
 

 

        

XI. évfolyam 4. szám 2015. április 

A Szent István Egyházi  

Általános Iskola, Gimnázium  és Kollégium havilapja 

Tisztelt Szülők! 
Kérjük, adója 1%-ával  

ebben az évben is  
támogassa a SZIGNUM  

alapítványát!  
A kedvezményezett adó-
száma: 18450871-1-06   

A makói Szent István  
Egyházi Iskoláért Alapítvány                                               

 

A kedvezményezett  
technikai száma, neve: 
0011 Magyar Katolikus 

Egyház  
Köszönjük, hogy ebben az 

évben is ránk gondolt! 

ENGEDJÜK, HOGY A FELTÁMADÁS ÖRÖMHÍRE ÁTALAKÍTSA EGÉSZ LÉNYÜNKET!  
FERENC PÁPA HÚSVÉTI ÜZENETE 

 „(…) A hír tehát, amelyet az egyház kezdettől fogva hirdet, ez: „Krisztus feltámadt!” A 
keresztség által mi is feltámadtunk őbenne, átmentünk a halálból az életbe, a bűn szolgasá-
gából a szeretet szabadságába. Ez tehát az az örömhír, amelyet a Szentlélek vezetésével 
el kell vinnünk mindenkihez, minden környezetben. A Jézus feltámadásában való hit és az 
általa hozott remény a legszebb ajándék, amelyet a keresztény ember testvéreinek adhat 
és kell is adnia. Ne fáradjunk bele tehát, hogy mindenkinek ismételten hirdessük: Krisztus 
feltámadt! Ismételjük meg ezt most együtt mindnyájan, akik itt, a téren vagyunk: Krisztus 
feltámadt! Újra meg újra hirdessük ezt szavunkkal, de mindenekelőtt életünk tanúságtételével! A feltámadás örömhír-
ének át kellene ragyognia arcunkon, érzelmeinken, magatartásunkon, azon, ahogyan másokkal bánunk. 
Krisztus feltámadását akkor hirdetjük, amikor az ő fénye megvilágítja életünk sötét időszakait, és amikor ezt a fényt 
meg tudjuk osztani másokkal; amikor tudunk együtt örülni az örvendezőkkel és együtt sírni a sírókkal; amikor melléje 
szegülünk annak, aki szomorú és reményvesztett; amikor elmeséljük hittapasztalatunkat olyasvalakinek, aki keresi éle-
te értelmét és boldogságát. Magatartásunkkal, tanúságtételünkkel, életünkkel mondjuk el: Krisztus feltámadt! Egész 
lelkünkkel hirdessük! (…)”                        (Forrás: internet) 

2014/2015: A MEGÚJULÁS ÉVE 

BALLAG MÁR A VÉN DIÁK… 
        A SZIGNUM végzős gimnazista 
tanulóinak ballagási ünnepségére 
2015. április 30-án, csütörtökön kerül 
sor, amely előtt a hagyományoknak 
megfelelően, szerenáddal búcsúznak 

tanáraiktól. A diákok május 4-én, hétfőn megkezdik 
írásbeli érettségijüket. Szurkolunk nekik!  
 A 12. G osztály tanulói:. Csonka Patrik, Debreczeni 
Bernadette, Juhász Gábor, Kadácsi Dalma, Kovács 
Norbert, Markos József András, Miklai Péter Pál, 
Nyerges Nikoletta Vivien, Pásztor Anna Barbara, 
Rácz Zsófia, Reisz Piroska, Szelei László, Szlovák Ba-
lázs, Szücs András, Szűcs Sebestyén, Zádori Bence 
Levente.  
Osztályfőnökük: dr. Páliné Brunner Éva tanárnő 

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK AZ 
ÉDESANYÁKAT  

ÉS A NAGYMAMÁKAT! 
 

ÉDESANYÁM 
Ha mosolygó arcod nézem, 
Hogyha forró csókod érzem, 
Tudom szeretsz édesanyám, 

Szeretlek én is igazán. 
Ég felé száll imádságom, 

Ami jó van a világon,  
Amit remél, kíván szíved, 
A jó Isten mind adja meg. 
Legyen örömökkel telve 
Életednek minden perce. 

 

BOLDOG TERÉZIA ANYA ÜNNEPÉRE  
KÉSZÜLŐDVE 

 

   Ez az év egy szép jubileumra hív meg 
bennünket, iskolanővéreket. Harminc évvel 
ezelőtt, 1985. november 17-én, a római 
Szent Péter bazilikában II. János Pál pápa a boldogok 
sorába iktatta Gerhardinger M. Terézia anyát, az iskola-
nővérek alapítónőjét. Ez az időszak azért is kiemelkedő 
számunkra, mert Ferenc pápánk 2014 adventjétől meg-
hirdette a szerzetesek évét, amely 2016. február 2-án 
zárul le. 
   Május 11-én, hétfőn, ennek fényében szeretnénk meg-
ünnepelni az alapító anya ünnepét és meghívni mindnyá-
jatokat erre az alkalomra, hogy találkozhassunk az ő 
lelkületével, gyermek- és ifjúságszeretetével, és ehhez 
kedves, szabadtéri programokat kínáljunk. 
  „Isten azt akarja, hogy Benne legyek boldog – azaz 
szent –, ezért teremtett, megváltott és megszen-
telt.” (Gerhardinger M. Terézia) 

A makói nővérközösség tagjai 

IDÉN IS LESZ KERÉKPÁROS TÁBOR! 
 

A SZIGNUM Kerékpáros Baráti Köre ke-
rékpáros tábort szervez 5-12. osztályos 
tanulók számára 2015. július 21-25. kö-
zött.  

A cél Mohács környékének, a Villányi-hegységnek és a 
Duna magyar-horvát-szerb határvidéki holtágainak föl-
derítése. A további részletekről érdeklődni és jelentkezni 
Horváth János igazgatóhelyettesnél lehet.   



 

 

FÓKUSZ - KÖZÖSSÉG 

VIII. BÁBEL-NAP A VADNYUGATON 
   Iskolánk a 2014/2015-es tanévben immár nyolcadik alkalommal rendezi meg a Bábel napot kistérségi szinten. 
Amint erre a megnevezés is utal, ezt a napot a Nyelveken Szólás Napjának jelöljük ki. A verseny időpontja: 2015. 
április 21. 14 óra, témája: A vadnyugat. 
A jelentkező csapatok két programon vehetnek részt: 

I. Vetélkedő 
II. „WANTED” ügyességi játékok 

A vetélkedőt három korcsoportban hirdetjük meg és értékeljük: 
I. 5-6. osztály, II. 7-8. osztály, III. 9-12. osztály 

A vetélkedőre 4 fős csapatok jelentkezését várjuk.  
A megmérettetés magyar nyelven zajlik és kifejezetten műveltségi jellegű. 
   Az idei évben-a vetélkedőt követően- meghirdetjük az „WANTED” ügyességi já-
tékokat melyre a verseny előtti péntekig (ápr. 17.) lehet nevezni.   
   A verseny célja, hogy megtaláljuk azt a „hőst”, akiben a vadnyugati emberek tu-
lajdonságai közül a legtöbb megtalálható. Milyen embert keresünk? Hát, aki jártas az álcázás, állatkezelés célzás, 
fegyverdobás, íjászat, lopakodás, lovaglás művészetében. De legfőbb tulajdonsága, hogy bátor, mert ennél töb-
bet majd csak a helyszínen árulunk el. 
   A vetélkedőre való jelentkezés feltétele a verseny időpontja előtt (április 17-ig) benyújtandó poszter készítése. 
A poszter minimum A3-as méretben készüljön el és témájában illeszkedjen a vetélkedő tematikájához (Vadnyugat), 
valamint legyen rajta feltüntetve a csapat neve, a korosztály és a felkészítő tanár neve. A poszter 20%-ban be-
számít a vetélkedő összpontszámába!  Az idén is fontos része lesz a vetélkedőnek a kreatív feladat. A csapatok-
nak ki kell választaniuk egy vadnyugati hőst (békebíró - fejvadász - párbajhős - szerencselovag - szélhámos - 
bandita - seriff - törzsi harcos) akinek a jelmezét el kell készíteniük, és a vetélkedőre magukkal hozni (1 fő/ csapat) 
   A programokra kísérő pedagógusokat és szurkolókat is hívunk és várunk, hiszen egész délután különféle stan-
dokkal, némi harapnivalóval és szurkolási lehetőséggel kínálunk gazdag élményt vendégeinknek. Minden érdeklő-
dőt szeretettel vár a SZIGNUM nyelvi munkaközössége.  

HÍREK 
Megyei verseny 

A Bendegúz levelezős tanulmányi verseny megyei döntőjébe a SZIGNUM 6 tanulója összesen 7 tárgyból jutott be. A 
Tudásbajnokságon Mandák Rita (2.a), Bihari Krisztina Blanka (3.b) és Föedl Ferdinánd (3.a) matematikából, Kurunczi 
Tamás (3.b) angol kezdő, Zsivola Csenge Kata (6.b) angol haladó, Sóki Lorina (3.b) környezetismeret és irodalom-
szövegértés tárgyakból versenyzik. Szurkolunk nekik! A szervezést lebonyolító pedagógusunk Varga Erika tanítónő.  

Angol nyelvi siker 
Az Országos Nyelvi Verseny angol nyelv középfokú nyelvvizsgával már rendelkezők kategóriájában Győrfi Mónika 
11.G osztályos tanulónk bekerült a legjobb 22 versenyző közé a szóbeli döntőbe, amelyet 2015. április 22-én ren-
deznek Pécsett. Gratulálunk és drukkolunk a további sikerekért! 

KÜLÖNVÉLEMÉNY 
UTOLSÓ ÁLLAPOT  

A SZIGNUM KÜSZÖBÉNÉL 
 

Elmegyek. 
Hiátus. 
Boldog keserűség. 
Ez a jellem. 
Emelt fővel, lékes hassal. 
Ez a jellem. 
Kikosarazó leányzó. 
Egy másik jellem. 
Nem volt eredmény. 
Ez is jellem. 
Ellopott hála. 
Senki se látta. 
Segíts rajtam. 
Mindjárt. 
Segíts rajtam. 
Mindjárt. 
Segíts rajtam. 
Segítek. 

Segíts rajtam. 
Nem lehet. 
A tanárok éreznek. 
Sok-sok éves élmények. 
Nem mondanak semmit. 
Ismeretlen maradok. 
Egy szó kellene. 
Könnyebben elmennék. 
Úgyis elmegyek. 
Sírva fakadnak. 
Mert már indulok. 
Nem mondanak semmit. 
A sírás kérdés marad. 
Példázat vagyok. 
Ellenpélda vagyok. 
Büszkeség vagyok. 
Szégyenhozó vagyok. 
Emlékkönyvbe kerülök. 
Emlékkönyvbe sem jutok. 
Örök emlék. 
Fájó hiátus. 
Múlatlan fertő. 

Mindkettő. 
Egyik. 
Másik. 
Semelyik. 
Érdeklődés a továbbiakban. 
Továbbállás a másokra. 
Reálpolitika. 
Hagyományelv. 
Jövő. 
Múlt. 
Névleges jelen. 
Lassan jövő lesz. 
Nagyon lassan. 
Kérik a következőt. 
Sírnak a régiekért. 

 
Ti. 
Olvastatok. 
Kerültetek. 
Szerettetek. 
Kínoznátok. 
Gyűlöltetek. 

Játszanátok. 
Olvastatok. 
Szerettétek. 
Furcsálltátok. 
Nem bírtátok. 
Hiányoltok. 
Nem kívántok. 
Szevasztok. 

 
Ti. 
Válasszatok. 
Engem. 

 
Ti. 

 
Habozok. 
Iszkolok. 

 
Szevasztok. 
 

Zádori Bence 12.G 



 

 

ÜNNEPLŐ 

LENGYEL-MAGYAR BARÁTSÁG NAP VOLT A SZIGNUM-BAN 
TÖBB SZÁZAN ÉNEKELTEK MAKÓN LENGYELÜL 

 
„Lengyel-magyar két jó barát…” ez volt a mottója a makói Szent István Egyházi 
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (SZIGNUM) 2015. március 27-én szer-
vezett programjának. A különleges, hagyományteremtő napon szentmisével, cí-
meravatással, történelmi előadással, lengyel daltanulással és fegyverbemutatóval 
emlékeztek meg a két nép ezer szállal összefonódó kapcsolatáról. Az alkalom 
kiemelt programjaként dr. Karol Biernacki tiszteletbeli lengyel konzul és Farkas 
Éva Erzsébet, Makó polgármestere felavatta azt a magyar címert, amely valószí-
nűsíthetően 1949-ben került le az intézmény faláról. 
„Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki” – ez az a mondat, 
amelyet a SZIGNUM minden tanulója megtanult a március 23-ai héten. Ezen az 
öt napon ugyanis minden az ezeréves lengyel-magyar barátság jegyében zajlott a makói iskolában: jócselekede-
tekért fehér-piros jutalomkártyákat kaphattak a diákok; a kisebbek rajzokat készíthettek a témában, Lolka és 
Bolka, Varázsceruza meséket nézhettek a szünetekben, míg a nagyobbak lengyel filmklubon vehettek részt és törté-
nelmi kiállítást tekinthettek meg az intézmény folyosóin.  
A programsorozat legfőbb eseményei március 27-én, pénteken zajlottak. A nap ünnepi szentmisével vette kezdetét, 
melyet Artur Prienkiewicz Szegeden szolgáló, lengyel plébános atya mutatott be; a liturgia részeként II. János Pál 
pápáról is megemlékezett az iskola közössége a Szentatya templomban találha-
tó szobránál. Az intézmény ifjúsági kórusa és zenekara a virágvasárnapi passiót 
adta elő.  
A Szent István Egyházi Iskola épületében délelőtt avatta fel dr. Karol Biernacki 
tiszteletbeli lengyel konzul és Makó városának polgármestere, Farkas Éva Erzsé-
bet azt a magyar kiscímert, amelyet feltehetően 1949-ben távolítottak el az in-
tézmény faláról és amelyet Brzózka Marek, lengyel származású szobrászművész, 
a SZIGNUM rajztanára egészített ki a magyar koronával. A mészkőből készült 
jelkép 65 évig az intézmény padlásának egy eldugott részében feküdt, és ta-
valy, homlokzati hőszigetelő munkálatok során került elő. Az ünnepségen polgármester asszony Orbán Viktor mi-
niszterelnök úr szavait idézve kiemelte, hogy a magyarok szívünkben őrzik Lengyelországot és a lengyel népet; 
konzul úr a barátság fontosságát hangsúlyozta beszédében. Az alkalmon a Rákóczi emléknapról is megemlékeztek 
a szervezők, elhangzott a Hejnal is, és az iskola közössége együtt mondta el lengyelül és magyarul: „Lengyel, ma-
gyar két jó barát, együtt harcol s issza borát.” 
Az ünnepélyes címer visszahelyezést követően a felsősök és gimnazisták dr. Karol Biernacki úr történelmi előadását 
hallgathatták meg, míg 200 kisebb tanuló a „Sto lat” című lengyel dalt tanulta meg és adta elő a konzul úrnak. A 
meglepetés köszöntést videó üzenetként kívánják a makóiak elküldeni a gdański diákoknak, akikkel testvériskolai 
kapcsolatot szeretnének kiépíteni. 
A sokszínű lengyel-magyar barátság napot dr. Hidán Csaba régész, történész korhű fegyver- és egyenruha bemu-
tatója zárta SZIGNUM udvarán.     Szöveg: Szabó Anita, Fotó: Mészáros Ildikó, Piros Dorka 

HIVATALOSAN CSAK EGY JOBB VAN NÁLA… 
Sokak szerint egy sem, de ez már szubjektív! 

 
   Mint arról újságunk februári számában már hírt adtunk, iskolánk 8. osztá-
lyos tanulója, Csapó Boglárka Szegeden egy területi válogatón, remek ver-
senyzéssel kvalifikálta magát a 3 évente megrendezésre kerülő VIII. Országos 
Jeney Zoltán Fuvolaverseny kaposvári megmérettetésére. A versenyre március 
27-29. között került sor a Somogy megyei székhelyen. 
   A verseny 2 fordulós volt: a 6 korcsoport versenyzői először pénteken mu-
tatták be tudásukat a szakmai zsűrinek, akik között többszörösen kitüntetett 
középiskolai és egyetemi tanárok foglaltak helyet. Majd a bemutatott pro-
dukciókat rangsorolva kiválasztották a döntők résztvevőit. Ezek igazán izgalmas percek voltak, amíg megtudtuk, 
hogy Bogi ezen a rostán is túljutott.   
   A döntőkre szombaton került sor. Itt már valóban a legjobbak legjobbjai mutatkozhattak be. A kötelezően előírt 
darab után egy szabadon választott művet kellett eljátszani. Éreztük, hogy jól sikerült Bogi produkciója, de ezen a 
szinten már csak apró különbségek vannak a versenyzők között és a végeredményt a zsűritagok személyes, egyéni 
meglátása is befolyásolja. 
   Az eredményhirdetést vasárnap kora délután tartották. Tudtuk, hogy minél később hangzik el Bogi neve, annál 
jobb helyezést ért el. Végül utolsó előttiként szólították, ami azt jelenti, hogy korcsoportjában az előkelő második 
helyet szerezte meg. Nagyon boldogok és büszkék voltunk Bogi teljesítményére és sokadjára is szeretnénk megkö-
szönni Csikotáné Erdei Eleonóra és Horváth Andrea tanárnők segítségét. 



 

 

SZIGNUM TEHETSÉGMŰHELY FOTÓ ÉS VIDEÓ KIÁLLÍTÁS 
   A SZIGNUM-ban öt esztendeje indította be "Tehetségműhely"-ét 
Czibolya Kálmán, a Makói Videó és Művészeti Műhely vezetője. Az elis-
mert filmes szakember az eltelt évek alatt számos fiatalt tanított meg 
"látni"a kamera és a fényképezőgép lencséjén keresztül, akiknek munká-
jából nyílt fotókiállítás február 27-én, a Lakóközösségi és Szolgáltató 
Irodával (LISZI) együttműködésben a Jobb Makóért Egyesület Deák Fe-
renc utcai székházában. Iskolánk tanulói közül Ferenczi Hunor, Gabnai 
Virág, Piros Dorka és Szabó Bálint munkáira csodálkozhattak rá az ér-
deklődők. 
 A tárlat különlegességét az adta, hogy a tanítványok mestere, Czibolya 
Kálmán a dél-koreai élményeit megörökítő "Ázsiai pillanatok" képsoro-
zatát is közreadta. A szemet gyönyörködtető fotók mellett a résztvevők egy videó összeállítást is megtekinthettek a 
műhely alkotásaiból.   

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

   Intézményünk a „Mozgásprogramok és egészségfejlesztési alprogramok a SZIGNUM általános iskolában” című pá-
lyázat megvalósítója. A TÁMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0155 kódjelű projekt által számos, az egészségtudatos életmó-
dot és rendszeres testmozgást népszerűsítő program szervezésére kaptunk lehetőséget. A nyolc nagyobb témakörrel 
hetenkénti foglalkozásokon keresztül ismerkednek meg a résztvevő diákok. Ezúttal a vizes területekkel ismerkedünk 
meg.  

A VÍZ 
   Az Egészség, mozgás pályázat egyik feladata tudatosítani a gyermekekben, hogy az 
egészséges italok, ételek fogyasztásával és a rendszeres testmozgás igényének kialakí-
tásával csökkenteni lehet az elhízás veszélyét.  
   A pályázat egyik témaköre a víz. Négy csoportba osztva jelennek meg a tanulók a 
péntekenkénti foglalkozásokon. Egy-egy csoportra a tanév során 4-5 alkalommal kerül 
sor. A részvételt vállaló diákok többsége alsó tagozatos. Az együtt töltött órák elsődle-
ges célja a vízfogyasztás népszerűsítése. A program során lehetőség nyílik beszélgetni a 
víz megjelenési formáiról, helyeiről, felhasználásának módjairól. Látványos mesefilm mu-
tatja be nekik a víz körforgását. Megtanulják, hogy miért fontos a folyamatos folyadékpótlás. Megismerhetik a 
cukrozott italok fogyasztásának egészségre és a fogazatra káros hatásait is.  
   Cél, hogy megváltozzanak a helytelen folyadékfogyasztási szokások. Elfogadott legyen, hogy a víz a legjobb 
szomjoltó, a szervezetünkből elveszett vizet vízzel tudjuk legjobban pótolni. Tudatosuljon, hogy a vízen kívül egész-
séges italnak számít a cukormentes tea, a tej és a 100%-os gyümölcslé, amiből napi egy pohár bőven elegendő. 
   A program ideje alatt fakultatívan lehetőség van felmenni a makói Víztoronyba, meghallgatni a Vízművek egyik 
dolgozójának szakszerű tájékoztatóját. 
   Szeretettel várom az érdeklődőket a foglalkozásaimon.                                                      Kulcsár Judit tanárnő 
 

HYGIÉNIA 
   Az egészséges életmód pályázat keretében a hygieniával kapcsolatos területek ismer-
tetését választottam. A fogalakozásokon a hygieniához kapcsolódva egy-egy kiválasz-
tott témában mélyülünk el a gyerekekkel. Az első alkalmakon a mindennapi tisztálkodás-
ról, a reggeli és esti rutin helyes menetéről beszélgettünk. A gyerekek lelkesen meséltek 
bevált szokásaikról. Hasonlóságok és különbözőségek kerültek mérlegre az egészsége-
sebb életmód kialakításának érdekében.   Meggyőződhettünk arról is, hogy Hófehérke 
hét törpéjének is akad még fejlesztenivalója ezen a téren, és előkerültek a régmúlt TV-
tornák szereplői is, hangsúlyozva a rendszeres testmozgás szükségességét.  
   Ez utóbbit szolgálják a más csoportokkal lefolytatott közös sportvetélkedők, melyek mindig vidám hangulatban és 
sportszerű fegyelemben zajlanak. A jutalom természetesen gyümölcs! A foglalkozások következő egységét képez-
ték a száj- és fogápolással kapcsolatos ismeretek. Ehhez nagy segítségünkre volt Cziferyné Czinkota Ilona, a váci 
Karolina Katolikus Iskola védőnőjének vetített előadása, mely sok meglepetést, és vidám pillanatokat is szerzett a 
gyermekek számára. Előkerültek különböző fogkefék és fogkrémek, illetve ki lehetett próbálni az elektromos fogke-
fét és a szájzuhanyt is, melyek nagyban elősegítik fogaink épségének megőrzését. 
   A hátralévő foglalkozásokon környezetkímélő és bőrbarát tisztálkodó-, tisztító-, és mosószereknek szentelünk 
majd több figyelmet. Ezek hatásairól, helyes alkalmazásáról lesz szó. Természetesen előcsomagolt mintákat is lehet 
majd szemügyre venni és összehasonlítani. A nagyobbaknál az illatszerek helyes kiválasztása és mértéke is a témá-
ba lesz illesztve. 
   Az utolsó héten, az akkor résztvevő csoportoknak a „vizes” csapattal együtt egy kis vetélkedőt készítünk elő, ahol 
a gyerekek számot adhatnak az elsajátított ismereteikről. 

      Nándori Gáborné, Klára néni 



 

 

HIT-ÉLET 

2015. PILLANATKÉPEK A PASSIÓRÓL - ÉLMÉNYEK A PASSIÓRÓL 
 

1. Beszélgetés: „Tudod, ez az a Passió lesz, amelyben 5 vagy 6 évvel ezelőtt Attila atya énekelt és Kadácsi Árpi 
volt Júdás. Hú! Az nagy valami volt!” „Igen. És abban volt négy napszemüveges sötét alak. (Fábián Dávid, Szalai 
András, Papp Norbert, Farkas Roland) De ők nem énekeltek.” 
2. Az első énekes próba elején: „Nem igazán tetszik ez a Passió. Meghallgattuk youtube-on. Alig van slágerdallama, 
nincsenek hangszerszólamok. A Vigyázzatok! –at pedig teljesen át kellene írni. De ha ti ezt akarjátok…” Az első éne-
kes próba közben: hangulatos dobkíséret, biztos gitárjáték, lelkes énekes vezető. Az első énekes próba után: „Most 
már teljesen más. Így már tetszik!” 
3. Ezek után Gabi néni megírta az összes fúvós hangszer szólamát. 
4. Az amúgy zajos és élettel teli próbák egyike alatt Miklai Zsolt elénekelte gitárkísérettel a Júdás szerepét. Az 
első néhány hang után néma csend lett a teremben, a gyerekek megálltak, a felnőttek is abbahagyták a beszélge-
tést. A csendet vágni lehetett volna, ha Zsolt nem énekelt volna. De énekelt. A végén önkéntelen taps tört ki belőlünk. 
A Passió utáni próbán összegyűltünk, hogy a következő vasárnapi szentmise énekeit áténekeljük. 20 percig csak a 
Passió okozta katartikus élményekről beszéltünk. „Úgy hiányzik – Azóta is énekelgetem – Már kétszer meghallgattam 
a Szignum honlapon – Zoltán atya alakítása megérintette a lelkem – és vasárnap, mikor Veronika kiment a kendőjé-
vel nagyon megható volt – az is, amikor a Hozsanna alatt felállt a tömeg és úgy fogadták Jézus bevonulását…” 

Ilyen és sok hasonló élmény alakította, formálta a Passióra való készületünket. 
 
Szereplők:  Jézus: Pálfai Zoltán 
  Péter: Juhász Gábor 12.G 
  Júdás: Miklai Zsolt (öregdiákunk) 
  Szólóének: Miklai Gergő 9.G és Pásztor Anna 12.G 
  Narrátor: Kádár Johanna 11.G 
  Pilátus: Zádori Bence 12.G 
Néma szereplők: Miklai László, Moravszki Benedek 8. oszt., Frőhling Bence, Reisz József 9.G 
Hangszeresek: fuvola – Ádok Eliza, Gyüre Dorina, Hudák Anna, Borsosné Majoros Melinda (tanárnő) 
        Klarinét – Ádók Robin 
        Furulya – Lik Melinda (tanárnő) 
        Vadászkürt – Szekeres Hunor 
        Szaxofon – Szabó Molli, Lakatos Balázs 
        Trombita – Miklai Gergő 
        Tuba – Fábián Gergő 
        Hegedű – Szücs András 
        Dob – Juhász István 
        Gitár – Csonka Patrik, Fábián Dávid (öregdiák), Miklai Zsolt 
        Basszusgitár Hudák Szabolcs (tanár) 
Énekesek: Bence Tünde, Túri Dzsenifer, Netedu Bianca, Vajda Rubina, Nyerges Nikoletta, Kadácsi Dalma, Reisz 
Piroska és a felnőtt énekesek. 
Hangszer szólamokat írta, vezényelt, betanított: Szűcsné T. Kis Gabriella 
Az énekeseket betanította: Reiszné Surinás Piroska 
Hangosítást biztosította: Majoros Márton, Dávid Imre                      Összeállította: Reiszné Surinás Piroska tanárnő 

PLÉBÁNIAI HÁZ-TÁJI  
Hírek Fidelis nővértől 

Szent József-ünnep 
Szép számmal összegyűltünk március 19-én a templomba, ahol a gyerekek néhány verssel és virágokkal köszöntöt-
ték az Apukákat, Nagyapákat. A szentmisét Zoltán atya értük ajánlotta, végül pedig személyes áldásban részesül-
tek. Az alkalomra a Szent József kilenceddel is készültünk.   

Jóságliszt 
Egész Nagyböjtben lehetett gyűjteni jótettekért cserében a "Jóságlisztet" amiből Húsvétra finomságok születtek. A 
kezdeményezés során 3 és fél kg liszt gyűlt össze, ebből készült a pogácsa, amit Juhász Kálmán kiszombori cuk-
rászmester sütött. A Forrai pékség pedig felajánlott 2x2kg kalácsot. Paffy megáldotta a többi 8 ételkosárral 
együtt, a húsvéti mise után mindenki ehetett belőle. Az akció nagyon pozitív visszajelzéseket kapott, el is fogyott az 
utolsó morzsáig minden. Többen kérdezgették, hogy meg lehet-e szerezni a receptet... Reméljük, hagyományt te-
remtettünk, jövőre is szeretnénk folytatni az idei ötletet. Az ünnepi szentmise után tojást kerestünk (255 darabot 
rejtettünk el, nagyrészt meg is találták őket az ügyes gyerekek:) Sőt még Mozart golyó is került a fűbe.... 

Tesz-vesz Tavasz 
A fiatalok csoportja mellett kb. 20 fővel beneveztek a gyerekek is az egyházmegye kezdeményezésébe. Több 
helyszínen tevékenykedtünk; így a kollégium és plébánia udvarán az iskola előtti téren, a Szent Erzsébet ház udva-
rán és a Maros-parton. Virágokat, fát, cserjéket ültettünk, szemetet gyűjtöttünk, takarítottunk. Nagyon kitettek ma-
gukért a szülők is, akik elkísérték gyermeküket; hála minden segítő kézért! 



 

 

A BOLDOGSÁGOK ÚTJA 
„Boldogok a békességesek, ők Isten fiai.” (Mt 5,9) 

   A feltámadt Úr így köszöntötte tanítványait: „Békesség nektek!” (Lk 24,36) Ma is ezekkel a sza-
vakkal fordul hozzánk. Milyen jó, hogy lelki békességünk forrása a halál fölött győzelmet aratott 
Krisztus! 

   A Szent Jeromos Bibliatársulat fordításában ez a mondás így szerepel: Boldogok, a békeszerzők, mert őket Isten 
fiainak fogják hívni.” Ortensio da Spinetoli szentírás magyarázatából idézek számomra lényeges sorokat, amely úgy 
érzem, rávilágít arra, hogy mit jelent békét teremtőnek lenni: „A szöveg nem a nyugodt, kényelemszerető emberekről 
beszél, hanem a béke ’előidézőiről’, vagyis azokról, akik harcolnak és szenvednek annak érdekében, hogy az embe-
rek közötti jó kapcsolatok létrejöjjenek, megmaradjanak vagy helyreálljanak.”  Két alkalommal jutottam el a francia-
országi Taizébe, ahol megtapasztalhattam ennek a békességnek a valóságát. Az ott élő szerzetesek életük példájá-
val, imádságos lelkületükkel mutattak utat, hogy hogyan juthatunk el a lelki béke állapotába, oda, ahol Isten vesz 
lakást a szívünkben. Ők számomra az igazi békét teremtő személyek. Imáikkal egyre közelebb jutnak Isten teljes va-
lóságához, és a velük töltött imádságos időben részese lehettem a béke titkának. Azt hiszem, más zarándoktársam 
nevében is írhatom, onnan más emberként tér vissza hazájába a vándor. 
   Az olasz kapucinus atya válasz ad a boldogmondás másik részére is: „A béke teremtői Jézus művének folytatói, az 
üdvösség üzenetének szószólói, és ezért a Magasságbeli fiai […] A béke a kegyelem és a szentség teljessége. Csak 
olyan ember válhat az emberi béke eszközévé, aki békességben él Istennel.” Jézus Krisztus ezzel a békével köszön-
tött ránk húsvét szent vasárnapján, és arra hív mindnyájunkat, hogy a béke hordozói, ha kell megteremtői legyünk. 
   Roger testvér, a Taizé-i közösség alapítójának fohászát idézem gondolataim zárásaként: „Jézus, örömünk, követé-
sedre hívsz minket, így megértjük, hogy Evangéliumod képes átalakítani szívünket és életünket.” (folytatjuk) 

Magyaros Rita M. Veronika SSND 

HIT-ÉLET 

KÖZÖS NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT A TANÁRI KARRAL ÉS A PLÉBÁNIAI KÖZÖSSÉGGEL 
   Lelkigyakorlatot vezető atyát találni nem könnyű; kiváltképp olyan atyát, aki jól vezet 
lelkigyakorlatot, különösen nem; aki ráadásul tanár is – bár ez talán nem volt feltétel – 
igazán nehéz. Ez derült ki lelkigyakorlatunk kezdetén, amikor Szegheő József piarista atya 
elvállalta a feladatot, és három napra vendégünk volt: virágpéntektől virágvasárnapig.
 Ugyan mi, tanárok csak a pénteki fogadóóra után csatlakozhattunk be a szentmi-
sébe, mégis valami egészet kaptunk: egy olyan kezdettel, fő résszel és lezárással körbefo-
gott egységes elmélyülést, ami igazán jól esett a lelkünknek nagyhét előtt.  
   Számomra a pénteki „darab” mise volt a ráhangolódás, ami után az iskolanővérek 
rendházába mentünk a „Nagyböjti esték” c. sorozat következő helyszínére. A legfiatalabb vendég egy csecsemő 
volt, aki nagyon fegyelmezetten és irántunk érdeklődve töltötte azt a párórányi időt, amíg mi elmondtunk egy ti-
zednyi rózsafüzért, imádkoztunk, énekeltünk Zoltán atya gitárkíséretével, majd agapé zárta együttlétünket. Külön 
dicséretes, hogy a 20-25 fős társaságot négy nagyobb, már olvasni tudó gyerek is gyarapította gondolataival.  
   A legtartalmasabb egység a teljes szombati nap volt, ahol számos program várt ránk: 
a Megváltó ikonja előtt reggeli dicséretet (zsolozsmát) énekeltünk és elmélkedést hall-
gattunk Szegheő atyától, majd kiscsoportokba rendeződtünk. Ezek között előadást hall-
gattunk Dr. Orbán Imrétől a húsvéti szimbólumokról, fényképek alapján beszélgethettünk 
Szegheő atyával, imamódokat tanulhattunk: Veronika nővér a Hészükhaszta imamód 
rejtelmeibe vezetett be, amelynek gyümölcse: a lélek megbékélése, Kinga nővérrel akár 
táncra is perdülhettünk, Dominika nővérrel beszélgethettünk azokról a gondolatokról, 
amik elindultak bennünk, Zoltán atya pedig komplex művészeti szemináriumot tartott: 
egy keresztre feszítés festmény és egy zenedarab segített az elmélkedésben. A közös 
ebéd után egy újabb lelkigyakorlatos beszéd következett a vendég atya előadásában, majd egy újabb kiscsopor-
tos kör alakult. Este keresztutat végeztünk, volt szentgyónási lehetőség, majd szentmisével zártuk a napot.  
   A vasárnapi szentmise a barkaszenteléssel és a betegek szentségének kiszolgáltatásával, majd az ifjúsági passió 
megjelenítésével méltó lezárása volt ennek a tartalmas programsorozatnak. Erről bárki megbizonyosodhat, hiszen a 
www.makobelvaros.hu, illetve a Szent István Király Plébánia Makó facebook oldalon (márc. 29., 30., 31.) megtalál-
ható mindhárom beszéd, illetve a programokról számos fénykép is.  
   A lelki tartalmon kívül hálásak lehetünk azért is, hogy még jobban megismertük a fotográfus dinasztiából szárma-
zó vendég Szegheő atyát, aki már járt nálunk korábban, így régi ismerősként üdvözölhettük. Oldott derűjével és 
közvetlenségével olyan beszélgetéseket kezdeményezett, amik talán hosszan szívünkben csengenek. És bár mate-
matika szakos tanár, mégis olyan versidézeteket és gondolatokat választott prédikációjához, hogy az már önma-
gában élményt adott (pedig egy nyolcéves kislány szösszenetét is idézte). Emellett pedig olyan logikus, könnyen 
áttekinthető, letisztult gondolatokat közölt velünk, amiket mindenki megértett. Köszönet illeti érte. Isten áldását kér-
jük további életére, munkájára.  Éppígy köszönet jár a belvárosi plébániai közösség azon tagjainak, akik vendég-
ségbe jöttek hozzánk, együtt imádkoztak velünk. Isten áldása kísérje őket! 

       Mészáros Ildikó tanárnő 



 

 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 
330 ÉVE SZÜLETETT JOHANN SEBASTIAN BACH, A BAROKK ZENE ÖSSZEFOGLALÓ NAGY MESTERE 

   Johann Sebastian Bach a thüringiai Eisenachban, 1685. március 21-én született, régi zenész-
család gyermekeként. Nevelése egyet jelentett a zenei képzéssel. Ezt apja halála után Bach leg-
idősebb fivére vállalta magára. Bach bámulatra méltó szorgalommal tanulmányozta a kor híres 
európai mestereinek műveit, és hamarosan egyformán otthonossá vált a francia és az olasz zene 
stílusában. Az északi művészek hagyományos délre-vágyódása őt nem érintette: egész életében 
nem hagyta el Németországot. Hazája zenei életét kitűnően ismerte. Részben működése során, 
állásai révén jutott el a fontosabb zenei gócpontokba, részben egyéni érdeklődése vonzotta oda: 
Lübeck, Hamburg, Celle, Weimar, Köthen.   
   Életének végső állomása Lipcse volt, ahol 1723-ban nevezték ki a Tamás templom kántorává és ahol huszonhét esz-
tendőt töltött el fáradhatatlan alkotó munkával, tanítással és a városi tanáccsal vívott meddő harcban. Utolsó művei-
ben összegezte élettapasztalatait, alkotásaiban összefoglalta mindazt, amit az európai zene történetében ő maga és 
elődei megteremtettek. Utolsó éveiben szembajok kínozták, s meg is vakult. A zeneszerző-óriást 1750. július 28-án 
érte a halál és a lipcsei János-templom falában temették el.                                        Barócziné Jantos Éva tanárnő 

MAKÓI EGYHÁZI PANTHEON 
Makó város arculatát és benne a vallásos lakosság életét döntően alakították jeles katolikus egyházi 
és világi személyek. Illő nekünk, utódoknak, hogy megemlékezzünk életpéldájukról, tanuljunk tetteik-
ből, műveikből. Ezt a sorozatot az ő tiszteletükre szenteljük. 

MAKÓ-ÚJVÁROS ELSŐ PLÉBÁNOSA: SZABÓ FERENC 
   Szabó Ferenc (1887–1968) Makó szülötte, egy újvárosi kisiparos (hentes) gyermeke volt. Kö-
zépiskoláit Makón, a teológiát Temesváron végezte. Itt szentelték 1911-ben pappá. Magyar-
bánhegyesen kisegítő lelkészként, majd a háború kitöréséig Szakálháza községben szolgált. Az 
első világháború idején harctéri szolgálatot teljesített, sebesüléséből kifolyóan ötvenszázalékos 
rokkantságot állapítottak meg. Hét katonai kitüntetésben részesült. 1919. január 1-jén a Püspöki 
Főhatóság Szabó Ferenc leszerelt katonalelkészt nevezte ki helyi lelkésznek.  
   Az évek során az újvárosi Egyházközséget és templomot sok megpróbáltatás érte. 1919-ben a 
forradalmi eszmék és ezzel járó izgalmak igen felzaklatták a hívek lelki nyugalmát és békéjét. 
Az iskola falairól leszedték a keresztet és a címtáblákat, nem engedték az iskolanővéreket taní-
tani, sőt még hitoktatni sem. A hívek a forradalmi és vallásellenes rendeletek miatt zúgolódni és 
méltatlankodni kezdtek. S egy napon a buzgó és vallásos édesanyák rózsafüzérrel a kezükben kb. 300-an megjelentek a 
templomban. A szentmise után egy férfi vezetésével visszatértek az iskolába és kizavarták onnan a világi tanítókat és taní-
tónőket. A keresztet és a táblát visszahelyezték a falakra, az iskolát bezárták és innen fölvonultak a Városházára. Bejelen-
tették, hogy mindaddig nem engedik az iskolába járni gyermekeiket, míg a vallásos tanítókat és nővéreket vissza nem he-
lyezik állásaikba. Látva a 300 vallásos lelkületű anya követelését, megnyugtatták őket és megígérték, hogy intézkedni 
fognak. Ez meg is történt, így Szabó Ferenc akkori plébánost tették felelőssé a történtekért és fegyveres kísérettel bebör-
tönözték, majd házkutatást tartottak és felforgatták a szülők lakását. A katonák dühükben többször belelőttek a templom 
üvegablakaiba, mely még most is itt-ott látható. A kommunisták kivonulása után a szerbek szállták meg ideiglenesen Makó 
városát, majd utánuk a románok, akik uralma alatt kirabolták a templomot, monstranciát, kelyheket vittek el és a perselye-
ket is kifosztották. 
   1923-ban mozgalom indult a hívek körében a háború alatt a hadvezetőség által rekvirált harangok beszerzésére. 
1924. december 22-én a harangok elkészültek és megérkeztek a makói állomásra Temesvárról. A harangokat ünnepélyes 
nagy körmenettel, díszített négy ökrös szekéren december 31-én, Szilveszter napján szállították be az állomásról a temp-
lomba a díszített emelvényre a fölszenteléshez. 1925. január 1-jén volt a harangok ünnepélyes felszentelése, melyet Dr. 
Glattfelder Gyula csanádi püspök úr végzett.  
   1933. szeptember 1-jén a Csanádi Püspöki Főhatóság a Makó-Újvárosi Külkáplánságot önállósította és plébánia rangra 
emelte. A plébániához csatolta az egész tanyavidéket. Plébánosnak Szabó Ferenc eddigi káplánt nevezte ki, segédlel-
késznek Majtényi Bélát helyezte ide. Év végére befejeződött a plébánia építése. 
   Szabó Ferenc célul tűzte ki az addig elhanyagolt külterületi hívek lelki gondozását és a templom fölszerelését kegysze-
rekkel. 1934-ben a parókia köré gótikus díszkert épült. 1937-ben sikerült beszerezni Rieger gyártmányú, villanymeghajtá-
sú orgonát. Az orgonát, valamint három harangot – a honvédi, rákosi és dáli kápolna részére – Glattfelder püspök szentel-
te föl. Ugyancsak 1937-ben szentelték föl az újvárosi katolikus kört is. A leánykör zászlaját ünnepélyes ceremónia közepett 
szentelte föl Szabó Ferenc plébános. Fölvonuláskor elöl a város hintaján a zászlóanya tisztet betöltő Nacsa Lajosné haladt, 
mögötte a fiúk lovas bandériuma és a nemzetiszínekkel földíszített kerékpáros leányok. 
   Az 1907-ben épült bogárzói templom filiaként működött. Az itt lakó külterületi lakosság lelki gondozását már 1916-tól 
1941-ig Szabó Ferenc látta el. 1944 pünkösdjén villámcsapás következtében az újvárosi templom kigyulladt. Egy év eltel-
tével sikerült teljesen visszaállítani eredeti állapotába. A templomot 1959-ben második alkalommal kifestették.  
   Szabó Ferenc plébános sokat törődött híveivel: esketett, gyóntatott, temetett. Folyamatosan tartotta a kapcsolatot egy-
házi elöljáróival, paptársaival. 1948 májusában híveivel kitörő lelkesedéssel fogadta a templomában Mindszenty József 
bíborost is. Halála után a makói katolikus temetőben, családi kriptában helyezték örök nyugalomra.  
 

Szűcs Tamás tanár úr  



 

 

DIÁKIRODALOM - Átmeneti gyász 
Egyik vasárnapi mise után új kontakt felvételéről értesített a telefonom, aki maga a Jóisten volt. Megjegyzem, a 
telefonszám szerint országos telefonszolgáltatónál fizetett elő. Roppant érdekes, hogy így miért nem kerítenek a 
szavai többet a számlára. 
Ki sem kellett csengetni, egy ámító női hang azonnal kapcsolt. A Jóistent keresem, mondtam. Közeli s távoli harang-
nyelvek koccanása rajzott interurbán, aztán a jól ismert női hang, hogy hamarosan kapcsolják, egy kis dolga akadt. 
Legalább fél órát zsoltárokat hallgattam. Az automata közvélemény kutatást tartott, zsoltáronként kellet megnyom-
nom az 1-es vagy a 2-es gombot, jelezve, hogy tetszett avagy nem. 
Végre ő szólt; mélyen, gondosan moderált hanglejtéssel – könnyeden elhangolódott, néhányszor gyerekhangú lett, 
ilyenkor erőltetett át torkán egy légköszörűt, egy úrias krákogást. 
Azt mondtam neki, hogy elhagytam az igazolványom. 
Vegyek újat a hivatalban, mondta amaz. 
Én erről az erényhiányosságról beszélek, mondtam. 
Hogy azt sürgősen meg kellene operálni, kiáltotta. Várakozásra kért, s ezzel hosszú percek múltán egy hatlövetű 
szabadesésének végeztével lehetett felhagyni. 
Jó volt az illata, a fém is meglepően finom volt, ezért letorkoltam. 
Ekkor kaptam egy SMS-t, hogy a csomag a Jóisten küldeménye, s akkor hasznos, ha lenyeljük és meghúzzuk a kis 
pöcköt. Megtettem, s hirtelen art-déco utca vett körbe. Úgy volt hihető, hogy ez a fődíj, hogy alpinista sikert értem 
el, mert feljutottam egy erősen civilizált Mount Everest tetejére. Jött felém egy nagyszakállú ministránsforma, méz-
sörrel kínált. Odakísért egy teleszkóphoz. Mondókája igazolni próbálta, hogy Kepler helyén ülök, tudniillik ő ebé-
del. 
Lent a templomnál körberajzoltak, a továbbiakban zacskóban tartósítottak. A Jóisten a mellkasomon szólalt meg, 
rájöttem, az ittlevők CB rádión beszélgetnek. Csak meg akart nyugtatni, hogy két nap múlva vissza fog küldeni, a 
régi kerékvágás szerint folyik az életem tova. 
Másnap a templom melletti iskolában, ide jártam, átvonultak rendkívüli gyászmisét tartani. Megrázó hírtézissé vál-
tam. Sikerült egyedülállóan könnyeket kibocsátanom, központba kerülnöm. 
Pénteken csúnya gúnytárgynak használtak ezek a lányok, s ó nézd, de jó lesni, hogy kaparják a tantermük falát 
most értem! 
Szünetben tétlenek. Hiányzok. Az igazgatóság évkönyvbe ragaszt, nem-dobogós versenyeredményeimmel, hobbi-
becőkkel. Egy lány szerelmet vall, a toalettre menvén eltéved. Az osztályom fekete ruhában ad presztízst. 
Letelik a negyvennyolc óra. Én még maradni kívánnék egy hetet, mondtam a Jóistennek. Válaszul megértően biccen-
tett. 
A hatóságok döntő kérdés előtt állanak meg: ki felel a hullaért? Egy öngyilkosságot mindenki saját maga követ el, 
de mások okozzák. Megtornáztatva mutatóujjaikat, gyanúsítottakat jegyeznek fel. Egyesével folyik az idézés, a 
kihallgatás, és az önzők közti gyógyító káröröm. 
Az igazgatóság rajzpályázatot hirdet, témában velem. 
A legrosszabbul a szaktanárok néznek ki. Hajnalonként a vekker zivatarában, maguk is zivatart eresztenek. Átnézik 
a tananyagot, és féltékenyek lesznek azok felületességére. Némelyikük rólam kíván tanórát tartani, bensőségesen, 
ahol bátran pityereghetnek még egy kicsit. 
A látvány nagyon megnevettet, néhány itt lakót szintén beleértve. A Jóisten már morcos. Eszemben sem volna el-
menni. De a dolgok esti lélekvándorlása elég halasztást tűrt már el. 
Felébredek a tett színhelyén, a körvonalamban. Hazaérvén anyámék a nyakamba borítják az öröm Niagaráját, a 
magyarázat elve pedig elvonul, fátylat vesz fel. 
A hírek szerint a rendőröket tették felelőssé eltűnésem miatt, az állam csonka jövedelemmel jutalmaz. 
Az iskolában, soha olyan vulkanikus öleléshullámra nem akadt példa még. A nagyobbak azért rákérdeztek, hogy 
vagyok itt. A dublőrömet találták meg, hazudtam őszintén. Dobáltak, az igazgatóság megnyugodott, előrehozottan 
kihirdette a pályázat eredményeit. Titkos szerelmem előretört, megcsókolt, s oly soká engedett el. 
Ilyenkor az öröm hiányában ítélkeztek, jó előre. 
Még sokáig emlegettek, kidomborították tiszta egyéniségemet. 
De túl szép volt. Idővel leszállt a szürkület, eltűnésem hatásai búcsút vettek. 
Kitöröltem a Jóisten telefonszámát. 

Tényleg, igazán jól sikerült volna az igazolványom.                 Zádori Bence 12.G 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

KÉPESLAP TAIZÉBŐL 
„Frieden, Frieden 

hinterlasse ich euch. 
Meinen Frieden 
gebe ich euch. 

Euer Herz verzage 
nicht.” 

 

„Békét hagyok nektek. Az én békémet nektek adom,  
többé már ne féljetek.” 

 
„…Taizé nagyon különleges Húsvét előtt, hirtelen 300-
ról 1000 főre nőtt az emberek száma, a hétvégén 3000
-en leszünk. A virágvasárnapi szertartás a tónál kezdő-
dött, majd közösen meneteltünk a templomba. „ 

Reisz Mariann 



 

 

KÖLTÉSZET NAPJA SZIGNUM-MÓDRA  
- A 110 ÉVE SZÜLETETT JÓZSEF ATTILA EMLÉKÉRE – 

 
   A Szignum Rádióból megzenésített versek ütemei lüktettek, a költők 
követei a testvérosztályaikban szavaltak egy-egy költeményt, a nagyelő-
adó előtti paravánok folyamatosan népesültek be a „Költők fájával”, fo-
tókkal, versajánlókkal, interjúkkal, illusztrációkkal, fejtörőkkel, sőt egy 
sarokban a „Költészet asztala” is helyet kapott. 
   Így ünnepeljük a költészetet április 10-e, péntek óta, amikor magyarórákon a gimnazista osztályok 21 féle fel-
adattípusból válogathattak: mit szeretnének megjeleníteni a paravánokon. A leglátványosabb a „Költők fája” c. 
alkotás lett, ami a 12. G osztályt dicséri. József Attila A fán a levelek c. verse ihlette, s a magyar költészet nagyjai-
nak állít emléket minden levele, akiknek verseibe belelapozhatunk a „Költészet asztalán” is. Néhányan arra vállal-
koztak, hogy megoldják azt a kvízt, amit a városi könyvtár írt ki a Makói Medáliák-díj alapításának 10. évforduló-
ja alkalmából, mások maguk állítottak össze költészet-napi totót (Szelei László) és kérdéseket „Költők-múzsák-
hitvesek” címmel (Netedu Bianca), megint mások kedvenc verseikről kérdezték a legkisebbeket. A legnépszerűbb 
feladatnak a versajánló készítése bizonyult, hiszen a magyar költészet megannyi gyöngyszeme közül szép számmal 
válogattak minden gimnazista osztály tagjai. Számomra a legkülönlegesebb a Túri Dzsenifer által küldött Kaffka 
Margit: Litánia c. költeménye volt, hiszen ez volt az egyetlen költőnő verse. Ez azt is bizonyítja, hogy iskolán kívül is 
olvasnak diákjaink verseket, sőt írnak és rajzolnak is: Boros Franciska versillusztrációkat készít, Zádori Bence rovatot 
vezet.  
   Emellett megjelenik Kazinczy „titka”, a humor egy Arany-ballada átköltése kapcsán, és egy aktualitás: egy vi-
szonylag új műfaj, a slam poetry is jelen van a nagy előadó előterében. Gyere oda és nézd meg, olvasd el! Szent 
Ágostonnal biztatlak: tolle lege, tolle lege! Vedd és olvasd! J    
   Titeket is játékra hívlak: a totó és a kérdések kitöltése mellett szeretném, ha ti is kipróbálnátok magatokat: mi-
lyen költő válna belőletek. Erre két módot kínálok: 1) 1933-ban Kosztolányi Dezső összegyűjtötte az általa 10 
legszebbnek tartott szót: láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard, csók, vér, szív, sír. A 9. G osztály pedig most válasz-
tott: gyönyörű, cica, lélek, barátság, szerelem, extrák, osztályközösség, töltött káposzta, csoki torta, család. Írjatok 
verset úgy, hogy ezek szerepeljenek költeményetekben! 2) A dadaista versírás kellékei: olló, újságcikk és ragasztó. 
A módszert a faliújságon olvashatod. A legjobb alkotásokat jutalomban részesítjük, közkinccsé tesszük. J A fejtörők 
és a versek leadási határideje: április 21-e, kedd.   
   Köszönjük a szavalatokat a költők követeinek: Számel Jázmin, Túri Edina, Vajda Vendel, Ádók Eliza, Gilinger Bog-
lárka, Vadlövő Regina, Fábián Gergő, Fletan Beatrix, Szabó Martin, Vajda Rubina, Zádori Bence. 

        Mészáros Ildikó tanárnő 

VELÜNK TÖRTÉNT 

KÖLTÉSZET-NAPI ? 
MEGKÉRDEZTÜK… 

… Szűcs L. Péter igazgató urat a kedvenc költőiről: 
Kedvenc költőim: Pilinszky János, József Attila és Nagy László. Sok kedvelt versem van, de 
közülük Pilinszky János Négysoros című verse, amit kiemelnék. Csak Pilinszky képes egy ilyen 
rövid versbe ilyen mély mondanivalót megjeleníteni néhány szóval. Sajnos ritkábban olvasok 
verseket, mint kellene, de a versmegzenésítéseket többször hallgatom, mint például a Kaláka 
és a Szélkiáltó együttesek. 
… Magyaros Rita M. Veronika SSND nővért: 
József Attila: Isten című költeménye a játékossága, képi gazdagsága miatt tetszik nekem, s azért hogy az Isten vég-
telen békességgel vár rám, hogy hozzá megérkezzem. Reményik Sándor Istenarc verse arra indít, hogy folyamato-
san munkálkodjak azon, hogy ez az arc bennem egyre tisztább legyen. 
…és az alsó tagozatos diákokat is. 
Költészet napja előtt, pénteken interjút készítettünk több alsó tagozatos diákkal. Egyértelműen megállapítható, 
hogy a legnépszerűbb és legismertebb költő a gyerekek körében Petőfi Sándor. A versek megismerése akkor kez-
dődött meg az alsósok körében, amikor verset kellett tanulniuk. Több diák – köztük Kabát Goldina – kedvenc verse 
ekkor lett Petőfi Sándor Anyám tyúkja c. verse. Goldina így vélekedik kedvenc költőjéről: 
„Petőfi Sándor nagyon érzelmesen tudja leírni a gondolatait, ezért szeretem annyira.” 
Hudák Mátyás a La Fontaine-meséket és a Geronimo Stilton-történeteket kedveli igazán. 
Volt szavalóversenyen is, ahol La Fontaine A tücsök és a hangya történetét szavalata el. A 
mai napig el tudja mondani a történetét, szívesen idézett is pár sort a beszélgetés folyamán J   
A verstanulás bevezeti a diákokat a szépirodalom világába, hiszen megtanulják a verseket, 
és ezzel a szívükbe rejtik őket, mint apró kis kincseket.  

Juhász Gábor, Miklai Péter, Nyerges Nikoletta, Rácz Zsófia 12.G 



 

 

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 
OSZTÁLYELSŐK 3. NEGYEDÉVBEN 

1.a: Siket Mira, Nándori Barnabás, Weszely Mária 
1.b: Kaposvári Dorina, Zsikai Zétény, Juhász Laura 
2.a:  Forgács Regina, Gregor Lilla, Orbán Anna Rita 
2.b:  Fülöp Bulcsú, Radnai Fanni Abigél, Reisz Tímea 
3.a: Föedl Ferdinánd, Venk Dániel, Halmágyi Gábor 
3.b:Bihari Blanka,Sóki Lorina,Szabó Tamás 
4.a: Németh Lea Patricia, Szabó Ádám, Török Jázmin 
Viktória 
4.b: Forgács Gábor, Hegyes Tibor Mózes, Márton Bar-
nabás 
5.a: Bárdi Kata, Szekeres Sarolta 
5.b: Vadlövő Anna, Kiss Levente, Nagy Petra 
6.a: Györe Stefánia, Pap Erős, Varró Patrik György 
6.b:  Hudák Anna, Széll Zalán 
7.a: Bende Flóra, Szekeres Réka 
7.b: Illés Ákos, Kunos Márkó Gábor 
8.a: Vadlövő Regina 
9.G: Kőrösi Fanni 
10.G: Boros Franciska, Fletan Beatrix 
11.G:  Győrfi Mónika 
12.G: Reisz Piroska 

SZIGNUM OLDAL 

VIRÁGOK, MINT SZIMBÓLUMOK 
A virág elsősorban a szerelemnek, az ifjúságnak, a tél 
végének, az életörömnek, az életerőnek, a halálon való 
diadalnak a jelképe. A szirmok többnyire csillag alakú 
szerkezete miatt azonban a Nap, a földkerekség vagy 
a közép szimbólumai is. Magukba foglalják a négy 
elem együttes hatását, hiszen a földből az ég (levegő) 
felé törnek, növekedésükhöz szükségük van vízre és a 
nap fényére, melegére (tűz). 
árvácska: 
szelíd báj, háromféle színe miatt a Szentháromság, né-
phitben a 3 pár sziromból 2 az irigy mostohát, 2 annak 
lányait, 2 két árvát jelképez (Móricz-Árvácska) 
babér: 
halhatatlanság (a hősök babérkoszorúja), Apolló szent 
növénye, Daphné miatt, aki szerelme elől menekülve 
babérfává változott 
bogáncs:  
szúrós, rossz természet 
borostyán:  
elszántság, hosszú élet, öröklét 
búzavirág: 
tisztaság, spiritualitás 
fagyöngy:  
bölcsesség, halhatatlanság, gyógyító, varázslatos erő 
mályva:  
Mária gyógyító erejét szimbolizálja. Korea nemzeti 
virága, Kínában az állhatatosság jelképe 
Margaréta:  
a görög ’margarisz’ (gyöngy) szóból ered, a kiontott 
könnyek szimbólumként Krisztus és a vértanúk szen-
vedésének jelképe. Néphitben sorsjelkép (szeret-nem 
szeret) 
mimóza:  
érzékenység 
napraforgó: 
szoláris karakter, sugárzás, nagyság, 
szellemi megvilágosodás iránti vágy, befolyásol-
hatóság - arra fordul, amerről a legtöbb fényt kapja 
nárcisz:  
önimádat, de a Biblia alapján a Paradicsom virága, a 
feltámadással is összefügghet 
nefelejcs:  
hűség, az isteni parancsok megtartása. Régi magyar 
neve szemvigasztaló 
nőszirom (írisz)= szivárvány): Mária szimbóluma, a 
szivárvány révén a Krisztus által megújított szövetség 
jelképe is 
orchidea:  
luxus vágy, Keleten a kifinomultság, műveltség, gyön-
gédség szimbóluma 
orgona: áhítat, (Anyák napja- Orgona ága…) 
páfrány: 
szelíd természetesség, őserő 
gyöngyvirág: szeretet 
ibolya:  
remény, szerénység, megújulás,  
illetve Mária alázatossága, és Krisztus szenvedéseire is 
utal 

Összeállította: Brzózka Marek tanár úr 

OLVASS VELÜNK! 

KÖNYVAJÁNLÓ:  

NÉMETH LÁSZLÓ: ISZONY 

 

Talán az irodalmi tananyag 
által elfeledtetett vagy politikai 
változások miatt elfelejtett író-
ink egyike Németh László, a XX. 
századi magyar irodalom ki-
emelkedő regény-, esszé- és 
drámaírója, valamint polihisztor 
tanár. 

Az 1947-ben megjelent ,,én-regény" egy 1920-as 
években élő fiatal lány, Kárász Nelli házasságtörténe-
te. A lány apja halála után hozzámegy Takaró Sanyi-
hoz, akit bár nem szeret, a házasságtól biztonságot 
remél. Ám közös életük egyre rosszabbá, mi több, po-
kollá változik; az egyszerű nézeteltérések csakhamar 
halálos fenyegetésekké fajulnak. 

Esetünkben nem szociopatákról, thriller- vagy horrorsze-
rű elemekkel vegyített történetről van szó: a regény 
ugyanis nem egyszerűen realista, hanem már-már ana-
tómiai pontossággal naturalista; a főszereplő asszony 
tudatán keresztül zajlik, melyet az író halmozottan kép-
szerű, allegorikus mondatszerkesztésekkel tár elénk, s 
mindannyiunkat le is bilincsel. 

A mű nem a könnyedebb olvasmányok közé tartozik, 
viszont új paradigmákat mutathat az ember kettős tu-
datáról és aprólékos térképet a női elméről és érzelem-
világról. Másfelől, az Iszony kiváló képet ad az 1920-
as évek paraszti világáról, az akkori társadalmi és po-
litikai aktualitásokról.                       Zádori Bence 12.G 



 

 

SZIGNUM OLDAL 

FÜRKÉSZ rovatba - válogatta az IDB - 
            

ÁPRILIS HÓNAP SZTÁRJA: 
Krysten Alyce Ritter:  
amerikai színésznő, énekesnő, modell 
   Született 1981. december 16. 
Bloomsburg, Pennsylvania, USA. Mindössze 
15 évesen fedezte fel egy modellügynök, 
majd New Yorkba költözött és nemzetközi 
karrierre tett szert. Magazinokban, katalógusokban és 
kifutókon volt látható Milánóban, New Yorkban, Párizs-
ban és Tokióban.  
Egy Dr. Pepper-reklám szerepére jelentkezett először, 
ezután kisebb szerepeket kapott 2001-ben, majd egy 
1950-es években élő művészettörténet-tanulót alakított a 
Julia Roberts főszereplésével készült Mona Lisa mosolyá-
ban. Megfordult színházakban, végül sorozatszerepek 
felé kezdett kacsingatni. Feltűnt a Veronica Mars második 
évadában, a Szívek szállodájában nyolc epizódban volt 
látható 2006 és 2007 között, és a Til Deathben is szere-
pelt. Később olyan romantikus komédiákban volt látható, 
mint a Míg a jackpot el nem választ és a 27 idegen igen, 
de A túl jó nő a csajomban is feltűnt, ahol Alice Eve karak-
terének legjobb barátnőjét alakította. 
2014-ben a Nagy szemek című Tim Burton filmben, Mar-
garet barátnőjeként láthattuk. 
 
Érdekességek: Április hónapjáról   
A hónapot Mars kedveséről, Venusról nevezték el, Venust 

ugyanis Aperirének is hívták. A név a latin aperire szó-
ból származik, melynek jelentése „megnyitni”. 

A népi kalendárium Szent György havának 
nevezi, és ha ez a hónap csapadékos, bő 
termés ígérkezik. A Szent György havi 
eső ugyanis „kergeti a fagyot”, viszont 
esős májust jósol 

Április 25. - Pál fordulása. A bibliai Saulus Paulusszá vál-
tozásának története alapján a kemény tél időjárásá-
nak átalakulását jósolják erre a napra:  “Pálfordulás – 
télfordulás”. 

 
Gyere velünk moziba! 
Filmajánló:  Nagy szemek (Big Eyes) 
amerikai, életrajzi dráma 
Rendezte: Tim Burton 
 A film egy valós eseményt dolgoz fel, 
Margaret Keane művésznő életének azt a 
szakaszát, amikor a festményei népszerű-
ek kezdtek lenni.  
A karrierje az 50-es években kezdődött, 
és a képeire mind az volt jellemző, hogy 
a rajta szereplő gyerekeknek túlmérete-
zett szemeket rajzolt és ez nagyon is bejött az emberek-
nek. Ezt a férje, a szintén művész, Walter Keane is meg-
érzi, és ezt kihasználva úgy intézi, mintha ő alkotta volna 
a képeket. Meggyőzi feleségét, hogy a férfiak művészete 
sokkal keresettebb, mint a nőké, és Margaret képeit saját 
alkotásaiként próbálja eladni. Sikerrel jár, sok pénzt ke-
res, de Margaret a titok egyre nagyobb súlya alatt kezd 
összeomlani… 

KEDVENC VÁROSUNK: MISKOLC  
 A nyitott kapuk városa 

Az Északi középhegység keleti részén, különböző tájegy-
ségek találkozásánál az ún. Miskolci-kapuban fekszik. A 
város nem csak a régió legnagyobb települése, 
de Borsod-Abaúj-Zemplén megye székhelye is. Terület: 
236,66 km² Népesség: 161 265 fő 
CÍMER:                         
Álló csücsköstalpú pajzs vörös mezejé-
ben Szent István király mellképe lát-
ható bíbor ruhában, arany képekkel 
hímzett koronázó palástban, fején a 
szent korona, a fejet arany fényko-
rong övezi. Jobbjában arany királyi 
jogar, baljában ezüst keresztes arany 
országalma. A pajzsra helyezett jobb-
ra forduló koronás nyílt lovagi sisak dísze egy magyar 
hajdú, aranysújtásos kék dolmányban, oldalára kötött 
aranymarkolatú karddal. Jobbjában öt arany búzaka-
lászt, baljában leveles arany szőlőfürtöt tart. A sisak ta-
karója jobbról kék-arany, balról vörös-ezüst. Az arany 
arabeszkekre helyezett pajzsot jobbról befelé forduló, 
vörös nyelvét kiöltő arany oroszlán, balról szintén befelé 
forduló, vörös nyelvét kiöltő arany griff tartja. 
ÜNNEPEK:  Miskolci Kocsonyafesztivál, Bartók Plusz Ope-
rafesztivál, Lecsó- és Pecsenyefesztivál 
AMIT ÉRDEMES MEGLÁTOGATNI MISKOLCON: 
Deszkatemplom:      Diósgyőri vár:       Szinva patak:   
 
 
 
 
 
 
TUDTAD? „Pislog, mint a miskolci kocsonya” 
A pislogó kocsonya eredeti története:  
"A vasúti forgalom megnyitása előtti időkben a 
Gömörvidék és Budapest közötti kereskedelmet többnyire 
gömöri fuvarosok, úgynevezett  »furmányosok« közvetí-
tették. Miskolc városa ezeknek közbenső állomása volt. Itt 
rendesen a Szentpéteri kapuban lévő kisebb vendégfo-
gadókban szállottak meg éjszakára. Egy felső-gömöri tót 
furmányos is a »Magyar huszár«-ba tért be napszállta-
kor. Vacsorát kért a korcsmárosnétól, még pedig kocso-
nyát. Az asszonyka, kit a nép fantáziája »Potyka Kati« 
beczéző névvel ruházott fel, mindjárt sarkon fordult és a 
ház alatti sötét pinczéből felhozott egy tányérral. Elibe 
tette a vendégnek. A tót atyafi takarékos étvággyal neki 
lát a vacsorának és először is a tányér közepétől kikandi-
káló húst akarja konzumálni. De egyszerre csak ijedten 
ejti el a villát és így kiállt fel: "Jáj, Jáj, korcsmárosné, 
anak a kocsonyának szeme is van, sag úgy hunyorgatya 
felim" Potyka Kati asszony odabokázott és elhűlve kons-
tatálta, hogy igazat szólt a vendég. Egy izmos termetű 
béka, mely majdnem derékig a kocsonyába volt fagyva, 
esdeklő  pillantásokat vetett feléjük a szabadításért. 
- No ennek pechje volt!  - monda Kati flegmatikusán és a 
tűzhelynél kiengesztelte a fagyos jószágot.” Az elmondá-
sok szerint Miskolcon nagyon sok fogadóban és pincében 
megtörtént ez az eset. 



 

 

ESEMÉNYNAPTÁR 
2015. április-május 

21. k VIII. Bábel-nap: a nyelveken szólás napja 

29. sze 12.G Bolondballagás és osztályozó értekezlet 

30. cs Gimnáziumi ballagás 

MÁJ. 
4. h 

Írásbeli érettségi kezdete 

11. h Boldog Terézia anya nap 

11-12. 
h-k 

Ebédfizetés 

14. cs Munkaértekezlet 

SPORT, SPORT, SPORT 
   A 2014/15. tanévi mezei futóverseny diákolimpia városi döntőjét az I-IV. korcsoport (1-8. osztály) számára március 
17-én, hétfőn délután rendezték meg. Minden korcsoport csapata négy főből állt és a négy legjobb eredménye számí-
tott, mint csapateredmény. Az első három helyezett csapat és az első három egyéni helyezett érem díjazásban részesült. 
A SZIGNUM csapatai kiválóan szerepeltek, mind egyéni, mind a csapat megmérettetésekben. Intézményünk részéről a 
szervező, lebonyolító pedagógus Kanderné Németh Györgyi volt. 
Szekeres Réka (7.a) I. helyezett lett, ezzel továbbjutott a megyei döntőbe. További egyéni eredmények: Csonka Bálint 
(2.a) II. hely, Novák Csongor (4.a) III. hely, Bencze Tünde (7.a) III. hely, Stachó Natália (6.b)  II. hely, Túri Edina (5.b) V. 
hely és Varga Réka (6.b) VII. hely. Gratulálunk! 
Csapat eredmények:  
1-2. osztályos tanulók, 500 m-es távon mérték össze tudásukat. A Csonka Bálint (2.a), Tóth-Kása Ádám (2.a) , Kurai Le-
vente (2.a), Fülöp Bulcsú (2.b) alkotta fiú csapat ezüstérmet szerzett. A lányok: Reisz Tímea (2.b), Kaposvári Dorina (1.b), 
Kelemen Emma (1.b) és Németh Alexandra (2.b) a 7. helyen végeztek. Felkészítő pedagógusok: Baróczi Tamás, Majo-
rosné Rácz Krisztina, Szabó Anita Mária.  
3-4.-es korosztályban a fiúk 1500 m-t, a lányok 1000 m-t futottak. A fiúk csapata: Novák Csongor (4.a), Tamás Gálos 
(4.b), Péli Hunor (4.b) és Zsótér Kristóf a dobogó 3. fokára állhattak. A lányok: Kabát Goldina (4.b), Nagy Petra (5.b), 
Szabó Elvira (3.b) és Ágoston Eszter (3.b) a 4. helyet szerezték meg. Felkészítették: Győrfi József, Kanderné Németh 
Györgyi, Szabó Anita Mária és Varga Erika pedagógusok. 
5-6. osztályos tanulóknál a fiúk 2000 m-es, a lányok 1500 m-es távot teljesítettek. A fiúcsapat: Pipicz Gábor (6.a), Var-
ró Patrik (6.a), Wursach Paul (5.a) és Óhidy Zétény  (5.a) az 5. helyen végeztek; a lányok: Csizmazia Csenge (6.b), 
Stachó Natália (6.b), Túri Edina (5.b), Varga Réka (6.b) és Ádók Eliza (6.b) csapatban az első helyen végeztek, így to-
vábbjutottak a megyei megmérettetésre. Gratulálunk az aranyéremhez! Felkészítő tanáruk Kanderné Németh Györgyi. 
(a megyei versenyen a csapat a 6. helyet szerezte meg. – a szerk.) 
A 7-8.-os korosztályban a fiúk 3000 m-t, a lányok 2000 m-t teljesítettek. A fiúk: Ács Szabolcs (8.a), Kunor Márkó (7.b), 
Bader Zoltán (7.b),  Horváth Martin (7.a), Lakatos Antal (7.b), Frőhling Gergő (7.b), Miklai László (8.a) és Péli Hunor 
(6.a) az ezüstérmet jelentő 2. helyen végeztek. A lányok: Szekeres Réka (7.a), Bencze Tünde (7.a), Fekete Fruzsina (7.a), 
Korcsog Gyöngyi (8.a) és Szabó Molli (9.G) csapatban a bronzérmes  III. helyet szerezték meg. Felkészítőik Kanderné 
Németh Györgyi és Kispál Csaba pedagógusok voltak. 
Az érmesek osztályfőnöki dicséretben, a többi résztvevő szaktanári elismerésben és 5-ös osztályzatban részesült. A szép 
teljesítményekhez gratulálunk a versenyzőknek és pedagógusaiknak. További sikeres versenyzést kívánunk!  

PLÉBÁNIAI HÁZ-TÁJI Hírek Fidelis nővértől 
Biblia-máslás 

Egyházközségünk bekapcsolódik abba a Bibliamásolásba, amelyet Szegeden szerveznek. 
Terveink szerint a lemásolt teljes Szentírást ajándékba fogjuk elküldeni a Szentatyának. 

A „Mi Bibliánk” 
A héten indul ez a kezdeményezés - tervünk, hogy itt Makón elkészítjük a mi saját Bibliánkat 
- első lépésben a Máté evangéliumát másolnánk le és illusztrálnánk; ez a rész Pünkösdre ké-
szülne el, a plébánia lelkinapjára.  Azután az augusztus 20-i búcsúra a 2.; a Szentírás vasár-
napra a 3.; és Karácsonyra a 4. evangélium. Aki szívesen bekapcsolódna ebbe, Fidelis nő-
vértől kaphat hozzá lapot és választhat részletet. Jövő vasárnaptól már az elkészült oldalak 
megtekinthetőek lesznek a templomban. 

Bérmálás és elsőáldozás 
A makói Szent István Király templomban a bérmálás május 10-én, vasárnap lesz, az elsőál-
dozásra a május 17-i vasárnapon kerül sor.  

Idén is Bogárzó! 
A bogárzói kirándulás tervezett időpontja: május 2. szombat. Részletes információk később 
szerezhetők. Hagyományosan biciklivel is lehet jönni, illetve autókkal. Kint közös bográcsozás, 
játék, fűnyírás utáni focimeccs lesz. ☺ 

Kiadja a Szent István  
Egyházi Általános  

Iskola, Gimnázium és 
Kollégium  

Makó, Szent István tér  
14 - 16.  
Telefon: 

 06 - 62/213-052  
e-mail: 

szignum@szignum.hu 
web: www.szignum.hu  

Felelős kiadó:  
Szűcs Péter  

Szerkesztő: Szabó Anita  
Fotó: Majoros Márton, 

Mészáros Ildikó  
Tördelés:  

Hudák Szabolcs 
Korrektúra:  

Horváth János 


