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XIV. évfolyam 12. szám 2018. december 

A Szent István Egyházi  

Általános Iskola  és Kollégium havilapja 

JUHÁSZ GYULA: BETLEHEM 
(részlet) 

Ó emberek, gondoljatok ma rá,  
S gondoljatok rá holnap és minden áldott 

Napján e múló életnek s legyen 
A betlehemi énekből öröm, 

A karácsonyi álomból valóság 
És békessége már az embereknek! 

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 mindazt a tudást, amire szükséged lesz éle-
ted nagy álmának megvaló-
sításában! Nyolc éven át 
tartó, óriási kalandra hívunk!  
Térképezd fel, mi vár rád az 
úton:  

www.szignum.hu.  

SZIGNUMBA MENŐ… 

Mi a manó? 
Nyílt napok a SZIGNUM 

alsó tagozatán: 
2019. január 29-én, kedden és  

február 13-án, szerdán 
 
SZIGNUMBAN A JÖVŐ! 
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GONDOLATOK – A HÁLAADÁSRÓL 
 
   Évekkel ezelőtt két nagyobb fiam óvodából hazajövet gyakran játszott egy különös játékot. 
Amint kinyitottuk a bejárati kaput, azt képzelték, hogy a ház, ahová érkeztünk, gazdátlan, nem 
lakja senki, minden csupa rejtély benne. Megörültek az udvarnak, a terasznak, benn a szobáknak, s 
úgy viselkedtek, mintha valaki ezt a házat valami hozzánk hasonló családnak készítette volna, aki 
ha erre téved, nyugodtan itt lakhat. Efféléket mondtak: „Nézzétek, épp három ágy van a gyerek-

szobában! Ezek a ruhák itt a szekrényben épp rám jók! Még fogas is van a kabátunknak! Itt fürdeni is tudunk! Va-
laki még ebédet is főzött nekünk!” Teljesen belelkesítették egymást… Én is velük örültem a „talált” háznak, s hogy 
ne legyen olyan egyhangú a játék, próbáltam minden alkalommal más és más tárgyakon, lehetőségeken megle-
pődni. Sokszor elcsodálkoztam, mennyire átélték ezt a játékot. 
   A gyerekek valóban képesek erre. Minden apróságnak örülni, lelkesedni, hálásnak lenni, s ami nagyon fontos, 
nemcsak egyszer! Sok mindenre megtanított engem ez a játék. Észrevenni azt, hogy ami természetesnek tűnik, az 
sem az; hogy amiért már hálát adtam, az nem azt jelenti, hogy már nem kell hálás szívvel gondolnom rá. Hogy 
van valaki, aki, mint ebben a játékban a házat készítette számunkra, a valóságban is gondoskodik rólunk; aki, mint 
a játékban „éppen hozzánk igazította a körülményeket”, a valóságban is ugyanezt teszi. Hogy ezt mi nem mindig 
így gondoljuk? Hogy gyakran más ételt, más házat szeretnénk? Nem tudhatjuk, mikor, mi készül számunkra, de az 
biztos, hogy készül… Év vége közeledtével – ha már ez időre vált szokássá a hálaadás – érdemes végignézni az 
életünkön. Hálát adni Istennek, s nem feltétlen azokért a dolgokért, amelyek az „idei év eredményei”, inkább azo-
kért, amik sokszor természetesnek, megszokottnak tűnnek, ám ha jobban belegondolunk, esetleg körülnézünk, ma-
gunk is látjuk, hogy egyáltalán nem azok. 

Gulyásné Auffenberg Noémi tanárnő 

KÉZMŰVES DÉLUTÁNNAL KÉSZÜLTÜNK ADVENTRE 
 
   Maguk alkotta koszorúkon gyújtották meg az első, lila színű gyertyát december első hét-
végéjén makói családok. Ezzel négyhétnyi várakozás kezdődött el a keresztény hagyomá-
nyok szerint Krisztus születéséig, Karácsonyig.  
   - A most fellobbanó fény számunkra Krisztust jelképezi, az adventi koszorú lila színe a 
megtérésre, a rózsaszín az örömre, a zöld pedig a reményre emlékeztessen bennünket 
az elkövetkező szent időszakban - hívta fel a figyelmet Pálfai Zoltán plébános atya. 
   Az advent szó Úrjövetet jelent, és a karácsonyt megelőző négy hetet jelenti; első va-
sárnapja egyben az új egyházi év kezdete is. Ennek az időszaknak a liturgikus színe a 
lila, amely a bűnbánat szimbóluma. Ezért található az adventi koszorún három lila gyer-
tya és egy rózsaszínű, ez utóbbit a harmadik, az örömvasárnapon kell meggyújtani. Ad-
vent időszakához számos szép hagyomány kapcsolódik, ilyenek a hajnali szentmisék, a 
böjt, a betlehemezés szokása, és a jótékonykodás. 
   Advent első hétvégéjén a plébánia tagjai, a SZIGNUM Önkéntes Szervezete (SZÖSZ) 
és a diákok családjai kézműves foglalkozáson mézeskalácsokat díszítettek és koszorúkat 
készítettek. Utóbbiakat a december 1-jei, szombati szentmisén áldották meg a templom-
ban, amelyek mindegyikén fellobbant az első lila színű, hitet jelképező gyertyaláng.  
   A makói Szent István Király plébánia számos lehetőséget kínál az idén is a Karácso-
nyig tartó időszak bensőséges megéléséhez; hétköznaponként reggel 6 órától rorate 
misék lesznek, Szállást keres a Szent Család kilencedbe lehet bekapcsolódni. Koncertre 
is sor került adventben; december 8-án a 30 éves fennállását ünneplő dr. Mihálka György Városi Vegyeskar lépett 
fel a templomban.                       (sza) 

BOLDOGASSZONY FORRÁSA 
REKREÁCIÓS ÉS LÉLEKMEGÚJÍTÓ  

PROGRAMOK A SZIGNUM-BAN 
 

Szakrális körtánc foglalkozás lesz  
december 22-én, szombaton,  

Baráti Eszter Kinga nővér vezetésével. 
A program ingyenes! 

 
 

További információ: 
www.boldogasszony.hu 

Orgoványi Anikó:  
Frigyes, a hóember (részlet) 

 
Hipp-hopp, eljött December, 

csillagporos szakállában 
csücsül ezer hópehely. 

Megborzong és – HALIHÓ! - 
hullik, kereng, vitorlázik, 
szállingózik már a hó! 

 
Futkosnak a gyerekek, 
kergetik a pelyheket, 

golyót gyúrnak, hengergetnek. 

Hógombócok híznak, nőnek, 
pocakossá gömbölyödnek 

egymás tetejére ülnek. 
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JUBILEUMI AKADÁLYVERSENY A SZIGNUM-BAN 
 
   Kettős évfordulóra emlékezik az idén a makói Szent István Egyházi Általános 
Iskola fenntartója, a Boldogasszony Iskolanővérek rendje. 185 esztendeje alapí-
totta meg kongregációjukat Gerhardinger Boldog Terézia és 160 évvel ezelőtt jött 
létre a Magyar Tartomány.  Ez utóbbiról december 15-én, szombaton egy interak-
tív nappal emlékezett meg a SZIGNUM közössége. 
   1858-ban Münchenből Temesvárra érkezett hat szerzetes és két kisasszony, hogy 
magyar területen oktassanak és neveljenek fiatalokat. A misszió tagjait a Boldogasz-
szony Iskolanővérek rendjének alapítója, Gerhardinger Boldog Terézia választotta ki 
a feladatra. – Október 1-jétől 8-áig tartott az utazás. Megérkezésük után rögtön 
beiktatták őket, 11-én beíratták a gyerekeket az iskolába és másnap már meg is 
kezdődött a tanítás. Innentől számítjuk a kongregáció magyar tartományának mag-
alakulását – tájékoztatott Gottfried Katalin M. Hedvig. A Makón szolgáló iskolanővér 
vezetésével szerveződött a Szent István Egyházi Iskolában egy interaktív nap decem-
ber 15-én, szombaton.  Ezen a SZIGNUM diákjai és tanárai jubileumi akadályverse-
nyen élhették át a 160 évvel ezelőtti kalandos utazást és a missziósok erőpróbáit. – 
A gyerekek lelki ráhangolódását a programra szerzetestársaim is segítik, akik valla-
nak a hivatásukról és még egy közös éneklésre is vállalkoztak. Az ünnepi évünkre 
készült logót rétegenként fogjuk imádság közben összeállítani. Ezt követően habos 
kakaó és kalács várja a feladatok megoldása előtt a tanulókat – avatott be Hedvig 
nővér, aki az emlékező esemény lebonyolításba bevonta nővértársait és pedagógus 
kollégáit is.  
   Az egyes állomásokon a fiatalok számos új ismerettel is gazdagodtak, miközben 
fejtörő és ügyességi feladatokat oldottak meg. Élményeiket rajzokban és útinaplóban 
rögzítették, dekorációkat készítettek és keresztrejtvényt oldottak meg. Az 1858-as 
történések mozzanatai jelentek meg a mostani alkalmon az egyes feladatokban. – A 
bőröndök az utazóládákat szimbolizálják, a kerekesszékes utazás a völgyhídon átke-
lést jelképezi, de ezen kívül igaz-hamis játék, botanikai feladatlap, memóriakártyák 
is segítik az élmények elmélyítését – mondta örömmel Hedvig nővér, akinek lelkese-
dését a résztvevő csoportok is osztották. – Szerintem nagyon jó feladatokat kell meg-
oldanunk. Érdekes történeteket hallottunk és szerintem hasznos ez a nap – értékelt 
Gyüre Brigitta és Nándori Mária, akik csoportjukkal éppen útinaplókat vizsgáltak. A 
jubileumi akadályverseny eredményhirdetéssel fejeződött be, de az ünnepi tanév 
programjai SZIGNUM-ban nem értek véget. Májusban nagyszabású rendtartományi 
bajnokságot szerveznek majd testvérintézményeik diákjainak.  
 
   A jubileumi akadályversenyen az ünneplő szerzetesközösség tartományfőnöknője is 
részt vett. Lobmayer M. Judit nővér erre a különleges tanévre egy képregényt is készí-
tett az 1858-as történésekről. - Szeretnénk, ha a diákok éreznék, hogy egy nagy 
nővérközösséghez kapcsolódnak. Köztünk szoros az összetartás, amit láthatóvá aka-
runk tenni számukra. Egy élő közösség vagyunk, akiknek fontos a szolgálat, ami vi-
szont nagyon sokféle. Ebben a sokszínűségben éljük meg az egységünket, és reméljük, 
ezt tudjuk közvetíteni a tanítványaink felé is. A Küldetéses ember iskolája gondolatot 
próbáljuk tudatosítani a tanulókban is. Ezért minél több alkalmat kívánunk teremteni a 
találkozásokra, az együtt töltött időre. Debrecenben rendtörténeti versenyt és DÖK 
találkozót szerveztünk már, a közeljövőben a Karolinában közös énekes-zenész prog-
ramra, májusban pedig a SZIGNUM-ban sportbajnokságra várunk mindenkit.  
 
A SZIGNUM nevében Tóth Ákos igazgató köszöntötte a közösséget:- Két titkot szeret-
nék megosztani veletek. Az egyik, hogy akik ma közénk jöttek, nem is vendégek. A 
másik, hogy miért vagytok ti is 160 évesek. Amikor középiskolás voltam, megjelent 
egy film, Várlak nálad vacsorára címmel. Nem láttam a filmet, de ez a kedvesen pimasz gondolat, hogy meghívlak 
hozzád vendégségbe, megragadott. Tehát, kedves nővérek, Isten hozott benneteket nálatok, az iskolátokban, örü-
lünk nektek. Ezen a szép ünnepi napon felidézzük azt a bátorságot, hitet, ráhagyatkozást, amit az alapító nővérek 
tanúsítottak, amikor az ismeretlenbe elindultak nyelvtudás, biztos feltételek és előzetes ismeretek nélkül. Ugyanez a 
bátorság jellemzi a Boldogasszony Iskolanővérek 1910-es makói megtelepedését, az 1991-es újraindulást és a 
mostani éveket. Kedves diákok, így vagytok tehát 160 évesek, hogy részesei vagytok ennek a történetnek. Isten 
áldjon mindannyiunkat ezen az ünnepen.  

FÓKUSZ - ÜNNEPLŐ 
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SZIGNUM 

KÉRDEZZ-FELELEK 

1. Mi a SZIGNUM? 

Szent István Egyházi Általános Iskola, fenntartója a Boldogasszony Iskolanővérek, egy kato-
likus szerzetesrend, amely a világ 30 országában jelen van. 

A SZIGNUM (signum) szó latin eredetű, azt jelenti: JEL. 

Hivatásunk szerint JELEK VAGYUNK – nevelésünkkel, diákközpontú oktatásunkkal, keresztény 
értékek szerinti működésünkkel a bennünket környező világban. 

 

2. Miben áll iskolánk ereje? 

Kitüntetett figyelmet fordítunk diákjaink érzelmi nevelésére, kibontakoztatjuk értékeiket, erősségeiket. 

Iskolánk családias hangulatú, barátságos, érzelmileg biztonságos környezetet nyújt diákjaink számára.  

Elkötelezett tanárok nevelik a gyerekeket. Olyan elvárásokat állítunk tanítványaink elé, amiért küzdeniük kell, de 
teljesíthetőek. 
 

3. Mit ígérünk? 

A 21. század iskoláját. Olyan végzősöket, akik ismerik önmagukat, erősségeiket. 

Életkoruk és élethelyzetük szerint képesek a maguk szintjén irányítani saját életüket. 

Felkészítjük őket arra, hogy a választott középiskolájukban jól megállják a helyüket tanulmányi és emberi helyze-
tekben egyaránt. 

Növendékeink magas szintű angol nyelvtudást szerezhetnek (a legigyekvőbbek akár középfokú nyelvvizsgát). 
 

4. Mit várunk a családoktól? 

Együttműködést és nyitottságot. Nevelésünk és oktatásunk akkor sikeres, ha a család és az iskola együtt tesznek a 
gyermekért, ezért kiemelten fontos az állandó párbeszéd a szülők és az iskola között. 

Várjuk, hogy a család fogadja el meghívásunkat gyermekeik nevelésére, tanítására. 

Válaszul mi is bizalmat, együttműködést és színvonalas nevelést, oktatást tudunk biztosítani. 
 

5. Mit értünk modern pedagógia alatt? 

Elsősorban személyességet, egyénre szabott figyelmet, a belső motiváció fenntartását.  

A legfontosabb készségek elmélyítését, amelyek szükségesek az állandóan változó világban  a sikeres alkalmaz-
kodáshoz (szövegértés, digitális készségek, együttműködés, önállóság). 

A tevékenységből fakadó önálló tanulást. 

És mindenekelőtt az iskolanővéri pedagógiai elvek, értékek képviseletét, melyek szerint úgy tekintünk a diákra, mint 
aki: ODAADÓ, FELELŐS, EGYÜTTMŰKÖDŐ, ALKOTÓ, IGAZAT MOND, KERESI AZ IGAZSÁGOT, BÁTOR. 
 

6. Hogyan lehet a SZIGNUM közösségének tagjává válni? 

A nyílt órákon való részvétel segíti a tájékozódást, lehetőséget ad az iskola életébe való betekintésre.  

Nyílt napjaink: 2019. január 29. (kedd), 2019. február 13. (szerda). 

A beiratkozási szándékot a jelentkezési lap kitöltésével kérjük jelezni. A jelentkezési lap januártól személyesen át-
vehető a titkárságon vagy a honlapról letölthető.  

A folyamat az ismerkedő beszélgetésen a kölcsönös szimpátia kialakulásával zárul.  
 

7. Hol tájékozódhatnak a SZIGNUM-ról? 

Elsősorban az iskola honlapjáról: www.szignum.hu és a SZIGNUM hivatalos facebook-oldaláról, amit az iskola 
honlapjáról a legkönnyebb elérni. 

 
A SZIGNUM közössége 



 

 

VISSZAPILLANTÓ 

ANGLIÁBAN JÁRTAM ERASMUS+ ÖSZTÖNDÍJJAL… 
   2018. december 1-je és 10-e között az angliai Birminghamben vettem részt egy nemzetközi intenzív erőszakmen-
tes kommunikációs tréningen, az ERASMUS+ 2018-1-HU01-KA101-047268 projekt keretében. Egy kvéker (azaz 
erőszakmentességet hangsúlyozó keresztény felekezet) tanulmányi házában laktunk, ami ideális helyszín volt közös-
ségi elvonulásra, együtt gondolkodásra, tanulásra, lelki gyógyulásra. Többször hallottam a tíz nap alatt, hogy a 
képzést lelkigyakorlatnak nevezik (retreat).   Remélem, hogy az itt szerzett tapasztalatokról lesz még alkalmam 
beszélni. Most két gondolatot osztok meg az olvasókkal.  
1. Az egyiket a tréning utolsó napján, a záró körben hallottam valakitől, akinek szívügye, hogy a klímaváltozás 
elleni fellépésben ne maradjunk közömbösek:  
Minden, ami él: születik, bontakozik, majd meghal. Bárcsak elenyészne bennünk az a gondolat, hogy túl kicsik vagy 
jelentéktelenek vagyunk. Bárcsak növekednénk annak felismerésében, hogy a következmények emberei vagyunk: 
mert azáltal, amit teszünk, és ahogy tesszük, az következménnyel van mindenkire. Azokban a napokban, mikor 
majd egy fiatal megkérdezi tőlünk: „És te mit tettél, amikor felismerted a közelgő veszedelmet?”  
Akkor de jó lenne, ha – az az út, amelyen a mai naptól járok – lenne a válasz a kérdésére! 
Aki szeretne elmélyedni a témában, keresse fel a https://12characters.org.uk/ oldalt! 
2. A másik egy poszter, amit az alábbi képen láthatunk. 
 

Felhívás Gyerekekhez és Felnőttekhez: 
Gyerekek számára: Le tudod-e fordítani a képen látható karácsonyi ten-
nivalók listáját? Ha igen, készíts egy magyar nyelvű plakátot, majd mu-
tasd meg szüleidnek, és beszélgessetek el róla! Add le nekem vagy küldd 
el a kinga@iskolanoverek.hu címre. Minden résztvevő 
meglepetésajándékban részesül. ☺ 
Felnőttek számára: Ezek a gondolatok nem csak karácsonykor érvényesek. 
Van-e kedvük figyelni arra, hogy a karácsonyt követő 40 napban saját 
életükben mit jelentenek ezek a mondatok? Akik szívesen beszélgetnének 
erről, azokat várom február elején egy később egyeztetett időpontban. 
Email: kinga@iskolanoverek.hu   

Baráti Eszter Kinga nővér 
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VÁNDORMUZSIKUS JÁRT A SZIGNUM-BAN 
 
   Hagyományosan december 13-án láttuk vendégül a város nagycsoportos óvodásait. A gye-
rekek a SZIGNUM Luca délutánján kézműveskedtek és bátorságpróbát teljesítettek, miközben a 
népszokásokkal is megismerkedtek. A program zárásaként vándormuzsikus szórakoztatta őket. 
   Iskolánk kreatív tevékenységekkel, énekléssel és érdekes, átmozgató feladatokkal várta a 
kicsiket, akik az ünnepvárás jegyében verseket és mondókákat is megtanultak. - Az iskolánk 
erre az évre Bátor évet hirdetett. Ehhez kapcsolódik a kerettörténetünk, amelyben játékos 
feladatokat oldanak meg a gyerekek. A próbák teljesítéséért egy igazi tarisznyában gyűj-
tik a kincseket, miközben megismerkednek az alkalom népszokásaival is. Természetesen, az 
oktatási profilunkhoz illően, kicsit az angol nyelvet is belecsempésztük a foglalkozásokba – 
avatott be Varga Erika.  
   A szervező alsó tagozatos munkacsoport vezetője elmondta, törekedtek arra, hogy élmé-
nyekkel teli és vidám délutánt biztosítsanak a kicsiknek, akik a tanítók segítségével apró 
emlékeket, könnyen elkészíthető karácsonyi dekorációt is hazavihettek. A program az intéz-
mény számára jó lehetőséget biztosított arra, hogy az érdeklődő családok kicsit közelebb-
ről megismerhessék a SZIGNUM-ot. A makói EFI munkatársai pedig az iskolaérettség téma-
körében tartottak előadást. Ezt követően kötetlenül lehetett beszélgetni az iskolában tanuló 
diákok szüleivel, akik készséggel válaszoltak a felmerült kérdésekre. 
    – Tudjuk, hogy az iskolaválasztás komoly döntés. Ebben szeretnénk a saját tapasztalata-
inkkal segíteni. Úgy vélem, hiteles és befogadható, ha személyes véleményeket hallanak a 
jelenlévők – értékelt Kis-Jakabné dr. Szedoglavits Jolán, akinek két fia már a SZIGNUM-
ban tanul és jövőre itt lesz első osztályos a kislánya is.   
   Miközben az anyukák és apukák komoly témákról beszélgettek, az óvodások felhőtlenül 
szórakoztak. A hagyományőrző Luca-napi délután végén a kicsik egy igazi vándormuzsikus-
sal ismerkedhettek meg. – 25 esztendeje járom az országot és a világot a meséimmel, ame-
lyekbe mindig bevonom a gyerekeket és a felnőtteket. Ezúttal a mai ünnephez méltón a ha-
gyományokat járjuk körbe. Kotyolni fogunk, boszorkányt keresünk és biztosan találunk is – 
vélekedett Gulyás László.                
                                                                                                                                          Sz.A. 



 

 

„TUDJ TÖBBET - ÉLJ JOBBAN” 
 
   Ezzel a címmel hirdettek a makói Hagymaházban az alsó tagozatos gyermekek számára interak-
tív foglalkozást közlekedés témakörben. Iskolánkból a második évfolyam vehetett részt a progra-
mon 2018.december 5-én. 
A gyerekek hat állomáson ismerkedtek a közlekedés, segítségnyújtás, baleset megelőzés, kerékpá-
ros közlekedés szabályaival. Bővítették ismereteiket a KRESZ táblák megismerésében és a kötelező 
kerékpár felszerelések használatában. Két állomás is volt, amelyen igazán jól érezhették magukat. 
Az egyik egy épített KRESZ pálya kipróbálása kerékpárral, gyalogátkelővel és jelzőlámpával. Bi-
zony akadtak érdekes közlekedési helyzetek.  
A másik az elsősegély nyújtása. Nagyon sok hasznos információt tanulhattak meg, hogy mi a teen-
dő, ha olyan helyzetbe kerülnek, ahol életet kell menteni. Egy baba segítségével az újraélesztés 
folyamatát is mindenki megfigyelhette. 
   A foglalkozások végén ajándékcsomaggal térhettünk vissza az iskolába. Kaptunk láthatósági 
mellényt, sapkát, matricát és színes ceruzát. Köszönjük, hogy ott lehettünk! 

A SZIGNUM másodok évfolyamos diákjai 
Fotó: Szalainé Bálint Rózsa tanítónő 
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MESEOPERETT A SZEGEDI NEMZETIBEN 
 

   A közelmúltban többszáz fős gyereksereg özönlötte el a Szegedi Nemzeti 
Színház nézőterét: a repertoárból a Szaffi c. meseoperettet tekinthették meg a 
SZIGNUM érdeklődő alsó és felső tagozatos diákjai.  
   Aki szereti a meséket, ebben a sztoriban sem csalódhatott, de sokkal többet 
adott ez a darab: egyszerre irodalmi alkotás, hiszen Jókai Mór A Cigánybáró 
története adja a cselekmény alapját, emellett ifj. Johann Strauss dallamai csen-
dülnek fel élőben a zenekar előadásában, valamint a bábművészet is megjele-
nik az előadásban: a macskát marionett technikával mozgatja egy színész. 
   Számos mesei elem fellelhető a játék során – a csatázó katonák a jelmezek-
nek, a puzzle-vár díszletének és a zenére komponált mozgásoknak köszönhetően egyaránt gyermekkoromat idéz-
ték vissza: megelevenedett előttem a rajzfilmekből ismert színes világ, ahol díszes egyenruhákban és fegyverzettel 
(ezúttal ritmusra) hadrendben szaladgálnak a katonák, megpróbálnak felkapaszkodni a várfalra… – én ettől 
kezdve bevonódtam a darabba. Szaffi, a macska pedig a filmes animáció világát idézte meg: gesztusaival, tekin-
tetével, mozdulataival egyaránt.  
   A mesén kívül pedig életre kelő (Az aranyember c. regényt több ízben megidéző) történet: Ahmed pasa kislánya, 
Szaffi és Jónás egymásba szeretnek – a történet happyenddel zárul.  
   Közben pedig a mese, a művészet eszközeivel, láthatatlanul tanítja gyerekközönségét: a sertéskupec „rózsaszín 
világa” talmi, az anyagi javak értéktelenek Jónás számára, hiszen ő Szaffiban ismeri fel az igazi kincset és rájön, 
hogy érte kell küzdenie. Mindez a történet a török és a cigány nép kultúrájával megfűszerezve az idegen népek 
elfogadásához ad alapot. A vándorcigányok szabad és szertelen élete mozgalmas táncok megjelenítésével válik 
láthatóvá. 
   A szünetet is alaposan kihasználtuk: a gyerekek többsége lenézhetett a zenekari árokba. Köszönet illeti Győrfi 
Józsefné Mónikát, aki évek óta szívügyének tekinti a színházlátogatás ügyét, illetve a kísérő kolléganőket: Halász 
Imolát és Kerekesné Dócs Nikolettát. Én magam pedig köszönettel tartozom az élményért. 

Mészáros Ildikó drámapedagógus 

ÜNNEPI DÍSZBE ÖLTÖZÖTT A SZIGNUM!  

 

 
Köszönjük kreatív diákjaink 
és pedagógusaink munkáját! 



 

 

JÓZSEF ATTILA – INTERAKTÍVAN 
 

   A két hetedik és egyik nyolcadik osztályunknak lehetősége nyílt egy „rendhagyó 
irodalomóra” keretében egy különleges előadás megtekintésére: József Attila sze-
mélyiségét, versvilágát idézte meg Tóth Péter Lóránd József Attila- és Radnóti-
díjas versmondó, versvándor. 
   Nem passzív befogadásra épített az előadó: az első pillanattól fogva bevonta a 
diákokat az előadó – hátulról egy egyszerű kabátban-kalapban indult előre: meg-
szólítva közönségét „Csókol Attila!”.  
   Ilyen és hasonló, akciódús jelenetekben bővelkedett az „óra”: értő interpretáció-
ban hallgathattunk meg verseket, ezekhez kiegészítésként pedig naplórészleteket, 
a Curriculum vitae-ből életrajzi elemeket ismertünk meg – egységbe fonva a verset 
és a prózát.  
   Bizonyára a gyerekek sokáig emlékezni fognak a személyes kötődésekre; arra, 
hogy előadó versvándor mind tanárként, mind személyes barátságait megidézve 
mutatta be versekhez való kötődését. (Erre bizonyíték az is, hogy egy következő, 
reflektáló órán többeknek sikerült legalább 30 emléket írásban is rögzíteniük.) 
   Magyartanárként és drámapedagógusként azért vagyok különösen is hálás, mert nem egyirányú információátadást 
hallhattunk, hanem az előadó a gyerekeket (és a kolléganőket) megszólította, előre hívta, bevonta művészi játékába.  
   Meghatóak voltak azok a részek, amikor két vers többször is elhangzott (Jordán Tamás nyomán) háromféle interp-
retációban. 
   Köszönjük, hogy a múzeum és az Espersit ház vendégei lehettünk és ott emlékezhettünk meg József Attiláról – halá-
lának évfordulója (december 3-a) kapcsán. A kiállított emlékek, az autentikus környezet hitelesítették a Csengeriné 
Szabó Éva múzeumpedagógus és a Tóth Péter Lóránd által mondottakat. Köszönet a „versvándornak” a versek átélt 
közvetítéséért, a személyessé tett emlékekért és emlékezésért.  
   Szívesen és örömmel megyünk a múzeumba máskor is, kedveljük az interaktív-jellegű, diákokat megmozgató kez-
deményezéseket.                 Mészáros Ildikó magyartanár 
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SÉTÁLTUNK AZ EGÉSZSÉGÉRT 
Részt vettünk az Európai Sporthét keretében meghirdetett Világ Gyalogló Nap kezdeményezésben, 
amelyben az idén tizenhétezren fedezték fel országunk természeti szépségeit. Az októberi al-
kalmon, háromszáz útvonalon lehetett hazánk szebbnél-szebb tájain barangolni. Az akcióba 160 
oktatási-nevelési intézmény kapcsolódott be, köztük a makói Szent István Egyházi Általános Iskola 
is. A SZIGNUM elkötelezett az egészséges életmód népszerűsítése iránt, mert a gyaloglás pedig 
kitűnő időtöltés, testi-lelki kikapcsolódás és feltöltődés, amelyet mi is támogatunk. Aktivitásunkat a 
Magyar Szabadidősport Szövetség (MASPORT) oklevéllel ismerte el.  
 

‘NEAT’URE WALK - Leo Langlois  
   A person can forget what treasures surround us when we become so focused on 
our responsibilities. I keep discovering this notion throughout my life as it dissipates 
in time. How this idea returned to me was from a nature walk program the school, 
Szent Istvan, has provided.  
   When I had first received the invitation to accompany a few fellow teachers 
and students on the walk, I saw it more of a daunting task; would I be able to 
keep order amongst the students from roaming and causing chaos? Then came a 
thought that crept into my mind with curiosity about how students behave outside 
of the classroom and amongst the teachers. I accepted what I thought was to be a 
task but became a friendly reminder.  
   The conditions were perfect for such a walk on an Autumn day, sunlight piercing the canopy of the golden trees 
accompanied with a light breeze. Once the walk commenced, I was immediately swarmed with statements and 
questions by a group of students. Eventually order came about and interesting conversations began, stories were 
exchanged about the supernatural and scary moments that were enhanced by imagination mixed with fear then 
came a plethora of facts about wolves and pups.  
   As I started to tire from hearing the endless facts about our canine friends and to tell other students to keep up 
with the group, we reached a point in a field where something clicked in my brain as the students started to run free 
in the field with plants in their hands leaving a white trail of floating seeds while howling like wolves. I let loose, 
began running and howling along with them; an activity I haven’t done in awhile and it felt free. The experience put 
wonder in what appeared mundane.  
   Since this neat nature walk, I loosely follow the path we took and have even taken up the hobby of drawing pic-
tures of the landscape in order to not forget about this little gift that was given to not just me, but to all of us. The 
students did not seem to have forgotten it, there is more for us to learn from them then just listening to their words, 
but from their actions.  



 

 

KÉPES HÍREK 
 

Roxanne nővér látogatott hozzánk 
November 21-én fenntartónk, a Boldogasszony Iskolanővérek rendje általános főnöknő-
je, Roxanne Schares nővér tett látogatást a SZIGNUM-ban. Jézusról nevezett Boldog 
Gerhardinger Mária Terézia alapító anya 12. utódját angol nyelvű énekkel és köszön-
téssel fogadta közösségünk. Roxanne nővér jelenleg Kenyában, Nairobiban él, és az 
ideiglenes fogadalmasok képzőjeként szolgál az afrikai tartományban. A makói látoga-
tásra a magyar tartomány vezetője, Lobmayer M. Judit nővér kísérte el. 
 
 

Angol nyelvű szentmisét tartottunk 
2018. november 23-án, pénteken közös szentmisével emlékezett meg Boldog 
Gerhardinger Terézia anya boldoggá avatásáról a SZIGNUM.  A 33 esztendeje, 1995. 
november 17-én történt eseményre angol nyelvű szertartással készült az iskola közössé-
ge, amelynek szervezője a makói nővérközösség volt. Az alkalmon az iskola diákjai és 
pedagógusai együtt ünnepeltek.  
 
 

Angol nyelvi siker 
A Makói József Attila Gimnázium által meghirdetett The Game of Life elnevezésű angol 
nyelvi versenyen összesen 19 csapat vett részt a térségből. A SZIGNUM 3, 3-4 fős csa-
pattal képviseltette magát a 7.a osztályból. Ügyes hetedikeseinknek a 14., 9. és az 
előkelő első helyezést sikerült elnyerniük! A győztes csapat nyereménye, hogy elmehet a 
makói ExitZone szabadulószobába. A győztes csapat tagjai: Baranyi Márkó, Föedl Fer-
dinánd, Halmágyi Gábor, Juhász Martin. Felkészítő tanárok: Miklós Júlia és Baloghné 
Kovács Éva. Gratulálunk! 
 

Facsemetét ültettünk 
A SZIGNUM is részt vett abban a városi akcióban, amelyen 50 magas kőrist ültettek el a vásártéri 
lovaspálya körüli ligetben. A november 30-ai eseményen közel 40 helyi oktatási-nevelési intéz-
mény, ciivil szervezet és klub képviseltette magát. Iskolánk tanulói közül Halmágyi Gábor, Hatvani 
Viktória és Tar Bernadett járult hozzá munkájával a város zöldfelületének növeléséhez. A facse-
meték elültetése ezen felül egy szimbolikus cselekedet is volt, mely a jövőbe vetett hitet jelképezi. 
Köszönjük diákjaink közreműködését. 
 
 

A SZIGNUM-ban járt a Mikulás! 
Az idén is meglátogatta iskolánk diákjait Szent Miklós püspök, aki sok feladata 
miatt ezúttal egy nappal korábban érkezett közénk. Az 1-6. évfolyamos tanu-
lók és pedagógusaik az alkalomhoz illő öltözettel, a harmadikosok ezen kívül 
pedig énekekkel és versekkel is várták a nagyszakállú látogatót, aki idős kora 
miatt már nem vállalta azt, hogy minden osztályba ellátogasson, de a tornate-
remben sok jó szóval, apró meglepetéssel köszöntött mindenkit. A remek hangu-
latú délutánon bárki közös képet is készíthetett a Mikulással, aki dolgozóink 
gyermekeit is megajándékozta. Várjuk közénk jövőre is! Köszönet Győrfi Jó-
zsefné és Kerekesné Dócs Nikoletta tanítóknak a meghívásért és a szervezésért.  
 

Ügyes rajzosaink 
Az én CSALÁDI KÖRöm – a jövőben címet viselő alkotópályázatra 198 általános- 
és középiskolás diák jelentkezett Makóról és térségéből. Az egyéni és közösségi 
munkákat december 10-én díjazták, amelyekből kiállítás is nyílt. A tárlat 2019. 
január 5-éig tekinthető meg a Hagymaház aulájában. A SZIGNUM diákjai közül 
többen kaptak elismerést pályamunkájukért.  Az alsó tagozatosok közül 2. helye-
zést ért el Bány Boglárka és Szabó Hanna Panna (4.b), dicséretben részesült Hor-
váth Hanna Júlia, Föedl Hédi, Takács Luca (3.b), Bartha Dóra, Major Kata és Gre-
gor Szonja (2.a). Gratulálunk diákjainknak és felkészítőiknek: Halász Imola, Szeke-
resné Rácz Mariann, Szabó Anita Mária, Balogh Kovács Éva, Győrfi Józsefné, 
Kúszné Nagy Tímea pedagógusoknak.  
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Ünnepi testületi ülésen adtuk elő a betlehemest 

   Makó Város Képviselőtestületének december 12-i, ünnepi testületi 
ülésének kezdetén, a SZIGNUM 2.a osztályosai adták elő karácsonyi 
pásztorjátékukat. Farkas Éva Erzsébet polgármester közösségi olda-
lán tett bejegyzésében is köszönetet mondott a szép betlehemesért, 
amelyre Varga Erika tanítónő készítette fel diákjait. A városvezető 
külön kifejezte háláját a közösen mondott áldásért:  
"Üdvözlégy kis Jézus, Szeretet Királya, 
Hozz békét és áldást sok magyar családra! 
Epedve vár most Rád híveid nyája. 
Térdre hullva kérünk, ím előtted esdve, 
Boldog karácsony adj minden jó embernek!"  
Gratulálunk az osztálynak és felkészítő tanáruknak, külön köszönet a szülők által nyújtott segítségért és támogatásért.  
 

Luca nap a múzeumban 
December 13-án múzeumpedagógiai foglalkozás keretében ismerkedtek 4.b osztályos 
diákjaink az alkalomhoz kötődő népszokásokkal és hagyományokkal a makói József 
Attila Múzeumban. A tanulók kézműveskedtek is; hűtőmágnest és olyan búza süni alapot 
készítettek, amely öntözve „tüskét” növeszt. Köszönet a vidám és tartalmas óráért a mú-
zeum munkatársainak és Szalainé Bálint Rózsa tanítónőnek.                      (fotó: JAMUZ) 
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FIDELIS NŐVÉRNEK RÉGI ÁLMA VÁLT VALÓRA PERUVAL 
 

   Képes beszámolót tartott december 10-én a SZIGNUM-ban a limai iskolanő-
véri misszióban szerzett élményeiről Nyúl Patrícia M. Fidelis SSND. A szerzetes, 
aki jelenleg a makói rendház tagja, gyermekkora óta vágyott a Dél-amerikai 
országba, ahol nemrégiben egy hónapot tölthetett. Ezt a szolgálatot 2019 nya-
rától újabb két esztendő követi majd. 
   Fidelis nővérben már egészen fiatalon tudatosult, hogy misszionárius sze-
retne lenni. Ennek gondolatát családi élményeihez is köti. – Első osztályos 
koromban még nem tanulhattam hittant, de végül kikönyörögtem a szüleim-
től, hogy járhassak. Van egy ikertestvérem, aki először nem csatlakozott hozzám, de én vele akartam elsőáldozó 
lenni.  Ez a küldetés olyan jól sikerült, hogy ő később pap lett, édesanyám pedig, aki felnőtt korában járult először 
a szentségekhez, hitoktató – avatott be a makói rendház tagja, aki a gimnáziumi évei alatt találkozott először Pe-
ruban hivatást teljesítő szerzetesekkel és csatlakozott azok hazai csoportjához.  
   Élete egyik legnagyobb döntésének tartja, hogy végül nem hozzájuk, hanem a Boldogasszony Iskolanővérekhez 
lépett be, 1999-ben. - Azért választottam ezt a közösséget, mert tisztában voltam azzal, hogy tanító akarok lenni, 
és hogy ez a rend a világ számos országában jelen van. 2005-ben adódott egy lehetőség, hogy ideiglenes misszi-
ós legyek egy évre. Akkor újra közel kerültem ahhoz, hogy teljesüljön az álmom, végül Afrikában, Gambiában töl-
töttem a szolgálatomat – összegzett az előadó, aki azonban nem adta fel, hogy egyszer Peruba és azon belül is 
Cuscoba eljusson. – Azért vonz, mert itt nagyon szegény sorsú emberek élnek és komoly szükség van olyanokra, 
akik közéjük mennek. Én mindig vágytam arra, hogy olyan helyen szolgáljak, amire kevesen vállalkoznak – beszélt 
motivációiról Fidelis nővér és hozzátette, bárhová is került eddigi élete folyamán, fontos volt, hogy Istenhez vezesse 
a rábízottakat. Azt, hogy ezt egy távoli országban és kultúrában tegye, önmaga számára tartja lényegesnek.  
   Gambiai küldetése után azonban újra Magyarországon volt rá szükség, míg két esztendeje kapott egy szemé-
lyes meghívást Peruban élő nővértársaitól. Tartományfőnöknője erre igent mondott és így a tanév végén elutazhat 
Dél-Amerikába, ahol két évet tölt majd el. Ezt egy hónapos tanulmányút előzte meg idén augusztusban, a főváros 
Limában. – Hihetetlenül más világba kerültem, ahol végig azt kerestem, mit akar velem az Isten. A zord körülmé-
nyek és a rendkívüli hideg időjárás ellenére is kaptam válaszokat a kérdéseimre. A célom az volt, hogy megismer-
jem a nővérek munkáját és szokjam a körülményeket. Igen intenzív időszak volt, amelyben önma-
gamról is nagyon sokat tanultam – idézte fel élményeit Fidelis nővér, amelyekről vetített képes 
beszámolót tartott az érdeklődőknek a SZIGNUM-ban.                                  (Szabó Anita) 

KÜLDETÉSBEN 

Megjelent a Boldogasszony Iskolanővérek kiadványa, Küldetésben 2018. címmel. A nyolcoldalas 
újságban színes történetek találhatók a nővérek vállalásairól, szerte a világban. A hírlevelet 
ajánljuk mindazoknak, akik szeretnének olvasni arról, miként élik küldetéses életüket a rend tag-
jai.  



 

 

KARÁCSONYI SZERETETHIMNUSZ 
 

Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocs-
kákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok 
egyéb, mint díszletrendező. 
Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kiló számra, 
ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készí-
tek elő, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint 
szakácsnő. 
Ha a szegénykonyhán segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi éne-
keket éneklek, és minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a csa-
ládom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit sem használ nekem. 
Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem 
fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de nem 
Jézus Krisztus a szívem titka, akkor nem értettem meg, hogy miről szól a ka-
rácsony. 
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje. A szeretet 
hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát. 
A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is. 
A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi 
porcelán és odaillő asztalterítő van. A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, 
hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni. 
A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem 
tudják viszonozni. 
A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. 
A szeretet soha el nem múlik. 
A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak. 
A szeretet ajándéka megmarad.                                        

                                                                      (Forrás: Internet) 
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MIÉNK EZ AZ OLDAL 



 

 

FÜRKÉSZ OLDAL 
FÜRKÉSZ rovatba  

- válogatta az IDB -          
 

ÉRDEKES TÖRTÉNETEK 
HÓNAPRÓL HÓNAPRA: 
December: Valótlannak 
tűnő “kutyapók” rejtőzik 
az ecuadori esőerdő mé-
lyén 
   Valószerűtlennek tűnő, 
parányi élőlényt örökített meg Andreas Kay tudós az 
ecuadori esőerdő mélyén, ahol a világ talán legkülönö-
sebb kinézetű ízeltlábúja rejtőzik. A Metagryne 
bicolumnata néven ismert kaszáspókféle meglehetősen 
aprócska, ugyanakkor igencsak feltűnő jelenség, hiszen 
feje (pontosabban előteste) leginkább egy kutyára em-
lékeztet. Még mindig nem tisztázott, hogy milyen célt 
szolgál figyelemreméltó külleme, de valószínűleg a ra-
gadozókat hivatott elriasztani. A fülszerű nyúlványok és 
a szemre emlékeztető pöttyök azt a látszatot keltik, 
hogy az aprócska lény nagyobb, mint valójában, ezzel 
megtévesztve a ragadozókat. Erre azért van szükségük 
mivel ezek az ízeltlábúak teljesen veszélytelenek, nem 
rendelkeznek méregmirigyekkel. 
A kutató egy tavalyi expedíció során készített felvétele-
ket a különleges faj egyik képviselőjéről, de képei csak 
most kezdtek világszerte feltűnni és igencsak meghök-
kentették az embereket.  Ezek a képek hűen tükrözik az 
állatvilág hihetetlen sokszínűségét és azt, hogy milyen 
különleges élőlények rejtőzhetnek még a vadonban, me-
lyek létezésről még csak nem is tudunk. 
 

Gondolatok:  
A mézeskalácsról 

1.A méz  egészséget, 
boldogságot jelentő 
étel, a népi gyó-
gyászat egyik be-
vált alapanya-
ga  szerte a vilá-
gon. A mézből tar-
tós és tápláló szárazsütemény készíthető, így a mézes-
kalács sok nép több ezer év óta ismert eledele.  

2.Régészeti leletek azt bizonyítják, hogy a mézeskalács 
készítése egyidős a méz használatával, és már az 
ókorban is ott illatozott az ínyenc rómaiak asztalán. 

3.Igaz, nem ették meg, vagy csak titokban, mert isteneik-
nek az állatáldozat helyett inkább állat formájú mé-
zeskalácsot ajánlottak fel.  A halottak szájába is mé-
zeskalácsot tettek, hogy ezzel engeszteljék ki az alvi-
lág istenét, Cerberust. 

4.A magyarok a honfoglalás előtt már ismerték a mézet 
és a mézsört. A Szent István korabeli, saját méhészettel 
rendelkező kolostorokban már ekkor foglalkoztak mé-
zeskalácsossággal és mézes italok készítésével. 

5.Debrecen volt az egyik központja a hazai mézeskalá-
csos mesterségnek, ahol évszázadokon keresztül kiváló 
minőségű, messze földön híres mézeskalácsot készítet-
tek, és persze készítenek ma is.  

 ELKÉPESZTŐ BÁTORSÁG:  

Gyere velünk moziba! 
Filmajánló:  
Mary Poppins  
visszatér.  
– amerikai családi film 
A Mary Poppins vissza-
tér a gazdasági vál-
ságtól sújtott, 1930-as 
évekbeli Londonban 
játszódik, 24 évvel az 
első rész után. Michael Banks három gyermekével és 
házvezetőnőjével, Ellennel még mindig a Cherry Tree 
Lane-en lakik, és abban a bankban dolgozik, melyben 
egykoron apja is. Jane Banks anyja nyomdokába lépve 
áll ki a munkavállalók jogaiért, miközben segítő kezet 
nyújt Michael családjának. Miután Michaelt súlyos vesz-
teség éri, a talányos dadus, Mary Poppins ismét felbuk-
kan az életükben, és különleges 
varázsképességei, no meg a 
mindig vidám lámpagyújtogató, 
Jack segítségével segít a csa-
ládnak ismét felfedezni az élet 
örömeit és csodáját.  

 

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 gom-
bokból, Kinder-figurás mütyürökből, kefékből, csipeszek-
ből készült szí-
nes kutyák mo-
dern szobrok. 
Mindegyiknek 
egyénisége van. 
A játékos mű-
vész munkái kü-
lönböző modern 
művészeti kiállí-
tásokon is szere-
pelnek. 
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Egy perc humor:  



 

 

SPORT, SPORT, SPORT 
SZIGNUM-os éremeső a városi terematlétika bajnokságon 

    A megmérettetésre november 29-én került sor a városi 
sportcsarnokban, melyen iskolánk 25 érmet (10 arany, 9 ezüst, 
6 bronz) szerzett. 22 fővel képviseltette magát a SZIGNUM, 
ebből 19-en szereztek érmet, közülük hatan (Balogh Márk 4.a, 
Varga Tamás 3.a, Ádók Emma 2.a, Föedl Hédi 3.b, Kallós Dá-
vid 3.b, Modok Csaba 3.b) két éremmel büszkélkedhettek. A 
versenyzők három számban (rajtverseny, helyből távolugrás, 
medicinlabda dobás) mérték össze erejüket.  
   Az alábbi eredmények születtek: Ádók Emma (2.a) futás I., 
ugrás II. hely, Kardos Rita Illangó (1.a) ugrás I. hely. Kelemen 
Dávid Tamás (1.a) futás II. hely, Mohl Patrik (1.a) ugrás III. 
hely, Igaz Noémi (1.b) medicinlabda dobás I. hely.  Modok 
Csaba (3.b) futás III. , medicinlabda dobás II. hely, Föedl Hédi 
(3.b) futás II., ugrás I. hely. Kallós Dávid (3.b) ugrás I., medicin-
labda dobás I. hely, Dömösi Kamilla (2.a) ugrás III. hely, Ta-
kács Luca (3.b) medicinlabda dobás I. hely. Qunaj Leonita (2.b) 
medicinlabda dobás II. hely, Varga Tamás (3.a) ugrás I. , me-
dicinlabda dobás II. hely, Nagy Milán (3.a) ugrás II. hely, 
Nagy-Berta Dávid (3.a) medicinlabda dobás III. hely, Székely-
hidi Hanna Boglárka (3.b) medicinlabda dobás II. hely. Bány 
Boglárka (4.b) futás III. hely, Balogh Márk (4.a) ugrás II., medi-
cinlabda dobás I. hely, Joó Boglárka Réka (4.b) medicinlabda 
dobás I. hely, Török Gergő Csaba (3.a) ugrás III. hely. Gratu-
lálunk a versenyzőknek és felkészítőjüknek, Kanderné Németh 
Györgyi tanárnőnek.  

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 Tördelés: Hudák Szabolcs  
Fotó: Mészáros Ildikó 
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ESEMÉNYNAPTÁR 
2018. december – 2019. január 

12.20. cs Karácsonyi szünet kezdete 

12.25. k 4.ab- osztály előadásában pásztorjáték a 
9 órás szentmise keretében 

2019. Bízzuk Újra Életünket Krisztusra! 

01.02. sze Karácsonyi szünet vége 

01.03. cs Szünet utáni első tanítási nap 

01.06. v Osztálymise: 8. évf.+pontszerzés 

01.07. h Házszentelés 

01.07-08. 
h du.-k de. 

Ebédfizetés 

01.19. szo Központi írásbeli felvételi vizsgák 9. évfo-
lyamra 

01.20. v Osztálymise: 7. évfolyam 

01.22. Magyar kultúra napja 

Majorette sikerek 
   A december 8-án, Mórahalmon rendezett Mikulás Open 
Országos Majorette Versenyen Basic Cadet Pom Mini kategó-
riában a Széll Zoé, Kaposvári Dorina (5.b), Forgács Regina 
(6.b) alkotta trió I. helyezést ért el. Basic Cadet Pom Trió kate-
góriában pedig ugyancsak a dobogó legfelső fokára állha-
tott az a formáció, amelynek tagja volt Széll Zoé (5.b). Gratu-
lálunk a Makói Majorette TSE versenyzőinek! 


