
 

 

        

XV. évfolyam 1. szám 2019. január 

2018/2019: BÁTOR ÉV 

A Szent István Egyházi  

Általános Iskola és Kollégium havilapja 

FONTOS INFORMÁCIÓK A LEENDŐ 
ELSŐSÖK ÉS SZÜLEIK SZÁMÁRA: 

 

SZIGNUM alsó tagozatos nyílt nap: 
 

2019. január 29. (kedd) 
2019. február 13. (szerda) 

 

Ismerkedő elbeszélgetések időpontjai: 
2019. február 2. (szombat) 

2019. február 15. (péntek délután) 
 

jelentkezési lap beadási  
határideje: 

2019. január 31. (csütörtök) 
2019. február 13. (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 
 

Újesztendő, 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! 
Újesztendő, 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!” 

FARSANG NAPJÁN 
 

Farsang napja eljött már, 
kezdődik a jelmezbál, 
zeneszóra vígan lép, 
ring a tarka báli nép. 

 
Nagy mulatság van itt ma, 

ezerféle maskara 
perdül-fordul, integet, 

búcsúztatja a telet. 
 

(Lévay Erzsébet) 
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SZÜLŐI VÉLEMÉNYEK 
Miért is ajánlom a SZIGNUM Iskolát fél év eltelte, saját tapasztalat alapján a szülők figyelmébe? 

 
„Óriási öröm számunkra, amikor a gyerekeink örömmel mennek iskolába. Kedvesek és segítőkészek a pedagógu-
sok. (És a büfés nénit se felejtsük ki.) Elégedettek vagyunk a felkészítéssel, a törődéssel és a családias légkörrel. Így 
számunkra nem is volt kétséges, hogy a harmadik gyermekünket is a SZIGNUM-ba íratjuk. Kislányunk nagyon sokat 
fejlődött és komolyodott, amit nagyon szépen köszönünk a tanárainak.”                         Székelyhidiné Köblös Márta 

BEFOGADÁS - ÜNNEP 
   2019. január 7-én az idei tanév első osztályos diákjait teljes jogú iskolatársaink-
ká fogadtuk. Fontos számunkra, hogy most, amikor már van tapasztalatuk az isko-
lai életről, erősödjön bennük a közösséghez-tartozás tudata. Az 1.a és 1.b osztály 
tanulóit testvérosztályaik, az 5.a és 5.b tanulói vezették fel a színpadra, ahol 
igazgató úr köszöntötte őket. Elhangzottak a neveik, és egy-egy mécsest letettek 
nevükben a nagyobbak a színpad peremére. A fény újra és újra jelzi, hogy Krisz-
tus, a Világ Világossága, a mi életünkbe fényt hoz, irányt mutat. A 3.a osztály „A 
hosszú út Betlehembe” című történetet mutatta be ajándékul az elsősöknek. Min-
dannyian érdeklődve, örömmel néztük. Újra és újra jó, ha figyelünk arra, hogy 
felfedezzük egymásban és önmagunkban is az értékeset, szépet – mindazt, amivel segíteni tudjuk egymás életét, 
növekedését. A történet jó példát mutatott ennek megvalósítására. Az előadást követően ötödikeseink mondták el a 
befogadó szavakat. Kifejezték, hogy az iskola közösségéhez tartozó diákok részesednek a Boldogasszony Iskola-
nővérek lelkiségében is.  
   Ünnepségünk kapcsolódott a Vízkereszt, azaz Urunk megjelenésének ünnepéhez. Hagyomány a házszentelés eb-
ben az időszakban. Közös ima után Zoltán atya és István atya minden osztálytermet felkeresett, és megszentelt – 
ezzel egyrészt az épületet, másrészt a benne tanuló diákokat, itt dolgozó felnőtteket Isten oltalmába ajánlotta. 
Köszönjük a segítséget minden diáknak, kollégának!                                           Hedvig nővér 

FÓKUSZ - ALSÓ TAGOZAT 

SZIGNUMBA MENŐ… 

Mi a manó? 
 

Nyílt napok a SZIGNUM  
alsó tagozatán: 

 
2019. január 29-én, kedden és  

február 13-án, szerdán 
 

SZIGNUMBAN A JÖVŐ! 

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! 

SPORT, SPORT, SPORT 
Az olaszországi 

Caneglianoban rendezett  
január 20-ai Nemzetközi Kick-Box 
Versenyen Pusztai Ábel (2.a) 24 
kg-os és 27 kg-os kategóriákban 
a dobogó harmadik fokára állha-

tott. Gratulálunk a kiváló ered-
ményhez! 



 

 

LEENDŐ ELSŐS TANÍTÓINK 
Kúszné Nagy Tímea (of.) 
Diplomáját a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai karán, tanító-hitoktató szakon 
szerezte ember- és társadalomismeret műveltségterülettel kiegészítve 2003-ban.  A főiskola elvégzése 
óta dolgozik a SZIGNUM-ban. Eleinte kollégiumi csoportvezetőként tevékenykedett, majd miután a PTE 
Illyés Gyula Főiskolai Karán angol műveltségterülettel egészítette ki diplomáját, az iskola alsó tagoza-
tán bekapcsolódott az angol nyelv oktatásába.  Jelenleg is több évfolyamon tart két tanítási nyelvű 
órákat, illetve a 4. b osztályfőnökeként vesz részt a mindennapos munkában. 
Életében központi szerepe van a hivatásának, melyet igyekszik szívvel-lélekkel szolgálni. A gyerekek 
között a szeretetteljes, családias légkör kialakítására törekszik, mert meggyőződése, hogy csakis ily 
módon fejlődhetnek a rábízottak a lehető legteljesebb módon. Hivatása egyben a hobbija is.  
 
Reiszné Surinás Piroska (of.) 
Tanítói munkáját 1991-ben kezdte, amikor a Szent István Egyházi Általános Iskola újraindult. Nagyon 
örült ennek a lehetőségnek, mert tanulmányai alatt végig arra készült, hogy egyházi iskolába taníthas-
son. Hosszabb időt töltött otthon négy gyermeke mellett, akik mindannyian itt tanultak, jelenleg hárman 
egyetemi tanulmányaikat folytatják. A mindennapi tanítás mellett végezte el az ének-zene; hittan-etika 
tanárszakot. Hosszabb időn keresztül kipróbálhatta magát a felső tagozat és a gimnáziumi osztályok 
tanításával. Ezalatt tudatosult benne az az irányultság, hogy a kisebb korosztályban szeret és tud haté-
konyan tanítani. 10 éve több tantárgyat is tanított alsó tagozaton: matematika, magyar, hittan, ének, 
környezetismeret. A tantárgyi tudás mellett nagyon fontosnak tartja megéreztetni a gyermekekkel, 
hogy sok szép dolog van körülöttünk a világban, melyeket, ha felfedezünk, és rá tudunk csodálkozni, boldogsággal 
tölt el minket és közelebb visznek Istenhez. 

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

 
„Minden gyermek életében nagy változást jelent az iskolába lépés. Több oka van annak, 
hogy ebbe az iskolába írattuk a kisfiunkat. A első, hogy már a testvére is idejár, immár ötödik 
éve. De ami a legfontosabb, hogy a SZIGNUM gyermek centrikus, az itt dolgozó pedagógu-
soktól a diákok, a tudás mellett megkapják a szeretetet, az odafigyelést és emellett a hit és 
az erkölcstan alapjaival is megismerkednek. Sok közös programot szerveznek, ahol a szülők is 
aktívan részt vehetnek az iskola életében. Az intézmény fenntartója és a pedagógusok közö-
sen fontosnak tartják, hogy itt egy nagycsalád alakuljon ki. Fél évelteltével ismét beigazoló-
dott, hogy jól döntöttünk és szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy ehhez az iskolához 
tartozunk, gyermekeink büszke SZIGNUM-os diákok.”          Mágori család 
 

„Kellemes, családias légkör van a SZIGNUM-ban, a fiam szívesen jár iskolába. Fokozatos terhelés, az egyéni ké-
pességek figyelembe vétele, a rugalmasság, a gyermekek szeretet, testi-lelki nevelése jellemzi az intézményt. Ed-
dig nagyon pozitív tapasztalataim vannak, nem bántam meg, hogy ezt az iskolát választottam. A másik két gyer-
mekemet is ide fogom íratni.”             Daróczi Norbert 
 
„Tetszik a SZIGNUM oktatási szemlélete. A gyerekek nincsenek leterhelve és játékosan tanulnak. Az iskolát meghitt-
ség jellemzi, a tanárokkal együtt nyugalmat, rendezettséget sugároz. Szimpatikus a néptánc oktatás; a gyermekem 
szereti az iskolát, a tanárokat, az osztálytársait és szívesen jár iskolába.”         Balogh család 
 
„Mindenki barátságos és nagyon kedvesek a pedagógusok. Családias a hangulat az egész iskolában. Örömmel 
jövünk Bendegúzzal az iskolába. Jó érzés, hogy Melinda és Anita néni a kisfiam tanítói, mert nekem nyugalmat su-
gároznak.”                Vozár Melinda 
 
„Elsősorban az angol nyelvtanulás miatt írattuk a SZIGNUM-ba gyermekünket. Kiemelném a kis létszámú osztályo-
kat, amit jónak tartunk. Több ideje jut a pedagógusoknak a gyerekekre. Emellett rengeteg közösségi programot 
szervez az iskola a tanulóknak és a szülőknek.”             Császárné Igaz Anikó 
 
„A SZIGNUM szellemisége felel meg leginkább azoknak az elvárásoknak, amelyeket megfogalmaztunk, amikor 
gyermekeinknek iskolát választottunk. Az elmúlt évek alatt sem csalódtunk választásunkban, ezért a második és har-
madik gyermekünket is ide írattuk. A katolikus hit oktatása mellett a barátságos és családias légkör is meggyőzött 
arról, hogy negyedik gyermekünk részére is jó választás lesz az iskola.”            Horváth család 
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SZIGNUM OLDAL 

    MÍNUSZ HARMINC TELJESÍTMÉNYTÚRA 
 

   Az idei év január 12-én 4 fővel Horváth János, Majoros Márton, Puskás Kornél, 
Varga Ferenc részt vettünk a Makó-Szeged közötti 31 km-es téli gyalogos teljesít-
ménytúrán. Az időjárás az évszaknak megfelelő volt. A makói buszpályaudvarról 
hóesésbe indultunk el végcélunk felé. Az alföldi havas tájban gyönyörködhettünk 
egészen Szegedig. Ferencszállásig kellemetlen szél és a havazás nehezítette a túrá-
zók és futók helyzetét. Segítség volt számunkra a töltésen lévő autók nyomai, ami-
ben könnyebben tudtunk haladni, mintha a frissen esett hóban kellett volna gyalo-
golnunk.  
   A táv kétharmadánál a szervezők forró teával és egy csokival várták a résztvevőket. A csokimat kockánként be-
osztva fogyasztottam el Szegedig. Ezzel is próbáltam saját hullámvölgyeimet jobbá, kellemesebbé tenni. Az idei 
évben is célunk a Szegedi Vízügyi Igazgatóság Irinyi utcai épülete volt. A túrát szintidőn belül teljesítők átvehették 
kitűzőjüket. Ezután elfogyaszthattuk jól megérdemelt gulyáslevesünket és almás piténket, amit forró teával öblítet-
tünk le. Az asztalnál megbeszéltük, hogy a következő évben ismét részt veszünk a túrán. Remélem egy év múlva 
még többen leszünk kollégákkal és diákokkal kiegészülve. Fiúk jövőre ugyanitt, veletek!         Puskás Kornél tanár úr 

PUSKIN-MESE KARÁCSONYRA AZ OROSZ SZAKKÖRÖSÖKTŐL 
 

   Hagyomány már iskolánkban, hogy a decemberi utolsó tanítási napon az orosz szakkör tagjai megajándékozzák 
az iskolaközösséget egy vidám történettel. Ezúttal választásunk Puskin Mese a pópáról meg Baldáról, a szolgájáról 
című versben írt meséjére esett. 
   A mesejáték egy nagyravágyó, ámde zsugori pópáról szól, aki megfogad egy találékony, talpraesett férfit, 
hogy végezzen el mindenféle munkát a ház körül, ráadásul olcsón. A szolga nem kér bért, beéri azzal, ha évente 
megfricskázhatja becsvágyó urát.  
   Balda remekül teljesít: minden munka a kezére áll, szorgalmas és kötelességtudó, a pópa aggodalma fejfájásig 
fajul, hogy kifog rajta szolgája. Neje javasolja, hogy kérjen tőle valamit, ami teljesíthetetlen. Meg is van a megol-
dás: 

„Elvállalta a sátán-had, 
Hogy amíg élek, dézsmát ad, 
Szép summa volt, mondhatom, 

S három éve - nem kapom! 
Hajtsd be te! Edd meg a tönkölyöd: 

S menj, szorítsd fizetésre az ördögöt.” 
   Balda azonban olyan hevesen követeli a jogosnak hazudott jusst, hogy még az öreg ördög is elhiszi, hogy adós-
ságuk van. Az egész ördög-dinasztia kínál valami alkut, hogy megúszhassa a fizetést, ám mindig Balda kerekedik 
felül. 
A mese tanulságát a habóka pópa mondja ki: elég volt a kapzsiságból! 
A darab szereplői: 
Bakos Gábor – Balda, a szolga, Fehér Kristóf – pópa, Erdei Nóra – a pópa lánya , Gyenge Dorina – nyúl , Deli 
Botond – öreg ördög , Gera Ádám – ördögfi, Gyenge László –  ló, Korcsog Rózsa – ördög, a középső, Rácz Kinga 
–  pópáné 
   Nagy öröm volt számomra, hogy a nézőközönség a legkisebbektől a legnagyobbakig élénk figyelemmel követte 
a játékot. Ügyesen válaszolgattak a kérdésekre és látszott, hogy vették a műsort.                Mészáros Ildikó tanárnő 

JUTALOMFÜRDŐZÉS 
   Advent során több helyre mentünk betlehemezni, ezért ajándékként kaptunk egy közös meghívást a 
Hagymatikumba. Épp a fürdő szülinapjának délutánján mentünk. Nagy zenebona fogadott minket és bár rendkívül 
sok ember volt, mégis találtunk a medencében elég helyet. Először a barlangosban labdáztunk, majd kimentünk a 
termálba, ahol igazán jót pihentünk. Kint ugyan hideg volt a levegő, de nyakig a meleg vízben egyáltalán nem 
fáztunk. Jót játszottunk a gyerekvilágban is, ezután ettünk és végül még egyszer megmártóztunk az egyik meden-
cében. Remekül éreztük magunkat. Este még részt vettünk a szentmisén is. Szép nap volt, örülünk, hogy együtt tölt-
hettük.  

Ádók Patrik, Binecz Márton, Fazekas Rebeka, Gera-Ludányi Máté, Herczeg Gergő, Kenéz Bálint, Kurunczi Boglárka, 
Vígh Zsolt 4.a 

Aranyköpések ☺☺☺☺ 
Visszaosztottam a mondatelemzésből írt dolgozatokat, egy részük nem sikerült túl fényesre.  
Diákok: Lehet-e ebből javítani? 
Tanár: Igen, de ezt a jegyet most beírjuk. 
Diák: És aki hiányzott a titkos alanynál? ☺ (rejtett alany)             Közreadta: Mészáros Ildikó tanárnő 



 

 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 
„MI NEM VAGYUNK HŐSÖK,  

HANEM HŐSÖKHÖZ MENTÜNK…” 
 

Azbej Tristan különleges világba kalauzolt el bennünket 
 
   Washington vagy a Vatikán – ugyanolyan fontos, hogy ti 
tudjatok ezekről a dolgokról, mint a világ vezetői… Arról, 
hogy mi történik emberek százmillióival, és mi lehet ennek a 
kifutása, mert ez minket is érint… – ezekkel a gondolatok-
kal fogta meg a diákságot a Miniszterelnökség üldözött 
keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program 
megvalósításáért felelős államtitkár, Azbej Tristan.  
   Döbbenetes volt látni egy grafikonon, hogy tíz év alatt 
mennyivel csökkent a keresztények létszáma Iraktól Szíriá-
ig, Libanontól Jordániáig, és Egyiptomtól Törökországig…  
   A fiatal államtitkár sokkoló és valóságos történeteket 
mesélt azokról a helyekről és az ott élő emberekről, ahová 
humanitárius segítséget vittek: iskolák, kórházak és templo-
mok újjáépítésére, a letelepedés segítésére, gyógyszerellá-
tásra… illetve ösztöndíjjal támogatnak mintegy 168 egye-
temistát. 
   Az alábbiakban néhány nyolcadikos diákunk reflexiójá-
ból idézek. 
Nagy Vivien így emlékszik vissza az előadás egy részleté-
re: „Megható, hogy a rászorulókért alapítottak egy szerve-
zetet: azokért, akiknek el kellett hagyniuk az otthonukat. El-
kergették őket, lerombolták az egész várost, az iskolákat és 
a házakat is. A szervezet segített nekik, pénzt adományozott, 
hogy építsék vissza, ami elveszett.” 
Horváth-Varga Sára így ír: „A keresztényüldözés nem egy 
középkori időszak volt, hanem egy ma is létező jelenség, 
főleg a Közel-Keleten bukkan fel. Napi szinten törhetnek ki 
kisebb háborúk, lövöldözések. Ilyenkor akár milliók is meg-
halhatnak csupán pár hét leforgása alatt. Főleg a muszlim 

vallásúak rombolnak 
le városokat, falvakat 
és ölnek meg ártatla-
nokat csak mert ke-
resztények. Magyaror-
szág nem tud sokat 
tenni a terrortámadás-
ok visszaszorításáért, 
de anyagi támogatás-
sal segíti az áldozatokat.” 
Tóth Márk gondolatai: „Ha Észak-Koreában a Bibliát egyál-
talán a kezedbe veszed, azért halálbüntetés jár. Videókat 
láttunk Nigériából, Irakból és afrikai államokból. Egy pap, 
egy püspök és egy operatőr jártak egy elhagyatott, a terro-
risták által felrobbantott templomnál… a püspök egész életé-
nek munkája odalett… elment adományt gyűjteni Nyugat-
Európába, de Nagy-Britanniába nem engedték be. A magyar 
államtól pedig nemcsak adományt kapott, hanem megkapta a 
magyar állampolgárságot is.” 
   Az előadás – úgy vélem – senkit nem hagyott érintetlenül. 
Láttunk szétporladva 1700 éves műemlékeket, kolostort, 
fegyveres katonákat, menekült családokat, akik egy osz-
tályterem negyedében éltek. Egyetlen dolog viszont ugya-
naz volt: a kisgyerekek mosolya, amit az egyik ottani isko-
lában láttunk egy szelfin, éppen ugyanolyan kedves volt, 
mint itt bármelyik kislányé vagy kisfiúé. És a papjuk vezeté-
sével imádkoztak Magyarországért, hogy a magyarokat 
erősítse meg a Jóisten.  
   Későbbi beszélgetésünkből kiderült, hogy megdöbbenés-
sel látták diákjaink a szexrabszolga-árverés képét vagy a 
keresztények legyilkolásáról szóló történeteket. Imádkoz-
zunk azért, hogy ők sosem tapasztalhassák meg az ember-
telenséget! 

Mészáros Ildikó tanárnő 
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Hagyomány a SZIGNUM-ban, hogy mindig a 4. évfolya-
mos diákok mutatják be a pásztorjátékot. Jézus születésé-
nek története az idén újszerű módon, tágabb gondolati 
egységbe helyezve jelent meg.  
Az előadást iskolánk és a plébánia közössége is megtekint-
hette.  

NÉPEK KARÁCSONYA 
Számomra nagy öröm, hogy az idei 
"Népek Karácsonya" - Betlehemes 
műsor megvalósulhatott. Valójában 
egy mindent átölelő, mindenkit magá-
ba rejtő nagy imádság volt ez. A kü-
lönböző népek, szokások, életvalósá-
gok - az örömök és nehézségek, s a 
mindezeken átívelő, s mindent Istennel, 
és Rajta keresztül mindenkivel össze-
kötő hit Fénye, ami/Aki felragyogott a 
megszületett és értünk emberré lett kis 
Jézusban - immáron kétezer éve. Történelmünk, magyar 
voltunk, múltunk, jelenünk és jövőnk meghatározó Csillaga, 
melynek fénye nem halványul, örökké megmarad, és vezet 
életünk hétköznapjai során is. 
Kihívás, de ugyanakkor öröm volt negyven gyermekkel 
együtt dolgozni, alkotni, s előadni a darabot. Hálás vagyok 
nekik, szüleiknek és kollégáimnak a közös és szívből jövő 
szolgálatért!                      Fidelis nővér 
Részlet a szövegkönyvből: 
Narrátor: 

Ám elszállt felettünk már az ezer esztendő, 
Hallgassuk meg, mit mond a jelen s a jövendő! 
 Európa – kő. A kő a szilárdságot és az erőt jelképezi. 
Úgy, ahogy a kő képezi a házak alapját, úgy képezi a 
család az egészséges társadalom alapját. Add Urunk, hogy 

családjainkban mindig a szeretet, a 
megbocsátás és az egyetértés Lelke 
uralkodjék!  
Afrika – vizes korsó. A vizes korsó 
tele vízzel legyen mindazok jelképe, 
akik hiányt szenvednek e drága kincs-
ből. Kérünk, Urunk, adj élő vizet minda-
zoknak, akik szomjaznak az igazságra 
és a Te nagy Szeretetedre! 
Ázsia – kard. E kard emlékeztessen 
minket mindazokra, akiket hitük miatt 
üldöznek vagy háborúk áldozatai let-
tek. Kérünk Urunk, világosítsd meg 

Szentlelked által a világ vezetőit, hogy döntéseikkel a bé-
ke és a szeretet országát építsék már itt a Földön! 
Amerika – hangszer. Ezzel a hangszerrel felajánljuk ne-
ked, Istenünk, Földünk örömeit és szenvedéseit. Hálát adunk 
mindazokért, akik jászolodtól szegénységed gazdagságát, 
szereteted határtalanságát vitték hírül az egész világnak!  
Ausztrália és Óceánia – kezek. Amilyen színessé teszik a 
kézlenyomatok e terítőt, olyan csodálatosan színes és szép 
Földünk élővilága. Add Urunk, hogy a különbözőség és sok-
színűség közepette is mindig egyek tudjunk lenni Tebenned! 



 

 

HÁZALÓS BETLEHEMES 
 

   Sok éve szép hagyomány, hogy advent vége felé rövid betlehemi köszöntővel 
megyünk magánházakhoz, a kórházba, idős otthonokba vagy épp óvodákba. Nagy 
élmény volt a felcsillanó, sokszor örömkönnyeket fakasztó meghatottságot látnunk az 
idős emberek szemében, vagy a csodálkozást, ragyogást a pici gyermekek arcán. 
Az együttléteink során elmesélték, hogy bizony gyermekkorukban ők is jártak betle-
hemezni, vagy, hogy hozzájuk nagyon ritkán látogat el valaki, s milyen jó, hogy most 
van kivel váltani pár szót. A gyerekek és idősek (akár 90 éven felüli) találkozása 
számomra mindig olyan nagyon szép. Büszke vagyok arra a nyolc tanítványomra/
gyermekmissziósra, akikkel teljesíthettem ezt a nagyon szép szolgálatot. És köszönet Zoli atyának, aki segített eljutni 
az elsőpéntekes idős nénikhez.                                                                                                            Fidelis nővér 
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HIT-ÉLET 

                ELCSENDESEDÉS, JELENBEN LEVÉS 
 

“Ha a szíved kószál és szenved, vidd vissza óvatosan a helyére, és helyezd gyengéden 
a te Istened jelenlétébe. És ha soha semmi mást nem csináltál egész életedben, csak a 
szívedet hoztad vissza s helyezted ismét Isten jelenlétébe - bár az újra meg újra elsza-
ladt, miután visszahoztad –, akkor már nem éltél hiába, akkor az életed beteljesedett”  
   Ez a Szalézi Szent Ferenc idézet volt a mottója a kollégiumunkban megrendezés-
re került meditációs lelkigyakorlatnak, amelynek részese lehettem. Január 11. és 
17. között Baráti Eszter Kinga nővér, Szászi Balázs és Mustó Péter atya vezetésével 
szemlélődő imagyakorlattal ismerkedhettek meg az érdeklődők.  

   A rohanó hétköznapokban olyan jól esik egy-egy csendes nyugodt óra, amikor az ember a saját magával, életé-
nek alakulásával foglalkozhat. Megállni, megpihenni, visszatekinteni majd jövőt tervezni alapvető emberi igényünk. 
Mindezeket csak úgy tudjuk megtenni, ha tudatában vagyunk teremtett mivoltunk jelenének. Ez csendben születhet 
meg igazán. Így aztán az elcsendesedésnek a vágyával jöttünk össze tízen, a szélrózsa minden irányából, hogy a 
szemlélődő meditáció segítségével megéljük Isten közelségét. 
   Ennek útja az érzékeléssel kezdődött, amit a természet egyszerű megtapasztalása segített. Megtanultuk úgy észlel-
ni önmagunkat, mint a szikla, amely a földhöz való kapcsolatunkat jelképezi. Az érzékelés segítségével megpróbál-
tuk a puszta jelenlevést, ítéletmentesen észlelni, ami körülvesz bennünket Az égiek felé az irányt, a gerincünk mutatta, 
amely mint a pipacs szára fejét az ég felé emeli. Majd kintről a természettől befelé haladva a testünk egyszerű ész-
lelésével, légzési gyakorlatokkal készültünk fel arra, hogy tudatosan időzzünk Isten tiszta, egyszerű jelenlétében. A 
légzésünk monotonitása, mint az óceán mozgása jelenben levésre késztetett minket. 
 A napi szentmisék ennek az isteni jelenlétnek voltak a csúcspontjai. Péter atya buzdító szavai eligazodást adtak a 
bennünk felmerülő kérdésekre, kétségekre.  
   A lelkigyakorlaton a lehető legkevesebbet beszéltünk egymással, hogy minél inkább az isteni szó váljon hallhatóvá 
a lelkünkben. A pihenés a reggeli tornák és a változatos, nyugodt, szertartásos étkezések mind azt a célt szolgálták, 
hogy megismerjük és elfogadjuk testi adottságainkat, korlátainkat és helyezzük azt Isten tenyerébe. 
   Hálás köszönet a szervezésért Kinga nővérnek, aki időt, energiát nem kímélve, teremtette meg a hátteret a lelki-
gyakorlat sikeréhez.                                                          A résztvevők nevében: Hudákné Vizhányó Gyöngyi tanárnő 

ALVÁS A RENDHÁZBAN 
   Szerettük volna kipróbálni, milyen a makói szerzetesek lakóhelyén aludni. Egyszer Fidelis nővér azt mondta, hogy 
ez lehetséges, ha van hozzá kedvünk és a szüleink is megengedik. Az osztály lány tanulói közül hárman nagy öröm-
mel elfogadtuk a meghívást. Este negyed hétre együtt volt a csapat a helyszínen. Finomat vacsoráztunk és közben 
jót beszélgettünk. Miután lezuhanyoztunk, Fidelis nővér előkészítette a mozizást. Játszottunk, imádkoztunk az iskola-
nővérek kápolnájában, majd ágyból néztük a filmet. Lefekvés előtt hálát adtunk, majd nyugovóra tértünk. Jó buli 
volt, remekül éreztük magunkat. Reggel pedig nem kellett messzire menni az iskolába. 

Almási Zsóka, Biró Tekla és Kurunczi Boglárka 4.a  

KEDVES EGYKORI SZIGNUMOS TANÍTVÁNYOK! 
A Boldogasszony Iskolanővérek nevében szeretettel kívánok áldott új esztendőt Nektek és Csalá-
dotoknak! Meglepetésként egy újságot is küldök, mely a mi iskolanővéri újságunk 1. száma, és ka-
rácsonyra jelent meg. Címe: Bizalom és Bátorság. 
Ezen a linken olvasható, nézegethető: 
https://issuu.com/boldogasszony_iskolanoverek/docs/bizalomesbatorsag2018tel 
Küldök egy regisztrációs linket is, ahol fel lehet iratkozni az egykori diákok levelező listájára, 
hogy az érdeklődők számára legközelebb közvetlenül is küldhessük az újságot, az esetleges rendi 
híreket: 
http://eepurl.com/dPS-cD  

Szeretettel minden nővér és az iskola nevében:  Lobmayer M. Judit nővér tartományfőnöknő 



 

 

SZIGNUM OLDAL 

FÜRKÉSZ rovatba 
válogatta az IDB – 

 
ÉRDEKES TÖRTÉNETEK HÓNAPRÓL HÓNAPRA: 
 
Január: Közel 300 kilog-
ramm zöldség termett az 
antarktiszi üvegházban 
 
   Csaknem három mázsa – 
talaj, napfény és növény-
védő szerek nélkül termelt 
– zöldséget gyűjtöttek be 
a Német Űrközpont an-
tarktiszi “üvegházában” egy kísérleti program első évében. 
   Az első növényeket Paul Zabel kutató ültette, aki 115 kiló 
salátát, 67 kiló uborkát, 46 kiló paradicsomot, 19 kiló kara-
lábét, 15 kiló zöldfűszert és 8 kiló hónapos retket szüretelt. 
Az Antarktiszról hazatérve elmondta, őt magát is meglepte 
a termés nagysága, bár az eper- és a paprikatermesztéssel 
nem igazán boldogult. A sarkvidéki növényházat egy konté-
nerben alakították ki, amelyben 13 négyzetméteren talaj, 
napfény és növényvédő szerek használata nélkül kezdtek 
termeszteni zöldséget és gyümölcsöt. Néhány percenként 
számítógép által irányított módon tápanyagoldattal perme-
tezték a gyökereket, a levegőt és a vizet pedig újrahaszno-
sították a kutatási projektben. 
   Az Alfred Wegener 
Intézethez tarto-
zó Neumayer III. antarkti-
szi kutatóállomás közelé-
ben lévő konténer nem-
csak az ott dolgozó le-
génység étrendjét hivatott 
gazdagítani, hanem fon-
tos ismereteket szolgáltat arról is, hogyan lehet ellátni friss 
zöldséggel és gyümölccsel a Holdra és az esetleg a Marsra 
tartó missziók legénységét. A kísérletből a Neumayer III. 
sarkkutatói is profitálnak, mert így rendszeresen kerülhet a 
tányérjukra friss zöldség. Az antarktiszi télben el vannak 
zárva a külvilágtól, és hónapokon át kell a tartalékokból 
élniük. 
 

Gondolatok: A hóról, a jégről,  
a télről 
• Bármilyen hihetetlen, de a hó 

nem fehér, hanem színtelen. A 
kristályszerkezet sok apró fe-
lületet hoz létre, ami a fényt 
hatékonyan visszatükrözi. En-
nek eredményeképp látjuk 
fehérnek a havat. 

• A valaha mért legtöbb hó 24 
órán belül, a Colorado állambeli Silver Lake-ben esett 
1926-ban: 193 cm! 

• A világ legnagyobb hópelyhét – a Guiness Rekordok 
Könyve szerint – Montana államban találták 1887. január 
28-án, amely 38 cm hosszú volt. 

• Nem állja meg a helyét az elterjedt nézet, miszerint nincs 
két egyforma hópehely a világon. 1988-ban a tudósok 
egy wisconsini hóviharban találtak két teljesen megegye-
zőt. 

• Az eszkimók jégből készült házikójában, az igluban a 

hőmérséklet akár 38 Celsius fokkal is lehet melegebb 
belül, mint kívül. Teljes egészében az emberi test melege 
fűti, és mivel a tömörített, megfagyott hó jó szigetelő, 
nincs bent olyan hideg, mint gondolnánk. 

ELKÉPESZTŐ BÁTORSÁG:  

Egy perc humor:  

- Hogy hívják az arab mentőorvost? 
- Koffein Ampullah. 
 

Gyere velünk moziba! 

Filmajánló: Egy kutya hazatér – 
amerikai családi kalandfilm 

   Mit tehet egy kutya, ha messzire 
kerül otthonról? Vágyakozik a gaz-
dája után. És mit tesz egy olyan 
különleges, játékos kedvű, és ma-
kacs négylábú, mint Bella? Elindul. 
Hegyen-völgyön, havon és vadonon 
keresztülvágva, dacolva vadállat-
okkal, lavinával, és ami a legveszé-
lyesebb, az útjába akadó emberekkel keresi az otthonát, 
valamint a legjobb barátját, Lucast, meg az ő különleges 
családját. 
Bella több mint 600 kilométert tesz meg. Szerez barátokat, 
és néha menekülnie kell. Egypárszor megetetik, máskor az 
életéért küzd… de csak egy cél lebeg a szeme előtt: a ha-
zatérés. 
   Az Egy kutya négy élete című sikerkönyv írójának új regé-
nyéből készült film is ugyanazt a témát ünnepli: kutya és 
ember mindennél erősebb barátságát. 
Keress barátot! Keress kalandot! Keresd meg a hazautat! Az 
igaz barátság minden távolságot legyőz! 
 
 

HATÁRTALAN EMBERI KREATIVITÁS:  
 
   Robert Bradford hatalmas mű-
anyagbigyókból készült szobrainak 
alapanyagai gyerekjátékok, kiszupe-
rált háztartási holmik. Már gyerekko-
rában hosszan elbabrált pár apró-
sággal, összeragasztgatta, festeget-
te őket. Mostanra saját stílust terem-
tett óriási szobraival. A gombokból, 
Kinder-figurás mütyürökből, kefékből, csipeszekből készült 
színes kutyák modern szobrok. Mindegyiknek egyénisége 
van. A játékos művész munkái különböző modern művészeti 
kiállításokon is szerepelnek. 
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SZIGNUM OLDAL 

SZIGNUM 

KÉRDEZZ-FELELEK 
1.) Mi a SZIGNUM? 

Szent István Egyházi Általános Iskola. Fenntartója a Bol-
dogasszony Iskolanővérek, egy katolikus szerzetesrend, 
amely a világ 30 országában jelen van. 

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

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

  

2.) Miben áll iskolánk ereje? 

Kitüntetett figyelmet fordítunk diákjaink érzelmi nevelésé-
re, kibontakoztatjuk értékeiket, erősségeiket. 

Iskolánk családias hangulatú, barátságos, érzelmileg biz-
tonságos környezetet nyújt diákjaink számára.  

Elkötelezett tanárok nevelik a gyerekeket. Olyan elvárá-
sokat 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 szint-
jén irányítani saját életüket. 

Felkészítjük őket arra, hogy a választott középiskolájuk-
ban jól megállják a helyüket tanulmányi és emberi hely-
zetekben egyaránt. 

Növendékeink magas szintű angol nyelvtudást szerezhet-
nek (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 fogad-
ja el meghívásunkat gyerme-
keik nevelésére, tanítására. 

Válaszul mi is bizalmat, 
együttműködést és színvona-
las nevelést, oktatást tudunk 
biztosítani. 
  

5.) Mit értünk modern peda-
gógia alatt? 

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

A legfontosabb készségek elmélyítését, amelyek szüksé-
gesek az állandóan változó világban a sikeres alkalmaz-
kodáshoz (szövegértés, digitális készségek, együttműkö-
dés, önállóság). 

A tevékenységből fakadó önálló tanulást. 

És mindenekelőtt az iskolanővéri pedagógiai elvek, érté-
kek képviseletét, melyek szerint úgy tekintünk a diákra, 
mint aki: ODAADÓ, FELELŐS, EGYÜTTMŰKÖDŐ, ALKO-
TÓ, IGAZAT MOND, KERESI AZ IGAZSÁGOT, BÁTOR. 
  

6.) Hogyan lehet a SZIGNUM közösségének tagjává 
válni? 

A nyílt órákon való részvétel segíti a tájékozódást, lehe-
tőséget ad az iskola életébe való betekintésre. Nyílt nap-
jaink: 2019. január 29. (kedd), 2019. február 13. 
(szerda). 

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

A folyamat az ismerkedő beszélgetésen a kölcsönös szim-
pátia 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. 
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MEGEMLÉKEZÉS A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁRÓL ÉS AZ ÖKUMENÉ ÜNNEPÉRŐL 
 

   1823. január 22-én tisztázta le Kölcsey Ferenc Himnuszunk szövegét. Ennek alkal-
mából ma ünnepeljük a magyar kultúra napját. Mivel ezen a héten tartják világ-
szerte az ökumenizmus imahetet, így a SZIGNUM is összekapcsolja a két alkalmat. 
   Az ökumené ünnepéről harmadik órában emlékezünk meg: három pap kerekasz-
tal-beszélgetését a közös Miatyánk és egy közös áldás zárja majd. Az ünnepélyre 
elfogadta meghívásunkat Kovács László adventista lelkész úr Szegedről, Biró István 
paróchus atya és Pálfai Zoltán plébános atya. A beszélgetésről következő szá-
munkban bővebben beszámolunk. 
   A magyar kultúra napját egy ünnepélyes zongorabemutató nyitja majd: Horváth Ildikó Liszt Ferenc Erdőzsongásá-
val avatja fel új hangszerünket. Alsósaink a Füstbement terv, felsőseink a Pacsirtaszót hallok megint című Petőfi-
költeményeket szavalják majd. Ekkor adjuk át a 7.-es diákok által szerkesztett emlékkönyveket, melyekben a ma-
gyar nemzet nagyjairól emlékeznek meg. Az ünnepség végén Chopin egy keringőjét hallgathatjuk meg Horváth 
Ildikó előadásában. 

Mészáros Ildikó tanárnő 



 

 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

GONDOLATOK – AZ ÚJÉVI FOGADALMAKRÓL 
 
   Január elsején sokan tesznek fogadalmakat, a legkülönfélébbeket. Egyik is-
merősöm eldöntötte, hogy kihagyja a vacsorát (fogyókúrázni szeretne), egy 
másik megfogadta, hogy minden nap mozog legalább negyed órát, egy kö-
zépiskolástól pedig a buszmegállóban állva éppen azt hallottam, hogy valami 
telefonos játékot naponta „csak” egy órát fog játszani. A kedvencem egy tanít-
ványom elhatározása volt, akitől miután megkérdeztem óra végén, hogy mi a 
baj, miért nem szólalt meg egész órán, tudtomra adta, hogy az volt az újévi 
fogadalma, hogy szokása ellenére nem fog beszélni óra közben.  
   Annyi minden előkerülhet ezekkel a fogadalmakkal kapcsolatban – milyen 

fogadalmat érdemes tenni, hogyan tarthatjuk be őket, miért bukunk el gyakran, stb. – számomra az az egyik nagy 
kérdés, hogy mi visz rá bennünket ilyen fogadalmak tételére?  Mert persze jónéhányan csak babonából, vagy meg-
szokásból, esetleg másokat utánozva fogadkoznak, de bizony sokan vannak – például az említett diákom is -, akik 
elhatározásai mögött ennél sokkal több van. Hiszen mindannyian fejlődni szeretnénk, ez alapvető emberi tulajdonsá-
gunk, a fejlődés mellett pedig ott az újrakezdés. A természet is úgy fejlődik, hogy folyamatosan újjászületik. Újrakezd 
valamit. A mi testünknek, lelkünknek is szüksége van az újrakezdésre! Amikor úgy érezzük, valamit rosszul csinálunk, 
vagy amikor valami még hiányzik, kincset ér az újrakezdés lelkülete. Most ünnepeltük a napkeleti bölcseket, akikben 
szintén ott volt ez a lelkület. Mindent maguk mögött hagytak, mert valamire vágytak. Találkoztak a kisded Jézussal, 
majd megerősödve, Istennel eltelve hazatértek, s újrakezdték életüket.  
   Hogy éppen újévkor teszünk-e különféle fogadalmakat, vagy máskor, talán nem is olyan fontos. De hogy van-e a 
megtartásához segítségünk és egyáltalán tudjuk-e, hol keressük ezt a segítséget, annál többet ér. 
   Pilinszky Jánosnak van egy számomra kedves gondolata: „Szilveszterkor lépjük át az újév küszöbét, s az elmúlás 
szomorúságán átragyog az újrakezdés mosolya.”                                              Gulyásné Auffenberg Noémi tanárnő 
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Viccek a tanévről ☺☺☺☺ 

Samu odaszól a barátjának: 
– Ha kitalálod, hány kekszet hoztam uzsonnára, megkapod 
mind a kettőt! 



 

 

 

 
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:  

Tóth Ákos 
Szerkesztő:  
Szabó Anita  

Fotó:  
Majoros Márton, 
Mészáros Ildikó 

Tördelés: 
Hudák  

Szabolcs 
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ESEMÉNYNAPTÁR 
2019. január - február 

01.24. cs A félévi osztályzatok lezárásának határ-
ideje 

01.25. p A szorgalmi idő első félévének vége 
14 ó osztályozó értekezlet 

01.29. k 1. alsós nyílt nap 
FEBR. 
1. p 

Szülői értekezlet és fogadóóra, a félév 
értékelése, bizonyítványosztás 

2. szo Ismerkedő elbeszélgetés a leendő első 
osztályosokkal és szüleikkel 

3. v Osztálymise: 1. évfolyam 
7. cs Félévet záró tantestületi értekezlet 
11-12. 
h du. – k de. 

Ebédfizetés 

17. v Osztálymise: 4. évfolyam 
18. h Jelentkezési lapok továbbítása a közép-

fokú intézményekbe 
21. cs Népdaléneklési verseny, rajzpályázat 

kiállítása 

HÍREK 
Remek helyezést szüreteltek 

A HEBE Szolgáltató és Kiadó Kft. országos őszi komplex, 
„Szüretelő” elnevezésű csapatversenyén a Juhász Regina, 
Igaz Dorina Kinga, Székelyhidi Hanna, Ratkay Viola 3.b 
osztályos tanulók alkotta csapat 4. helyezést ért el. Gra-
tulálunk a kiváló eredményt elért SZIGNUM-os diákoknak 
és felkészítő tanáruknak, Győrfi Józsefnének.  

Kutyák csapatverseny 
A HEBE Szolgáltató és Kiadó Kft. Kutyák című versenyé-
re két 3.b osztályos csapatunk nevezett be. A Juhász 
Regina - Igaz Dorina és a Ratkay Viola – Szabó Dávid 
– Székelyhidi Hanna alkotta közösségek egyaránt a 20.
-20. helyen végeztek. Gratulálunk a diákoknak és felké-
szítőjüknek, Győrfi Józsefnének.  

JUBILEUMI NAPOK 

Február 
1. Jubileumi nap a Karolinában 
2. A megszentelt élet napja 
 


