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jelentkezési lap beadási határideje: 

2018. február 1. (csütörtök) 
2018. február 7. (szerda) 

 
Jelentkezési lap az iskola portáján, 

titkárságán található, vagy letölthető a 
www.szignum.hu oldalról. 

 
Kéréseikkel, kérdéseikkel 

forduljanak hozzánk! 
 

Szent István Egyházi Általános Iskola és Kollégium 
6900 Makó, Szent István tér 14-16. 

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ 
 

Újesztendõ, vígság szerző, most kezd újulni, 
újulása víg örömet most kezd hirdetni. 
Hirdeti már a Messiást eljöttnek lenni, 
Legyetek a nagy Istennek igaz hívei! 

Új napokkal, bor, búzával látogass minket. 
Így szentelünk mi is Neked víg esztendőket. 
Elmúlt tőlünk az ó idő, melyben bánkódtunk, 

bánat miatt siralomra gyakran jutottunk. 
Jutott hozzánk az új idő, melyben vigadjunk, 

vigadással Úr Jézusnak glóriát mondjunk! 
Újesztendõ, vígság szerző, most kezd újulni, 

újulása víg örömet most kezd hirdetni. 

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!” 

Itt van a farsang,  
készül a fánk.  

Hatalmas móka  
vár itt ma ránk.  

 
Pattog a tűz, és  
serceg a zsír,  
mindenki ehet,  
amennyit bír. 

 
Mentovics Éva:  

Tél-kergető (részlet) 



 

 

LEENDŐ ELSŐS TANÍTÓINK 
Szekeresné Rácz Mariann, tanító 
Diplomáját a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán, tanító-hitoktató szakán 
szerezte angol szakkollégiummal kiegészítve 1998-ban. 
A főiskola elvégzése óta a SZIGNUM-ban tanít alsó tagozaton.  Jelenleg a 4.a osztályfőnöke, emellett 
az alsó tagozat munkaközösség-vezetője és az intézmény igazgatóhelyettese. Gyermeke nyolc éven át 
iskolánk tanulója volt. Munkájában legfontosabbnak azt tartja, hogy diákjai jó érzéssel jöjjenek iskolá-
ba, a napjaik feszültségektől mentesen teljenek. Törekszik arra, hogy mindenki megtalálja helyét az 
osztályközösségben. 
  

Szabó Anita Mária, tanító: 
Tanítóként 1999-ben végzett Békéscsabán a Körös Főiskolán testnevelés  műveltségi területen, majd 
2003-ban gyógytestnevelői képesítést szerzett. 1999 februárja óta dolgozik a SZIGNUM-ban, jelenleg 
a 4. b osztály konzulense.  
Tanítópárjával tantárgycsoportos felosztásban dolgozik.  Tapasztalatai szerint a rend és a szerető fe-
gyelem megtartásával lehet hatékonyan tanítani-tanulni, ami biztonságot is nyújt a gyermekeknek. Fon-
tosnak tartja a családias légkört, az őszinteséget, egymás elfogadását. Gyermekkora óta meghatározó 
életében a mozgás szeretete, amit a gyerekeknek is igyekszik átadni. A mozgás örömét hangsúlyozva. 
Szívesen kerékpározik, táncol, korcsolyázik. Szeret olvasni, moziba járni.  

FÓKUSZ - ALSÓS BEISKOLÁZÁS 
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SZÜLŐI VÉLEMÉNYEK 
Miért is ajánlom a SZIGNUM Iskolát fél év eltelte, saját tapasztalat alapján a szülők figyelmébe? 

 
   A jó iskolaválasztás hosszú időre befolyásolja a gyermek, s így 
közvetve a szülő életét is. Nagyon fontos a pedagógus és a szülő 
kapcsolata, ami ebben az iskolában intenzíven működik. Osztá-
lyunkban az osztályfőnök, Ica néni létrehozta a SZIGNUM 2017. 1/
b csoportot a közösségi oldalon, ahol naprakészen tájékoztatást 
kapunk a gyermekkel kapcsolatos történésekről, feladatokról, így 
minden információ eljut hozzánk. Bepillantást nyerünk gyermekeink 
hétköznapjairól, az órákról, a tanító néni által készült fotók segítsé-
gével. Kis létszámú osztályok vannak, ami több szempontból kedve-
ző a gyerekek számára. A pedagógusok – gyermekek közötti konf-
liktus kezelése előnyösen megoldott, a sokféle rendezvény, összejö-
vetel közelebb hozza egymáshoz a pedagógust-gyermeket, peda-
gógust-szülőt. A gyermekem örömmel jár iskolába és örülök, hogy a 
SZIGNUM mellett döntöttünk.      
                                                                   Vitoris Adrienn 
 
   Eleinte kicsit féltem, hogy a templomba járás és a hittan túlzottan 
erőltetett lesz, de azt tapasztaltam, hogy gyermekközpontú az er-
kölcsi nevelés és a gyerekek szeretik ezeket az alkalmakat. Mivel 
már a lányunknál is elégedettek voltunk a SZIGNUM-mal, ezért a 
fiunkat is ide írattuk be. Közel lakunk az iskolához, ami nagyon 
praktikus. Leginkább azért örülök, hogy ide járnak a gyermekeink, 

mert a tanulmányaik befejeztével nyelvvizsgával is rendelkezni fognak, ami előnyükre válik a továbbtanulásnál is.   
                                                                                               Rácz Ágnes 
 
Köszönettel és hálával tartozunk az iskola vezetőségének, a tanítóknak és a konyhai dolgozóknak, hogy lehetővé 
teszik gyermekeink számára az egyéni étrend szerinti étkezést. Továbbá, nagyon jó lehetőségnek tartjuk, hogy az 
osztályok kis létszámúak, így egy tanulóra nagyobb figyelem jut; összetartóbb osztályközösség alakul ki. Az iskola 
legfőbb erőssége, az angol nyelv oktatása is eredményesebb így. Minden feltétel adott, hogy gyermekeink nyelv-
vizsgával ballagjanak el a nyolcadik osztályból.       
               Bartháné Hell Gabriella és Bartha Attila Viktor 

 
Mi azért választottuk a SZIGNUM-ot, mert itt a tárgyi tudáson túl, a gyermek érzelmi fejlődése és lelki élete is fon-
tos.                 
                  Dömösi Emese 
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BOHÓC IS SZÓRAKOZTATTA AZ ÓVODÁSOKAT  
A SZIGNUM LUCA-NAPJÁN 

 
   Nagycsoportos óvodásokat látott december 13-án 
vendégül a makói Szent István Egyházi Általános Iskola. 
Kéttannyelvű intézményünk hagyományos Luca-napi dé-
lutánján a gyerekek kézműveskedtek, boszorkányt keres-
tek és népszokásokkal ismerkedtek. A program zárása-
ként egy igazi bohóc szórakoztatta a kicsiket. 
   A makói SZIGNUM évek óta, december 13-án látja 
vendégül a város nagycsoportos óvodásait. – Számunkra 
ez egy jó lehetőség arra, hogy a gyerekek megismerjék 
az iskolánkat és egy tartalmas délutánt töltsenek nálunk. 
A Luca naphoz számos népszokás kötődik, ezek kipróbá-
lása is részét képezi a programnak. Ezen kívül, szeret-
nénk az oktatási profilunkhoz illően, egy kicsit az angol 
nyelvet is belecsempészni a játékos foglalkozásokba – 
tájékoztatott Horváth János intézményvezető.  
   A kéttannyelvű iskola kézműveskedéssel, énekes-
átmozgató órával, laptopos feladvánnyal várta a kicsi-
ket, akik az ünnepvárás jegyében énekeltek, versekkel 
és mondókákkal is megismerkedtek. – Sokféle tevékeny-
séget állítottunk össze az óvodásoknak, volt hógömb ké-
szítés, csapatjátékok, kreatív munkák és boszorkánykere-
sés is – tudtuk meg Vargáné Nagyfalusi Ilona tanítótól, 

akinek a segítségével köny-
nyen elkészíthető és mutatós 
karácsonyi dekorációt vihet-
tek haza az ovisok.  
   Az érdeklődő szülők ezalatt 
a SZIGNUM-mal és a beisko-
lázással kapcsolatos kérdése-
ikre kaphattak választ a je-
lenlévő szakemberektől. – 
Fontos, hogy tisztában legye-
nek a szülők azzal, milyen 
testi és érzelmi változásokon mennek keresztül ebben az 
életkorban a kicsik. Olyan tanintézetet kell választani 
számukra, amely a gyermekek személyiségének, képes-
ségeinek a leginkább megfelelő és ahol az értelmi mel-
lett az érzelmi nevelésre is hangsúlyt fektetnek. Mielőtt 
egy oktatási intézmény mellett elkötelezik magukat a 
családok, konzultálni kell az óvónénikkel és meg kell hall-
gatni a pedagógusok véleményét is – javasolta Labancz 
Ágnes pszichológus.  
   Az iskolaválasztás komoly témája egyelőre azonban 
csak a felnőtteket foglalkoztatta, az óvodások felhőtle-
nül szórakoztak a Luca-napi délutánon, amelyet egy iga-
zi bohóc műsora zárt.  

Szabó Anita 

SOKAN ÉRDEKLŐDTEK  

ALSÓS NYÍLT ÓRÁINK IRÁNT 

   Beülhettek az iskolapadba és igazi részt vehettek az 
tanórai feladatokban január 23-án a nagycsoportos óvo-
dások a makói SZIGNUM-ban. Szüleik megismerkedhettek 
a leendő elsős tanítókkal és bejárhatták az iskolát 
kéttannyelvű intézményünk nyílt napján.  

   Az év első hónapjai fontos feladatokat tartogatnak 
azoknak a családoknak, amelyekben iskolába készülő 
óvodás gyermek van.  – Az intézmény, a tagozatok 
megválasztása mindig komoly döntés, nyolc esztendőre 
szóló elhatározást jelent általában. Ezt szeretnénk azzal 
megkönnyíteni, hogy két alkalommal is kitárjuk a SZIG-
NUM kapuit, hogy az intézményünk iránt érdeklődők 
jobban megismerhessenek bennünket – tájékoztatott Hor-
váth János igazgató.     

   A január 23-i nyílt napon az első két tanítási órában, 
az egész alsó tagozat munkájába bepillanthattak a csa-
ládok. – Úgy állítottuk össze az órarendet, hogy elsősor-
ban az angol nyelvi oktatásunkat tapasztalhassák meg, 
ami a fő profilunk. De emellett minden osztályban egy-
egy másik tantárgy is szerepel, illetve a leendő elsős 
pedagógusok is bemutatkoznak – foglalta össze a prog-
ram lényegét Szekeresné Rácz Mariann, az alsó tagoza-
tos munkacsoport vezetője. Elmondta, hogy szerinte azért 
is nagyon fontosak ezek az alkalmak, mert ilyenkor a 
már SZIGNUM-os diákok szülei is megtekinthetik gyer-
mekük munkáját, azok mellett, akik egyelőre még nem 
döntöttek.  

   Mindkét csoport tagjaiból szép számmal voltak a ked-
di napon, szinte minden osztályterem teljesen megtelt.  

– Nekem fontos, 
hogy mindig itt le-
gyek az ilyen alkal-
makon. Első órában 
a nagyobb fiam órá-
ján vettem részt, a 
másodikban a kiseb-
bén leszek. Ők is 
örülnek, ha megmu-
tathatják, mit tudnak 
és számomra is egy 
jó visszajelzés ez, 
hogy mennyit fejlőd-
tek. Nagyon elége-
dett vagyok – mond-
ta Szabóné Kanton 
Ildikó, aki biztosított 
arról, hogy a követ-
kező nyílt napon is itt lesz. Szerinte lényeges, hogy a 
szülők ilyen módon is információkat kapjanak az iskolá-
ról és a pedagógusok munkájáról.   

   A diákok is szemmel láthatóan izgatottak voltak, hogy 
a szüleik megnézték a tanórai tevékenységüket. Így volt 
ezzel Haizer Andrea is. – Jó érzés, hogy eljött anya és 
látja, hogy milyen ügyes vagyok. Magyar és angol 
óránk van, én mind a kettőt szeretem, és szerintem sokat 
fogok jelentkezni – lelkesedett első osztályos kislány. 

   A SZIGNUM következő nyílt napja február 7-én, szer-
dán 8 órától lesz, amelyre szeretettel várjuk az érdeklő-
dő szülőket és nagycsoportos óvodásokat. 

(sza) 

 

FÓKUSZ - ALSÓS TAGOZAT 
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SZIGNUM OLDAL 

BETLEHEMEZÉS 2018.  
   Minden évben a negyedik évfolyamosok kapják azt a 
megtiszteltetést, hogy megjeleníthetik a kis Jézus születését. 
Így ebben az évben mi kaptuk ezt a megtisztelő feladatot. 
Decemberben négy alkalommal volt lehetőségünk bemutat-
ni a pásztorjátékot, ebből az egyik iskolánk tornatermében 
a diákoknak és a pedagógusoknak. Itt János bácsi, az 
igazgató úr mondott egy rövid köszöntőt, majd elkezdtük a 
műsort. Énekeltük a kezdő dalt, majd jött a betlehemi csil-
lag egy rövid bevezetővel, és egy modern család, mely 
elmesélte Jézus születésének történetét, amelyet közben a színpadon is eljátszottunk. Egymás után következett az 
angyali üdvözlet, Mária és Erzsébet találkozása, a szálláskeresés, Jézus születése, pásztorok és királyok hódolata. 
Az angyalok beszéde után újra a modern család, majd a befejező ének. 
   Nagyon jó volt átadni ezt az egyszerű, de mégis nagyszerű műsort, Jézus születését, közönségünknek. 
Az iskolai szereplés után, december 25-én, ismét előadtuk betlehemesünket a templomban, a hívő közösségnek és 
szüleinknek. Mindenki nagyon jól szerepelt. Nagyon izgultunk, hogy jól sikerüljön. Igen kedvesek voltak velünk az 
emberek és megkaptuk érte a méltó jutalmunkat is. Szép csapatmunka fonódott a két osztály között. Mindenki na-

gyon beleélte magát, főleg a Heródest alakító Boti. Az igazgatói 
dicséret mellett a szüleink is nagyon megdicsértek mindenkit.  
   Nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük azoknak, akik eljöttek és 
tapsoltak, valamint tanítóinknak a felkészítést. 

4.a és b osztály tanulói 
 

A SZÜLETÉSTÖRTÉNET GYERMEKSZEMMEL: 
Szürke szamár és Jézus születése 

 

   A nevem Szürke és én egy szamár vagyok. Itt lakom Betlehemben. 
Elmesélem nektek, mi történt velem:  
   Egyszer régen, nagyon régen, a gazdáim engem és a szüleimet 
elvittek egy város menti barlangistállóba. Néhány nappal azután 

hogy itt éltünk a többi állattal, egy férfi és egy nő érkezett hozzánk. Egy tevén jöttek. Még ugyanezen a napon 
egy olyan óriási csillag jelent meg az égen, amilyet én még nem láttam! Beszélgettem a tevével, odajött hozzám és 
bemutatkoztunk egymásnak. Megkérdeztem, hogy kik a gazdái, így felelt: 

   - A gazdáim József és a jegyese Mária, aki gyermeket vár. Képzeld, Mária elmondta, hogy a gyermeke a 
világ Megváltója lesz!  

   Én először nagyon megijedtem, nem tudtam ki ez, mi ez, mit jelent ez? Később azonban anya elmagyarázta a 
jelentését és nagyon megörültem. Elhatároztam, hogy figyelni fogom a Szentcsaládot.  

   Másnap azonban egész nap nem történt semmi, de este csodálatos angyalok szálltak le az égből és énekel-
tek. Nagy fényességet láttam, majd Mária a karjában hozta a kis Jézust. Ahogy megláttam ott az édes kisbabát 
édesanyja kezében, nagyon megható volt! Hajnalban pásztorok köszöntöttek minket és elhalmozták a kis családot 
ajándékokkal: kenyérrel, báránnyal, tejecskével és furulyáztak is nekik. Kicsi, de szívből jövő ajándékok. Azután 
három nemes király jött, ők aranyat, tömjént és mirhát hoztak, majd letelepedtek a pásztorok mellé, együtt énekel-
tek velük. Máriának könnyes volt a szeme a meghatottságtól. Gyönyörű volt, hogy olyan lelkesek voltak az embe-
rek! Mindenki énekelt az angyalokkal a kis Jézusnak. Életem nagy élménye lett ez az éjszaka! 

                Horváth Benedek 4. b osztályos tanuló 

ANGYALI HANGOKKAL TELT MEG A TEMPLOM MAKÓN 
   Ismét nagy sikerű koncertet adott a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar Ma-
kón. A belvárosi Szent István Király templomban december közepén rendezett jóté-
konysági kórushangversenyen ötven székelyföldi fiatal énekelt adventi és karácso-
nyi műveket, illetve népdalokat. 
    Felemelő zenei élményben lehetett részük azoknak, akik részt vettek a Ma-
rosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar decemberi hangversenyén. A csodás hangú, 
népviseletben éneklő kórus nem ismeretlen a makóiaknak, tavaly karácsony előtt 
is lenyűgözték már a helyi közönséget. A Boldogasszony Iskolanővérek Erdélyben működő zenés missziója Szováta 
és Felső-Nyárádmente hét falujából származó, magyar fiatalokat fog össze. - Szeretnénk, hogy a muzsika és az 
éneklés által teremtett közösség segítse a felnövekvő székelyföldi generáció szülőföldön maradását. Az összetartó 
erőt a közös hit, értékek és hagyományok jelentik – tudtuk meg Nagy Éva M. Vera SSND nővértől, aki Czakó Gab-
riellával együtt vezeti az iskolarendszeren kívül működő műhelyet.  A szívet-lelket melengető zenei élményt vastaps-
sal jutalmazta a közönség.                                        Szabó Anita 



 

 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 
REFORMÁTUS LELKÉSZ MONDOTT VERSET  

A MAGYAR KULTÚRA NAPI ÜNNEPSÉGÜNKÖN 
 
   300 diák szavalta együtt közösen a Himnuszt január 22-
én a SZIGNUM-ban. A magyar kultúra emléknapján szer-
vezett ünnepi megemlékezésen Kotormán István református 
lelkész is mondott verset és kiállították a magyar nemzet 
emlékkönyvének négy kötetét is. 
    Évtizedes hagyománya van a makói Szent István Egyházi 
Iskolában a magyar kultúra napjáról való megemlékezés-
nek. - Ebben az esztendőben ünnepeljük a Himnusz 195. 
születésnapját, ezért az intézmény közösségének minden 
tagja teljes szövegével és együtt szavalta el nemzeti imád-
ságunkat.   Az eseményt ezúttal is összekapcsoltuk a héten 
zajló ökumenikus imahét szellemiségével is. Mivel Kölcsey 
református volt, ezért örömmel vettük, hogy Kotormán Ist-
ván lelkész úr elfogadta a meghívásunkat az alkalomra. A 
lelkipásztor a jelenlévő mintegy 300 diák és pedagógus 
előtt elmondta Túrmezei Erzsébet A harmadik c. versét – 
tájékoztatott Mészáros Ildikó tanárnő, a SZIGNUM humán 
munkacsoportjának vezetője. Az alkalmat szervező peda-
gógustól azt is megtudtuk, hogy rendkívül fontosak az ilyen 
jellegű események, mert egyre nehezebb megszólítani a 
fiatalokat az értéket képviselő és mélyebb gondolatokat 
hordozó témákban. Úgy véli azonban, hogy egy ilyen kö-
zös szavalás az összetartozás élményét adhatja és lelkesít-
heti is őket.  

   A makói 
kéttannyelvű 
iskolában a 
magyarságtu-
dat és össze-
tartozás erősí-
tésére évek 
óta, jó gya-
korlatként a 
hetedik osztá-
lyosok elkészí-
tik a magyar 
nemzet emlék-
könyveit is erre a napra, ezúttal az egyik osztály készített 
albumot, a másik pedig illusztrálta a Himnusz szövegét. – 
Az idén négy kötetet szerkesztettek meg a diákok csopor-
tokban, amelyekben a kedvenc témáikat mutathatták be, és 
öt-öt képviselővel hazánk kiválóságait gyűjtötték össze. Az 
albumok összeállítására hat hét állt rendelkezésre. Idén a 
legnépszerűbb témák a gasztronómia, a kutyafajták, 
együttesek és a YouTuberek voltak – foglalta össze a pro-
jekt lényegét a tanárnő, aki azt is elmondta, azért is hasz-
nos ez a tevékenység, mert a diákok a munka teljesítése 
során közben megtanulnak felelősséget vállalni a közös 
munkáért és elsajátítják a könyvszerkesztés, a hivatkozás 
legfontosabb szabályait is. Az albumokat a magyar kultúra 
napján kiállították és bárki megtekinthette őket.          Sz.A. 
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PUSKIN POSTAMESTERE  
SZIGNUM-MÓDRA 

 
   Ha karácsony, akkor család. Mi sem egyszerűbb, mint vá-
lasztani egy családról szóló történetet, de nem hepiendre 
végződő mesét, hanem igazi, megrázó művészi alkotást.  
   Gimis diák voltam, amikor először olvastam a történetet, 
aztán egyetemistaként (magyar szakon) írtam belőle egy 
esszét. Időről időre szerettem volna belőle rendezni egy 
darabot. Több mint húsz évet váratott magára, hogy szín-
padra tehessem a „tékozló lány” történetét. Ez idő alatt a 
módszer is változott: TIE-módra adtuk elő, amolyan beszél-
getősen… 
   Az eredeti elbeszélés Gáti István nyomán verses formá-
ban is létezik – ebből indultunk ki az orosz szakkörös diá-
kokkal. Elég hamar kijelölődtek a szerepek – már magunk 
között munkaneveken hívtuk egymást: Szamszon Virin he-
lyett Samsung… És élveztük a  munkát, bár mindig közbe-
jött valami, és így nagyon kevés próba állt rendelkezésre. 
Szereposztás:  
Szamszon Virin: Szilágyi Botond 8.b 
Dunya: Szabó Brigitta 8.b 
Minszkij huszár: Antal Tamás 7.b 
Mesélő: Péli Tamás 8.a 
Ivan kocsis: Gera Ádám 7.b 
Inas: Deli Botond 7.b 
1. utas: Fülöp Soma 7.b 
2. utas: Gera Ádám 7.b 
Serfőzőné: Bárdi Kata 8.a 
Orvos: Oláh Zsófia 8.b 
Vera Petrovna: Koszta Dóra 8.a  
Pavel Petrov: Péli Tamás 8.a  
Ványka: Almási Zoltán 4.a 
 
 

 
   Az alábbiakban közöljük a 4. jelenet egyik részletét – 
ízelítőt a három főszereplő beszélgetéséből: 
Minszkij huszár (Antal Tamás): Ez a zötykölődös út! Istenem, 
csontomig hatol a hideg! 6 órája ülök a trojkában!  
Szamszon Virin (Szilágyi Botond): Hány napig marad?  
Minszkij huszár Kopog a szemem az éhségtől 
Sz.V. Foglaljon helyet! (leszedi a csizmáját)  
Dunya (Szabó Brigitta) Parancsoljon egy kis teácska öntöt-
tem bele egy kis vodkácskát (megakad a szeme a lányon 
ezért nem nyúl a pohárért)   
Dunya Fogadja el, szívesen adjuk! 
Sz.V. Köszönöm, Dunyácskám! Hadd mutassam be a lányo-
mat: ő itt Dunya, a szemem fénye (kezet akar csókolni, de 
rájön, hogy ott a tea és a másik kezéért nyúl)  
Minszkij huszár Minszkij huszár Pétervárról.   
Sz.V. Szamszon Virin vagyok, Isten hozta!  
Minszkij huszár Nem nézne utána a csomagjaimnak, hogy 
megvannak-e még? Az inasomat nem láttam… 
Sz.V. Persze, már megyek is. 
Minszkij huszár Van-e szeretőd virágszálam? Vagy szabad-
e a szíved, lelkecském? 
Dunya (lesütött szemmel) Nem gondolok én olyasmire. 
Minszkij huszár Hány éves vagy, kisasszonykám? 
Dunya 19 leszek nyáron.  
Minszkij huszár Mihez értesz? Tudsz-e főzni? 
Dunya Tudok hát! Borscsot, scsít, rasszolnyik-levest, húst sü-
tök, zöldséget párolok, …  
Minszkij huszár Milyen szép itt minden! Ragyog a tisztaság-
tól. Van háziasszonyod? 
Dunya Dehogy! Én magam tartom rendben a házat. És van 
kertünk is, veteményes és rózsakert. Látta a ház mögött? 
Minszkij huszár Láttam, gyönyörű, akár csak te magad… 

   
Közreadja: Mészáros Ildikó tanárnő 



 

 

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ A BÁZELI TAIZÉ TALÁLKOZÓRÓL 
 

   Idén került megrendezésre a 40. európai Taizé találkozó, a helyszín a svájci Bázel volt. A 
város kiválasztását jól átgondolták: Bázel a német-francia-svájci határon fekszik, ami egy-
fajta szimbóluma a különböző népek békés együttélésének.  
   Családoknál kaptunk szállást, volt, aki a francia részen, mások a német városban, legtöb-
bünknek pedig Bázelben jutott hely. Nagyon szerencsések voltunk (bár gyanítom, mindenki 
ezt mondta az ott töltött idő után), mert egy olyan családhoz kerültünk, ahol az anyuka félig 
magyar volt. Fantasztikus érzés volt megtapasztalni azt a hatalmas örömöt, vendégszerete-
tet, törődést és kedvességet, amivel fogadtak minket! Ezen kívül a város hangulata is magá-
val ragadó volt, főleg a csodálatos óváros, ami tényleg olyan, mintha az ember egy tündér-
mesébe csöppenne. 
   A találkozó programja reggeli imákkal kezdődött, a plébániákon, majd kiscsoportos beszélgetésekkel folytatódott. 
1 órakor a város különböző pontjain volt ima, majd mindenféle témában volt lehetőség előadásokat hallgatni. (Voltak 
pszichológiai, lelki, művészi, társadalmi témák, elég nehéz volt közülük választani, legszívesebben mindbe belehall-
gattam volna). Estére mi munkát vállaltunk, a kereszt körüli imádság alatt kellett figyelnünk a rendre, cserébe volt 
állandó helyünk egészen elöl és közelről láthattuk az ima látványosabb eseményeit.  
   A szilveszter estét is különlegesen töltöttük: 23 órától közösen imádkoztunk a békéért, utána a népek ünnepe követ-
kezett, amelyen minden nemzet, aki az adott plébánián lakott, lehetőséget kapott egy-két rövid produkcióval bemu-
tatni az országot. A legtöbben könnyen betanulható táncos produkciókat hoztak, így mindenki csatlakozhatott és kö-
zösen táncolhatunk, ezen kívül voltak énekre betanulandó koreográfiák, no meg lengyel nyelvtörő. Összességében 
elég rendhagyó ünnepség volt, de mindannyian jól éreztük magunkat és életreszóló emlékeket szereztünk.  
   A találkozó üzenete az volt, hogy találjunk rá az örömre az életben és ezt sugározzuk a világba, ami újévi elhatá-
rozásnak is egészen remek. És azt hiszem egy ilyen városból, ilyen programok és imák után, ekkora vendégszeretetet 
és lelkesedést megtapasztalva mind ezzel az örömmel térünk haza.           Reisz Mariann 
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HIT-ÉLET 

ÖKUMENIKUS IMAHÉT MAKÓN IS 
 

   Szerte a világon elindultak az ökumenikus imahét programjai. Makón is január 21. 
és 27. között, minden este más felekezet közösségei várják közös imádságra a híve-
ket. A keresztények egységéért folytatott eseménysorozat első házigazdái a baptisták 
voltak.  
   110 éves a most ünnepelt kezdeményezés, amely Paul Wattson anglikán lelkész 
hívott életre. 1908-ban felekezeti hovatartozástól függetlenül, imanyolcadra hívta 
a keresztényeket. A hagyomány azóta is folytatódik, oly módon, hogy közös ima-
szövegeket mondanak a közösségek, ezzel is erősítve az ökumené ügyét.  A hét 
lelki anyagát ebben az esztendőben a Karib-térség keresztényei állították össze és a szervezők a „Jobbod, Uram, 
dicső az erőtől…/ Uram, a jobbod kitűnik erejével…” (2Móz/Kiv 15,6) igéjét választották ki központi gondolatnak.  
    Az ökumenikus imahét január 27-én, szombaton az evangélikus templomban zárult.  

LITURGIKUS KÖRTÁNC 
2018. február 8. csütörtök 18.00-20.00 

Helyszín: SZIGNUM kollégium  
Makó, Szent István tér 22/b  

 A foglalkozáson egyrészt Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepéhez 
kapcsolódunk,  másrészt farsangi időszak van, ezért különféle népek di-
namikus körtáncaival ismerkedünk. Részvételi szándékát jelezze a boldog-
asszony.forrasa@gmail.com címen vagy a +36308642322 számon. 
Örömmel várjuk!    Baráti Eszter Kinga nővér 

EGY CSUPOR HUMOR 
Három szerzetes, egy ferences, egy domonkos és egy jezsuita 
egy évszázados kolostorban sétál, szentjeikről és a rendjeik 
nagyságáról beszélgetnek, amikor hirtelen megjelenik előttük a Szent Csa-
lád: a gyermek Jézus a jászolban, akit Mária és József szeretettel néz. 
A ferences azonnal leborul: „Ó, testvérek, csodáljuk Isten alázatosságát, 
hogy hajlandó volt ily szegénységben megszületni.” 
A domonkos térdre esik: „Testvérek, elmélkedjünk azon, a Szent Család mi-
lyen csodálatos módon visszatükrözi a Szentháromságot.” 
A jezsuita odalép Józsefhez, a vállára teszi a kezét, és megkérdezi: 
„Gondolkodtál már azon, hogy milyen iskolába küldd a fiút?”  
                                                                              (forrás: Magyar Kurír) 



 

 

SZIGNUM OLDAL 

FÜRKÉSZ rovatba 
- válogatta az IDB – 

                   
HÍRESSÉGEK HÓNAPRÓL HÓNAPRA: 
Január: Christian Bale – Oscar- és Golden Globe-díjas 
brit színész 
1974. január 30-án született, Walesben. Gyerekként fő-
szerepet kapott A kincses sziget című kalandfilmben, 
amelyben többek között olyan élő legenda mellett játsz-
hatott, mint Charlton Heston. Később Jézust is megformál-
hatta a Mária, Jézus anyja című amerikai tévéprodukció-
ban. A Batman-trilógia pedig elképesztő siker lett a mozi 
pénztáraknál.  
Néhány híres film, melyekben szerepelt: Batman: Kezdő-
dik!, A sötét lovag, A harcos, A nagy dobás. 

Tények: Az alvásról 
Aludni fontos, egészséges, elűzi a 
depressziót, megszépít és igenis 
mindenki megérdemel napi 8-9 
óra alvást! 
• Az ember az egyetlen emlős, 

amely képes késleltetni, vagy akár ki is hagyni egy 
alvást. Se a kutya, se a medve, se az oroszlán, sem 
pedig más emlős nem bír fent maradni csak azért, 
hogy még egyen, vagy valami más dolgot csináljon. 
Ha eljön az alvás ideje, kidőlnek és alszanak. 

• Az emberek nyitott szemmel is tudnak aludni. 
• Átlagosan hatszor kelünk fel egy éjszaka alatt. De 

általában nem is emlékszünk rá.  
• A stressz létrehoz egy belső ébresztőórát. Erről egy 

stressz-hormon (adrenocorticotropin) tehet, aminek kö-
szönhetően szerencsére legtöbbünk fontos napokon 
tutira nem tudna elaludni. 

• Vannak emberek, akik fekete-fehérben álmodnak. Ez 
jelenleg az emberek 12%-át érinti.   

 
LELKES GONDOLATOK:  

Egy perc humor:  

Állatok vs. Bútorok 

Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: Tad, az utolsó 
felfedező – spanyol animáci-
ós kalandfilm 
Tad Las Vegasba utazik, 
hogy megtekintse Sara 
Lavroff régésznő bemutatóját 
a legújabb felfedezéséről, és 
ez nem más, mint a papirusz, 
mely igazolja, hogy létezik a 
nyaklánc, amely a legendás 
Midász királyé volt, akinek az 
érintésétől minden arannyá 
változott. 
Ám Tad és Sara boldog ta-
lálkozóját beárnyékolja az a tény, hogy egy gonosz gaz-
dag ember elrabolja a régésznőt, hogy megszerezze a 
talizmánt, és így végtelen gazdagságra tegyen szert. 
Tad világkörüli útra indul, hogy a papagája (Belzoni), és 
a kutyája (Jeff), no meg csavaros esze segítségével meg-
mentse Sarát, és eközben új barátokkal és új gonoszte-
vőkkel ismerkedik meg! 
 

HATÁRTALAN EMBERI KREATIVITÁS:  

Háztartási eszközökből állati szobrok 

Ha meglátunk egy kést, villát, kanalat vagy salá-
tás kiszedőt, akkor rögtön tudjuk, mire valók. Így van ez-
zel egy japán hölgy is, Sayaka Ganz, aki azonnal vala-
milyen állatot mintázó szobrot készít belőlük. 
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Kiadja a Szent 
István Egyházi 

Általános Iskola és  
Kollégium  

Makó, Szent István 
tér  

14 - 16.  
 

Telefon: 06 - 
62/213-052  

e-mail: 
szignum2007@g

mail.com 
web: 

www.szignum.hu  
Felelős  
kiadó:  

Horváth János  
Szerkesztő:  
Szabó Anita  

Fotó:  
Majoros Márton, 
Mészáros Ildikó 

Tördelés: 
Hudák  

Szabolcs 

FELHÍVÁS! 
Támogassa adója 1%-ával és iparűzési adója 6%-ával  

a MAKÓI SZENT ISTVÁN EGYHÁZI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY-t!  

Adószáma: 18450871-1-06  
Köszönjük, hogy ebben az évben is ránk gondolt!  
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HÍREK 
Rajzpályázat 

A makói Hagymaház által meghirdetett "Az adventhez 
vezető út" rajzpályázaton a Szignumos diákok sikerrel 
szerepeltek. Dicséretben részesültek a következő tanu-
lók, (oklevelet és apró ajándékokat kaptak): Török Ger-
gő, Géczi Csaba, Nagy Milán, Horváth Boglárka 2. osz-
tályos tanulók, Ádók Emma, Major Kata, Bartha Dóra 1. 
osztályos tanulók, Bartha Ágota és Kis Ramóna 4. osztá-
lyos tanulók. 
Felkészítő tanáruk: Baloghné Kovács Éva. Gratulálunk! 

Nyári kerékpáros tábor beharangozó 
A SZIGNUM Kerékpáros Baráti Köre 2018. július 9-13-
áig szervezi meg hagyományos nyári táborát. Idei cél a 
Zalai-dombság! Érdeklődni Horváth János igazgatónál 
lehet. 

Mínusz 30 km-t gyalogoltak 
A január 20-án rendezett „Mínusz 30 km” elnevezésű, 
Makó-Szeged közötti gyalogos, téli teljesítménytúrát 
hatan teljesítették intézményünk dolgozói közül. Gratu-
lálunk ifj. és id. Brzózka Marek, Horváth János, Hudák 
Szabolcs, Majoros Márton, Puskás Kornél és Varga Fe-
renc kitartásához! 

Sakk siker 
Makó város és térsége sakk diákolimpián, január 11-én 
Börcsök Bálint (3.b) és Mészáros Botond (4.a) csapatban 
bronzérmesek lettek. Felkészítőjük a Makói Spartacus-
Vasas Sportegyesület tanára, Horváth Zsolt volt. Gratu-
lálunk, és további sikereket kívánunk! 

 
Tanulmányi siker 

HEBE őszi angol csapatverseny 
A Hebe Kft. 2017/2018-as tanévben meghirdetett 
Autumn in the English Speaking Countries országos angol 
őszi csapatversenyén a Föedl Ferdinánd, Halmágyi Gá-
bor, Venk Dániel alkotta csapat Junior 2 szinten 11. he-
lyezést ért el. A hazai megmérettetésen 110 csapat 350 
tanulója mérte össze tudását. A SZIGNUM diákjainak 
kimagasló teljesítményében Föedl Andrea tanárnő mun-
kája is nagy szerepet játszott. Gratulálunk! 

VALLOMÁSOK…  
– 8.-os diákjaink gondolatai a tél szépségeiről – 

 „Szánkózni, hóembert építeni tökéletes családi prog-
ram lehet, de a barátok is előszeretettel mennek ki az 
udvarra, utcára. A télben még az is jó dolog, ha bent 
a meleg szobában egy forró csoki vagy tea mellett 
olvashatunk egy regényt vagy sok más történe-
tet.” (Szabó Brigitta) 
„Nekem a télben a fehér szín tetszik, mert kidíszíti a 
növények ágait a zúzmara.” (Mészáros Zsóka) 
„Minden télen - ha nagy hó esik – mindenki szeret 
hóembert építeni. Ennek van több fajtája is: vannak a 
nagy, kicsi, duci, seprűs és még sorolhatnám fajtájú 
hóemberek. Mindenki szeret a nagy dombról lecsúszni 
és azután pedig hógolyózni. Ha valaki viszont síelni 
vágyik, vagy valami téli sportra, annak inkább a sítú-
rát ajánlanám. A sípályán vannak különböző akadá-
lyok, ahol kipróbálhatjuk magunkat. Ez általában 
mind gyerekeknek, mind felnőtteknek élveze-
tes.” (Nagy Petra)  

 Közreadja: Mészáros Ildikó tanárnő 
(folytatjuk) 

ESEMÉNYNAPTÁR 
2018. január – február 

26. p A szorgalmi idő első félévének vége 

FEBR.  
2. p 

Gyertyaszentelő Boldogasszony, szentmi-
se, rövidített órák. 
Szülői értekezlet és fogadóóra, a félév 
értékelése, 
bizonyítványosztás 

02.08. cs Félévet záró tantestületi értekezlet 

02.12. h du. 1-8. évf. farsang 

02.13. k de. 
02.15 cs du. 

Ebédfizetés 

02.14. sze Hamvazószerda. Közös iskolai szentmi-
se, hamvazkodás, rövidített órák. Diák 
lelkinap 7-8. évf. (1-6. évf. tanítás) 

02.19. h Középfokú iskolákba jelentkezés 8. évf. 
számára 

02.23. p Rádiós megemlékezés a kommunista és 
egyéb diktatúrák áldozatairól 

ARANYKÖPÉSEK – A 7.-ES NYELVTANÓRÁRÓL: 
Tanár: Hi – ez minek a jele? Diák: – Határidő! 
Elemezzük a mondatot: ’Piroska sütit süt.’ Diák: Mit 
állítunk? – Süt. Ez a mondat állítmánya, aláhúzzuk két 
vonallal. Tanár: Így van. Nézzük az alanyt! Diák: Pi-
roska. Tanár: Kérdezzünk rá! Diák: Pi-ros-ka? 
Példamondat: ’Tegnap is volt dolgozat.’ Elemezzük a 
szokásos módon, majd egy diák felkiált: Az ’is’ meg 
csak úgy eltűnik – hello-szia? Mennyivel egyszerűbb 
így, mint néven nevezni a szervetlen mondatrészt… 

Közreadja: Mészáros Ildikó 


