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ADVENTI VÁRAKOZÁS 
 

    A karácsony a szeretet, és ádvent a várakozás 
megszentelése. Az a gyerek, aki az első hóesésre vár 
- jól várakozik, s már várakozása is felér egy hosszú-
hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül, már készülődé-
sében otthon van. Az, aki szeretni tudja azt, ami az 
övé - szabad, és mentes a birtoklás minden görcsétől, 

kielégíthetetlen éhétől-szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb és leg-
elviselhetetlenebb: a hetek, órák percek kattogó, szenvtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az 
a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár.     
                                                                                            (Pilinszky János) 

Kedves Szülők! 
 

   2019. november 30-án, szombaton a18 órakor kezdődő szentmisére szeretettel hívjuk és várjuk 
a gyermekeket és szülőket. 
Helyszín: Szent István Király Plébániatemplom 
  Ezen a napon 15.30-tól lehetőség lesz a Plébánián adventi koszorú készítésére és egyéb kézmű-
ves foglalkozásokra.  
  A szentmise elején Zoltán atya megáldja az adventi koszorúkat. Kérjük együtt Isten áldását a Karácsony Ünnepére 
való felkészüléshez! 

      A SZIGNUM hittanos munkaközössége 

KÁNYÁDI SÁNDOR:  
NOVEMBER  

   
Nyugaton, keleten 
vörös az ég alja. 

Régről nem kelepel 
kéményen a gólya. 

 
Csóka- s varjúsereg 

lepi el a fákat, 
véget a szél se vet 

a nagy csárogásnak. 
 

Pedig fúj, ahogyan 
fújni tud november, 
birkózik a csupasz 

hegyekkel, vizekkel. 
 

Bömböl a szél, süvölt, 
dühében már jajgat: 
túlcsárogják dühét 

a csókák és a varjak. 
(forrás: internet) 

 



 

 

ÖKOS CSALÁDI NAP A SZIGNUM-BAN 
 

   A teremtésvédelem és a környezettudatosság témája köré szerveződött idei Családi 
napunk. A hagyományos közösségi programon előadásokkal, játékos állomásokkal 
és bábelőadással is vártuk a mintegy hatszáz résztvevőt. 
   Október második hétvégéjén tartotta a 12 éves múlttal bíró, nagy népszerűségnek 
örvendő Családi napját a SZIGNUM. Kéttannyelvű intézményünk idei alkalma egyben a 
KEHOP-5.4.1-16-2016-00351 kódjelű pályázat nyitórendezvénye is volt. – A projekt a 
Boldogasszony Iskolanővérek által fenntartott iskolák tanárainak, tanulóinak és családja-
iknak kampánya az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő szemléletfor-
málás megvalósítására – tájékoztatott Gulyás Attila pályázati referens. A szervezők 
minden generációra gondoltak, az óvodás korosztálytól egészen a nyugdíjasokig kínál-
tak változatos időtöltést. Erre a Nemzedékek hídja elnevezésű, harmadik éve futó EFOP 
projekt adott lehetőséget, amelynek célja, hogy a társadalmi szerepvállalást erősítse a 
közösségek építésével. 
   A harmincféle lehetőség között volt ökolábnyom számítás, okos szemétgyűjtés, gyógy-
teakóstoló, ruhabörze és kezes-lábas játszóház is. – Ez a nap eleme az iskolanővérek 
energiahatékonysági és megújuló források alkalmazását népszerűsítő szemléletformálási 
akciójának. Segítségével az állandóan jelenlévő emberi beavatkozás negatív hatásait 
szeretnénk csökkenteni úgy, hogy az eredmény tartósságát a katolikus keresztény ember 
hitéből levezetve biztosítjuk – tudtuk meg a teremtésvédelemmel kapcsolatban Baráti 
Eszter M. Kingától. A spirituális igazgató elmondta, szeretnének elméleti ismereteket és 
gyakorlati tippeket is adni a témában. Ennek megfelelően az előadások és beszélgeté-
sek mellett kézműves foglalkozások, ügyességi feladatok is szerepeltek a tematikában.  
   A legkisebbeket bábszínházi előadás is várta, a felnőttek pedig az újrahasznosítás 
területén szerezhettek tapasztalatokat. Az egyes állomásokon fizetőeszközként 
„petákokat” gyűjtettek a csapatokba szerveződött diákok, amivel egy jelképes piacon 
vásárolhattak csomagolásmentes árukat. – Célunk, hogy testvérintézményeinkhez hasonlóan, a SZIGNUM is öko-
iskolává váljék. A gyerekek fogékonyak és érzékenyek a Föld megóvásának, élhetővé tételének témája és problé-
mák megoldása iránt. Szeretnénk tudatosítani bennük, mit tehetnek a saját életükben a környezetükért, és a gon-
dolkodásukat formálni – mondta Kerekesné Dócs Nikoletta, szervező pedagógus. Öko-munkacsoportunk vezetője 
elmondta, mindenkit arra kértek, autómentesen érkezzenek a Családi napra és saját evőeszközöket, tányérokat 
hozzanak az ebédre. A hagyományos kulináris élmények ezúttal sem maradtak el, a bográcsgulyás ebéd mellé 
kürtőskalácsot is kaptak a vendégek.                                                                                            Sz.A. 
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VELÜNK TÖRTÉNT 

OKTÓBER 23-I MŰSORUNKRÓL… 
   Az 1956-os forradalom 
megemlékező műsorához 
Jámborné Balog Tünde Jó-
zsef Attila-díjas író, festő, 
pedagógus, batikművész 
egy novellájával idéztük 
meg a kor hangulatát, az 
akkori életérzéseket. A 

műsor előtt mindössze pár emblematikus képpel igyekez-
tünk előhívni az 56-os eseményeket, majd következett a 
darab: a Niobé gyermekei színpadi adaptációja. Lelke-
sen készültünk a nyolcadik évfolyamosokkal, számos ötlet 
közül válogattunk.  
   A történet röviden a következő: Barbara és családja 
emlékeket idéz a régmúltból: vajon mi lehet a 
Bognárékkal manapság… Öcsi és Barbara barátságán 
keresztül felelevenednek a régi történetek: egy kémia-
órai súgás, egy fogalmazás, titkok megosztása a szerel-
mekről… Egyszer csak a forradalom után karácsony 
táján Győző és Öcsi Amerikába vándorolnak, mint any-
nyian akkoriban… Éveken át csak pár levél jött, egy-
egy csomag, egyszer végre hazalátogatott Öcsi is. Bar-
bara grillezni hívja egykori barátját, amikor kiderül, 

hogy még a kivándorlás napján a határon lelőtték test-
vérét, de még szüleinek sem merte bevallani. 
   A zenei aláfestést, a hangulathoz illő zongoradarabo-
kat külön köszönjük Nándori Máriának, a technikai kivite-
lezést (timelapse videók forgatása, vetítés, felvételek) 
Halmágyi Gábornak és Tanács Barnabásnak. 
 

A szereposztás a következő volt:  
Erdélyi nagyanyó: Mészáros Ildikó 
Nagyi: Vigh Istvánné 
Barbara: Gyenge Dorina (8.b) 
Barbara anyja: Szabó Elvira (8.b) 
Barbara testvére: Fehér Kristóf (8.b) 
Barbara apja: Halmágyi Gábor (8.a) 
Öreg suszter: Juhász Martin (8.a) 
Fischer bácsi: Tanács Barnabás (8.a) 
Bognárné: Nándori Mária (8.a) 
Bognár: Kurunczi Tamás (8.a) 
Öcsi: Bakos Gábor (8.b) 
Győző: Szabó Roland (8.b) 
Aurélia: Szabó Bernadett (8.a) 
Osztálytárs 1: Ágoston Eszter (8.a) 
Osztálytárs 2: Hatvani Viktória (8.a) 
 

Mészáros Ildikó tanárnő 



 

 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 
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ALONG THE RIVER & THROUGH THE WOODS 
   By the River and Through the Woods The sun was shining in the fair blue sky when a handful of students and 
adults from Szignum went for a walk. The leader of the group was the assistant director of the school, Janos 
Horvath, and he provided us with historical facts and geographical awareness in the land of Mako.  
   The journey began with traversing to the back trails of Mako in the direction of Szeged, along the Maros River, 
through some agricultural fields, and traversed back to the Szignum School.  
   As great as it was to see a bit of the environment and wildlife of the riverbed and the neighboring farms, the 
most enjoyable moment was having conversations with some of the students without the pressure of the classroom. 
We conversed about personal hobbies, films, games, the plastic wastes found on the banks of the river, and what 
secrets could be found in the oysters (sadly, no pearls were found).  

   By the end of the day, I arrived home relaxed and content with how the day 
spent. The walk was a friendly reminder on not to overwhelm ourselves with the 
tasks of our day to day routine and just step back and look around. 

Leo Langlois 
 

A FOLYÓ MELLETT ÉS AZ ERDŐN ÁT 
   A folyó mellett és az erdőn keresztül, a napsütötte tiszta kék ég alatt egy 
maroknyi tanulóval és felnőttel a Szignumból sétálni mentünk. A csoport veze-
tője iskolánk igazgatóhelyettese, Horváth János volt, aki történelmi tényeket és 
földrajzi érdekességeket mondott Makó vidékéről. 

   A kirándulást a töltés mellett kezdtük meg Szeged felé, a Maros mellett, át a mezőgazdasági területeken, és a 
Szignumhoz érkeztünk vissza.  
   Olyan jó volt látni a környezetet, a folyómeder vadvilágát, valamint a szomszédos tanyákat. A legélvezetesebb 
pillanat az volt számomra, amikor néhány tanulóval az osztálytermi nyomás feszültségétől mentesen beszélgettünk. 
Beszéltünk a diákok hobbijairól, filmekről, játékokról, a folyó partján talált műanyag petpalackokról és arról, hogy 
milyen titkokat rejthetnek a kagylók. (Sajnos gyöngyöt nem találtunk!) 
   A nap végére kipihenten értem haza, elégedett voltam azzal, ahogy a napot eltöltöttem. A séta finoman emlé-
keztetett arra, hogy ne terheljük magunkat a napi rutin feladataival, néha lépjünk hátra és nézzünk körül. 

Hudák Mátyás fordítása 
 

A 2019. október 17-én szervezett programon részt vett tanulóink: Brútyó Eszter (4.a), Biró Tekla, Fazekas Rebeka, 
Gera-Ludányi Máté, Herczeg Gergő, Püspöki Levente, Vigh Zsolt (5.a), Tóth-Váczy Balázs (6.a), Moravszki Csinszka 
(6.b), Hudák Mátyás (7.b) 

PILISI SZÁNTÓ TELJESÍTMÉNYTÚRA 
 

   Már szinte összeszokott csapatként - Varga Ferenc, Majoros Márton, Hor-
váth János és én - október 26-ára terveztük a már hagyományosnak tekint-
hető őszi kirándulásunkat. 
   Sötét hajnalban indultunk el itthonról, hogy reggel 7 órára Pilisszántóra 
érjünk, a túra kiindulóhelyére. Négyen háromféle hosszt választottunk: 
félmaraton, 30 km, maraton. A regisztrálás és a térképes igazolólap átvéte-
le után elindultunk, és az első szakaszon még együtt mentünk. A hegyoldalon 
lévő kápolna előtt készült egy közös fénykép, de ezután én már lemarad-
tam a többiektől. 
Eleinte enyhén, később meredekebben emelkedő úton, helyenként szép kilá-
tásban gyönyörködve, közben az ellenőrző pontokon gyűjtögetve a pecsé-
teket, jutottam el Dobogókőre. Innen én már visszafelé mentem, de a hosz-
szabb túrát választóknak még elég nagy kitérőt kellett tenniük, jó pár hegy 
megmászásával.  
   Keresztülhaladtam az üdülőterületen, majd eleinte erdőben, a vége felé napos mezőkön, többnyire már lejtős 
úton érkeztem vissza Pilisszántóra. Itt megkaptam az utolsó pecsétet és egy jelvényt, sőt finom ebédet is. 
   Amíg a többiekre vártam, visszamentem Dobogókőre, de most már autóval. Ott még megtoldottam a túrát 2 km-
rel, egy körutat tettem óriási sziklák közt, jó meredek, egy helyen kapaszkodó lánccal is ellátott úton. 
   Később a 30 km-es túrázókkal is megtettünk még 1 km-t. Elmentünk autóval Pilisszentkeresztre, és a határában 
bementünk a szurdokba, ahol egy patakmederben hidakon, sziklákon kanyarog az út. 
   Éppen bealkonyodott, amikor immár négyesben autóba ültünk, és kissé fáradtan, élményeinket mesélve gyorsan 
hazaérkeztünk. 

Horváth Mária 



 

 

ERASMUS+ 
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EGY HÉT CANTALUPÁBAN, A HEGYEK ÖLELÉSÉBEN 
 

   Egy Erasmus+ program keretében lehetőségem nyílt egy egyhetes képzésen részt venni, 
amelynek témája a gondolkodás fejlesztése volt. A kurzust egy lett szervezet indította: Dr. 
Alexander Sokol egy személyben volt a szervező, és ő tartotta az órákat is. A résztvevők 
lettek, bolgárok és magyarok voltak. Hárman képviselték Bulgáriát: egy tanítónő, egy 
történelem-, és egy fizikatanárnő; a lettek közül egyik kolléganő fizikát, a másik matema-
tikát tanít egy középiskolában, és ketten jelentkeztünk magyarok: Rónai Emilné, Aranka a 
Pulitzer kollégiumban nevelőtanár, én pedig a SZIGNUM képviseletében. Ez a hétfős cso-
port és a tanárunk dolgozott együtt egész héten. 
   Először a munkaformával ismertetett meg bennünket a vezető: 12 mondat alapján kel-
lett egy ismeretlen nyelv törvényszerűségeiről hipotéziseket felállítanunk, majd ezeket el-
lenőriznünk. Tévedni szabad volt, a tanár azonban sosem válaszolt, vagy igazolta 
állításainkat, mindig azt kérte, hogy ellenőrizzük le, igaz-e feltevésünk. Mint kide-
rült, az eszperantó nyelvből vett példák alapján dolgoztunk, ám a mondatok le-
fordítására nem került sor. Egy másik példa: 23 bor közül ajánljunk egy menü 
minden fogásához italt. A végén megtudtuk a séf ajánlatát: páran eltaláltuk, hogy 
az 5 puttonyos Tokaji aszú a desszerthez illik.   
   Minden nap 9-kor kezdődött a munka, általában az előző napi reflexiók kérdé-
seinek megválaszolása nyitotta ülésünket. Utána ki-ki a saját programján dolgo-
zott – hol kisebb csoportokban, hol egyénileg kaptunk feladatokat, majd az álta-
lunk kitalált ötleteket a közösség elé kellett tárnunk, a többiek pedig kérdéseket 
fogalmaztak meg, véleményezték, kiegészítették vagy pontosították tervezetünket. Minden egy helyen zajlott: a 
szálloda udvarán vagy egyik termében dolgoztunk, egy-egy szünet szakította meg a délelőttöt és a délutánt, illet-
ve az olasz konyha ízeivel ismerkedhettünk meg az ebédek és a hosszúra nyúlt (fél 11-ig tartó) beszélgetős vacso-
rák során.  
   A hét során egy-egy délutáni túrát tettünk a közeli kisvárosba, Frossascóba és Pinerolóba, ahol a történelmi bel-
város több templomába is betértünk, valamint este megkóstoltuk az igazi olasz pizzát. A szállodai ebédek és va-
csorák nélkülözték a leveseket, annál több tészta (al dente, azaz ’fogkemény’, egyszerűbben félig főtt) képezte a 
fogásokat. A magyar konyhához szokott szememnek furcsa volt, hogy egy fűszeres tészta után következzen a má-
sodik, azaz húsos fogás, ami kevés köretből és nagyobb húsból vagy halból állt. 
   Számomra feledhetetlen élmény, hogy kora reggeltől késő estig oroszul beszélgethettem bolgárokkal és lettek-
kel, a legjobb beszélgetésekre a vacsoraasztalnál került sor. Természetesen szakmai hozadéka is van a képzésnek: 
Magyarországon irodalomból kronologikus rend a megszokott, és még nem honos a problémákon alapuló szemlé-
let, amivel ott ismerkedtünk meg. Izgalmas volt hallgatni a többiek problémafelvetéseit: a négyzetgyökvonásról, a 
buborékra ható fizikai erőkről, a bolgár hercegekről és a kereszténység felvételéről vagy a szecesszió tanításáról 
a képzőművészetben. 
   Hálás vagyok, hogy eljuthattam erre a képzésre, hiszen eddig nem ismert fogalmakkal és főleg kollégákkal is-
merkedtem meg, kettőjükkel éppen abból a városból, ahol néhány éve jártam és akkor is, most is gyönyörű emlé-
kekkel tértem haza.          Mészáros Ildikó tanárnő 

KÖSZÖNET 
Nagyon szép virágokat ajánlottak fel iskolánk számára. A Borbély Jánosné Vica néni és Csávás Sándorné Zsuzsika 

által adományozott zöld növények intézményünk folyosóit és igazgatói irodáját díszítik a jövőben.  
Hálásak vagyunk a kapott ajándékokért! 

HALOTTAINKRA EMLÉKEZTÜNK 
Szentmisén emlékezett az elhunytakra a SZIGNUM közössége 2019. október 25-én reggel. 

„Nem a csüggedés merev fájdalmával, de a kegyelet meghatottságával lépünk e hantokhoz, s egy 
könnyet ejtünk... rájok, koszorú gyanánt... Ez a könny, mely beszivárog a rögökön át az életrehívó 

emberi akarat igaz csöppje... súgja meg a halottaknak valamennyink hívó üzenetét...”  
(Mikszáth Kálmán) 



 

 

SZIGNUM OLDAL 

FEJLESZTÉSEK FÓKUSZÁBAN ÁLL ISKOLÁNK 

   Az új tanévre teljesen befejeződtek az udvar felújítási munkálatok a 
Szent István Egyházi Iskolában. Az utóbbi esztendők korszerűsítési fo-
lyamatai tovább zajlanak az intézményben, az idén a főépület tetőhéja-
zatának cseréje történt. 
   Régóta napirenden lévő kérdések oldódnak meg az utóbbi években a 
kistérség egyetlen magyar-angol két tanítási nyelvű iskolájában. A fenntar-
tó Boldogasszony Iskolanővérek támogatásának köszönhetően a Szent Ist-
ván téri épületszárny vizesblokkjai modernizálódtak és még komfortosabbá 
vált a pedagógusok szűkebb munkakörnyezete is. Emellett, a kisudvarnak 
nevezett belső tér is teljes egészében korszerűsödött. A hangulatos és gyer-
mekbarát kialakítású terület új burkolatot kapott, térbútorokkal és parkosí-
tott pihenőhellyel rendelkezik. – 2014-ben két KEOP pályázatnak köszön-
hetően minden épületrészünk teljes energetikai megújítása és külső festése 
megtörtént. Bár továbbra is azt valljuk, az igazán lényeges, ami a falakon 
belül történik, tehát a színvonalas nevelő és oktató tevékenység, de nagyon 
örülünk, hogy a jövőben esztétikus, praktikus és biztonságos környezetben 
fogadhatjuk a közösség tagjait – tájékoztatott Majorosné Rácz Krisztina.  
   Az intézményvezető felhívta a figyelmet a többi fontos beruházásra is; a 
neobarokk stílusú régi épület bejárata a műemléki környezethez illeszkedő, 
modern és elektromos kapuként funkcionál a jövőben. A Könyvkuckó elneve-
zésű könyvtár és a karbantartói műhely közös épülete teljesen új tetőt ka-
pott. Emellett befejeződött a zárt udvari kerékpártárolók kialakítása is.  
Önkormányzati támogatás révén az intézmény Iskola utca felőli oldalán 
parkolók kerültek kialakításra, amelynek köszönhetően a közlekedés és a 
várakozás megoldottá és kulturálttá vált. Az új iskolai esztendőt megelőző 
nyári szünetben pedig elkezdődött a főépület tetőhéjazatának cseréje is, 
amely a napokban fejeződik be.  
   A makói iskolában az innovációik azonban nem csak fizikai értelemben 
testesülnek meg. - A SZIGNUM csapata évek óta dolgozik egy erős intézményi struktúra kidolgozásán, amely sok-
oldalú, összetett, egész életre ható gondolkodásmódot eredményez az itt felnövő diákokban. A nevelési kultúrán-
kat négy alappillérre építjük, az együttműködő kommunikációra, a pozitív gondolkodásra, a teremtésvédelemre és 
természetesen a magas szintű angol nyelvi képzésre – hangsúlyozta az iskola igazgatója.                  Szabó Anita 

SZAKMÁK TESTKÖZELBŐL 
 

   Pályaorientációs délelőttöt szervezett a makói SZIGNUM az 5-6. évfolya-
mos tanulóknak november 9-én. A szombati munkanapon a négy helyi 
középfokú iskola kínált szakmákat és képzési lehetőségeket. 
   Tanévenként minden oktatási-nevelési intézménynek tartania kell pályavá-
lasztást segítő alkalmakat, amelyek szervezéséről rendelet határoz. Ez a fela-
dat összhangban van iskolánk célkitűzéseivel is; rendszeresen tart a témában 
egyéni konzultációkat és közös megbeszéléseket szakember. Korábbi évben 
szülők és öregdiákjaink számoltak be oktatási élményeikről és munkájukról, 
így nyújtva hiteles példákat és tanácsokat, tavaly pedig a mostanihoz hason-
lóan már konkrét szakmák és képzések iránt próbálták felkelteni az érdeklő-
dést az előadók.  A SZIGNUM-ban Makó mind a négy középiskolája bemu-
tatkozási lehetőséget kapott, amivel szeretnénk a fiatalok helyben tartását is 
elősegíteni.  
   A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola elsősorban a 
rendészet valamint a közszolgálati, az egészségügyi és szociális témájú terü-
leteket ajánlotta diákjaink figyelmébe. A szakmák kellékeiből ízelítőt is hoz-
tak, amelyeket kipróbálhattak a gyerekek.  
   A HSZC Návay Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 
termében elsősorban a turisztikát népszerűsítették a fiatalok körében játékos 
és ügyességi feladatokkal.  
    Az interaktív délelőtt további helyszínein a Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola 
és a Makói József Attila Gimnázium mutatta be tanulmányi palettáját. Előbbi nem csak Helyi Diák Termékeivel és 
filmes anyagokkal készült, de egy traktort is bemutatott az iskola udvarán, amellyel megismerkedhettek tanulóink.  
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FILMES SIKEREK 

   Október 26-án került sor a tajvani szervezésű 6. Gyermek 
és ifjúsági Film Olimpiára USA, Dél-Korea, Kína, Portugália, 
Szlovénia, Malayzia, Laosz, Magyarország és Tajvan rész-
vételével. Hazánkat a Czibolya Kálmán vezette SZIGNUM - 
Makói Videóműhely vizuális tehetségműhelyének két csapata 
képviselte. A versenyzőknek 10 óra alatt kellett elkészíteni 
és feltölteni saját ötlet alapján alkotásaikat a youtube videó 
megosztó csatornára. Az indulók reggel 9 órakor kapták 
meg azt a három kötelező elemet, aminek szerepelnie kellett 
minden filmben. Ezek a billentyűzet, az árnyék, és a mosoly 

voltak, amelyeket felhasználva, beépítve fogtak hozzá a csapatok a filmötletük 
aznapi megvalósításához. Végül a zsűri döntése alapján a 75 beküldött mű közül  
a kettes számú csapatunk, „Smile – mosoly” című alkotásával a legjobb filmek 
kategóriába került. A csapat tagja: Nándori Gellért, Szabó László Tamás, Farkas 
Kármen és Horváth Benedek voltak. 
Egyes számú, Halmágyi Gábor, Tanács Barnabás, Ágoston Eszter alkotta csapa-
tunk a „Karma” elnevezésű filmjével a zsűri elismerő oklevelét nyerte el. Nemsokára elkészül egy online katalógus, 
ahol minden résztvevő filmje és adatai szerepelni fognak. A díjazottak elismerő oklevelet is kapnak hamarosan. 
 

Gratulálunk Czibolya Kálmán műhelyvezetőnek és diákjainak, további sikereket kívánunk! – a szerk. - 

SZIGNUM - A CSAPAT ÉVE 

„ Egynek minden nehéz;  

soknak semmi sem lehetetlen.” 

Széchenyi István 
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ERASMUS+ PROJEKTZÁRÓ TALÁLKOZÓ TÖRÖKORSZÁGBAN 
   2019. október közepén egy hetes nemzetközi találkozón 
vettünk részt, melyben a házigazda 
török iskola, a portugál és a magyar 
baki iskola mellett a projekt koordináto-
raként a SZIGNUM is képviseltette ma-
gát. A találkozó munkájába videokon-
ferencia során a finn partneriskola is 
bekapcsolódott. Mivel a kétéves EMK-s 
kortársi mediációs pályázatunk utolsó 
hónapjába érkezett, a legfontosabb 
témánk a szakmai beszámoló sikeres 
elkészítéséhez és a projekt kimeneti 
„termékeinek” elkészítéséhez szükséges 
és hátralevő teendők összegyűjtése, a 
feladatok és a határidők kiosztása volt. 
Emellett áttekintettük a projekt eredmé-
nyeinek terjesztését hivatott tevékeny-
ségek listáját, és értékeltük az elmúlt 
két év szakmai eredményeit, iskoláinkra 
gyakorolt hatását, de megosztottuk 
egymással személyes élményeinket is. 
   A találkozó helyszíne a Délkelet-
törökországi Gaziantep városa volt, 
mely népességben Budapesthez fogha-
tó, őrült tempóban növekvő, és alapjá-
ban véve egy modern, rendezett, szép 
város. A vendéglátó iskola egy két éve 
épült tágas, korszerűen felszerelt, uszo-
dával, színházteremmel és sportcsarnok-
kal is rendelkező magániskola. Az óvo-
dából, általános és középiskolából álló, 
mintegy 1300 gyereket nevelő és 100 
tanárt foglalkoztató intézmény egy 
egész Törökországban elérhető magán-
iskola-hálózat része, melynek Isztambul-
ban még egyeteme is van. A gyerekek 
igen nyitottak, barátságosak, könnyen 
találtunk velük közös témát, hiszen már óvodás koruktól 
fogva tanulnak angolt. 
   A munkamegbeszélések mellett vendéglátóink számos 
kulturális programot is szerveztek. Így volt alkalmunk meg-
tekinteni Zeugma ókori település varázslatos mozaikjait, 
bemehettünk egy mohamedán „templomba” (dzsámiba), 
ámuldozhattunk a rézművesek és cipészek kézműves reme-
kein, belekóstolhattunk a híres török konyha ízeibe és meg-
tapasztalhattuk a török vendégszeretet a legszerényebb 
étkezdékben is. Megtekintettük egy játékmúzeumot, sétál-
tunk a fűszerek és kézműves termékek minden képzeletet 
felülmúló mennyiségeit kínáló bazárban. 
   Az egyik legnagyobb élményünk talán az a kirándulás 
volt, amikor ellátogattunk a gáttal felduzzasztott Eufrátesz 
folyóhoz, és hajókirándulást tettünk a folyó megemelkedett 
szintje alá került Halfeti városhoz. Ennek a városnak csak 
néhány hegyoldalra épített háza látható, illetve a mecset 
karcsú tornya árválkodik vízzel körbeölelten. Igazán szürre-
ális látvány volt, ahogy ezt a szomorú látványt turisták vi-
dám hada keresi fel sétahajókon, hangos zene és táncos 
jókedv kíséretében. Az ellentmondásos érzések csak foko-
zódtak bennünk, amikor a parton kiszálltunk, és rövid séta 
után a barlanglakások mellett egy rég elfeledett, rendkívül 
elhanyagolt ókeresztény barlangtemplomra bukkantunk. A 
hűvös mélyedésben jól felismerhető volt az ősi szentély, a 

falakon pedig kézzel vésett, stilizált keresztek árulkodtak a 
hely keresztény múltjáról. 

   A hivatalos program befejeztével 
elkezdődött törökországi utazásunk za-
rándokhely-járó szakasza. Székhelyün-
ket áttettük Alexandretta (Iskenderun) 
kikötővárosába, ahonnan egy napra 
Tarsusba, Szent Pál szülővárosába men-
tünk, és felkerestük a Szent Pál templo-
mot. Az ódon keresztény emlék ma mú-
zeumként és kulturális események színhe-
lyeként működik, így éppen egy ko-
molyzenei koncert próbájába hallgat-
hattunk bele, amely nagyszerűen érzé-
keltette a hely kiváló akusztikáját. Innen 
átsétáltunk a Szent Pál-kúthoz, melynek 
üdítő vize a római kor óta oltja a helyi-
ek és vándorok szomját. Jó érzés volt 
belekortyolni, és közben arra gondolni, 
hogy egykor talán Szent Pál is ivott a 
kútból. 
   A másik zarándokló napon 
Antiochiába (Antakya) utaztunk, ahol 
megtekintettük a Szent Péter templomot. 
Ez a hegyoldalba vájt templom az első 
keresztény templomok egyike, melyet a 
középkorban a keresztes hadjáratok 
során bővítettek és felújítottak. VI. Pál 
pápa 1963-ban itt tartott szentmiséjén 
búcsújáró hellyé nyilvánította. A város 
másik nagy kincse az a régészeti csoda, 
amit egy szálloda alapjainak ásásakor 
fedeztek fel: az ókori görög-római tele-
pülés lenyűgöző épségben került elő a 
föld alól. Itt látható a világ legnagyobb 
ókori mozaikja, de a falak, az oszlopok 
és még a vízvezeték cső elemei is ámu-
latba ejtően jó állapotban vannak. A 

hatalmas mozaik különlegességét tovább fokozták a termé-
szet erői: a padlókép alatt helyenként megsüllyedő talaj 
hullámossá varázsolta a felszínét. Egyébként a hotel meg-
építéséről nem mondott le a helyi befektető, így a múzeum-
ként működő hatalmas alagsor felett már lakhatók a szo-
bák. 
   Nem lehet eléggé dicsérni a nagylelkű, vendégszerető és 
segítőkész török embereket, akik időt és fáradságot nem 
kímélve igyekeztek a kedvünkbe járni, ha pl. egy kirándu-
lást kellett megszervezni, egy helyet kellett megtalálni. Kü-
lönösen szívünkbe zártuk török sofőrünket, aki azon túl, 
hogy elvitt bennünket a megadott címekre, egy személyben 
volt idegenvezetőnk, az étteremben gasztroszakértőnk, 
örömmel ránk szánta az egész napját és mindezt szívből 
jövő természetességgel tette úgy, hogy egy szót sem tudott 
angolul. 
   A találkozó hozzájárult a projekt sikeres lezárásának 
előkészítéséhez, de emellett elmondhatjuk, hogy a résztve-
vői életre szóló élményekkel gazdagodva, egy tőlünk távol 
eső országot és kultúrát személyesen megtapasztalva, va-
lamint ókori keresztény emlékhelyeken zarándokolva tér-
hettek haza.  
 

Kinga nővér, Gulyásné Auffenberg Noémi és Gulyás Attila 
pedagógusok 



 

 

HIT-ÉLET 

MISSZIÓSOK ZARÁNDOKLATA BUDAPESTRE 
   Szeptember 21-én a missziós gyermekekkel, szüleikkel és a helyi közösség tag-
jaival, autóbusszal Budapestre zarándokoltunk. Utunk célja, hogy részt vegyünk a 
Szent Gyermekség Művének X. születésnapja alkalmából rendezett eseményen. A 
nap kezdő programja a Szent István Bazilikában egy ünnepi szentmise Erdő Péter 
bíboros atya celebrálásával. A mise után lehetőség nyílt, arra, hogy aki szeretné 
kicsit jobban megismerni a székesegyházat, betérjen, körbesétáljon, megcsodálja, 
vagy, hogy imádkozzon. Egy közös ebédet tartottunk a mindenki által hozott fi-
nom szendvicsekből. Majd délután a résztvevő kb. 600 fővel elindultunk a Parla-
menthez. A makói csoport vezette a végeláthatatlan sort. A gyerekeknek nagy élmény volt, hogy rendőri felveze-
téssel tehettük meg az utat az Országházhoz. Egy komoly biztonsági ellenőrzés után betérhettünk, hogy körbesétál-
junk, megismerjük bizonyos helyiségeit országunk első számú épületének. Kaptunk egy rövid, de tartalmas ismerte-
tőt az adott teremről, és az ott elhelyezett ereklyékről vagy más tárgyakról. A nap egyik különleges élménye volt 
látni a Szent Koronát. Soltész Miklós államtitkár úr gondolatai jó útravalóul szolgáltak. A napot a nemzetért elmon-
dott közös imádsággal zártuk. Hazafele útra készült egy kis kvíz, melyet mindenki nagy lendülettel töltött ki, idős, 
fiatal, gyerek, kortól függetlenül. A díjazás édesség volt, melyet Szonja és Dóri nyert.  
  Öröm volt részt venni e nemes eseményen, látni a sok gyermeket, akiknek a szíve tele van missziós lendülettel. Há-
lásak vagyunk, hogy részesei lehettünk.                    Szabóki Melinda 
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MÁSFÉL ÉVTIZEDE BALLAGTUNK EL 
   2019. október 12-én tartottuk a 15 éves érettségi találkozónkat. A 
program szentmisével kezdődött, melyet Varga Attila atya mutatott be. 
Kérte, hogy üljünk az oltár köré a kis létszám miatt. Nagyon meghitt és 
bensőséges volt a légkör. Rajtunk kívül egykori tanáraink is jelen voltak. 
Megemlékeztünk elhunyt társunkról, pedagógusainkról. Ezután a volt osz-
tálytermünkben folytatódott a közös beszélgetés. Osztályfőnökünk, Horváth 
János tanár úr a napló szerinti névsor alapján arra kért mindenkit, hogy 
számoljon be az elmúlt években történtekről. Akik nem voltak jelen, azokról 
is tudtunk információt adni, mert küldtek magukról beszámolót. Utánunk a 
tanárok következtek. Örültünk annak, hogy olyanok is jelen voltak közülük, 
aki az előző találkozóinkon nem volt ott és akadtak olyanok is, akik minde-
gyiken ott voltak. Reméljük, hogy a jövőben is így lesz.              Kun Mónika 

���� ���� 

EGYMILLIÓ GYERMEK IMÁJÁHOZ CSATLAKOZTUNK 
   Öt nyelven öleltük körbe imádsággal a világot október 18-án. A SZIGNUM 
iskola tanulói latin, francia, angol, német és orosz nyelven mondták el a rózsa-
füzér egy-egy tizedét. A Makó-belvárosi római katolikus templomban a hívek és 
diákok közössége fohászaikat a földrészek békéjéért és gyermekeiért ajánlották 
fel. 
   Az idei esztendőben is bekapcsolódtak a makói Szent István Király Plébánia és a 
SZIGNUM iskola tagjai az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” kezdemé-
nyezésbe. A világméretű akció Venezuelából indult azért, hogy a béke és az egy-
ség ügyét szolgálja. – 2005 nyarán fiatalok együtt mondták a szentolvasó tizedeit és a mellettük lévő asszonyok 
kézzelfoghatóan érezték a Szűzanya jelenlétét. Napjainkra nemcsak Dél-Amerikában, hanem minden kontinensen 
elterjedt ez az imaalkalom. Kiindulópontja Szent Pio atya gondolata, miszerint, ha egymillió gyermek közösen imád-
kozik, akkor megváltozik a világ – avatott be az esemény hátterébe Gottfried Katalin M. Hedvigtől.  
   A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából az Országos Lelkipásztori Intézet arra hívta a fiatalokat és 
kérte a hitoktatókat, szülőket és pedagógusokat, hogy vegyenek részt október 18-án, pénteken 9 órától a program-
ban, amely a rózsafüzér hónapjában kiemelten hangsúlyos. 
   A két tanítási nyelvű Szent István Egyházi Általános Iskola diákjai számára az angol imádság már nem ismeretlen, 
de a világbékéért tartott mostani alkalmon latin, francia, német és orosz nyelven is hallhattak fohászokat. Az októberi 
délelőttön a szentolvasó tizedeit a világosság titkaival más-más földrészért ajánlották fel. A rózsafüzér a katolikusok-
nál 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. Egy nagyméretű missziós rózsafüzér segítette az 
imaszándékok jobb megértését, amely öt színből áll, az öt földrészt megjelenítve. – Afrikát a zöld jelképezi, utalva a 
természet szépségére és kincseire, Amerikát a piros, a misszionáriusok hitének tüze és az első vértanúk vére miatt, a 
fehér Európáé, a pápát szimbolizálja, aki az egyetlen, aki fehér reverendát visel, Ázsia, a felkelő nap országa okán 
a sárga, és Ausztrália, Óceánia kék, a tengerre célozva. Így, ha körbeimádkozzuk a színek szerint a kontinenseket, 
akkor mintegy körbeöleljük a Földet is – tudtuk meg Hedvig nővértől a hittanos munkaközösség vezetőjétől. A közös 
imádság az áldás után a gyermekmissziós himnusz eléneklésével zárult.                                                            -sza- 
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FÜRKÉSZ rovatba  
- válogatta az IDB - 

 
REJTÉLYES VILÁGUNK: 
November: a nagyszebeni 
kézirat 
   Ha megkérdezik az em-
bert, mikor volt az első 
űrrakéta-kilövés, nagy 
eséllyel valamilyen 20. 
századi dátumra tippel. Ez 
valahol jogos is, hiszen a 
modern űrkutatás csak az 1900-as években indult be 
igazán. A hivatalos adatok szerint az első rakéták, me-
lyeket eljuttattak a világűrbe, a német V-2 rakéták vol-
tak még a második világháború idején.  
   Azonban egy rejtélyes és régi kézirat ennek a ténynek 
ellentmond. 1961-ig tartott, hogy valaki felfedezze a 
Nagyszebeni Kéziratot, ami 450 oldalt tartalmaz, és az 
1500-as évekig nyúlik vissza. Viszont nem ez, hanem 
maga az írás az, ami előtt szakértők tömkelege áll értet-

lenül. 
Többek között tartal-
maz tüzérségi, ballisz-
tikus és többlépcsős 
rakétákra vonatkozó 
műszaki előírásokat is 
és a kézirat részlete-
sen bemutatja egy 
rakéta kilövésének 
sikerét több ezer tanú 

előtt 1555-ben. A kézirat szerzője Conrad Haas, aki 
katonai mérnökként szolgált a Magyar Királyságban és 
az Erdélyi Fejedelemségben, emellett ő volt Nagyszeben 
gondnoka és eszközmestere 1550 és 1570 között, még 
a rakéta rajzát is mellékelte, amit ő tervezett és épített.  
   Úgy tartják, hogy ez a kézirat az első olyan dokumen-
tum, amely részletesen leírja a rakétaépítés tudományát. 
Haas részletesen ismertette továbbá a modern űrhajó, a 
rakéta-üzemanyag, a folyékony üzemanyag és a delta 
szárnyak ötletét is. 
Hogyan történhetett, hogy valaki évszázadokkal a mo-
dern tudományok előtt már tisztában volt ezekkel, fény-
évekkel lekörözve a NASA és más űrprogramok techni-
káját? 
Gondolatok: a gyermekjogokról   

 
• 1989-ben, november 20-án írták alá 
az ENSZ Gyermekjogi Egyezményét, 
amit később Magyarország is beemelt 
jogrendjébe. 
• Az ENSZ Egyezmény a Gyermek Joga-
iról a gyerekek életének minden részle-
tével, annak szabályaival foglalkozik.  
• Az UNICEF Magyarország kiemelt cél-
ja, hogy egyre több hazai iskolához ér-
jen el a Gyermekek Világnapjának üze-
nete: figyeljünk a gyermekekre, hallgas-

suk meg véleményüket, adjunk számukra információt a 
világról. 

• A Gyerekhang kampánynak központi eleme a kék szín. 
• Mindegy, hogy milyen színű a bőröd, milyen nyelven 

beszélsz, kik a szüleid, milyen a családod; miben hi-
szel, mit gondolsz, szegény vagy-e vagy gazdag; mert 
a gyermekjogok mindenkit ugyanúgy megilletnek! 

KELL EGY CSAPAT:  

Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: Terra Willy    
(Kozmikus fogócska) – fran-
cia animációs családi vígjá-
ték 
  Willy elszakad kutató 
szüleitől az űrben, de men-
tőkapszulája szerencsére 
egy vadregényes bolygón 
landol. Míg a felmentő se-
regre vár, a kisfiú szűksza-
vú fedélzeti droidjával, 
Buckkal vág neki a titokza-
tos világnak, ahol hamaro-
san egy bájos, Flash nevű 
helybéli is hozzájuk csapó-
dik. A lélegzetelállítóan 
gyönyörű táj rengeteg vic-
ces és furcsa élőlény hazá-
ja, de az ismeretlen felfe-
dezése nem várt izgalmakat is tartogat Terra Willy szá-
mára. 
 
 KÜLÖNLEGES ÁLLATFOTÓK:  
  A természetrajongó fotósok jóvoltából, a legjobb pilla-
natban elkapott állatképek versenyének komoly célja 
van, hiszen az állatvédelem fontosságára szeretnék fel-
hívni a figyelmet és a Born Free Alapítvánnyal is együtt-
működnek, mely a veszélyben lévő fajok fennmaradásá-
ért és a vadon élő állatok élőhelyének megóvásáért 
küzd világszerte. A legemlékezetesebb fotókból minden 
évben kiadnak 
egy könyvet, az el-
adásából befolyó 
bevétellel pedig az 
állatvédő szerveze-
teket támogatják. 

Egy perc humor:  



 

 

HÍREK 
Ajándék Hagymatikum utalvány 

Kedves Szülők! Makó Város Önkormányzata minden ma-
kói lakcímkártyával rendelkező diáknak a tanévkezdésre 
családi Hagymatikum belépőt ajándékozott. Az utalványt 
csak szülő veheti át a SZIGNUM titkárságán hétfőtől csü-
törtökig, 15-17 óráig, illetve pénteken 15-16 óráig. Az 
utalvány november 30-áig váltható be. 

 

SPORT, SPORT, SPORT 
Kick-box érmek 

A Continental KiralyTeam Kick-Box Akadémia versenyzői 
részt vettek a Nádudvari Gasztro Kupán, amelyen sikere-
sen szerepeltek. Iskolánk tanulói közül Pusztai Ábel (3.b) 
aranyérmet szerzett, Géczi Csaba (4.a), Székelyhidi Han-
na (4.b) és Székelyhidi Apor (8.b) a dobogó második fo-
kára állhattak, Székelyhidi Noémi (2.b) pedig bronzérmes 
lett. Felkészítő edzők: Veres Richard és Loós Csaba. Gra-
tulálunk és további sikeres versenyzést kívánunk! 

Kiadja:  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:  
Majorosné Rácz Krisztina 
Szerkesztő: Szabó Anita  
Fotó: Majoros Márton, 

 Mészáros Ildikó 
Tördelés: Hudák Szabolcs 
Korrektúra: Horváth János 

ESEMÉNYNAPTÁR 
2019. november 

23. szo Szent Erzsébet jótékonysági gála 

24. v Osztálymise: 7. évfolyam 

30. szo 16 ó kézműves foglalkozás: koszorúké-
szítés 
18 ó Adventi gyertyagyújtás, közös mi-
se, koszorúk megáldása 

DEC. 1. v. Advent első vasárnapja 

2. h Lelkinap 1-6. évfolyamnak, 
a 7-8. nem jön iskolába 

6. p Jön a Mikulás! Nyelvvizsga. 
8. évfolyamos diákok jelentkezése köz-
ponti írásbeli felvételi vizsgára. 

7. szo Munkanap (dec. 24. helyett) Ledolgoztuk 
nov. 9-én 

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

9., 13. 
h. du, p. de 

Ebédfizetés 

12. cs Luca-napi ovis délután (az alsó tagoza-
tosok ebéd után hazamennek) 

14. szo Munkanap (dec. 27. helyett) 

POZITÍV NEVELÉS TRÉNING SZÜLŐKNEK 
   Ki ne szeretne mindent megadni gyermekeinek? Persze az a jó, ha azzal kapcsolatban fáradozunk, amire igazán 

szükségük van az életben. Akár már most, akár később, felnőttkorukban. Merthogy sok olyan dolog van – például külön-
féle életvezetési és szociális készségek -, melyek nem kézzelfoghatók, ám elsajátításuk nagy segítséget jelent. Ha megta-
nítjuk gyermekeinknek:  

• hogyan tiszteljék a másikat,  
• hogyan döntsenek felelősségteljesen,  
• hogyan keressék a megoldást nehéz helyzetekben,  
• hogyan működjenek együtt másokkal,  
• hogyan tanuljanak a hibáikból,  

akkor nemcsak könnyebben boldogulnak az életben, de a 
velünk való kapcsolatuk is sokkal szorosabbá válik. S mit kell ehhez nekünk tennünk?  
   Az első lépés egy szemléletváltás, hiszen nagyon fontos, hogy mit gondolunk magunkról és gyermekeinkről, miközben 
nevelünk. Ha másképpen gondolkodunk, másképpen beszélünk. Ha másképpen beszélünk, mást hall meg gyermekünk. Ha 
mást hall, mást fog érezni. Ha pedig mást érez, egészen máshogy fog cselekedni. 
   A pozitív nevelés (pozitív fegyelmezés) ehhez a szemléletváltáshoz ad segítséget. Ellát minket ezen túl nagyon sok 
módszertani eszközzel, ötlettel, melyeket nagyszerűen tudunk alkalmazni a mindennapok során.  
Pozitív nevelés tréninget indítok szülőknek, ahol mindenki megismerkedhet e modellel, illetve egymástól tanulva válaszo-
kat kaphatunk és adhatunk a gyermeknevelés során felmerülő kérdéseinkre. 
   Az összejövetelek kéthetente szerdán 9-10-ig tartanak. A részvételnek nincs semmilyen előfeltétele, mindenkit szeretet-
tel várok. 
   Ha jelentkezni szeretnének, vagy bármilyen kérdésük van a tréninggel kapcsolatban, írjanak az auffnoemi@gmail.com 
email címre!                                                                    Gulyásné Auffenberg Noémi tanárnő  

MI LEGYEK, HA NAGY LESZEK? 
A pályaválasztás megkönnyítéséhez kívánt segítséget nyújtani az a fórum, amelyet október 22-én rendezett a SZIG-
NUM a 7-8. évfolyamos tanulók és szüleik számára. Az alkalmon bemutatkozott a négy makói középiskola és testvér-

intézményünk, a Karolina Gimnázium is.  


