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A kedvezményezett technikai száma, 
neve:  

0011 Magyar Katolikus Egyház  
Köszönjük! 

ROGER TESTVÉR IMÁJA 
    Krisztusom, te szegény koldusként rejtőzöl minden ember arca mögött. Kétségeink 
ellenére jelen vagy itt. Amíg Isten hallgat, és az emberek elhagynak, engedd, hogy 
veled együtt imádkozzunk: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” 
    Ha eláraszt bennünket a megnemértés, engedd Istenünk, hogy átéljük a megbocsá-
tást – a szeretetnek e legfőbb megmutatkozását: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem 
tudják, mit cselekszenek!” Nekem is bocsáss meg, mert sokszor én sem tudom, mit te-
szek. Ha szüntelenül megbocsátunk, megengeded, hogy megszabaduljunk a lelkiismeret
-furdalástól. Biztosabb ez a biztosnál: ahol a megbocsátás, ott az Isten. 
   Istenünk, nyisd meg ajkunkat, hogy Krisztussal együtt mondjuk: „Atyám, kezedbe helyezem lelkemet”. Te tudod mi-
lyen gyengék és sebezhetőek vagyunk. Köszönöm ezt az emberi törékenységet is. Ennek tudata arra kényszerít, hogy 
te légy egyetlen reménységünk, s arról győz meg, hogy egyetlen dolog lényeges: a te bennünk rejlő életed. Ámen. 

(Forrás: internet) 
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Szülők kiértesítése a felvételről és beíratás időpontjáról:  
A Kormányhivatal által később meghatározott  

időpontban történik.  
Kéréseikkel, kérdéseikkel forduljanak hozzánk!  
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GÖRÖGKATOLIKUS HÍRMONDÓ 
Testileg böjtölvén, atyámfiai, böjtöljünk lelkileg is… 
Amikor a nagyböjtre gondolunk, a szabályok és főleg a negatív előírások jutnak eszünk-
be: bizonyos ételeket nem ehetünk, ünnepségeket nem rendezünk. Ezzel a szemüveggel 
távol vagyunk az Egyház igazi szellemétől, és szinte lehetetlen megérteni, hogy a nagy-
böjt valami másról szól, és így az előírások is elveszítik értelmük nagy részét. A legtöbb, 
amit erről a „valami másról” mondhatnánk, hogy olyan, mint valamilyen légkör, amelybe 
belekerülünk. Olyan szellemi, lelki és szívbeli állapot, amely hét héten keresztül átjárja 
egész életünket. 
A nagyböjtnek az a célja, hogy meglágyítsa a szívünket és kinyíljon a szellemi valóságok előtt, megtapasztalja, 
hogy éhezi és szomjazza az Istennel való közösséget. 
Alexandriai Kelemen: „Mivel az étel az élet szimbóluma, az ételtől való tartózkodás pedig a halálé, azért nekünk 
is, akik ebből a világból valók vagyunk, böjtölnünk kell, hogy e világnak meghalva, és 
az isteni táplálékokból részesülve Istennek éljünk.”  
Meghívó 
Böjti utazásunk csúcspontja: február 24-e. Ezen a napon Makóra látogat Kocsis Fülöp 
görögkatolikus érsek-metropolitánk, és 17.00 órától együtt végezzük majd az Előszen-
teltek Liturgiáját. Szeretettel várunk erre a különleges alkalomra mindenkit, aki együtt 
szeretne velünk készülni a Húsvét ünnepére, vagy csak kíváncsi, hogy hogyan is éljük 
meg mi, görögkatolikusok a nagyböjtöt!  



 

 

PLÉBÁNOSI LEVÉL 

Kedves testvérek!  

Kedves szülők, nagyszülők! 
    

Ahogy tudjátok, Ferenc pápa 2015. december 8-
án megnyitotta az Irgalmasság Rendkívüli Szent-
évét, melynek célja, hogy mindennapjainkban 
egyre inkább magunkra öltsük azt a magatartás-
módot, amit a figyelmesség, az együttérzés és a 
megbocsátás fémjelez. Ezt a három szót választot-
ta vezérfonalul a belvárosi Szent István Király 
Plébánia erre az évre. A Hamvazószerdával elkez-
dődött nagyböjti szent időszak éppen ahhoz nyújt 
lehetőséget, hogy konkrét lépéseket tegyünk előre 
az irgalmasság gyakorlásának útján: legyünk a jó-
akarat, a gyöngédség, a szolidaritás 
emberei. A támogatás, a segítség és a 
szeretet gesztusai és szavai által jut-
tassuk el másokhoz az irgalmasságot. 

Amikor irgalmasságról beszélünk, 
elsősorban azt kell tudatosítanunk, 
hogy maga Isten az irgalom forrása, 
vagyis ő elsőként szeretett minket. 
Szeretete pedig abban nyilvánult meg, 
hogy elküldte a földre Fiát, Jézus 
Krisztust, hogy mindenki, aki hisz 
benne, el ne vesszen, hanem örök éle-
te legyen (vö. Jn 3,16). Olyan szépen 
mondja Ferenc pápa: „Isten irgalmas-
sága nem elvont eszme, hanem konk-
rét valóság, amellyel kinyilvánítja 
szeretetét, mely olyan, mint egy atyáé és anyáé, 
akik szívük mélyéig megindulnak gyermekeikért. 
Valóban állíthatjuk, hogy „szívbéli” szeretet. A 
bensőből fakad, mint mély, természetes érzés, 
melynek összetevői a gyöngédség és az együttér-
zés, az elnézés és a megbocsátás” (Az irgalmasság 
arca 6.). Ebből az isteni lehajlásból kapunk erőt, 
hogy emberi kapcsolatainkban is megvalósíthas-
suk az irgalmasság különböző formáit, melyek 
persze ötletességet és bátorságot igényelnek. 

Mindannyian érzékeljük, hogy az emberiség 
nehéz, átmeneti időszakot él át, melynek kimene-
tele bizonytalan. Az egész világot sújtó különböző 
szenvedések, a megoldandó új problémák – pol-
gárháború Szíriában és máshol, népvándorlás, ter-
rorcselekmények, természeti katasztrófák, egyen-
lőtlenségek, elmagányosodás, tömeges munkanél-

küliség – új szolidaritásért kiáltanak, és egyszerre 
szólítják meg a különböző vallások hívőit és a 
nem hívőket egyaránt. 

Vannak, akik ebben a helyzetben teljesen elke-
seredve vészharangokat kongatnak és reményvesz-
tetté válnak, mások azonban észreveszik, az élet új 
lendületét, amely néha még erőtlen, de gyakran 
soha nem látott teremtő erővel tör elő, és arról ta-
núskodik, hogy az ember nem reménytelenségre 
született. De vajon felismerjük-e az adódó lehető-
ségeket? S nem éppen e titokzatosan kibontakozó 

élet jelenti a Föltámadás titkát, mely-
nek megünneplésére készülünk a 
nagyböjt idején? 
Plébániai közösségünk és az egyházi 
iskola már az eddigi években is meg-
mutatta, hogy az irgalmasságot élete 
és szolgálata szerves részének tekinti. 
Adventben a gyermekmissziósok jó-
voltából sok-sok cipős doboz játék és 
ruha talált gazdára baranyai szegény 
családoknál. Immár második alkalom-
mal gyűjtöttünk pénzadományokat a 
kárpátaljai Nagybocskó katolikus 
óvodája számára. Caritas csoportunk 
és számos önkéntes jóvoltából ismét 
sikerült rászoruló családokat támogat-

ni tartós élelmiszerekkel. A Zrínyi utcai óvoda és 
más intézmények gyerekei számára kulturális célú 
támogatásokat nyújtottunk. 

A 2016-os évben szeretnénk folytatni és kiszéle-
síteni környezetünkben az irgalmasság cselekede-
teit, melyhez kérem a kedves testvérek nyitottsá-
gát, bátorságát és együttműködését. Fedezzük fel 
tehát ebben az évben Isten jóságát és az emberi 
jóságot, azt, hogy a jóság mélyebben gyökerezik, 
mint a rossz. Így érkezhetünk el Krisztus üzeneté-
nek lényegéhez: minden ember arra hivatott, hogy 
életén, a megbocsátáson és a határtalan együttér-
zésen keresztül magát Istent tükrözze vissza. 

 
2016 Hamvazószerdán 

 
Pálfai Zoltán, plébános 



 

 

TÉLIESBŐL A TAVASZIASBA  
ERASMUS + DIÁK-MOBILITÁS PORTUGÁLIÁBA 

 
2016. március 6-11-ig testvériskolai találkozóra utazunk a portugáliai 
Beja városába. Ezúttal a nyolcadikos diákok kaptak lehetőséget, hogy 6 
ország diákjaival lépjenek fel az iskolai bántás ellen. A következőkben 
az ő bemutatkozásaik következnek, amiket a vendéglátó családoknak 
küldtek ki. A következő újságban pedig már élménybeszámolóikat olvas-
hatjátok. 
 
My name is Dominik and I am 14 years old. I live with my 
parents and my elder brother. I am interested in playing com-
puter games. In the school my favourite subject is English. I 
have no allergies and I am not picky.  
Thank you for the opportunity to stay with a family and learn 
more about the life and people in Portugal. 
 
My name is Gergely and I am 14 years old. I live in a big 
family: father, mother, one elder brother and 2 elder sisters. 
I love my family.  
After finishing this primary school I would like to study to 
become a mechanic.  
I think I am an average 14-year-old teenager. I am happy 
and grateful for the opportunity to spend a week in Portugal. 
 
My name’s Réka and I am 15 years old. I live in a big family: I 
have got 2 younger sisters and a younger brother. We get on 
well with each other.  
I am a Star Wars fan, I like watching Star Wars films. I also 
like reading, talking, hanging out with friends, shopping, 
sightseeing…. 
I am keen on animals, my favourite one is the horse. 
Thank you for being able to stay with a family and learn about Portugal. 
 
My name’s Fruzsina and I’m 14 years old. I live with my 
parents and 2 siblings. I have got an elder sister and a 
younger brother. In my free time I like reading, swimming and 
making films.  
I like sightseeing a lot and taking long walks int he nature. I 
am allergic to cinnamon. 
Thank you for the opportunity to stay with a family in Portugal. 
 
My name’s Flóra and I’m 13 years old. I live with my mum. I 
haven’t got any brothers or sisters, which can be good 
sometimes. J 
I am bit choosy but not too much. J I have no allergies. I love 
eating good food and in my free time I love surfing the Net. 
I dance, my style is hip-hop. 
I am grateful for this programm to stay in and learn about Portugal and 
the people there. 
 
My name’s Zsófia and I’m 14 years old. I live with my father, 
mother and my younger brother. I get on well with them.  
In my free time I like surfing the Net, hanging out with my 
friends and eating. However, I do not like peas. Otherwise I 
am not too choosy, only a little bit. 
I am happy to spend a week in Portugal, thank you for the 
opportunity. 
 

Csapóné Mátó Mónika tanárnő 

SZIGNUM OLDAL - IDEGEN NYELV 

AZ ELSŐ FARSANGUNK (1.A) 
 

Izgatottan vártuk az első farsangun-
kat. Az egy négyzetméterre eső szu-
perhősök és királylányok száma na-
gyon magas volt. A szülők sok finom-
sággal készültek a tanár nénik igazi 
meglepetéssel: Fidelis nővér és Ica néni 
motoros banditának öltözött ☺Jövőre, 
veletek, ugyanitt ☺ Ádók Zsanett szülő 
 

AZ ELSŐ KÖZÖS MULATSÁG (1.B) 
 

   Ez év farsangja az első volt kis osz-
tályunk életében. A gyerekek már na-
pokkal előtte nagy örömmel készülőd-
tek a várva várt mulatságra. 
   A délután programja a következő-
képpen alakult. Elsőként az ekkorra 
már jól begyakorolt angol műsort ad-
ták elő kis diákjaink, majd következett 
a jelmezes felvonulás. A kislányok ál-
mai valóra válhattak, amikor menyasz-
szonynak, hercegnőnek illetve pompon 
lánynak öltöztek. A fiúk közül volt, aki 
rendőr, bat man vagy éppen egy mig-
non ’bőrébe’ bújt. Vidám falatozást 
követően kezdődött az igazi mulatság.    
Táncoltunk újságpapíron, játszottunk 
székfoglalósat, s megannyi önfeledt 
pillanat részesei lehettünk. Örömmel és 
vidám szívvel indultak haza a családok 
akkor este.   
   S másnap a gyerekek arra a kér-
désre, hogy neked mi tetszett a far-
sangon, többnyire egy szóval vála-
szoltak: MINDEN…  

Az 1. b osztály nevében:  
Kúszné Nagy Tímea osztályfőnök  



 

 

VELÜNK TÖRTÉNT 
DUPLA FARSANG 

(2.A) 
Izgatottan vártuk 
idén is a farsan-
got. A tavalyihoz 
hasonlóan az osz-
tá ly termünkben 
töltöttük ezt a vi-
dám délutánt. Ebéd után mindenki felvette a jelmezét, 
majd ezt követte a felvonulás. Érdeklődve figyeltük egy-
más bemutatkozását. Ezután szórakoztató feladatokkal 
múlattuk az időt: volt székfoglaló, tejszínhabevő verseny , 
lufi borotválás… Kaptunk zsákbamacskát, amit izgatottan 
nyitottunk ki. Uzsonnára természetesen fánkot ettünk. Min-
denki hozott enni-innivalót, ezeket is elfogyasztottuk. Miu-
tán levetettük a jelmezeinket, megérkeztek a szüleink, 
akiknek előadtuk angolul műsorunkat, amire Judit néni és 
Noémi néni segítségével készültünk fel. Erre az alkalomra 
fejdíszt is  készítettünk, ezt viseltünk, és hozzá illő ruháza-
tot. Ez volt a mi második jelmezünk ezen a délutánon. 

Weszely Mária 2.a 
KI LEHET AZ ÁLARC MÖGÖTT? 

 Izgatottan vártuk 
a farsang délután-
ját, hogy félelme-
tes, bájos, állatos, 
mókás jelmezein-
ket magunkra ve-
hessük.  
   Kezdetét vette 
az önfeledt szóra-
kozás.  Az elma-
radhatatlan fánk-
evő verseny és seprűtánc után lufikkal játszottunk, majd 
táncoltunk. A sok finom süteménytől és Levi születésnapi 
tortájától mindenki jóllakott.  4 órakor a szülőket is meg-
leptük egy angol nyelvű főzőshow-val. Megtanítottuk ne-
kik a palacsintatészta „titkos” receptjét.  Rengeteg pala-
csinta sült, így mindenki meg is kóstolhatta.  
   Egész délután nagyokat nevettünk és mókáztunk. Remél-
jük jövőre is ilyen jól szórakozunk.  
          A 2.b osztály nevében : Szabó Anita Mária tanítónő 
 

FARSANG A 3. A 
OSZTÁLYBAN 

   Farsangi mulat-
ságunkat február 
5-én délután tar-
tottuk, amire meg-
hívtuk a szüleinket, 
a családunkat is. Először is átrendeztük az osztályt, hogy 
legyen elég szabad helyünk a farsangi programokhoz. 
Elsőként angol nyelven előadtuk a Palacsintasütés című 
jelenetünket. Ezt követte a jelmezes felvonulás. A zsűri 
tagjai a szüleink voltak. Mindenki kapott emléklapot. Ezu-
tán következett az „eszem-iszom”, majd érdekes tantermi 
játékokat játszottunk. Újra falatoztunk és üdítőztünk, majd 
visszarendeztük a padokat, asztalokat. Nagyon jól érez-
tük magunkat a farsangi mulatságon. 
                                                         3. a osztály tanulói  

FARSANG – FŐZÉS – FINOMSÁGOK  
A 3. B-BEN 

   A farsangi délutánunk a finomságok és a 
közösségformálás jegyében telt el. Megis-
merhettük a palacsinta receptjét és elkészí-
tési módját angolul – köszönet az angolt 
tanító kollégáknak: Csapóné Mónika néninek 
és Föedl Andi néninek. Majd közel 200 db 
(a szülők által sütött, töltött, készített, kínált) palacsinta 
várta a közös táncban megéhezett gyerekeket, amelye-
ket hálásan köszönünk a fáradhatatlan és önzetlen szülői 
közösségnek. 

A 3.b osztály nevében Majorosné Rácz Krisztina of.  
 

 
FARSANG A  

4.A-BAN 
   Az idei farsang 
más volt, mint az 
előző években. Az 
osztállyal közösen 
me g s za v a z t u k , 
hogy nem beöltö-
zős bulit tartunk, 
hanem inkább mozizunk egyet. Így hát február 8-án-án, 
hétfőn ebéd után elmentünk a Makói moziba. Az Alvin és 
a mókusok: A mókás menet c. filmet néztük meg. Pattoga-
tott kukoricával és üdítővel felszerelkezve ültünk be a né-
zőtérre. Sokat nevettünk a filmen, szerintem mindenkinek 
tetszett.  
   Nagyon jó hangulatú délután volt. Köszönjük osztályfő-
nökünknek, Győrfiné Mónika néninek a lehetőséget. 

                            Horváth Viktória 4. a 
 
A MI FARSANGUNK 

(4.B) 
   2016. február 5
-én volt a 4.b osz-
tály farsangja. Az 
ünnepi műsorunkra 
nagyon sokat ké-
szültünk.  
    Egy havi szorgalmas munka eredménye lett a produk-
ciónk. Éva néni felkészítésével egy angol darabot tanul-
tunk meg, a címe: Arthur király és a boszorkány. A farsan-
gi mulatság kezdeteként előadtuk a darabot. A szülők 
állva tapsolták meg a remek műsort. Ezután az osztályból 
néhányan beöltöztek egyéni jelmezbe is. Az osztály egy 
hatalmas tortát kapott, amit minyonok díszítettek. A tortá-
zást követően székfoglalót játszottunk. Ennek eredménye-
ként az osztálytermet fenekestől felfordítottuk. Nagyon 
elfáradtunk, ezért fél ötkor a bulinak vége lett.  
   A terem helyreállítása után mindenki hazament. Reme-
kül éreztük magunkat.               Bihari Krisztina Blanka 4.b 



 

 

SZALAGAVATÓ BÁL A SZIGNUM-BAN 
   Hagyományosan farsang utolsó szombatján tartottuk végzőseink szalagava-
tóját intézményünk tornacsarnokában. A február 6-i ünnepi alkalom jókedvűen 
és bensőséges hangulatban telt; a diákok meglepetés produkciókkal is készül-
tek az estére, amelyekben kreativitásukat mutatták meg. Volt rózsa ceremónia, 
a szülőknek rejtvény és mindenkinek hajnalig tartó mulatság. Ez volt az utolsó 
szalagavató bál a SZIGNUM-ban.  
   Egyházi gimnáziumunkban szokás, hogy a szalagavató bált mindig far-
sang utolsó hétvégéjén rendezzük meg, hogy az időpont is az alkalom tar-
talmára irányítsa a végzőseink figyelmét: a vidám esemény után komoly 
készület következik az év végi megmérettetésre, az érettségire. Más iskoláktól eltérően, a végzés tényét hirdető 
kék szalagot már decemberben megkapták utolsó éves diákjaink, amit most családjuk, barátaik és tanáraik köré-
ben ünnepeltek meg. 
    A kollégium kápolnájában tartott szentmisét követő báli estét a 16 utolsó éves gimnazistánk bécsi keringője nyi-
totta meg, amely akkora sikert aratott, hogy meg kellett ismételniük a produkciót. Ezután az ünnepeltek szüleiket 
kérték fel egy táncra. A 12.G-sek osztályfőnöke, dr. Tichy-Rácsné Bodré Ágnes tanárnő köszöntőjében annak az 
ácsmesternek a történetét mesélte el, aki csak a ház felépítése után tudta meg, azt magának készítette el, ezzel 
utalva arra, mindenki a saját életéért felelős.  Ezt követően a végzős diákok dalra fakadtak, és szüleiknek, osztály-
főnökeiknek egy-egy személyre szabott énekkel és gondolattal kedveskedtek. Köszönetet mondtak családjuknak és 
tanáraiknak is az eddigi munkájukért. A szülőket is bevonták a feladatokba, akiknek gyermekeiket kellett beazo-
nosítaniuk babafotók alapján, és a helyes megfejtésekért egy szál rózsát kaptak jutalmul.  
   Az osztály virágcsokrokkal kedveskedett osztályfőnökeiknek is, az eltelt időszak fáradozásaiért. Az este meghitt 
hangulatát fokozta a rendkívül szép dekoráció is. Éjfélkor az ünnepeltek egy vidám, bajor sörtánc műsorral is el-
kápráztatták a vendégsereget, akikkel hajnalig tartott a mulatság.         (Sz.A.) 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

KIÁLLÍTOTTUK A MAGYAR NEMZET EMLÉKKÖNYVEIT 
 
   A Magyar Kultúra Emléknapjáról emlékezett meg január 22-én a SZIGNUM, 
amelynek évtizedes hagyománya van az intézményben. A közös szavalás ezúttal 
az ökumené jegyében zajlott és megnyílt A magyar nemzet emlékkönyveiből ösz-
szeállított kiállítás is. Farkas Éva Erzsébet polgármester asszony ünnepi beszédé-
ben a közösség, az egység fontosságát emelte ki. 
   A makói Szent István Egyházi Általános Iskolából közel száz diák szavalta 
közösen el Petőfi Sándor Szülőföldemen című versét a mai emléknapon. Az 
alföldi gyerekek számára jól átérezhető, személyes hangvétele miatt esett az 
idén a választás a költeményre, amelyet közös evangéliumolvasás és imádság vezetett be. Az alkalom ugyanis össze-
kapcsolódott a héten zajló Ökumenikus Imahéttel; erre utalva Ormándlaky Szintia református hitoktató mondott igét 
és Biró István görögkatolikus paróchus adott áldást a jelenlévőknek. A nap alapgondolatát a szervező Mészáros Ildi-
kó tanárnő vezette be: „Ez a kettős ünnep alkalmas a perspektívák kitágítására és hiteles példája a kultúrák párbe-
szédének, amely a világban zajlik. Ez a dialógus kiválóan tetten érhető költőinknél is, gondoljunk Ady ’nyakas’ kálvi-
nista, Babits katolikus és József Attila görögkeleti habitusára.”  
   Az alkalom ünnepi szónoka Farkas Éva Erzsébet polgármester asszony volt, aki beszédében kiemelte a magyar 
kultúra gazdagságát és az ökumené gondolatára a felekezetek nemzeti imádságaival utalt.  
   A diákok magyarságtudatának és összetartozásának erősítésére évek óta, jó gyakorlatként a hetedik osztályosok 
elkészítik nemzeti büszkeségeink albumát is erre a napra. „A négyfős csoportoknak két hónap alatt, önállóan kell ösz-
szeállítaniuk az emlékkönyveket, amelyben hazánk kiválóságait gyűjtik össze tíz témakörben. Igen széles a választék; 
művészektől, az ősmagyar fegyvereken, sportolókon, hungarikumokon át egészen a gasztronómiáig kell öt-öt képvi-
selőt bemutatni. Ebbe a feladatban a diákok az együttműködésen túl megtanulják a könyvszerkesztés szabályait, 
fejlődik a lényeglátásuk és kultúránk megbecsülése is.” – foglalta össze a projekt lényegét magyar szakos pedagó-
gusunk.                      (Sz.A.) 

IRODALMI HÍREINK 
Szavalóverseny: Idén is megrendezzük hagyományos iskolai szavalóversenyünket: az alsó tagozatosokat febr. 23-án, 
a felsősöket febr. 22-én várjuk. Jó felkészülést és eredményes versenyzést kívánunk! 
OLLEXIK-PÁLYÁZAT – 2015/2016. Az Ollexik Viktor Alapítvány az idei tanévben is pályázatot hirdet magyar- és 
angol irodalomból. A gimnazista diákok mellett az idei tanévben 7. évfolyamosoktól a 12. G osztályosokig minden 
diák pályázhat (akár mindkét kategóriában is!). 
   A kuratórium a magyar irodalmi pályázat kiírásában a „Nap” témáját jelölte meg, az angol irodalom területéről 
pedig a meséket: Beatrix Potter, Oscar Wilde és Lewis Carroll alkotásait.  
A dolgozatok leadási határideje: április 11. Segítség és részletes kiírás Mészáros Ildikó tanárnőtől kérhető.  



 

 

HIT-ÉLET 
BIBLIAI  

BARANGOLÁSOK 
LELKINAP A 7-12. 

ÉVFOLYAMBAN 
Hamvazószerdán a 
közös iskolai szent-
mise után rendha-
gyó utazásra hívtuk 
felsős és gimnazista 
tanítványainkat. 
Egy előadás a Bib-
liáról. "A leghatékonyabb módszer a legnépszerűbb 
könyv megismerésére." – így ajánlja a programot honlap-
ján a szervező csapat. Átfogó ismeret átadását ígértek és 
teljesítettek, rövid idő alatt. 3 dolgok garantáltak: ismere-
tet a Bibliáról, élményeket egymással és jegyzetet az 
előadásról. Kovács Balázs önkéntes oktató a Bibliai Ba-
rangolás során egy sajátos tanulási technikát sajátíttatott 
el a résztvevőkkel, minden fontos mozzanatot egy-egy 
jellegzetes kézjel kísért. Ennek segítségével a 4x45 per-
ces blokkok végére mindenki megtanulhatta pár percben 
összefoglalni a teljes Ószövetséget. A különleges lelki 
délelőtt ökumenikus hangvételű volt, és megszólította a 
Szentírással ismerkedni vágyókat.  

PEDAGÓGUS VISSZAJELZÉSEK  
A BIB-RŐL 

   Új, innovatív-interaktív módszerek, aktív 
részvételt kívánt a diákoktól. A klasszikus 
technikákhoz szokott tanítványaink élvezték, 
hogy kiengedhetik a hangjukat. Gratulálok a kitalálók-
nak! Jó a logó! ☺ (Mészáros Ildikó) 
 
   Nagyon tetszett, ahogy ilyen rövid idő alatt, ilyen frap-
páns összefoglalást szívhattunk magunkba az Ószövet-
ségről. Külön köszönöm, a hozzáfűzött – fiatalos hangvé-
telű – személyes elköteleződésre szólítást. (Baráti Eszter 
Kinga) 
 
  Gondolatébresztő, pörgős, élvezetes. A két középső 
blokk közé egy szabad órát beiktatnék, amit mozgással 
lehetne tölteni. Így a végére is befogadó képesek lenné-
nek a diákok. (Nándori Gáborné) 
 
Nekem nagyon tetszett, de úgy gondolom, hogy  a gye-
rekeknek túl sok volt az információ. Kifejezetten örültem, 
hogy a prófétáknál a katolikus megnevezés mellett, sze-
repelt a református is. Sokat tanultam. Köszönöm! ☺  

(Ormándlaky Szintia) 

A SZERETET: SZENVEDÉLY ÉS DÖNTÉS 
   Két házaspár tartott előadást Makón, 2016. február 14-én, vasárnap, a Ko-
rona Szálló emeleti termében. A Házasság Hete programsorozat keretében zajló 
beszélgetés a családot, az emberi kapcsolatokat és keresztény értékeket állította 
a középpontba. 
   A Házasság Hete kezdeményezés két évtizede indult Angliából azzal a 
céllal, hogy az emberi kapcsolatok fontosságára irányítsa a társadalom fi-
gyelmét. Hazánkban 2008 óta, keresztény egyházak és civil szervezetek ösz-
szefogásában valósul meg a program, amelyben közéleti személyiségek vállalják fel a család, a házasság iránti el-
kötelezettségüket. 
Dr. Kerek Ferenc DLA, Liszt-díjas zongoraművész és felesége,     valamint a makói pedagógusok, Vajda József és 
Vajdáné Bárdi Magdolna a Házasság Hete programsorozat részeként, kapcsolataik, családjaik kulisszatitkairól me-
séltek a közönségnek. 
   A két házaspár a belvárosi Szent István Király plébánia meghívásának tettek eleget, „A szeretet: szenvedély és 
döntés” című előadásukkal. 

PLÉBÁNIAI HÁZ-TÁJI 
Zarándoklatok az irgalmasság évében 

"A zarándoklat különleges jel a Szentévben, mert azt az 
utat jelképezi, amelyet 

 minden ember végig jár élete során."  
(Ferenc pápa) 

 
A plébánia által meghirdetett zarándoklatok: 
Csíksomlyó, pünkösdi búcsú 
2016. május 12-16. 
Ár: 35.000 Ft/fő 
Jelentkezés: 10.000 Ft előleg befizetésével Fidelis nővér-
nél. 
Szentföld 
Tervezett időpont: 2016. október 21-29. 
Irányár: 1050 USA dollár/fő 
Jelentkezés: Bíró István atyánál 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 

JÓSÁG-LISZT ÉS ÉTELSZENTELÉS 
   Hamvazószerdával kezdődően, a nagyböjti időben 
gyűjteni fogjuk vasárnaponként a "jóság-lisztet". Napon-
ta, az elvégzett jócselekedetért minden diákunk mérhet 
magának otthon egy kiskanálnyi lisztet, amit vasárnap el 
kellene hoznia a templomba. Ott közös edénybe tesszük, 
s nagyböjtünk alatt gyűlik közös jóságunk lisztje egy 
edényben.  
  Húsvétvasárnapra megkel, s a megkelt tésztából kalács 
sül, amit a tojáskeresés után fogunk együtt elfogyasztani! 
Ezen a napon lesz az ételszentelés is! Ne feledkezzünk el 
hozni a húsvéti ételeinkből kis kosárkában! (sonka, tojás, 
kalács, bor, gyerekeknek csokinyuszi...) 

 
NAGYBÖJTI KERESZTUTAK 

Péntekenként keresztutat végzünk az esti szentmise előtt 
fél órával, 17:30-tól.  



 

 

SZIGNUM OLDAL 

FÜRKÉSZ rovatba  
- válogatta az IDB – 

                    
GYEREKRECEPTEK: 
Február: Monkey muffin 
Hozzávalók: 
• 20 dkg finomliszt 
• 1,5 kk sütőpor 
• 1 kk szódabikarbóna 
• 1 ek cukrozatlan kakaópor 
• 1 kk fahéj 
• 5 dkg darabolt étcsokoládé 
• 10 dkg cukor, csipetnyi só 
• 2 dl tej 
• 1 db tojás 
• 10 dkg olvasztott vaj  
• 1 cs vaníliás cukor, reszelt citromhéj 
A díszítéshez: 
• 10 dkg tortabevonó 
• 20 db babapiskóta (vagy háztartási keksz)   
 
•Elkészítés: 
1.Készítsünk elő két tálat. Az egyikben keverjük össze a 
száraz hozzávalókat: a lisztet, a sütőport, a szódabikar-
bónát, a kakaót, a fahéjat és a csokidarabokat. A másik-
ban pedig a tojást, tejet, cukrot, vajat és citromhéjat. 
2.Ha sima, öntsük a liszthez és jól keverjük össze. 
A tésztát adagoljuk a muffin-formákba, és kb.: 180 ° C-
ra előmelegített sütőben 20 perc alatt süssük készre. 
3.Olvasszuk fel a csokoládébevonót és oszlassuk el a 
muffinok tetején. A majmok pofiját kerek, füleit pedig a 
hagyományos, hosszúkás babapiskóta végei adják. Sze-
meit rakjuk ki cukorkából, majd a maradék csokikrémből 
rajzoljuk meg az orrlyukakat és a szembogarakat, vala-
mint a száját, és már kész is a majomkolónia. 

Jó étvágyat! 
 
Érdekességek: Hamvazószerdáról és a nagyböjtről  
1.A böjt első napja minden évben február 4. és március 

10. közé esik, idén február 10-e volt az első napja, 
azaz Hamvazószerda. 

2.A 11. századtól már tejterméket és tojást is ehettek a 
böjt napjai alatt. A vezeklés és bűnbánat színe a lila, 
amely a böjthöz a 13. századtól köthető. Régen a 
nagyböjt ideje alatt volt, aki "negyvenelt". 

3.Ez röviden annyit tesz, hogy negyven napig naponta 
csak egyszer evett az ember, méghozzá naplemente 
után.  

4.A böjt célja az, hogy - a belső pihenésen át - a szerve-
zetet hozzásegítse, hogy az gyógyítsa, méregtelenítse 
és újítsa meg önmagát.  

5. A böjt vallásos gyakorlata a bűnbánat, a megtisztulás, 
az áldozat és a könyörgés kifejeződését szolgálja, jelzi 
az ember Isten iránt tanúsított szeretetét és az érte való 
áldozatvállalását. 

6.A néphit szerint, aki hamvazkodik, 
annak nem fog fájni a feje. További 
elnevezései: szárazszerda, 
böjtfogószerda, böjtfőszerda. 

 

Gyere velünk moziba! 
   Filmajánló: Norm, az északi – 
ír, indiai családi animációs film 
   Norm, a bőbeszédű sarkvidéki 
jegesmedve egy egyszerű kér-
désben hajthatatlan: a turistáknak 
semmi keresnivalója az Északi-sarkon. Amikor egy eszelős 
ingatlanfejlesztő a fejébe veszi, hogy luxuslakásokat épít 
otthona jegére, Norm azt teszi, amit minden normális je-
gesmedve tenne a helyében: felveszi a kesztyűt és egy 
csapat arasznyi, rettenthetetlen lemminggel az oldalán 
elindul New Yorkba, hogy egyszer és mindenkorra meg-
akadályozza ezt az eszement tervet. 
 
Egy perc humor:                    BÉLYEG - GYŰJTEMÉNY: 

 Magyar busójárás 
sorozat 

 
AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 

 
Osztályelsők félévkor 

 
1.a Ágoston Boglárka, Kenéz Bálint, Püspöki Levente 
1.b Fodor Arabella Barbara, Kerekes Fanni, Szabó 
Hanna Panna 
2.a Szigeti Dorina, Szabó Péter 
2.b Faragó Zsófia, Mágori Levente 
3.a  Gregor Lilla, Forgács Regina, Orbán Anna Rita 
3.b  Radnai Fanni Abigél, Reisz Tímea, Varga Sán-
dor Zalán 
4.a  Fekete István Áron, Halmágyi Gábor, Vadlövő 
Katarina 
4.b Jernei Ákos,Szabó Tamás,Tar Bernadett 
5.a  Gabnai Virág, Márton Barnabás, Deneus Eliza 
5.b Füleki Balázs, Péli Hunor 
6.a: Bárdi Kata,Szekeres Sarolta, Lónyi Gábor 
6.b: Túri Edina, Vadlövő Anna 
7.a: Pap Erős, Kőrösi Dóra Olga, Szekeres Hunor 
7.b   Hudák Anna, Ádók Eliza, Széll Zalán 
8.a Fekete Fruzsina, Bende Flóra, Szekeres Réka, 
Horváth Martin 
8.b Frőhling Gergő 
12.g Takács Helga, Győrfi Mónika, Szabó Dóra 
 

ViTT:  
alsó tagozat:  

Gabnai Anna: 1.a 
felső tagozat:  
Túri Edina: 6.b 

 



 

 

SPORT, SPORT, SPORT 
 Mínusz 30 km-t gyalogoltak 

A január 16-án rendezett „Mínusz 30 km” elnevezésű, Makó
-Szeged közötti gyalogos, téli teljesítménytúrát szintidőn 
belül, 5 óra 53 perc alatt teljesítette Intézményünk két dol-
gozója, Horváth János igazgató-helyettes úr és Majoros 
Márton gazdasági vezetőnk. Gratulálunk kitartásukhoz! 

Serdülő terematlétika verseny 

A Makói Katolikus Általános Iskola által, 2016. január 20-
án szervezett Városi Serdülő terematlétikai versenyen a 
SZIGNUM felső tagozatosai ügyesen szerepeltek. Az indu-
lók három versenyszámban – rajtverseny, helyből távolug-
rás, medicinlabda lökés – mérték össze felkészültségüket. 
Összességében 5 érmet vihettünk haza: 2 ezüst- és 3 bronz-
érmet. Az eredmények: Stachó Natália (7.b) II. hely távol-
ugrásban, III. hely rajtversenyben. Gyimesi Norman (8.b) 
bronzérmes lett medicinlabda lökésben. Pici Hunor (7.a) a 
dobogó 3. fokára állhatott távolugrásban, Papp Erős (7.a) 
pedig medicinlabda lökésben. Éppen csak, hogy lemarad-
tak a dobogóról: Szekeres Sarolta (6.a), Pipicz Gábor 
(7.a), Wursach Paul (6.a), Novák Csongor (5.a), akik a 4. 
helyen végeztek. Szépen helytálltak: Bencze Tünde (8.a), 
Horváth Dominik (5.a), Szénási Jázmin (6.a), Czirják Gréta 
(7.a) és Kordás Patrícia (7.b). Érmeseink osztályfőnöki dicsé-
retben és tantárgyi ötösben, a többi versenyző szaktanári 
és tantárgyi elismerésben részesültek. A verseny szervezője, 
a sportolók felkészítője és kísérője Kanderné Németh Györ-
gyi tanárnő volt. Gratulálunk! 

 
MŰVÉSZETI NAGYÍTÓ 

Kedves Olvasó! 
A 2016 –os évben új feladványokkal indul a művészeti 
rovat. Izgalmas nyomozásba és új ismeretek szerzésére hív 
a művészet világa. Figyeld, és fejtsd meg a feladványokat, 
kutass, hogy Te legyél a legjobb művészeti nyomozó.  
A megfejtéseket neveddel ellátva dobd be egy papíron a 
művészeti nagyító gyűjtődobozába (nagy előadó előtti 
folyosón). A kisorsolt nyertesek értékes jutalmat nyernek. A 
nyertesek nevét és a helyes megfejtéseket újságunk követ-
kező számában olvashatod! 
Feladvány: Melyik 3 festményt látod a részlet alapján? Ki 
festette és mi a címe a képeknek? 

Járj nyitott szemmel! Jó nyomozást kívánunk! 
Brzózka Marek tanár úr 

 
 
 
 
 
 
 

A legutóbbi művészeti 
feladványok helyes megfejtése: 
 
1. Munkácsy Mihály – Az ásító inas 
2. Leonardo Da Vinci – Mona Lisa 

3. Rembrandt – Éjjeli őrjárat 
 

Jutalomban részesülő helyes 
megfejtők: 

Horváth Benedek 2.b 
Puskó Petra Maja 2.a 

 
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 

ESEMÉNYNAPTÁR 
február-március 

21. szo Iskolai szentmise 8.a és a 2. évfolyam 

22-23. 
h-k 

alsós és felsős-gimnazista szavalóver-
seny 

25. cs Megemlékezés a kommunista és egyéb 
diktatúrák áldozatairól 

MÁRC. 
3. cs 

Munkaértekezlet 

5. szo Tanítás nélküli munkanap (nincs tanítás, 
ledolgoztuk január 9-én) 

6. v Iskolai szentmise 7. évf. és 8.b 

7-8. 
h-k 

Ebédfizetés 

11. p Iskolai március 15-i ünnepség 

13. v Iskolai szentmise 3.b 

14. h Munkaszüneti nap 

15. k Városi március 15-i ünnepség 

16-17. 
sze-cs 

8.-os tanulói adatlapok sorrend módosí-
tási lehetősége 

18. p Közös iskolai szentmise 
Iskolai ifjúsági passió 
Háromnegyed éves értékelés, értesítő 
osztás, délután fogadóóra 5-12. évfo-
lyam 

ÚJ KIADVÁNYOK AZ ISKOLA KÖNYVTÁRÁBAN 
Ezúttal – a nagyböjtnek megfelelően – négy rövidebb  

terjedelmű, lelki táplálékot is jelentő olvasmányt kínálok 
könyvkuckónk legújabb „kincseiből”. 

Lányokat nevelünk - Fiúkat nevelünk – Egy könyv két 
részben; alcíme: Szakmai anyagok katolikus szerzetesis-
kolák pedagógusai számára. A lányokról szóló rész 11 
fejezetét többségében a Boldogasszony Iskolanővérek és 
az Angolkisasszonyok rendjének tagjai írták – ezt kollé-
gáim feltöltődéséhez ajánlom.  
Jógyakorlatok – 1 ház 7 rend 1 küldetés – különböző 
szerzetesrendi fenntartású iskolák programjairól ad kör-
képet a ViTT-től (Szignum) a szeretetszolgálatig. A 60 
oldalnyi gyakorlati tanácsokat is bemutató tartalmas 
olvasmány célja többek között, hogy megismerjünk más, 
hasonló törekvéseket, tapasztalatokat és így egymást 
gazdagítsuk.   
 Felelősen a jövőért – Útmutató egy 
élhetőbb világért – „Alakítsuk a világot 
szép kertté, hogy lakható legyen mindenki-
nek!” Ferenc pápa gondolatai alapján 
hívja fel a mindössze 19 oldalas kötet a 
figyelmünket arra, hogy kreatívan milyen takarékosak 
lehetünk. A kötet különlegessége, hogy magvakat is tar-
talmaz, amiket elültethetsz! 
 A rólunk gondoskodó bolygó – Ez a 
kiadvány NEKED szól, aki EGYÜTTMŰ-
KÖDŐ vagy, mert tudod, hogy te is FELE-
LŐS vagy a teremtett világ őrzéséért;  
- aki IGAZAT MONDASZ és ki mered 
mondani, hogy a változást nem mástól várod, hanem te is 
változtatsz; 
- aki hajlandó vagy TUDATOSAN élni; 
aki ALKOTÓ emberként keresed a jó megoldásokat a 
mindennapokban felmerülő helyzetek környezetbarát 
megoldására; 
- és aki ODAADÓ vagy, s el tudsz köteleződni az érté-
kek mellett.  

A kiadványokat ajánlja: Mészáros Ildikó könyvtárostanár 


