyerekek beülhettek a gépjárműfecskendők üléseibe és felpróbál-
hatták a tűzoltók védőruházatát, sisakját. Így minden gyermek egy kis időre maga is lánglovaggá válhatott. Mind-
két osztály remekül érezte magát, közben sok fontos dolgot tanulhattunk a tűzoltók nehéz munkájáról. A gyerekek 
saját készítésű ajándékaikkal fejezték ki hálájukat a makói lánglovagoknak, akik szerintünk: bátrak, hősök, erősek 
és segítőkészek.         Kerekesné Dócs Nikoletta tanító 
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ELLÁTOGATTUNK A TERROR HÁZA MÚZEUMBA 
   Az őszi szünetben a tavalyi 8/A és 8/B osztályos tanulókkal meglátogattuk a budapesti 
Terror Háza Múzeumot. A vidám kis csapat Makóról indulva Szeged érintésével érkezett 
meg a fővárosba. 
    A tanulók (10 fő) és kísérőik (Mészáros Ildikó tanárnő, Leo Langlois lektor úr és jóma-
gam) a múzeumnál található Hősök falánál mécsest helyezetek el – evvel emlékeztünk a 
totalitárius rendszerek áldozataira. A múzeumban – a közhiedelemmel ellentétben – 
megjelenik a nyilas diktatúra rémtettei, illetve a kommunista rendszer legsötétebb kor-
szaka is. 
   A földszinten egy T-54-es tank látható, ami az 1956-os forradalom leverésében nagy szerepet játszott. A máso-
dik emeleten kezdtük el a múzeum megtekintését, ami a náci megszállás kezdetétől a szovjet megszálláson át a 
kényszermunkatáborok világáig nyújtott betekintés a számunkra. Az első emeleten a ki- és áttelepítések folyamatá-
tól a propaganda eszközein át az egyházak és felekezetek elnyomásáról hallgattuk meg tárlatvezetőnket. A pin-
cébe egy lifttel jutottunk le, ahol megtudhattuk, hogy hogyan hajtottak végre az 1950-es években egy akasztást. 
Ide leérve a kínzóhelyiségek mindennapjait ismerhettük meg. A tanulók elmondása alapján ez volt a legmegrázóbb 
része a kiállításnak. A továbbiakban megismerhettük az 1956-os forradalom és annak következményeit, eredeti 
felvételt láthattunk Nagy Imre újratemetéséről, a gyerekek megismerhették mindkét rendszer közös vonásait.  
   A kiállítás minden szempontból megfelel a kor igényeinek – ezt jól mutatta, hogy a látogatók egy jelentős hánya-
da külföldi volt. Remélhetőleg a diákok a múzeum meglátogatásával tisztább képet kaptak a korszakról és nem 
kell hasonló dolgokat megtapasztalniuk saját életükben.           Puskás Kornél tanár úr 

KLEBELSBERG KUNORA EMLÉKEZTEK 
   A makói Szirbik Miklós Egyesület tagjai és támogatói minden esztendőben tisztelegnek gróf Kle-
belsberg Kuno emléke előtt. A magyar iskolarendszer megújítását szorgalmazó miniszter 1875. 
november 13-án született Pécskán. A ma Romániában lévő település templomának falán található 
tábláját és a kertjében lévő mellszobrát koszorúzták meg a résztvevők. A megemlékezésen jelen 
volt iskolánk igazgatója, Horváth János is. A makói Szent István Egyházi Iskola egykor Klebelsberg 
Kuno nevét viselte, mert a katolikus polgári fiúiskola építése a kultuszminiszter működése alatt va-
lósult meg. 

MERRE TOVÁBB? ÜZEMLÁTOGATÁSOK JÁRTAK DIÁKJAINK 
   A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2017 őszén 
is szervezett üzemlátogatásokat az általános iskola utolsó évfo-
lyamai számára. A pályaorientációs képzések keretein belül zaj-
ló helyszínbejárásokon a diákok makói szolgáltatókat ismerhet-
tek meg. A SZIGNUM nyolcadikos tanulói novemberben újabb 
helyszínen, a makói 
TESCO áruházban jár-
tak. A látogatáskor a 
résztvevők ezúttal is 
megismerkedhettek a 
különböző szakmák 
követelményeivel és 
tevékenységeivel. 
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KREATÍV OLDAL 

MESEHŐSÖKKEL IS SZELFIZTÜNK A SZIGNUM-BAN 
 

   Az animáció világnapjáról emlékeztünk meg október 27-én a Szent István Egyházi Iskolá-
ban. A diákbizottság által szervezett programon óriás mesefigurák várták a szünetekben a 
gyerekeket, akikkel szelfizni is lehetett. A gonosz hősöket pingpong labdával vették célba 
venni és bárki húzhatott egy pozitív mondatot valamelyik rajzfilmből.  
   „Hakuna matata – az élet szép”,”Főzni bárki tud”, „Tudod Malacka, van úgy, hogy valaki 
nagyon törődik a másikkal. Azt hiszem, ezt hívják szeretetnek”.… Ilyen és ehhez hasonló, me-
sékben elhangzott, motiváló mondatokat húzhattak kisebbek és nagyobbak a makói Szent 
István Egyházi Általános Iskola őszi szünet előtti péntekén. - Az intézmény tanulói önkormány-
zata minden tanévben két jeles alkalmat választ ki, amire felhívja a közösség figyelmét. Korábbi esztendőkben 
ilyen volt a magyar foci és a kézmosás világnapja, az idén elsőként az animációs filmeket népszerűsítjük. Mindig 
együtt döntünk a témáról, ami iránt most is nagy volt a lelkesedés - avatott be a szervezés részleteibe Borsosné 
Majoros Melinda, az IDB-t koordináló pedagógus.  
   A motiváltság bizonyítéka, hogy a gyerekek számos újszerű ötletet valósítottak meg. Óriás mesefigurákkal díszí-
tették az iskola folyosóját, amelyekkel szelfizni is lehetett és a televízióban, a szünetekben animációs rövidfilmeket 
vetítettek. Jó és rossz küzdelmét egy játékkal is megjelenítették; pingpong labdákkal bárki a gonosz hősöket célba 
vehette és általános tanulságként egy pozitív üzenetet vihetett haza. Ezen kívül érdekes információkat olvashattak 
az animáció történetéről, a mesék készítéséről is. Mindenki próbára tehette a tudását egy TOTÓ kitöltésével, ami-
ből kiderült, ki mennyire ismeri a műfajt és annak szereplőit. – Nagyon tetszik ez a nap nekünk, mert szerintünk 
olyan a témája, ami érdekli a gyerekeket. Minden szünetben nézzük a filmeket és már fotót is készítettünk a figu-
rákkal – lelkesedtek a 4.a osztály tanulói. Az éppen tanítási órára igyekvő diákok közt nem volt ugyan egyetértés 
abban, ki a legnépszerűbb szereplő számukra, de arra mindenki rábólintott, hogy meséket nézni nagyon jó dolog.  

ÚJABB SIMONYI-DÍJJAL BÜSZKÉLKEDHET A SZIGNUM 
Burger Benedek szerelmes verssel hódította meg a gyulai zsűri szívét 

 
   Különlegesen nagy öröm volt számunkra a négyfős zsűri döntése: Benedekkel együtt 
szurkolt a Körös-parti városban édesapja és öccse, a negyedikes Ábris is. Minden induló-
nak, így a legfiatalabb szavalóknak is két verset kellett interpretálniuk – a kötelezőt 
három Simonyi-vers közül kellett kiválasztani: Benedek a legnehezebb, a Vers egy régi 
juhászról című mellett döntött.  
   Amint kiállt, látszott rajta, hogy minden rezdülésével átéli a megidézett hangulatot: a 
merengő emlékezést szemkontaktussal, fejbiccentéssel és a mimika számos apró jelzésé-
vel fejezte ki, amit hangszíne is követett. Jó volt látni, ahogy a zsűri elnöke, Fodor 
György odasúgja az egykori Simonyi-díjas fiatal kollégájának, hogy „Ez jó volt!”. 
   Ezt követően – egy rövid szünet után a szabadon választott alkotás következett – Var-
ró Dániel E-mail c. költeményét szavalta el díjazottunk. A visszaemlékezés merengését 
egy igazi kortárs vers, a plátói szerelem modern formája, a virtuális udvarlás online él-
ménye váltotta fel. Egy-egy sor után a zsűri belenevetett a versbe, mert olyan megoldá-
sokat alkalmazott az ifjú szavaló, ami teljességgel „benedeki” volt. Személyes kedven-
cem, amikor a hencegés köszönt vissza a „föltettem háttérnek a képedet” sorból. A szeren-
csések meghallgathatják a költeményt benedeki előadásmódban az idei Erzsébet-bálon. 
 

A verseny legendáriumból… 
   2001-ben, szeptember elején rendezték meg először Gyulán az Országos Simonyi 
Imre Szavalóversenyt. A Szignum számára eredményes volt a kezdet: abban az évben Cseh Miklós szerezte meg 
a legjobbnak járó Simonyi emlékérmet, a 9-10.-es diákok kategóriájában.  
   Később további 4 alkalommal tettünk szert a Simonyi-emlékplakettre: Kelemen Zsófia, Tóth Gabriella Fradika, 
Gémes Tamás és most Burger Benedek nyerte el leginkább a zsűri tetszését – őket jutalmazták első díjjal a 17 éve 
alapított verseny „életében”.  
   Közben bővült a versenykiírás: PPT-készítés kategóriában Tóth Imola kétszer szerzett különdíjat, és csapatban 3-
szor jutalmazták versmegzenésítéseinket 2. díjjal (Bálint András, Bencze Krisztina, Fábián Dávid, Kadácsi Árpád, 
Marsi Gergely, Miklai Zsolt, Oláh László, Ormándlaky Szintia, Szabó György), és közben a szavalóversenyen is 
születtek egyéb helyezéseink: Cseh Miklósnak, Gilinger Boglárkának, Szabó Viktóriának és Zabos Illés Dávidnak 
köszönhetően. Továbbá szavalt még ezen a megmérettetésen Bócsa Tamás és Kadácsi Árpád is. 
   Reméljük, jövőre is eredményesen szerepelnek majd tanítványaink – a szervezők a napokban azzal viccelődtek a 
facebookon, hogy jövőre lesz „a Simonyi” (-verseny) nagykorú, akkor fog érettségizni.  

Mészáros Ildikó, felkészítő tanár 
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MOCORGÓS MISÉK MAKÓN 
   Minden hónap utolsó csütörtökén a legkisebbeket is várják szentmisére a makói belvárosi 
katolikus templomban. A reggel 8 órakor kezdődő szertartásba a gyerekek interaktívan 
kapcsolódnak be, az énekes-imádságos részek mellett, nem csak lehet, kell is mocorogni. 
   Az idei tanévben indult el az a kezdeményezés a makói Szent István Király templom-
ban, amelyet az ország több pontján már sikerrel alkalmaznak. Havonta egyszer a leg-
kisebbeket, az egészen kicsi családtagokat is várják a szentmisékre, ahol a közös imád-
ságok és énekek mellett, a mozgás is része a szertartásoknak. – A Márk evangéliumában 
található „Engedjétek hozzám a jönni a kisgyermekeket…” jézusi mondatot váltjuk tettekre ezeken az alkalmakon. 
Sokszor azért maradnak távol a kicsik a templomtól, mert még nem tudják végigülni a misét, vagy a szülők attól 
tartanak, hogy zavarják a csendet és a híveket. Most viszont bátran lehet mocorogni – tájékoztatott Nyúl Patrícia 
M. Fidelis nővér, aki gitárral is kísérte a fiatalok énekét és magyarázta is az egyes részeinek történéseit.  
A közösségi találkozások alatt a gyerekek az oltár előtt ülnek, és Pálfai Zoltán atya interaktív módon kapcsolja be 
őket a szentmise menetébe. – Ez a módszer nem ismeretlen számomra, már szeminarista koromban is volt lehetősé-
gem látni mocorgásokat. Azt tapasztalom, hogy a kicsik így szívesen jönnek, jobban tudnak figyelni és az ő nyelvük-
re lefordítva, könnyebben érthető számukra az evangélium fő üzenete is – tudtuk meg a plébános úrtól, aki szerint 
nagyon ügyesek voltak a mai résztvevők.  
   Bakai Benett ministráns szolgálatot is vállalt. – Tetszett minden, és jól éreztem magam. A nagy oltárhoz is felme-
hettünk és megnéztük, hol lakik Jézus. Láttam ott szép kelyheket és ostyát is – számolt be élményeiről az első osztá-
lyos kisfiú, aki biztosított arról, hogy legközelebb is szívesen vesz részt hasonló feladatokban majd. 
   A következő mocorgás november 30-án, reggel 8 órakor lesz, amelyre előzetes bejelentkezés nélkül várják a családo-
kat és minden érdeklődőt.                                                                                   (sza) 

JÓKÍVÁNSÁGOKKAL TELI PALACSINTAFESZTIVÁLT RENDEZTEK 
MAKÓN 

 
  A SZÖSZ október utolsó hétvégéjén kedves üzenetekkel 
lepte meg a makóiakat és megrendezte első palacsintafeszti-
válját is. A jótékonysági alkalom nagy érdeklődés mellett 
zajlott és az önkéntesek már következő akciójukra készülnek.  
   Azoknak, akik közelebbi kapcsolatban állnak iskolánk-
kal, már nem kérdés, hogy mi a SZÖSZ. Október utolsó 
szombatja óta pedig Makó lakossága is megismerhette a 
nemrégiben létrejött helyi csapatot. Szeptemberben alakult 
meg a SZIGNUM Önkéntesek Szervezete, akik a segítőket összefogva, együtt munkálkodnak jó célokért. Különféle 
jótékonysági akcióba kapcsolódnak be; első alkalommal egy országos felhívásra, képeslapokat írtak egy autista 
kisfiúnak a születésnapjára.  
   A szép kezdeményezésekhez való csatlakozás most tovább folytatódott, október 29-én kedves üzenetekkel lep-
ték meg a makóiakat. – Lehet egy, de akár száz motiváló mondatot is írni. Mindenki maga döntheti el, milyen gon-
dolatot vet papírra és hová teszi ki a lelkesítő sorokat, de fontos szempont a környezet védelme - tudtuk meg-
 Szabóki Melindától, a SZÖSZ vezetőjétől, akinek a vezetésével több száz cetlit helyeztek el a városban az önkén-
tesek. Kis-Jakabné dr. Szedoglavits Jolán és kislánya is számos feliratot tett különféle helyekre, vagy adott át sze-
mélyesen a járókelőknek: – Olyan mondatok ezek, amelyekből én is erőt merítek. Szeretném, hogy akik elolvassák, 
azok jó kedvre derüljenek, vagy éppen elgondolkozzanak, de mindenképpen melegítse át a szívüket az üzenet. 
Remélem, célba találnak majd, mert nagyon hiányzik a világból a kedvesség – lelkesedett.  
   A kapukra, autó szélvédőre, postaládára helyezett vidám és bátorító mondatokat bizonyára örömmel fedezik 
majd fel a tulajdonosok, mint nem várt, apró meglepetést. A járókelők és nézelődők reakciói erre engedtek követ-
keztetni, és a szervezők reményei szerint, többen lesznek azok is, akik nem csak elolvassák, de meg is osztják majd 
közösségi oldalakon a felfedezéseiket. Ők posztjaikat a #kedvesüzenetek hashtag-gel látták el, hogy könnyen fel-
mérhető legyen az országos akció eredményessége, amibe Makó első alkalommal kapcsolódott be. 
   Ami viszont rögtön nyilvánvaló sikert aratott, hogy az akció egy Palacsintafesztivál részeként zajlott. A cetlizés 
után a fáradt jótevőket finom édességhalmok fogadták a belvárosi katolikus plébánián. A SZÖSZ csapata látható-
an komolyan gondolta az elhatározását, 13 kg lisztet használtak fel a tészta elkészítéséhez, amit sütés után lekvár-
ral, kakaóval és mogyorókrémmel töltöttek meg. 
   A közös palacsintázás után, teli hassal jólesett a kézműveskedés a résztvevőknek. Lehetett kavicsot festeni angyal-
kás mécsest, szöszfigurát készíteni és illatpárnát varrni az ügyes kezű fiataloknak. Az ötletes ajándéktárgyakból 
mindenki vihetett haza is, a többi pedig egy újabb jótékonysági alkalom részét képezi majd. A november 18-i, 
Szent Erzsébet bálon rendezett vásáron alapítványi célokat szolgált az eladásukból befolyt összeg.  
                                                                                                                                                      Szabó Anita 
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FÜRKÉSZ rovatba  
- válogatta az IDB - 

 
HÍRESSÉGEK HÓNAPRÓL HÓNAPRA: 

November: Gerard James Butler – skót színész. 

November 13-án született a skóciai Paisley-ben. Kalan-
dos úton jutott el a színészetig. A glasgow-i egyetemen 
szerzett jogi diplomát, majd egy vezető jogi cégnél dol-
gozott. Később Lego játékokat mutatott be és vízmelegí-
tők eladásával foglalkozott, csak ezután próbálkozott a 
színészettel. 

Néhány híres film, melyekben szerepelt: Egyiptom iste-
nei, 300: A birodalom hajnala, Támadás a fehérház el-
len, Az operaház fantomja, Így neveld a sárkányodat – 
Pléhpofa szinkronhangja. 

Tények: A rágógumiról 

• A cukormentes rágógu-
minak közismerten je-
lentős és jótékony sze-
repe van a fogak tisz-
tán tartásában és a 
szájhigiénia megőrzésé-
ben. 

• Stimulálja a rágóizmokat, segít a koncentrációban, a 
stressz oldásában, és a káros szenvedélyekről való 
leszokásban, sőt még a diétában is. 

• A rágózás során, maga a rágó mozgás a pumpálás 
révén több vért juttat az agyba, nő a pulzus, és több 
oxigén jut az agyba. 

• A rágózás is csak akkor van jó hatással a szerveze-
tünkre, ha megfelelő mértéket tartunk. Az étkezések 
után vagy más apropóból maximum 15-20 percet 
ajánlott rágózni, napi 4-5 alkalommal.  

• Disneylandben nem lehet rágógumit kapni, mert Walt 
Disney nem akarta, hogy a vendégek a park területén 
kiköpött rágógumiba lépjenek vagy üljenek. 

LELKES GONDOLATOK:  

Egy perc humor: Állatok vs. Bútorok 

 
Gyere velünk moziba! 
 

Filmajánló: Coco – amerikai 
családi animációs film 
Annak ellenére, hogy családja 
ősidők óta megveti a zenét, 
Miguel arról ábrándozik, hogy 
egyszer neves muzsikus lesz, 
akárcsak bálványa, Ernesto de 
la Cruz. Rejtélyes események 
láncolatát követően a fiú előtt 
megnyílik a holtak bámulatos és 
színkavalkádos világa, ahol 
bizonyítani tudja tehetségét. Varázslatos útja során ösz-
szeakad a simlis Hectorral, s ketten együtt próbálják 
megfejteni a titkot, ami fényt derít Miguel családjának 
valódi történetére. 
 
HATÁRTALAN EMBERI KREATIVITÁS:  

Háztartási eszközökből  
állati szobrok 

 
Ha meglátunk egy kést, villát, 
kanalat vagy salátás kiszedőt, 
akkor rögtön tudjuk, mire valók. 
Így van ezzel egy japán hölgy is, 
Sayaka Ganz, aki azonnal vala-
milyen állatot mintázó szobrot 
készít belőlük. 
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e-mail: 
szignum2007@gmail.com 

web: www.szignum.hu  

 
Felelős kiadó: 
Horváth János  

Szerkesztő: Szabó Anita 
Fotó: Majoros Márton, 

Mészáros Ildikó,  
Tördelés: Hudák Szabolcs 

SPORT, SPORT, SPORT 
Úszó siker 

Szabó Roland (6.b) a Kecskeméten, november 12-én 
rendezett Országos Úszó Bajnokságon váltóban a 3. 
helyet szerezte meg. A Makói Úszó Klub versenyzőjének 
gratulálunk! 

Ügyes futók 
November 11-én, Szegeden, a IV. Fehértavi Darufutáson 
Fülöp Soma (7.b) 1 km-es távon 1., 5 km-en 3. helyezést 
ért el. Ugyanezen a versenyen testvérei, Fülöp Bulcsú 
(5.a) és Fülöp Donát (2.b) is szépen szerepeltek.  

HÍREK 
A városi könyvtár az Arany János emlékév alkalmából 
balladamondó versenyt hirdetett meg. Iskolánkat a kö-
vetkező tanulók képviselték ezen a rendezvényen: Tar 
Bernadett (6.a), Szabó Bernadett (6.a), Gera Márk 
(7.b), Szekeres Petra (7.a) és Kovács Bálint (7.a). Ko-
vács Bálint különdíjban részesült.   A tanulók Arany János 
egy-egy balladájából készültek fel. Felkészítők a ma-
gyartanáraik voltak: Kissné Joó Judit, Németh-Kiss Krisz-
tina és Mészáros Ildikó. Gratulálunk! 

Őszi papírgyűjtés 
Hagyományos őszi papír- és PET palack gyűjtőakciónk 
az idén is rendkívül sikeresnek bizonyult. Az osztályok 
közötti versengésben az alábbi eredmények születtek: 
7.a és 8.b 755 kg I. hely, 3.a 650 kg II. hely, 1.b 541 
kg III. hely 
Egyéniben a legtöbb papírt Mágori Levente (4.b) gyűj-
tötte 279 kg-mal, Tóth Márk Dominik (7.b) 231 kg-ot és 
Mészáros Zsóka (8.b) 210 kg-ot.   
Dicséret illeti további lelkes diákunkat: Igaz Dánielt (8.a) 
és Forgács Reginát (5.b). 
Iskolánk összesen 5, 5 tonna papírt gyűjtött. 
Köszönjük mindenkinek, aki a felhíváshoz csatlakozott és 
így hozzájárult a szép eredményhez. Hála illeti Domini-
ka nővér munkáját, aki évek óta szervezi és koordinálja 
a munkát.  

ESEMÉNYNAPTÁR 

2017. november - december 
11.28-30. 
k-cs 

Erasmus+ pályázat nyitó eseményei 

11. 29. Szülői tájékoztatás az EMK-ról 

DEC. 
1. p. 

Diák lelkinap az 1-6. évfolyamon 

2. szo 16 ó Kézműves foglalkozás a szülőkkel 
18 ó Adventi gyertyagyújtás, koszorúk 
megáldása 

6. sze Jön a Mikulás! 

8. p 8. évfolyamos diákok jelentkezése írás-
beli felvételire 

11-12. h-k Ebédfizetés 

11. szo-tól Betlehemes műsorok előadása a szociális 
otthonokban és a kórházban 

13. sze Luca-napi ovis délután 

PLÉBÁNIAI HÁZ-TÁJI 
 

A felnőtt katekézis következő találkozójának időpontja: 2017. november 25-e, szombat 17 óra a plébáni-
án. Aki szeretne a szentségek vételére készülők csoportjához csatlakozni, Pálfai Zoltán plébános urat vagy 
Fidelis nővért keresse. A foglalkozások kéthetente vannak.  
December 10-én, vasárnap jön a Mikulás a templomba. Külön szeretettel várják erre az alkalomra a 
gyerekeket! 

Karácsony előtt 9 nappal indul majd szokásosan a szállást keres a Szent Család imádság. Fidelis nővér várja azok jelent-
kezését, akik szívesen lennének házigazdák egy-egy este. A látogatások sorrendje a templomban lesz kifüggesztve! 
December 21-én, csütörtökön karácsonyra hangoló koncert lesz a templomban, Nagy M. Vera 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 – a tavalyihoz hasonlóan - szeretné családoknál elszállásolni, 
hogy ez is alkalom legyen az ismerkedésre. 
December 24-én délután 3 órától hazavihető lesz a betlehemi láng a templomból a hagyományoknak megfelelően. 
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