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ADVENTI IMÁDSÁG 
 

Urunk, Jézus, 
Fény és sötétség ura, kérünk, áldd meg a te Szent Lelkeddel  

karácsonyi előkészületeinket. 
Mi, akiknek oly sok dolga volna, mindennap megállunk,  

hogy csendben és békében meghallgassuk szavad. 
Mi, akik oly sok minden miatt aggódunk, reménnyel várjuk, hogy közénk térj. 

Mi, akiket oly sok áldással halmoztál el már így is, várjuk,  
hogy királyságod tökéletes öröme is eljöjjön. 

Mi, akiknek nehéz a szíve, keressük léted örömét. 
Mi a te néped vagyunk – sötétben járunk, de keressük a fényt.                                                

És azt kérjük: „Jöjj közénk, Úr Jézus!” 
                                                        Ámen.                                                                                 (forrás: Internet)                         

ADVENTI ADOMÁNYGYŰJTÉSEK 
A makói Szent István Király Plébánia tartós élelmiszer 
gyűjtést szervez 2018. december 10-éig a szegények és 
rászorulók részére: cukrot, olajat, száraz tésztát.  
Aki csatlakozni szeretne a kezdeményezéshez, a plébáni-
án adhatja le adományait, melyeket makói, nehéz sorban 
élők között osztják szét karácsonyra.  
 

*** 

A Magyar Élelmiszerbank 
Egyesület szervezésében 
lesz gyűjtés rászorulók 
számára a makói Tesco-
ban 2018. november 23-
25-ig. Minden felajánlást 
hálásan köszönünk! 



 

 

FÓKUSZ - PROGRAMOK ADVENTBEN 
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LELKI PROGRAMOK KARÁCSONYRA KÉSZÜLETKÉNT 
 

     KEDVES SZÜLŐK! 
December első vasárnapjával elkezdődik az adventi szent idő; a karácsonyra való felké-
szülés napjai. Iskolánk munkarendjében szerepel, hogy  

1)december 1-jén, szombaton 18.00 órától szentmise lesz a Szent István Király 
Plébániatemplomban az egész iskola részvételével, melynek keretében Pálfai Zoltán 
plébános úr megáldja a családok által hozott adventi koszorúkat. Ez a szentmise kö-
telező iskolai program.  

 
Az ünnepre való lelki ráhangolódás érdekében további lehetőségeket is ajánlunk csa-

ládjuk számára: 
December 1-jén szombaton, 16.00 órától adventi koszorúkészítés lesz és egyéb 

adventi kézművesség, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. A koszorú alapot 
központilag beszerezzük, mécsest, gyertyát, lila szalagot vagy egyéb dekorá-
ciót kérjük, hozzanak.  

A SZÖSZ ezen a délutánon jótékonysági adventi vásárt szervez. 
Helyszín: a plébánia és a kollégium épülete. 
  

December 3-21. között minden hétköznap reggel 6 órakor „roráte” hajnali misék 
lesznek a belvárosi Szent István Király templomban.  

A karácsonyi szünet előtti utolsó tanítási napon, azokkal, akik vállalkoznak rá, 
együtt veszünk részt egy igazi hajnali „roráte” misén. December 19-én, szer-
dán reggel 6 órától a roráte misére szeretettel várjuk a szülőket a gyermekek-
kel együtt.  A mise után szerény reggeli lesz, majd játék a gyerekeknek a tor-
nateremben az első óra kezdetéig.   

 
 További információ: Hedvig nővér tel.: 20/775 2570, e-mail: gfriedhedv@gmail.com 



 

 

MI LEGYEK, HA NAGY LESZEK? 
 

   Pályaválasztási szülői értekezletet tartottunk a SZIGNUM felső tagozatosainak. Az 
október 19-én rendezett fórumon Makó középiskolái mutatkoztak be és ajánlották a je-
lenlévők figyelmébe képzési ajánlataikat és tanulmányi lehetőségeiket.  
 

A GYAKORLAT OLDALÁRÓL KÖZELÍTETTÜK MEG A TOVÁBBTANULÁST 
 

   Pályaorientációs délelőttöt szerveztünk a makói SZIGNUM felsőseinek. A november 10-ei, szombati munka-
napon a négy helyi és egy szegedi középfokú intézmény kínált szakmákat és képzési lehetőségeket diákoknak. 
Az ilyen jellegű programok szervezéséről rendelet határoz – tudtuk meg Horváth Jánostól. A makói Szent István Egy-
házi Iskola igazgatóhelyettese elmondta, tanévenként tartaniuk kell pályaválasztást segítő alkalmakat. – Ez a fela-
dat összhangban van a célkitűzéseinkkel is, mert rendszeresen tart a témában egyéni konzultációkat és közös elő-
adásokat szakember nálunk. Tavaly szülők és öregdiákok számoltak be oktatási élményeikről és munkájukról, így 
nyújtva hiteles példákat és tanácsokat – emelte ki a vezetőség tagja. Hangsúlyozta, ezúttal sem iskolabemutatások 
lesznek a foglalkozásokon, hanem szakmák és képzések iránt próbálják felkelteni az érdeklődést az előadók. Makó 
mind a négy középiskolájának képviselőjét meghívták az eseményre, ugyanis szeretnék a város célkitűzéseivel össz-
hangban a fiatalok helyben tartását elősegíteni, illetve egy szegedi intézményt, aki viszont olyan lehetőséget kínál, 
amely nem található a településen.  
A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola elsősorban a rendészet valamint a közszolgálati, az 
egészségügyi és szociális témájú területeket ajánlotta a diákok figyelmébe. A szakmák kellékeiből ízelítőt is hoztak, 
amelyeket kipróbálhattak a gyerekek. – Nagyon hasznosnak tartom ezeket az alkalmakat, mert úgy tapasztaljuk, 
kell az iránymutatás a pályaválasztásban. Fontos, hogy a szülők és a pedagógusok is segítsék a döntést, különösen a 
szakgimnázium esetében, amely nagyobb elköteleződést kíván – tájékoztatott Péli Gyöngyi igazgatóhelyettes.  
Ebbe az intézménybe jár most Péli Tamás, aki a SZIGNUM-ban volt általános iskolás. – Az egészségügyi területen 
tanulok, mert mentőtiszt szeretnék lenni. Úgy érzem, itt megfelelő helyen vagyok, és jó felkészítést kapok – értékelt 
Tamás, aki osztálytársával az újraélesztéssel és a segítséggyújtással kapcsolatban is megosztott praktikus informáci-
ókat.  
A HSZC Návay Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma termében nagy volt a nyüzsgés az asztalok 
körül. – A mechatronikai technikus képzésünkhöz kapcsolódó feladatot kell megoldaniuk a gyerekeknek. A modellen 
egy robotmarkoló működését láthatják és alapvető hidraulikus áramkört állíthatnak össze 
az elemek segítségével – ismertette a teendőket Török Béla szakmai igazgatóhelyettes. 
Nagyon tetszett a tevékenység Almási Zoltánnak. – Úgy tervezem, hogy mechanikus lesz 
a foglalkozásom, de igazából labdarúgónak készülök – avatott be távlati terveibe az 
ötödikes diák. 
 Az interaktív délelőtt további helyszínein a Galamb József Mezőgazdasági Szakgimná-
zium és Szakközépiskola, a József Attila Gimnázium és a Szegedi SZC Vedres István Épí-
tőipari Szakgimnáziuma mutatta be tanulmányi palettáját.  
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MI A PÁLYA? 
MŰSZAKI PÁLYAVÁLASZTÓ FESZTIVÁL 2018.  

   November 14-én a 7. évfolyam részt vett a szegedi sportcsar-
nokban rendezett pályaorientációs fesztiválon. Reggel a SZIG-
NUM előtt gyülekeztünk és busszal utaztunk be az esemény hely-
színére, ami 9 órakor kezdődött.  
   Először meghallgattuk a nyitó beszédet, majd egy professzor 
mutatott be érdekes és látványos fizikai és kémiai kísérleteket. A 
bevezető után szabadon nézhettük meg a különböző cégek és 
iskolák kiállításait. Sokféle feladat tárult elénk, amivel felmérték 
tudásunkat és szorgalmunkat. Minden cégnél, a feladatok elvég-
zése után kaptunk egy matricát, amelyet egy lapon kellett gyűj-
tenünk. Ezt a végén a sorsoláshoz egy gyűjtőládába kellett dob-
ni. Nagyon sokan voltunk, de így is mindent ki tudtunk próbálni. 
Lehetett kapni kisebb ajándékokat is.  
   Voltak kémiai standok, ahol együtt kísérletezhettünk. A Gábor 
Dénes Szakgimnázium és Szakközépiskola kiállítóhelyénél gépet 
szereltünk és megmutatták a Lego robotjukat is.  
   Összességében nagyon jó nap volt, mindenki igazán remekül 
érezte magát és sok gondolattal, ötlettel gazdagodott.  

Ágoston Eszter, Baranyi Márkó, Vadlövő Katarina 7.a 

GÉPMUSTRA 
    2018. november 9-én a makói Galamb József 
Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépisko-
lában voltam Gépmustrán. A fiatalok kipróbálhat-
ták, mi mindennel dolgozhat majd az, aki ott tanul 
szakmát. 
   Az érdeklődők traktort vezethettek, drónt irányít-
hattak és az iskola diákjainak a terményeiből kós-
tolót is kaphattak.  
   A mi iskolánkból nem sokan voltunk, de a progra-
mokra más intézményekből rengetegen érkeztek. 
   Sok-sok traktort és mezőgazdasági gépet lehe-
tett közelebbről megcsodálni. 
   Én az egyik barátommal voltam, aki oda jár suli-
ba. Mindent ő mutatott be nekem. Az egyik tanórá-
ján, szakrajzon is részt vehettem. Nagyon érdekes 
volt látni, hogy minden térbeli formát le tudtak raj-
zolni egy síkra. 
   Ezek után a Galambban szeretném tovább vinni 
a pályafutásom. 

Antal Tamás 8.b 

FÓKUSZ - PÁLYAVÁLASZTÁS 



 

 

SZIGNUM OLDAL 

FINN CSODÁK NYOMÁBAN 
NEMZETKÖZI ERASMUS+ TALÁLKOZÓ FINNORSZÁGBAN 

 
   A Szignum egyik kétéves projektje – „Formáljuk át az 
európai iskolák légkörét az erőszakmentes kommunikáci-
ón alapuló kortárs mediáció révén” - félidejéhez érke-
zett. A terveknek megfelelően minden egyes résztvevő 
országból (Finnország, Olaszország, Portugália, Törökor-
szág és Magyarország) a projekt vezetői Finnországban 
találkoztak és áttekintették az eddig elért eredménye-
ket, valamint számba vették a második év feladatait. 
Volt mit áttekintenünk, hiszen elég nagy fába vágtuk a 
fejszénket. Mindannyiunk számára új kezdeményezés, 
hogy diákjaink egymás között mediáljanak, azaz konf-
liktus esetén a szembenálló társaikat abban segítsék, 
hogy olyan megoldást találjanak, melyben mindkét fél 
elégedettnek érezheti magát. 
   Október közepén tehát Kinga nővér és én Finnország-
ba repültünk. A találkozó mindössze 4-5 nap volt, de 
számtalan élménnyel érkeztünk haza. Maga az időjárás 
is kegyes volt hozzánk, hiszen egyrészt a 15-20 fokos 
hőmérséklet is magasabb volt az ottani átlagnál, más-
részt a nap is sütött, ami szintén nem egy mindennapi 
esemény arrafele. A finnek folyton azt mondták, hogy mi 
vittük magunkkal a szép időt. A nap pedig, mivel alacso-
nyabban jár, mint nálunk, egész másképp világítja meg 
a fákat. Más fények, más hangulat, más mentalitás… 
Egyszer elmentünk egy kis erdei kirándulásra, ahol az 
erdőben kijelölt tűzrakóhelyek voltak. Az egyiknél meg is 
álltunk. Ott az a szokás, hogy a kirándulók kolbászt visz-
nek magukkal és a tűznél megsütik. Isznak hozzá kávét, 
beszélgetnek, pihennek. Mi is ezt tettük. A tűz körül 4-5 
különböző család volt kisgyerekekkel, akik legnagyobb 
meglepetésünkre se nem kiabáltak, se nem rohangáltak, 
egyszerűen jól érezték magukat. Hiába voltunk olyan 
sokan, mégsem zavartuk egymást. Hallgattuk a csendet, 
élveztük a magas fenyők között átszűrődő napsütést és 
ettük a sült kolbászt. Meglepő volt számunkra ez a nyu-
galom. A finnek szerint az, hogy ilyenek a gyerekek, 
egyszerűen a szüleik, a természet hatása. Ha ennyi a 
titok, hát nekünk is gyakrabban kellene a természetben 
időznünk.  

   Másik jelentős élményünk 
az iskolákhoz fűződik. Bi-
zonyára sokan hallottak 
már a híres finn oktatási 
rendszerről, ami egyszerre 
igen gyermekbarát és 
hatékony. Két iskolában is 
járhattunk, s órákon át 
nézelődtünk, hallgattuk a 
gyerekek napirendjét, a 
nevelési elveket, oktatási 
módszereket. S bizony az 
egyik iskola olyannyira 
modern iskola volt, hogy 
még maguk a velünk 
együtt látogatóként érkező finn tanárnők is ámultak raj-
ta. Modern technológia és bútorzat, amit csak el lehet 
képzelni. Ott már mondhatni, kolbászból volt a kerítés. A 
másik iskola azonban, ami átlagosnak számított, az épü-
letet tekintve nem sokban különbözött a mieinktől. Az 
udvar viszont óriási volt! Rengeteg hely, hinta, mászó-
ka… S ott bizony a hidegben is kivitték a gyerekeket az 
udvarra. Nem tíz percre, hanem fél órára. Ha kellett, 
overálban, csizmában. Mert kell a szabad játék, kell a 
levegő, a szaladgálás. Nagyon tetszett még nekünk az 
is, hogy órák után mindig körbeültek a gyerekek és ta-
náruk vezetésével átbeszélték a napjukat. Hogy ne sod-
ródjanak, hanem vegyék észre, mi minden történik velük, 
körülöttük.  
   E néhány nap alatt több finnel is hosszasan beszélget-
hettünk. Nekem személy szerint nagyon-nagyon szimpati-
kusak ezek az északi emberek. Lehet, hogy keveset süt 
náluk a nap, de ha süt, annak annál jobban örülnek. Le-
het, hogy vannak iskolák, ahol ámulatba ejtő a felszere-
lés, de a gyerekek abban az iskolában is nyugodtak, 
ahol nem kolbászból van a kerítés.  Lehet, hogy jobb 
minőségűek a főutak, mégis lassabban haladnak rajta 
az autók, mint nálunk. Hogy miért? Szeretnék egyszer 
hosszabb időt is eltölteni ebben a hideg, északi ország-
ban, hátha megtalálom a kérdéseimre a választ. 
 

Gulyásné Auffenberg Noémi tanárnő 
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ERASMUS+ HÍRMONDÓ 
   A 2018/2019-es tanévben újabb sikeres Erasmus+ projektünk témája az ön-
kéntesség. A projektben szívesen résztvevő összesen 12 felsős tanuló (5 gyermek 
a 6.a, 7 tanuló a 7.a osztályból) közül 4 szerencsés diák 2019 februárjában a 
csodálatos Reunion szigeten vehet részt a következő projekttalálkozón. Ez a le-
nyűgöző trópusi sziget Afrika partjaitól keletre, Madagaszkár szigete mellett 
fekszik.  
   A projektben résztvevő tanulók A Szivárványon Túl Alapítvány (A.SZ.T.A.) te-
matikus összejövetelein fogják önkéntes tevékenységeiket gyakorolni, sérült gyermekek segítésével. 
   A bevont tanulók szüleinek november 26-án, hétfőn 16 órakor szülői értekezletet tartanak a projekt vezetői és 
Tóth Ákos igazgató úr.  A Szignum Iskola közösségének egyúttal meghirdetjük a tavalyi évhez hasonlóan az Eras-
mus+ logó pályázatot, melyre minden tanuló A/4es lapon, bármilyen technikával, színes projekt logó tervezésével 
pályázhat. A projektben résztvevő 4 ország: Egyesült Királyság (Anglia), Románia, Franciaország (Reunion), Ma-
gyarország. A pályamunkákat a rajztanárnak, osztályfőnöknek vagy Baloghné Kovács Éva tanárnőnek lehet lead-
ni. A győztes logó fogja képviselni Reunionban Magyarországot.  Leadási határidő: 2019. január 11. péntek.  
Sok sikert!  

Baloghné Kovács Éva tanárnő 



 

 

VISSZAPILLANTÓ 
50+MECSEK 1800 

   Az idei ősz egyik legszebb napján, október 20-án reggel vágtunk neki a 
hegység keleti részének legszebb tájait bejáró "Mecsek 1800" teljesítménytúrá-
nak. A kezdő- és zárópont Hosszúhetényben volt, a 40 km-es táv a Máré-vártól 
Kisújbányán és Püspökszentlászlón keresztül Óbányáig behálózta a gyönyörű 
erdőkkel, mezőkkel és patakvölgyekkel tagolt tájat. A legnagyobb megpróbál-
tatást az indulást rögtön követő hármas-hegyi emelkedő és a célba érkezés 
előtti Zengő-csúcs hódítás jelentette.    
   Az őszi sokszínű természet szépségeiben csak a sietős menet közben gyönyör-
ködhettünk: így lehetett a távot szintidőn belül teljesíteni. Nagyon elfáradtunk, 
de hazafelé autózva már a következő (januári Makó-Szeged "Mínusz 30") közös túránkat tervezgettük. 

Horváth János, Majoros Márton, Varga Ferenc 
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„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, 
ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.” 

(Kodály Zoltán) 
MEGYEI NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY 

2018. SZEGED 
 

   Negyedik alkalommal vettünk részt a szegedi Karolina iskola által alsósok számára 
meghirdetett népdaléneklési versenyen. Három tanulóval készültünk már hetek óta a sze-
replésre. A versenyzőknek egy népdalcsokrot kellett előadni és saját készítésű versenyla-
pot kellett készíteni. 
Bíró Kata (2.a) piacos témájú népdalokat, 
Horváth Boglárka (3.a) karácsonyi népdalokat, 
Vas Ármin (4.a) katonadalokat énekelt. 
   November 15-én, csütörtökön került megrendezésre a verseny, ahová Bogi néni vitt el 
minket kocsival. A két lány népdalokhoz méltóan népviseleti ruhába öltözött, Ármin ünnep-
lő ruhában, szignumos nyakkendővel képviselte az iskolánkat. 

   30 versenyző volt, akik között Kata, Bogi és Ármin méltón megállták a helyüket.  
   A zsűri döntése alatt megvendégeltek minket, minden résztvevő és felkészítő tanár kapott emléklapot és egy 
hangjegyes mézeskalácsot. Pici csalódást okozott számunkra, hogy egyetlen helyezést sem kaptunk, bár hallottuk, 
nagyon erős volt a mezőny.  
   A sok szép, bátor gyermekhang és a szeretetteljes vendéglátás azonban örömteli élménnyé tette ezt a délutánt. 
   Köszönjük a versenyzőknek, hogy vállalták a felkészülést és a szereplést, valamint a szüleiknek, hogy támogatták 
gyermeküket és minket ebben a feladatban.                                                                                      Piroska néni 

Felhívás!!! ERASMUS+ Logó pályázat 

A Szignum Iskola közösségének meghirdetjük a tavalyi évhez hasonlóan az Erasmus+ logó 
pályázatot, melyre minden tanuló A/4es lapon, bármilyen technikával, színes projekt logó 
tervezésével pályázhat. 
A projektben résztvevő 4 ország: Egyesült Királyság (Anglia), Románia, Franciaország 
(Reunion), Magyarország. 

A pályamunkákat a rajztanárodnak, osztályfőnöködnek vagy Baloghné Kovács Éva tanárnőnek lehet leadni. 
 

A győztes logó fogja képviselni 
Reunionban Magyarországot. 
Leadási határidő:  
2019. január 11. péntek. 

Sok sikert! 

Viccek a tanévről ☺☺☺☺ 

 
Ádám első napját kezdi az iskolában. A tanító néni megkérde-
zi tőle, ismeri-e az ábécét.  

Igen, ismerem! 
És melyik betű következik az A után? – faggatja tovább a 

tanító néni. Kevés töprengés után Ádám kiböki: 
Hát az összes többi! 

* * * 

Peti vágyakozva sóhajt fel: – Bárcsak a középkorban élnék! 
Barátja, Pali kíváncsian kérdi: – Mégis miért? 

Sokkal kevesebb leckém lenne történelemből! 
* * * 

Balázs hazaér az iskolából és faggatja a mamája:  
- Hogy telt a napod? 
- Én voltam az egyetlen, aki az órán jelentkezett. 
- Ez nagyszerű, Kisfiam! – mondja az anya – mi volt a kérdés? 
- Ki nem csinálta meg a leckét mára? 

Közreadja: Mészáros Ildikó tanárnő 
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ÖT NYELVEN ÖLELTÜK KÖRBE IMÁDSÁGGAL A VILÁGOT 
 

   Latin, francia, angol, német és spanyol nyelven hangzott október 18-án a 
rózsafüzér egy-egy tizede a Makó-belvárosi római katolikus templomban. A 
plébánia és a SZIGNUM közössége a földrészek békéjéért és gyermekeiért 
ajánlották fel fohászaikat. 
   2005-ben indult egy kezdeményezés Venezuelából „Egymillió gyermek 
imádkozza a rózsafüzért” címmel, amelynek célja, hogy közös imával a 
béke és egység ügyét szolgálja. Ebben az esztendőben a makói Szent 
István Király Plébánia és a SZIGNUM tagjai is bekapcsolódtak az alka-
lomba. A délelőtti szentmisén közel négyszázan a szentolvasó tizedeit a 
világosság titkaival más-más földrészért ajánlották fel. – Szent Pio atya, kapucinus szerzetesnek az volt az álma, 
ha egymillió gyermek együtt imádkozik, akkor megváltoztatható a világ – avatott be az esemény hátterébe a 
szervező Nyúl Patrícia M. Fidelis SSND nővér, aki gyermekmissziót is vezet kilenc esztendeje. –Nagyjából harmin-
can tartoznak a csoportba. Rendszeresen tartunk foglalkozásokat, amelyek középpontjában a közös ima és a játék 
áll. Nyaranta rendezünk táborokat és évente a felajánlásainkkal csatlakozunk meghatározott karitatív célokhoz – 
tájékoztatott a szerzetes.  
   A SZIGNUM diákjai számára, lévén két tanítási nyelvű az intézmény, az angol nyelvű imádság már nem ismeret-
len, de a mai alkalmon latin, francia, német és spanyol nyelven is fohászkodhattak.  A rózsafüzér a katolikusoknál 
az elmélkedő imádság egy formája, amelyben bizonyos imákat meghatározott sorrendben és számban kell mon-
dani és ugyanez a neve az ájtatosság közben használt eszköznek is. Az októberi program különlegességei közé 
tartozott egy nagyméretű missziós rózsafüzér, amely öt színből áll, utalva az öt földrészre. – Afrikáé a zöld, a ter-
mészet szépsége miatt, Amerika a piros, az első vértanúk vérére utalva, a fehér Európáé, a pápát jelképezve, aki 
az egyetlen, aki fehér reverendát visel, Ázsia, a felkelő nap országa miatt a sárga, és Ausztrália, Óceánia kék, a 
tenger okán. Így, ha körbeimádkozzuk a színek szerint a kontinenseket, akkor mintegy körbeöleljük a Földet is – 
hangsúlyozta Fidelis nővér, aki maga is volt már misszióban. Gambiában egy évet töltött el és élményeiről könyvet 
is írt, augusztusban pedig Peruban járt, amelynek tapasztalatairól az október 21-én ünnepelt missziók vasárnapján 
számolt be a belvárosi templom szentmiséjén.  

SZENZÁCIÓS EGYSZERŰSÉG? 
   A plébánia közösségéből november elején öten indultunk útnak az olaszországi San 
Giovanni Rotondóba, hogy a XX. század egyik legnagyobb hatású szentjének nyomába 
eredjünk.  
Pio atyáról még életében szenzációként terjedt el a hír, hogy megkapta Krisztus sebhe-
lyeit, a stigmákat, hogy képes volt egy időben két helyen is lenni (bilokáció) vagy hogy 
belelátott a hozzá érkező gyónók lelkébe. Ferenc pápa ezért emelte ki az ötven éve 
elhunyt kapucinus szerzetes sírjánál idén tavasszal, hogy ne azok táborát növeljük, akik 
csak csodálják, hanem tartozzunk azon kevesek közé, akik követik is őt. Hogy miben? Csupán kis lépésekben, amit 
a konkrét szeretet útján teszünk. Pio atya a saját életében ezt leginkább így valósította meg: „Én csak egy egyszerű 
szerzetes vagyok, aki imádkozik” – mondta gyakran. Az ima persze gyümölcsöket is termett: kizárólag a hozzá ér-
kező adományokból a kolostor mellett kórházat építtetett, ahol azóta is sok szenvedő embertársunk fájdalma talál 
enyhülést.  
   Bármilyen távolinak tűnik is, az életszentség számunkra sem elérhetetlen. Sőt, apró gesztusok által növekszik. Fe-
renc pápa ezért ajánlja nekünk a következő módszert: „A jelen pillanatot élem meg, mégpedig úgy, hogy megtöltöm 
szeretettel. A naponként adódó alkalmakat azáltal használom fel, hogy a megszokott dolgokat rendkívüli módon haj-
tom végre.” Egy-egy kis lépés már elég lehet…                                                                                 Zoltán atya 

OSVÁTH ERZSÉBET:  
AZ ÉGI PÉK — VERS 

 

Szitálni kezd az égi pék,  
és hullanak a hópihék.  

Óriási szitán át,  
száll a pehely milliárd.  

 

Milliárdnyi hópehely,  
az égi pék habot ver.  

Habos havon cinke nyom,  
cinke szökdel a havon.  

Fekete pont, fehér pont,  
varjú károg: fázom, fázom. 
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NEM ADTÁK FEL ÉS PÉLDÁJUKKAL SEGÍTENEK MÁSOKAT IS 
 

A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének két tagja „Esélyórák” 
címmel tartott interaktív foglalkozásokat november 9-én felsős diákjainknak. 
   A programot fogyatékossággal élő emberek tartják azzal a céllal, hogy 
érzékenyítsék a fiatalok empátiás készségét. – A nálunk alkalmazott iskola-
nővéri pedagógia alapmottója az, hogy hiszünk a nevelés erejében. Az ok-
tatási koncepciónk mellett elkötelezettek vagyunk, hogy a diákjaink szociális 
kompetenciáit is erősítsük. A társadalomba való beilleszkedésüket szolgálja, 
ha tudnak nyitottan és érző módon viselkedni – tájékoztatott a meghívás ap-
ropójáról Majorosné Rácz Krisztina. A SZIGNUM igazgatóhelyettese elmondta, kollégái is szívesen fogadják az 
ilyen jellegű kezdeményezéseket, mert segítik a nevelő munkát, emellett öregbítik az iskola jó hírét és erősítik a 
belső összetartozást is.  
   A mostani alkalmon két fiatalember élettörténetét és mindennapjait ismerhették meg a tanulók. Farkas Lászlónak 
11 esztendeje, egy munkahelyi baleset következtében eltört a nyakcsigolyája és lebénult. Azóta próbál teljes éle-
tet élni, szociális munkásként dolgozik és óvodákban, iskolákban tart interaktív, beszélgetős előadásokat. – Szeret-
ném, ha a fogyatékkal élőkre a fiatalok ugyanúgy tekintenének, mint az egészségesekre. A kicsik viselkednek a 
legnyitottabban és a középiskolások mernek többet kérdezni – osztotta meg a tapasztalatait az amúgy életvidám 
fiatalember, aki autót vezet, szabadidejében utazik és sportol, konditerembe jár és kerekesszékes rögbit űz. Laci 
a balesete után eldöntötte, hogy nem adja fel, és azóta is ennek szellemében él. Mint mondja, egyre több pozitív 
tapasztalata van az emberek hozzáállásával is, sokkal hamarabb és szívesen jönnek neki segíteni, mint korábban. 
Ami viszont még sokszor jelent gondot, az az épületekben az akadálymentes közlekedés. A makói kéttannyelvű 
iskolába látássérült barátjával, Kurucsai Szabolccsal és annak segítőjével, Elvis kutyával érkezett. Az okos 
labrador egyből a gyerekek kedvencévé vált, nagy érdeklődéssel figyelték, amint dolgozott, tehát amikor gaz-
dája utasításait követte.  
   A felső tagozatosokra érzékelhetően nagy hatással volt az előadás. Lenhardt Ákosnak ugyan még nem volt al-
kalma világtalan embernek segíteni, de úgy gondolja, ezután jobban tudna viszonyulni az ilyen helyzetekhez. – 
Ha például érkezne az osztályunkba egy fogyatékkal élő tanuló, akkor segítenék neki a közlekedésben és abban, 
hogy a többiek ne csúfolják – avatott be a hatodikos diák. Osztálytársa is sok új ismerettel gazdagodott a trénin-
gen. – Megtudtam, milyen eszközök vannak a sérültek segítségére, hogyan képesek tájékozódni és a napi felada-
taikat elvégezni – osztotta meg gondolatait Nándori Gellért, aki egy kutyás feladatot is megoldhatott. Ezzel kap-
csolatban örömmel újságolta, hogy rövidesen egy németjuhász érkezik a családjukba, akit már nagyon vár.           
                                                                                                                                                            (Sz.A.) 

ÉDES DÉLELŐTT A SZIGNUM-BAN 
 

   „Legyen minden nap mézes 
nap!” – ezzel a felhívással indí-
tott akciót az Agrárminisztérium 
és az Országos Magyar Méhé-
szeti Egyesület az Európai Mé-
zes Program keretében. Több 
száz hazai iskolában tartanak 
bemutatót és kóstolót termelők 
a diákoknak, hogy megismertes-
sék velük a mézfajtákat és a 
készítés folyamatát.  
   A kezdeményezés lényege, 
hogy a mézfogyasztás fontossá-
gára és élettani jelentőségére 
hívják fel a fiatalok figyelmét.    
   Az akció keretében, novem-
ber 20-án Wagner Aranka és 
Lászlófi Zsolt látogattak el a 
SZIGNUM-ba, ahol ismeretter-
jesztő kisfilmmel és mézkóstolási 
lehetőséggel népszerűsítették 
ezt az egészséges táplálékot.    
   Köszönjük a lehetőséget. 
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A SZIGNUM-BA LÁTOGAT A MIKULÁS  

  Ha nem is Lappföldről érkezik, de hosszú utat tesz meg 
és sok akadályt győz le, míg idén ideér Szent Miklós püs-
pök utódja, hogy meglátogassa iskolánk osztályait. Az 
alkalomhoz illő ruházatban és ajándékokkal teli puttonnyal 
várja a SZIGNUM diákjait, december 5-én, 9 órakor a 
tornateremben. A szorgalmas diákokat jutalmazni fogja, 
az elevenebbeket pedig majd inti a jóra, de mindenkit 
meglep érkezésével a Mikulás. Várjuk a látogatását!  

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, 
kincskereső! Gyűjtsd össze min-
dazt a tudást, amire szükséged 
lesz életed nagy álmának meg-
valósításában!  

Nyolc éven át tartó, óriási ka-
landra hívunk! Térképezd fel, mi vár rád az úton: 
www.szignum.hu.  

KÖSZÖNET 
 

   A Szent István Egyházi Általános Iskola és Kollégium (SZIGNUM) köszönetet mond mindazoknak, 
akik részvételükkel, támogatójegyek vásárlásával, adományaikkal és tombolatárgyak felajánlásá-
val támogatták XII. Szent Erzsébet jótékonysági bálunkat és alapítványunkat.  
   Ádók család,  Autós Csárda, BIOKOM, Czirbus Gábor alpolgármester, Dani János, dr. Csikota 
József zenekara, Falánk Faloda, Forgatós Táncegyüttes, Gyarmati cukrászda, Győrfi Józsefné - 
Avon, Joó Reménység fodrászat, Kenézné Kovács Mónika és családja, Kerekes Éva, Kiss és Fia 
2000 Kft., Kulcsár József, Lévai Tünde, Lukács Levente, Majsai Mihályné - Oriflame, Makói Piactéri 
Hamburgeres, Makó Város Önkormányzata - Farkas Éva Erzsébet polgármester, Matmazel Divat-
áru - Magyar Andrea, Mesterpék Kft., Nacsa Krisztina, Rocco Restaurant, Szabóné Ambrus Ivett, 
SZIGNUM Önkéntesek Szervezetének tagjai, 3M Dekor Kft., VÁLL-KER Kft., Vargáné Nagyfalusi 
Ilona, 1. b osztály, a SZIGNUM osztályainak nővér, pedagógus és szülői közössége.  

BÁTOR ÉV 
„A bátorság nem a beszédben van. Hanem a választásban.” (Antoine de Saint-Exupéry) 
„A megpróbáltatásban csak a legelszántabb bátorság segít. A lélek élvezi a bátorságot, 
és elfelejti, hogy töprengjen a bajon.”(Stendhal) 
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15 ÉVE BALLAGOTT MÁR A VÉN DIÁK 
   2018. október 20-án tartotta 15 éves osztálytalálkozóját a 
2003-ban végzett 12. G osztály. Délután 4 órakor egykori 
osztálytermünkben gyülekeztünk az iskola épületében, ahol már 
várt minket az utolsó naplónk benne az ülésrenddel, osztályza-
tokkal, dicséretekkel és bizony megrovásokkal is. Jó volt újra 
feleleveníteni az érettségi évét, de hamar előkerültek fotók az 
osztálykirándulásokról, szalagtűzőről, szalagavatóról, tantermi 
csínytevésekről is.  
   Osztályunk 5 évente meg szokta tartani a találkozókat, így 
alapvető információink voltak egymásról, de jó volt hallani, hogy az eltelt években kivel milyen események történ-
tek. Sokféle szakmában helyezkedtünk el – szociális munkás, agronómus, tanár, tanító, villamosmérnök stb. -, de egy 
dolgot kiemelnék: 16 fős osztályunkból 6-an végeztek hitoktatóként vagy hittanárként, ill. vallástudomány szakon.   
   Nagy-nagy öröm volt számunkra, hogy tanáraink közül is sokan el tudtak jönni, kíváncsian hallgatták történetein-
ket és meséltek a maguk útjáról is. Ez a fajta odafordulás tette mindig is családiassá az iskolát, ezért is szerettünk 
odajárni, ott lenni.                                                                               Szabó Sára 

SZENT ERZSÉBET BÁL RÓZSÁKKAL A JÓTÉKONYSÁG JEGYÉBEN 
 

  A Szent István Egyházi Általános Iskola és Kollégium karitatív alkalma a 
hagyományoknak megfelelően, az Erzsébet naphoz legközelebb eső szom-
baton került megrendezésre. Az ünnepi esemény a hagyományos elemek 
mellett, az év mottójának megfelelően, bátor újításokat is tartalmazott. A 
Korona Szálló dísztermében a már jól ismert, szép szokások elevenedtek 
meg, a kenyérszentelés, az Erzsébetek köszöntés és a szenthez kötődő, szép 
legendák felidézése. Az ünnepi műsor ezúttal a SZIGNUM Önkéntesek Szer-
vezete jóvoltából jött létre. Fellépett a Forgatós Táncegyüttes és most is éne-
kelt iskolánk volt diákja, Nacsa Krisztina.  A fergeteges hangulatról ismét dr. 
Csikota József zenekara gondoskodott. A Szent Erzsébet bál bevétele az 
idén is az intézmény alapítványának céljait segíti.  
Tóth Ákos igazgató: - Komoly hagyomány ez a bál a SZIGNUM életében, 
amellyel alkalmat teremtünk a családoknak, támogatóinknak a találkozásra. 
Megemlékezünk Szent Erzsébet krisztusi példájáról és ünnepeljük azokat, 
akik ezt a keresztnevet viselik. Olyan célokra kívánjuk fordítani a bál bevé-
telét, amely a közösség javát szolgálja; a felújított udvarunkat szeretnénk jó 
minőségű térbútorokkal berendezni. Az iskolai „Bátor” évünk arra is alkal-
mas, hogy a szülőkkel még szorosabbam együttműködjünk gyermekeink ja-
vára.  
Farkas Éva Erzsébet polgármester: - Olyan énekek és fohászok hangzottak 
most el, amelyeket Szent Erzsébet is imádkozhatott. Az az asszony, aki életét 
családjára és jótékonykodásra osztotta szét. Szó szerint, szétosztotta az éle-
tét. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a SZIGNUM közösségét.  Alázatos és 
szerető szívvel és a tavalyi fergeteges hangulat után azt is mondhatom, rep-
deső lélekkel. Vágytam az ismételt találkozásra, a közösséggel való együtt-
létre. Báli hagyomány Szent Erzsébet nevéhez köthetően, hogy emlékezünk a 
szentre, jótékonysági célokat tűzünk ki és igyekszünk azokat tetteinkkel, szív-
vel és lélekkel megvalósítani. Közösséget formálunk, az egységre törekszünk 
kisebb és olykor nagyobb sikerrel. A rózsa az összefogás jelképe, Szent Er-
zsébet pedig példát ad számunkra az adakozásban. Élő Rózsa-díjjal köszön-
töm most az iskolanővéreket. A Magyar Katolikus Püspöki Kar 1999-ben lét-
rehozott egy elismerést, amelyet az ezredforduló óta minden évben egy 
olyan személy, vagy közösség kaphat, aki irgalmasságra és szerető szolgá-
latra, együttérzésre és felebarát érzett felelősségre, tevékeny szeretetre és 
keresztény eszmékre hívják fel a figyelmet.   
Hudákné Vizhányó Gyöngyi pedagógus: - Nagyon jó ez a kezdeményezés, 
amely arra hivatott, hogy szülőket és a családokat közelebb hozza egymás-
hoz. Szent Erzsébethez kötjük ez az alkalmat és ez még inkább erősíti a kö-
zösségünket. Igyekeztünk az évek során a hagyományainkat megőrizni, ilyen szép szokás a kenyerek szentelése 
rózsával, a legendák felidézése és az adakozás gyakorlása. Dr. Csikota József zenekara mindig kiváló hangulatot 
teremt, és úgy gondolom, itt mindenki jól érezheti magát.                                        (Forrás: Makó Híradó, Rádió 7) 
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JUBILEUMI NAPOK 
 

November 
16.  
1835. Terézia anya fogadalomtétele 
17.  
1985. Terézia anya boldoggá avatása 
 
December 
15. Jubileumi ünnep a SZIGNUM-ban 

 

„ELTÖKÉLTEN MÁSOKÉRT!” 
 

   A 2018/2019-es tanév elején ezzel a címmel hirdette 
meg a Boldogasszony Iskolanővérek Rendje a jubileumi év 
alkalmából szervezett rendtörténeti versenyt. 
   A versenyre három kategóriában – 5-6., 7-9. valamint 
10-12. évfolyamon tanulók korosztálya - lehetett benevez-

ni tanulókat. Iskolánkból 22 katolikus és református felekezetű gyermek vett részt mindkét 
fordulón - 5.a osztályból 2 fő, az 5.b osztályból 4 fő, a 7.a osztályból 9 fő, a 7.b osztály-
ból 3 fő, a 8.a osztályból 2 fő és a 8. b osztályból 2 fő. Felkészítő tanáraik Gottfried Ka-
talin M. Hedvig és Kulcsár Judit voltak. 
   A verseny I. fordulójában a 160 éves jubileumi év plakátját kellet megtervezni, melyen 
egy a diákok által megfogalmazott jelmondatot is fel kellett tüntetni. A plakát készítésének 
technikája tetszőleges volt. Tanulóink rajzos és számítógépes technikákat alkalmaztak. Az 
egyik csoport reklámfilmet készített a Boldogasszony Iskolanővérek Rendjéről. Ők külön 
díjat kaptak kisfilm kategóriában. 
   A verseny II. fordulóját Debrecenben rendezték október 13-án. A cívis városba október 
12-én, pénteken érkeztünk. Aznap délután meglátogattuk a Debreceni Református Kollégi-
um Múzeumát és a református nagytemplomot. A város főterét is megcsodálhattuk. Szállá-
sunk a Svetits kollégiumában volt, az ő vendégszeretetüket élvezhettük. 
   A rend 4 iskolájából érkeztek diákok: a budapesti Patronából, a debreceni Svetitsből, a 
szegedi Karolinából és tőlünk, a makói Szignumból. Mindhárom kategóriában sok érdeklő-
dő diák volt, ezért a Svetits kápolnájában tartott kezdés után három teremben valósították 
meg a rendezvényt. 
   A verseny előtt izgatottan találgatták, hogy milyen feladatokra számíthatnak, utána 
megkönnyebbülve mesélték el a megoldás közben átélt élményeiket. A versenyen megis-
merkedhettek testvériskoláink diákjaival, az együtt töltött idő az „egy életre szóló élmé-
nyek” egyike marad számukra. 
   Végül egy, a diákok által megfogalmazott jelmondatot szeretnék megosztani olvasóim-
mal és köszönöm figyelmüket: „A szeretet mindenre képes!”                      Kulcsár Judit 

1956 HŐSEIRE EMLÉKEZTÜNK 
„1956 története nemcsak forrongás és 
harc volt, hanem az elmúlt 100 év leg-
nagyobb boldogsága is. Maga a 
mennyország volt az a 10 nap is. Boldogságban úszott 
az egész ország. Örömmámor áradt szét a szívekben. Jó 
volt Magyarországon élni jó volt magyarnak lenni. Így 
maradjanak meg emlékezetünkben ezek a napok! 1956 
a magyar nép nagy és egyetemes boldogsága volt: 
Szép és dicső”.  Köszönjük a 8. évfolyam tanulóinak és 
felkészítő pedagógusainak a méltó megemlékezést. – a 
szerk. - 

ÚJ KOLLÉGÁK BEAVATÁSA 
   Először került megrendezésre ez a program, tehát nem is tudtuk, mire készülhetünk a 
makói kollégiumban.  Nagyon pozitív tapasztalataim vannak a szervezéssel kapcsolat-
ban, olyan érzésem volt végig, mintha ez már egy már jól bejáratott forgatókönyv len-
ne. Az előadások nem csak hogy változatos témájúak és hasznosak voltak, hanem rend-
kívül kellemes hangulatban teltek, ami egyébként a két napra összességében is jellem-
ző volt. Emellett azt is fontosnak tartom megemlíteni, hogy a rendi iskolákba idén be-
kapcsolódott kollégákkal lehetőségünk volt jobban megismerkedni. 
  Én, személy szerint remélem, hogy ebből az eseményből egyfajta hagyomány terem-
tődik, és a jövőbeli új pedagógusoknak is lesz lehetőségük egy ilyen remek csapatépí-
téshez.                                                                                         Halász Imola tanító 

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: HALOTTAK 
(részlet) 

Volt emberek. 
Ha nincsenek is, vannak még. 

Csodák. 
Nem téve semmit, nem akarva 

semmit, 
hatnak tovább. 

Futók között titokzatos megállók. 
A mély sötét vízekbe néma, lassú 

hálók. 
Képek, már megmeredtek és 

örökre 
szépek. 

 

A SZIGNUM halottak napi szent-
miséjére 2018. október 26-án 
került sor. Az alkalmon közös 

imával és énekléssel emlékeztünk 
meg elhunytainkról.  



 

 

FÜRKÉSZ OLDAL 
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FÜRKÉSZ rovatba  
- válogatta az IDB - 

ÉRDEKES TÖRTÉNETEK HÓNAPRÓL HÓNAPRA: 
November: Leopárdmacska született 
 

Igazi ritkaságnak számító macskaféle, egy Palawan-
szigeteki leopárdmacska született a Debreceni Állat-

kertben. A héthetes hím kölyök súlya 
jelenleg 80 dekagramm, neve egye-
lőre nincs, étvágya nagyon jó, szülei 
pedig féltő gondoskodással nevelik. 
A kölyköt jó idő esetén már a látoga-
tók is megnézhetik az állatkert kisra-
gadozó-házában.  
A leopárdmacskáknak ez az alfaja 

rendkívül ritka, a világ öt állatkertjében jelenleg csupán 
15 egyed van. A debreceni állatkertben egy fiatal 
tenyészpár él, így a fajmentő programhoz a következő 
években még 8-10 utóddal szeretnének majd hozzájá-
rulni.  

A leopárdmacska a nevét on-
nan kapta, hogy mintázatában 
már egészen fiatal korában is 
mutatja távoli rokonának, a leo-
párdnak a külalakját. A macs-
kafélék közül ez a faj mászik a 
legügyesebben fára, valóságos 
légi akrobata. 
              
Gondolatok: Katalin napról 

1.   Alexandriai Szent Katalin, akiről a 
nap a nevét kapta, 310 körül halt 
vértanúhalált. Halála után védőszentje 
lett többek között a filozófusoknak, a 
tanulóknak, az ügyvédeknek, könyvtá-
rosoknak, és a fiatal nőknek egya-
ránt.  

2.   „Ha Katalin kopog, Karácsony 
locsog” – így tartja a népi időjóslás. Vagyis ha novem-
ber 25-én fagy, akkor Karácsonykor esős, latyakos idő 
várható.  

3.   Katalin nap elteltével már nem volt szokás esküvő-
ket, mulatságokat tartani.  

4.   Katalin napkor a lányok több gyümölcsfaágat tettek 
egy edénybe, és mindegyikre különböző fiúneveket írtak 
fel. A néphiedelem szerint az lesz a lány férje, akinek a 
nevét viselő ág kivirágzik Karácsonyra. 

5.   Katalin napon több helyen a férfiak szokása volt, 
hogy a napot böjtöléssel töltötték, és cserében abban 
bíztak, hogy éjszaka megálmodják jövendőbelijük sze-
mélyét.  
     

Egy perc humor:  

- Hogy' hívják a kínai óvodát? 
- Pelenkaleng Bilikong 
 * * * 

Hogy hívják a japán kenukészítőt? 
- Fakenubafuramuki                                  

   ELKÉPESZTŐ BÁTORSÁG:  

 Gyere velünk moziba! 

Filmajánló: Így neveld a sárká-
nyodat 3. – amerikai animációs, 
családi akció-kaland-vígjáték  

A DreamWorks Animation be-
mutatja a filmtörténet egyik leg-
népszerűbb animációs sorozatá-
nak várva várt következő részét. 
Ami egy kamasz viking és egy 
félelmetes Éjfúria sárkány megle-
pő barátságaként indult, nagy-
szabású trilógiává nőtte ki ma-
gát, mely végig követi hőseink 
életét.  

Ebben a mostani fejezetben 
Hablaty és Fogatlan végre megtalálják igazi rendelteté-
süket. Hablaty a falu főnöke lesz Astriddal az oldalán, 
míg Fogatlan a sárkányok vezérévé válik. Ám az eddig 
látott legsötétebb veszedelem – és egy Éjfúria lány fel-
bukkanása – még sosem tapasztalt módon teszi próbára 
hőseink barátságát. 
 
 HATÁRTALAN EMBERI KREATIVITÁS:  
   Robert Bradford újrahasznosított játékai 

Robert Bradford hatalmas műanyagbigyókból készült 
szobrainak alapanyagai gyerekjátékok, kiszuperált ház-
tartási holmik. Már gyerekkorában hosszan elbabrált 
pár aprósággal, összeragasztgatta, festegette őket. 
Mostanra saját stílust teremtett óriási szobraival.  

A gombokból, Kinder-figurás mütyürökből, kefékből, 
csipeszekből készült színes kutyák modern szobrok. Min-
degyiknek 
egyénisége 
van.  

A játékos 
művész munkái 
különböző mo-
dern művészeti 
kiállításokon is 
szerepelnek. 
 



 

 

Kiadja a Szent István  
Egyházi  Általános Iskola 

és Kollégium  
Makó, Szent István tér 14 - 16.  
Telefon: 06 - 62/213-052  

e-mail: 
szignum2007@gmail.com 

web: www.szignum.hu  

Felelős kiadó: 
Tóth Ákos 

Szerkesztő: Szabó Anita 
Fotó: Majoros Márton, 

Mészáros Ildikó,  
Tördelés:  

Hudák Szabolcs 

SPORT, SPORT, SPORT 
Kick-boksz siker 

2018. november 3-án, a rendező településről elneve-
zett 4Fight Kaba Kupa kick boksz versenyen Pusztai 
Ábel (2.b) aranyérmes lett, Székelyhidi Hanna (3.b) 
2., Székelyhidi Noémi (1.b) pedig a 3. helyen végzett. 
Gratulálunk! 

Hírek 
Rajzos eredmények 

Az idei Szent Gellért Alkotó- és Rajzpályázatra több 
mint 300 pályamű érkezett. Két nyertes tanulónk, Far-
kas Katrin és Török Gergő (3.a) egy élménynapon 
való részvétel lehetőségét kapta munkájáért, amelyen 
kísérőikkel részt vehetnek. November 23-án, pénteken 
a program keretén belül megtekinthetik a Dómot, a 
Püspöki székházat, majd a közös ebéd után az ad-
venti vásár forgatagában merülhetnek el. Gratulálunk 
az ügyes diákoknak és felkészítő tanáruknak, Balogh-
né Kovács Évának. 

Simonyi Emlékverseny 
A gyulai Országos Simonyi Imre Emlékversenyre küld-
tük diákjaink versillusztrációit: 
 7.-es diákjaink: Erdei Nóra, Horváth Viktória. 8.-os 
diákjaink: Horváth-Varga Sára, Tóth-Váczy Debóra. 
A Szavalóversenyen részt vettek: Dékány Marcell, 
Jernei Ákos és Szabó Tamás (7.a). Felkészítő pedagó-
gus: Mészáros Ildikó. Gratulálunk! 
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ESEMÉNYNAPTÁR 
2018. november-december 

23. p Boldog Terézia anya ünnep. Angol nyelvű 
mise 

25. v Osztálymise: 6. évfolyam 

DEC. 
1. szo 

Tanítás nélküli munkanap (dec. 24. he-
lyett) 
16 ó Kézműves foglalkozás: koszorúkészí-
tés 
18 ó Adventi gyertyagyújtás, koszorúk 
megáldása 

2. v Advent 1. vasárnapja 

6. cs Jön a Mikulás! 

7. p 8. évfolyamos diákok jelentkezése köz-
ponti írásbeli felvételi vizsgára 

9. v Advent 2. vasárnapja. Osztálymise: 1. 
évfolyam 

10-11. 
h du. - k de. 

Ebédfizetés 

13. cs Luca-napi ovis délután 

15. szo Munkanap (dec.31. helyett) 
Jubileumi nap, Adventi lelki nap: 1-8. év-
folyam 

Az őszi papírgyűjtés eredményei 
Október második hetében került sor a SZIGNUM hagyo-
mányos papír és PET-palack gyűjtő programjára. Az őszi 
akcióban az alábbi eredmények születtek: 
Az alsó tagozat összesen 3117 kg papírt gyűjtött. 1.a: 
780 kg, 1.b: 144 kg, 2.a: 504 kg (IV. hely), 2.b: 348 kg, 
3.a: 314 kg,  3.b: 322 kg, 4.a: 227 kg, 4.b: 478 kg.  
A felső tagozat 2938 kg-ot gyűjtött. 5.a: 836 kg (I. hely), 
5.b: 230 kg, 6.a: 387 kg, 6.b: 169 kg, 7.a: 474 kg (V. 
hely), 7.b: 104 kg, 8.a: 676 kg (III. hely), 8.b: 62 kg. 
A SZIGNUM összesen 6055 kg-nyi mennyiséget gyűjtött 
össze. 
A legeredményesebb osztálynak az 5.a bizonyult 836 kg 
gyűjtéssel,  a tanulók közül pedig Major Kata (2.a) és 
Major Sándor (3.a), akiknek családja 380 kg papírt ho-
zott.  Nagy mennyiséggel járult még hozzá a gyűjtéshez: 
Nándori család 347 kg, Varga Milán (5.a) 266 kg, Hor-
váth Dóra (1.b), Horváth Hanna (3.b) és Horváth Benedek 
(5.b) és a Bartha család 280 kg-mal. Köszönjük! 

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELMI ESEMÉNYBEN VETTÜNK RÉSZT  
   A település központjában lévő Csipkesor felújítása 
során környezettudatos megoldásokat is alkalmaznak. 
A projekt részeként szemléletformálás is zajlik, ezért 
a kivitelezők több helyi oktatási intézménnyel is 
együttműködtek a megvalósításban.  A Galamb iskola 
tanulói technika órákon madárodúkat készítettek, a 
SZIGNUM, a Szikszai és az Almási diákjai pedig a 
lakossággal együtt azok kihelyezésében vettek részt. 
Ez az úgy ún. soft program szoros összefüggésben 
van a parkosítással és azzal a szándékkal, hogy a 
belvárosban is meg lehessen a természet szépségeit 
és élővilágát figyelni. Intézményünkből az 5. b osz-
tály vett részt a kezdeményezésben, Borsosné Majo-
ros Melinda tanárnő vezetésével. Munkájukért Farkas 
Éva Erzsébet asszonytól, Makó polgármesterétől kö-
szönő levelet kaptak.  

SPORT, SPORT, SPORT 
Futsal aranyérem 

A 2018. november 3-án rendezett Makó Város és Térsé-
ge Futsal Diákolimpián a SZIGNUM diákjai I. helyezést 
értek el, és ezzel továbbjutottak a megyei elődöntőbe. A 
csapat tagjai: Bohák Nándor 8.b, Tamás Gálos 8.a, Ko-
vács Bálint 8.a, Kurai 
Levente 6.a, Varga 
Sándor 6.a, Bokor 
Richárd 6.a, Tóth-
Kása Ádám 6.a. Fel-
készítő tanáraik: 
Cseszkó Szilveszter és 
Czebe Norbert. Gra-
tulálunk! 


