
 

 

        

XII. évfolyam 3. szám 2016. március 

A Szent István Egyházi  

Általános Iskola, Gimnázium  és Kollégium havilapja 

NAGYBÖJTI GONDOLATOK 
KOCSIS FÜLÖP ÉRSEK-METROPOLITÁTÓL 

 
Makóra látogatott február 24-én Kocsis Fülöp érsek-metropolita, aki a helyi 

görögkatolikus hívek meghívásának tett eleget. Az egyházi méltóság egy ősi, 
böjti liturgiát végzett el, jelenlétével megerősített és megszólította a kereső-
ket:  

(…)”Tartsatok bűnbánatot, mert közel van az Isten országa. – mondta 
Jézus Krisztus, akinek a közelségéhez a bűnbánattal kell előkészülnünk. Ta-
lán mi is felfogjuk, olyan tömeg vagyunk, akiknek bűnbocsánatra van szük-
ségünk, hogy az Isten országának közelségét megérezzük. Ez kell ahhoz, 
hogy részt vehessünk azokban az eseményekben, amelyek beteljesítik majd 
az Isten akaratát. A bűnbocsánat nagy időszaka, Nagyböjt elvezet bennünket Nagypéntekig, és annak mélysége 
közepette látjuk, hogy a mi bűneink miatt halt meg Jézus. (…) Testvéreim! Mi érettünk, értem halt meg Jézus, én is 
annak a „Keresztre vele!”, „Halált reá!”  kiáltó tömegnek a tagja vagyok. De, a feltámadás, a mennybemenetel, a 
Pünkösd után én is a megkeresztelt emberek sokaságához tartozom. Keresztény vagyok, engem is átjár a Szentlélek 
és Krisztus követője lettem. De a bűnbánatot nem feledhetem el. Mert az Isten országa felé folyamatosan közele-
dünk. Jézus már egyszer eljött, itt van velünk. De mi is távol érezzük magunk tőle. Minden egyes bűnnel távolabbra 
kerülünk. Ezért kell a bűnbánat. Belátjuk bűneinket, belátjuk, hogy saját magunk miatt nem tudunk közel kerülni az 
Istenhez. Megvallva a szentgyónásban, Istentől bocsánatot kérve, hogy mégis átmehessünk a Nagypéntek mélységén 
keresztül egészen a mennybemenetelig, és a Pünkösd ünnepéig. (…) Nem szabad mentegetnünk magunkat bűnbocsá-
nat helyett. Be kell vallanunk bűneinket, hogy aztán az Isten tudjon megmenteni minket. Ma, mikor Keresztelő Szent 
János, a nagy igehirdető, a bűnbánat meghirdetőjének ünnepét üljük, akkor hozzánk is eljut a szava: „Térjetek meg 
és tartsatok bűnbánatot! De még inkább Jézusé: „Mert közel van az Isten országa.” Nagyböjt hátralévő napjaiban, 
heteiben minél mélyebb bűnbánatot tartsunk, hogy a föltámadáskor mi is ott lehessünk az isten országának kapujá-
ban. Ámen.”  

(részlet az Előre Megszentelt Áldozatok Liturgiájának ünnepi beszédéből,  
köszönet a fotóért és a hangfelvételért Mészáros Ildikó tanárnőnek. – a szerk.-) 

2015/2016: A REND ÉVE 

Tisztelt Szülők! 
Kérjük, adója 1%-ával ebben az évben is  

támogassa a SZIGNUM alapítványát!  
A kedvezményezett adószáma:  

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! 

LENGYEL-MAGYAR BARÁTSÁG NAPOK A SZIGNUM-BAN 
2016. MÁRCIUS 16-18. 

HÚSVÉTI GONDOLATOK 
Jézus, feltámadásod világosság a népeknek, fény az embereknek! Hadd legyen 

életem is fény a sötétségben: szeressek ott, ahol gyűlölnek, megbocsássak, ahol sér-
tegetnek, összekössek, ahol szakadás van, reményt ébresszek, ahol elkeserednek, 
vigasz legyek, ahol szenvednek, örömet vigyek, ahol szomorúak. Uram, add, hogy 
fény legyek a sötétségben! Ámen.      (Alexandriai Szent Cirill imája, forrás: internet) 



 

 

A SZIGNUM MÁRCIUS 15-I MEGEMLÉKEZÉSE 
RÉSZLET A 6. ÉVFOLYAM ÜNNEPI MŰSORÁBÓL 

(RÉSZLET) 
 
NÉPTÁNC – verbunk (fiúk) 
I. Dani: Dicsőséges nagyurak, hát hogy vagytok? 
Viszket-e ugy egy kicsit a nyakatok?  
Uj divatú nyakravaló készül most  
Számotokra… nem cifra, de jó szoros.  
K. Ricsi: Tudjátok-e, mennyit kértünk titeket,  
Hogy irántunk emberiek legyetek,  
Vegyetek be az emberek sorába… 
Rimánkodott a szegény nép, s hiába.  
F. Dávid: Állatoknak tartottátok a népet;  
Hát ha most mint állat fizet tinéktek?  
Ha megrohan mint vadállat bennetek,  
S körmét, fogát véretekkel festi meg?  
Sz. Sanyi: Hanem mégse! … atyafiak, megálljunk!  
Legyünk jobbak, nemesebbek őnáluk;  
Isten neve után legszentebb a Nép neve:  
Feleljünk meg becsülettel nékie.  
K. Levente: Legyünk nagyok, amint illik mihozzánk,  
Hogy az isten gyönyörködve nézzen ránk,  
S örömében mindenható kezével 
Fejeinkre örök áldást tetézzen.  
T. Krisztofer: Felejtsük az ezer éves kínokat,  
Ha az úr most testvérének befogad;  
Ha elveti kevélységét, címerit,  
S teljes egyenlőségünk elismeri.  
L. Attila: Nemes urak, ha akartok, jőjetek,  
Itt a kezünk, nyujtsátok ki kezetek.  
Legyünk szemei mindnyájan egy láncnak 
Szüksége van mindnyájunkra a hazának.  
I. Dani: Nem érünk rá várakozni, szaporán, Ma jókor van, 
holnap késő lesz talán … 
Petőfi Sándor vagyok. Az éj nagy részét ébren töltöttem 
feleségemmel, azon tanácskoztunk, mit kell tenni. A forra-
dalom legelső lépése és egyszersmind fő kötelessége 
szabaddá tenni a sajtót. Ezt fogjuk tenni! 
B. Kata: A Pilvax kávéházból indultak. Petőfi, Vasvári, 
Irinyi, Jókai és sok száz egyetemista lefoglalta Landerer 
nyomdáját, mert az volt a legközelebb hozzájuk. Kinyom-
tatták a 12 pontot. 
Cs. Soma: Kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúra eltörlé-
sét!  
F. Niki: Felelős minisztériumot Buda- Pesten!  
Sz. Boti: Évenkénti országgyűlést Pesten!  
K. Dóra: Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási 
tekintetben.  
M. Gábor: Nemzeti őrsereget.  
P. Dorka: Közös teherviselést, képviseletet egyenlőség 
alapján.  
B. Gabi: Úrbéri viszonyok megszüntetését.  
Gy. Loretta: Esküdtszéket.  
K. Martin: Nemzeti bankot.  
N. Petra: A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, 
magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket 
vigyék el tőlünk!  
Sz. Dominik: A politikai státuszfoglyok szabadon bocsát-
tassanak!  

S. Alexa: Unió, vagyis Erdélynek Magyarországgal való 
egyesítése!  
Együtt: Egyenlőség, szabadság, testvériség!  
T. Edina: Délután háromra gyűlést hirdettek a Múzeum 
terére.  A szakadó eső dacára mintegy tízezer ember 
gyűlt össze. Petőfi itt mondta el a Nemzeti dalt.  
V. Lili: Estére már legalább húszezer ember vonult za-
jongva a Várba, hogy megnyissa Táncsicsnak börtönajta-
ját. Az a maroknyi fiatal toborozta néhány óra alatt ezt 
a töménytelen népet! 
Sz. Jázmin: A nép diadalmenetben hozta Pestre a job-
bágyfelszabadítás vezérét, Táncsics Mihályt. Pesten vér 
nélkül győzött a forradalom. 
ZENE: Harangok dala 
Sz. Saci: Arra a napra emlékezünk ma, amely elindította 
a magyar nemzet szabadságharcát. Hajtsunk hát fejet a 
hősök emléke előtt. 
 Petőfi így ír erről naplójában: Üdvözlégy születésed 
napján, magyar szabadság! Először is én üdvezellek, ki 
imádkoztam és küzdöttem éretted, üdvezellek oly magas 
örömmel, amilyen mély volt a fájdalmam, midőn nélkülöz-
tünk tégedet! 
V.Anna: Oh szabadságunk, édes kedves újszülött, légy 
hosszú életű e földön, élj addig, míg csak él egy magyar; 
ha nemzetünk utolsó fia meghal, borulj rá szemfedő gya-
nánt… 
S ha előbb jön rád a halál, rántsd magaddal sírodba az 
egész nemzetet, mert tovább élnie nélküled gyalázat 
lesz, veled halnia pedig dicsőség! 
ZENE: Himnusztöredék 
 

Közreadta: Hudákné Vizhányó Gyöngyi tanárnő 

 ÜNNEPLŐ - MÁRCIUS 15. 

BENEY ZSUZSA: TAVASZ 
Gyere, kicsi lepke, 
szállj le az ágra, 

ragyogj föl, csillag, 
világíts az ágra, 
hullj, eső cseppje, 
lágyan az ágra – 

hadd dajkáljon száz  
kis bimbót 



 

 

KEDVES SZÜLŐK! 
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ELSŐ OSZTÁLYÁBA  

A BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA: 
2016. ÁPRILIS 13-ÁN, SZERDÁN 13-17 ÓRÁIG,  

ÉS ÁPRILIS 14-ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN  7:30-12 ÓRÁIG. 
BEIRATKOZÁS HELYE: 

6900 MAKÓ, SZENT ISTVÁN TÉR 14-16., AZ INTÉZMÉNY TITKÁRSÁGA. 
   Kérjük, szíveskedjenek a beiratkozásra magukkal hozni: 

- szülők személyazonosító igazolványát és lakcímkártyáját 
- gyermekük személyazonosító igazolványát vagy születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, TAJ-kártyáját és 

adókártyáját (ha van) 
- az orvosi javaslatot a beiskolázásra  
- óvodai szakvéleményt az iskolaérettségről a gyermek oktatási azonosító számával (óvoda adja ki) 
- 5 éves kori státuszvizsgálati lapot (gyermekorvos által kiadott) 
- szakértői bizottság véleményét (ha van) 

  A diákigazolványhoz szükséges: 
NEK adatlap, amelyet az Okmányirodában készítenek el a gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyá-

ja alapján. A gyermekről fotót készítenek az igazolványra.  
Továbbá lehetőség van tanulói balesetbiztosítás megkötésére is a beiratkozáskor.  
Ha bármilyen kérdésük adódik, forduljanak bizalommal iskolánkhoz. 
 
Makó, 2016. március 11.    Tisztelettel: 

Szűcs Lajos Péter igazgató  

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

SZIGNUM-SZAVALÓK 
„Szükséges, hogy vers írassék, különben meggörbülne a világ gyémánttengelye.” (József Attila) 
 
A nemzetközi anyanyelv napjához kapcsolódóan rendeztük meg hagyományos iskolai szavalóver-
senyünket, amelynek keretében két napon át 57 diákunk szavalatát hallgattuk meg. Erre az ün-
nepre pódiumteremmé változott a 8.a-s terem és ünneplőbe öltözött, szépen felkészült kis- és 
nagydiákok álltak a pódiumon. Igényesen előadott, változatos hangulatú, élénk versek voltak 
hallhatóak – a gyerekek korosztályuknak megfelelően, színvonalasan interpretálták az alkotásokat. Köszönet illeti 
ezért a bátor diákokat, a felkészítő tanárokat és természetesen a szülőket, akik szintén biztatták csemetéjüket a 
versenyen való részvételre.    
Színházi nyelven szólva ez a „rosta” volt az a fórum, ahonnan 15 általános iskolás és 3 gimnazista diákunkat küld-
hettük tovább a városi versenyre.  
A Hagymaház pódiumtermében szintén magas színvonalú előadásokat hallgathattunk meg – ezúttal öt napon át, 
korosztályonként zajlott a megmérettetés – több mint száz különböző verset és prózát mondtak a versenyzők.  

Mészáros Ildikótanárnő, a humán munkaközösség vezetője 

SZAVALÓVERSENY A MAGYAR NYELV NAPJA ALKALMÁBÓL 
2016. FEBRUÁR 22-23. 

Helyezettek 
Alsó tagozat 
1-2. osztályosok:  
I. Szigeti Dorina 2.a (felkészítő nevelő: Szekeresné Rácz Mariann) 
II. Kaposvári Dorina 2.b (Borsosné Majoros Melinda) 
III.Binecz Márton 1.a (Vargáné Nagyfalusi Ilona) 
3-4. osztályosok: 
I. Dékány Marcell 4.b (felkészítő nevelő: Varga Erika) 
II. Föedl Nándor 4.a (Győrfi Józsefné) 
III. Hudák Mátyás 3.a (Baróczi Tamás) 
Részt vettek  
Alsó tagozat 
1.a : Balogh Márk, Biró Tekla, Kenéz Bálint, Kurunczi Boglárka 
1.b: Csomor Dominik, Kerekes Fanni, Kiss-Széll Lola Borbála, Szabó 
Hanna Panna 
2.a: Bartha Ágota Flóra, Burger Ábris, Kis Ramóna, Mészáros Barna-
bás, Siket Mira Liliána, Varga Viola 
2.b: Marsovszki Tímea, Széll Zoé 
3.a: Deneus Arthur, Gregor Lilla, Igaz Réka, Lenhardt Ákos, Mandák 
Rita, Orbán Anna Rita  
3.b: Nagy Kristóf 
4.a: Gyenge Dorina, Horváth Viktória 

4.b Bihari Krisztina Blanka, Juhász Martin, Sóki Lorina, Tar Bernadett 
Helyezettek 
Felső tagozat és gimnázium 
5-6. osztályosok: 
I. Szekeres Sarolta 6.a (Felkészítő nevelő: Nagyné Himer Ágota) 
II. Deneus Eliza 5.a (Kissné Joó Judit) 
III. Török Petra 5.b (Nagyné Himer Ágota) 
7-8. osztályosok: 
I. Xu Leila 8.a (felkészítő nevelő: Mészáros Ildikó) 
II. Gilinger Boglárka 8.a (Mészáros Ildikó) 
III. Kovács Boglárka 7.a (Mészáros Ildikó) 
Gimnázium 
I. Kádár Johanna 12.G (Mészáros Ildikó) 
Részt vettek  
Felső tagozat 
5.a: Dávid Fanni, Márton Barnabás, Szekeres Petra 
5.b: Kabók Dzsenifer, Lengyel Boglárka 
6.a: Burger Benedek, Krizsán Richárd 
6.b: Nagy Petra, Túri Edina 
7.a: Baranyi Rómeó, Pap Erős 
7.b: Ádók Eliza, Gyüre Dorina, Kurusa Diána 
Gimnázium: 12.g: Benke Alexa 

 
„A költők halandók, a versek halhatatlanok.” (Mészöly Dezső) 



 

 

VELÜNK TÖRTÉNT 
KISZÍNEZTÉK MAKÓT 

 
   Négy méter hosszú látképet rajzolt Szántó Cecília Mária festőművész Makóról, 
amelyet a SZIGNUM diákjai színeztek ki nagyböjtig. A különleges kezdeményezést 
a Magyar Kultúra Napja ihlette és a város értékeire, környezetünk szépségeire 
kívánja felhívni a figyelmet. A téli, szürke hétköznapokat színesítő helyi akciót Far-
kas Éva Erzsébet polgármester asszony nyitotta meg. 
 

   Tizenkét napjuk volt diákjainak ahhoz, hogy ceruzákkal színes képet alkossa-
nak Makóról. A négy méter hosszú, 60 cm magas grafika megálmodója Brzózka 
Marek szobrászművész-rajztanárunk volt, amit felesége, Szántó Cecília Mária 
váltott valóra. A festőművésznő jelenleg két kisfiukkal van otthon, mostanság 
gyermekillusztrátori munkákkal foglalkozik. Férje révén, aki a helyi Natura 
Marosmenti Művésztelep állandó alkotója, többször látogatott már Makóra. „ A 
nagyméretű látkép nem pontosan ábrázolja a várost, egy szabadon értelmezett 
ábrázolásról van szó. A település főbb nevezetességei közül több megtalálható 
rajta, a Hagymaház, a Városháza, a Korona Szálló, templom és iskola is.   Szeretnénk, ha a színekkel kicsit csalo-
gatnánk már a tavaszt és felhívnánk a gyerekek figyelmét arra, hogy mennyi érték van a környezetünkben, így 
kicsit rácsodálkozhatnának a saját munkájukon keresztül a teremtett világ szépségeire is.” – számolt be inspirációi-
ról a festőművésznő. 
   A gigantikus színezőn a SZIGNUM diákjai a farsang időszaka alatt, a tanórai szünetekben és délután dolgozhat-
tak. „A kisebb diákjaink számára is közelebb akartuk hozni a helyi kulturális értékeket, hogy mint kincseinket felfe-
dezhessék. Az alkotásban a fantáziájukat is szabadjára engedhették, úgy színesítették ki a rajz várost, ahogyan az 
a képzeletükben megjelent. Az elkészült művet pedig szeretnénk majd kiállításra bocsátani, illetve a többi iskolával, 
azok diákjaival együttműködve továbbgondolni.” – beszélt a terveiről az ötletgazda művésztanár Brzózka Marek. 
   A Makó kulturális értékeit megjelenítő, rajzos flashmobot Farkas Éva Erzsébet polgármester asszony nyitotta meg; 
stílusosan a Városháza épületén lévő nemzeti színű zászlót kezdte el színezni.                                       Szabó Anita 

Fotó: Majoros Márton 

FILMET KÉSZÍTETTEK MAKÓRÓL DIÁKJAINK 
Három tanulónk, Deneus Eliza, Márton Barnabás és Szabó Bálint egy imázs fil-

met készített Makóról.  A magyar-angol két tanítási nyelvű tagozat 5. évfolyamos 
diákjai rendszeresen skype-olnak amerikai diákokkal, akiknek szerették volna be-
mutatni városuk nevezetességeit.  A két perces videó igazi csapatmunka, és olyan 
jól sikerült, hogy a trió további közös munkát tervez.  

(Fotó: Bertus-Barcza Anikó, Forrás: makohirado.hu) 

FÜRGE RÓKA LÁBAK… 
   2016. február 21-én a 4.b és a 3.b osztály tanulói elindultak Budapestre, hogy megnézzék a 
Madách Színházban a Vuk című musicalt. Azért esett a választásunk erre a darabra, mert koráb-
ban már olvastuk a regényt.  
   Mielőtt beültünk a színházba, tettünk egy körutat a fővárosban. Itt Erika néni és Kriszta néni 

érdekes információkat osztottak meg velünk Pestről. Az előadás helyszínére megérkezve, elfoglaltuk a helyünket és 
kezdetét vette a musical, amely két részből állt. Mindenkinek nagyon tetszett az énekes-táncos produkció.  
A hazafelé úton sokat játszottunk a buszon. Mire Makóra értünk, jól elfáradtunk. Nagyon jól éreztük magunkat.  

Ágoston Eszter, Sóki Lorina 4.b 

HÍREK 
Zongora siker 

A hódmezővásárhelyi, február 19-i zongoraversenyen Nándori Mária (4.a) és Nándori Gellért (3.b) 3. helyen vé-
geztek. A dicséretminősítéshez gratulálunk az ügyes diákoknak és felkészítőjüknek, Nagy Endréné tanárnőnek is. 

Házi asztalitenisz verseny 
Az 5-8. évfolyam számára a tavaszi szünetet követően házi asztalitenisz versenyt rendez a testnevelés munkakö-
zösség. A jelentkezéseket Kanderné Németh Györgyi és Szarvas Ákos pedagógusoknak kell leadni.  

ECL Nyelvi Verseny 
A Nyelvtudással az Egységes Európáért Alapítvány a Nemzetközi ECL Nyelvvizsgaközpont Nemzetközi Titkársá-
gának és az ECL Nyelvvizsgarendszer Magyarországi Elnökségének támogatásával 2016 tavaszán, immár tizen-
harmadik alkalommal rendezték meg az országos ECL Nyelvi Versenyt. Az országos döntőbe jutott a makói SZIG-
NUM 12. osztályos tanulója, Zharki Adriána német nyelvből, a nyelvvizsgával még nem rendelkezőek kategóriá-
jában. Ez a helyezés azt jelenti, hogy Adriána országosan a legjobb 20 versenyző közé jutott. Az országos döntő 
szóbeli fordulója 2016. március 16-án, Pécsett kerül megrendezésre, amelyen Adriána itt fogja képviselni iskolán-
kat. Gratulálunk neki és sok sikert kívánunk! 



 

 

ERASMUS+ COMBATING AND PREVENTING BULLYING IN THE SCHOOLS OF EUROPE 
DIÁKTALÁLKOZÓ, BEJA, PORTUGÁLIA, 2016. MÁRCIUS 7-11 

 
Nulladik nap: gyors vasárnapi ebéd – utazás a reptérre – AZ ELSŐ REPÜLÉS IZ-
GALMAI – csodálatos Lisszabon – fogadóbizottság – busszal Bejaba – vendéglátó 
családok. Amire nem számítottunk: a németek lekésték amsterdami csatlakozásukat, 
így ők is velünk utaztak Bejába – csak ők a csomagjaik nélkül. ☺ (Másnap megkap-
ták.) 
 

Első nap: fogadás az iskolában – első benyomások megosztása (ekkor még fáz-
tunk ☺) – az iskola megtekintése (nincsenek radiátorok??? – kabátban tanulni???) 
– egy kis kézműveskedés – a főzés művészete -  nemzetközi est – evés-ivás-
ismerkedés. 
 

  Második nap: kirándulás: Amieira Marina 
(mesterséges tórendszer) – napfürdőzés – helyi fazekasság – ebéd 
egy korábbi olívaolaj présházban – hajókirándulás – naplemente Monsaraz várá-
nál, ami a Világörökség része  
 

Harmadik nap: műhelymunkák – interaktív színházi előadás – a 
város megismerése: macskakövek, festett csempével díszített házak, lejtők 

és emelkedők, ókori emlékek, kedves emberek – este a családdal  
 
Negyedik nap: műhelymunkák az iskolában – óralátogatások (itt mindenki tud és 
szeret énekelni???) – a találkozó meghatározó momentuma: 7 km-es 

séta körbe az egész városon, tiltakozásul és figyelemfelhívá-
sul az iskolai zaklatás ellen -   
 
Ötödik nap: előadások, foglalkozások és műhelymunkák 
az iskolai zaklatás témájában - sportdélután  

 
 

 
Plusz első nap: búcsú a családoktól – vonattal Lisszabonba – búcsú a többiektől – Vasco da Gama híd 
(17! km hosszú) – Belém-torony – Szent Jeromos monostor – Felfedezések emlékműve – Április 25-e híd – 
Krisztus szobor – hooooooooosszú séta   

Plusz második nap: Szent György vár – egy csipet történelem – bámulatos kilátás – fegyverbemutató – 
ebéd után szieszta a parkban – repülőtér – végre Magyarországon – hajnali 4-kor: meleg szülői ölelés, 
pihe puha ágyikó, másnap fincsi, előzetesen megrendelt ebéd – hálaadás a hosszú hétvégéért ☺☺☺ 

 

 

 

 

 

 

 

Csapóné Mátó Mónika tanárnő  

MIÉNK EZ AZ OLDAL 



 

 

NAGYBÖJTI KISOKOS 
 
Nagyböjtben 40 napon keresztül (vasárnapok nincsenek benne) készítjük szívünket, lelkünket Húsvét szent örömé-
nek befogadására. Imádságunkat, böjtölésünket közösen ajánljuk fel valakiért, valamiért – erre hetente kapunk 
javaslatot a kiosztott kis lapocskákon. 
„Jóság-liszt” – minden elvégzett jócselekedet = egy kiskanálnyi liszt, amit összegyűjtve hetenként hozzunk el a 
templomba! (Húsvét vasárnapra készül el belőle a kalács ☺) 
 
Böjti napok: Hamvazószerda és Nagypéntek szigorú böjt; péntekek 
Nagyböjt péntekjein keresztutat járunk. 
Időpontja fél órával az esti Szentmise előtt, 17:30. Kivétel a Nagypéntek – helyszín Kálvária – 
időpont 15 óra! 
„Böjti esték” – péntekenként az esti Szentmise után családoknál gyűltünk össze – imádság, Szentírásolvasás, ismer-
kedés, kis agapé volt a program. 
     
Március 19. Szent József – Nagyapák, Édesapák ünnepe – köszöntésük az esti 18 órás Szentmisében történik. 
Plébániai lelki nap – gyónási lehetőség vendég atyánál is, Kasuba Róbert pitvarosi plébánosnál 
 
Március 20. Virágvasárnap – 9:00 ifjúsági Passió 
 
Szent Három Nap – reggelente 8-tól Jeremiás Siralmai énekes imádság; 
Nagycsütörtök: 16:00 kézműves foglalkozás a plébánián (tojásfestés,  Aki tud, hozzon tojást (lehet 
kifújt, főtt, vagy hungarocell) 
           18:00 esti liturgia: az Oltáriszentség alapítása – lábmosás szertartása,oltárfosztás, Szentségimádás 
         A harangok elhallgatnak 
Nagypéntek: Jézus Krisztus szenvedése, kereszthalála – szigorú böjti nap 
            15:00 Keresztút a Kálvárián 
            18:00 esti liturgia – Passió, kereszthódolat, szent Sír, virrasztás 
Nagyszombat: a „csend”, várakozás ideje 
            Szent sír látogatás, egész napos lehetőség betérni a templomba 
            20:00 Húsvéti Vigília (Feltámadási szertartás): tűzszentelés, Igeliturgia, Keresztségi liturgia, Eucha- 
                                 risztia liturgiája, feltámadási körmenet, újra megszólalnak a harangok 
Húsvét Vasárnap 
             9:00 Ünnepi Szentmise, ételszentelés (ki-ki készítsen az ünnepi ételekből egy kosárkába – kalács, 
                                 sonka, tojás, bor, csokinyuszi…, s hozza magával a templomba!) 
              Mise után tojáskeresés a templomkertben 
             Jóságlisztből sütött kalács elfogyasztása ☺ 

Húsvét hétfő 
              9:00 Ünnepi Szentmise – locsolkodás ☺ A fiúk készülhetnek locsolóversekkel az alkalomra 

Összeállította: Fidelis nővér 

HIT-ÉLET 

HAT SZIGNUM-OS PEDAGÓGUS VAN A BIPA ELSŐ ÉVFOLYAMÁBAN 
   2016. február 4-7-éig került sor a Boldogasszony Iskolanővérek Pedagógiai Alapképzése 
(továbbiakban: BIPA) első alkalmára Markazon. Intézményünk hat pedagógust delegált az első 
évfolyamba. Baráti Eszter, Borsosné Majoros Melinda, Kulcsár Judit, Reiszné Surinás Piroska, 
Szabó Anita és Vargáné Nagyfalusi Ilona vesznek részt ebben az esztendőben az öt alkalmas 
programon.  
   A BIPA olyan pedagógiai alapképzés, melyet a rend vezetése indít és tulajdonol, és amely 
arra hivatott, hogy a rend karizmáját és pedagógiai örökségét a mostani munkatársakkal megossza. A rendi jövőterve-
zés harmadik stratégiai prioritásának egyik legfőbb hordozója és leprogramozása. „Apostoli szolgálatunkban résztve-
vő munkatársainkat képezzük, hogy karizmánkat velük megosztva, együtt hirdessük Isten országának örömhírét.”  A 
képzési program egyszerre a formális képzés színtere, melynek keretében a résztvevők tudást szereznek és cserélnek 
Terézia anyáról, a Boldogasszony Iskolanővérek rendjéről és pedagógiáról; találkozási pont a Rend különböző iskolái-
ban dolgozó munkatársak, szerzetesek és világiak számára; lelki-szellemi műhely, ahol a résztvevők együtt mélyülnek, 
és tanulnak önmagukról, a közösségről, s egyben alkotó módon formálják a programot magát is. A BIPA célja, hogy 
általa tetten érjük és lefordítsuk intézményeinkben, tevékenységeinkben egyre inkább életté váltsuk az iskolanővéri 
identitást, összekapcsolva a lelkiséget és a pedagógiát. 
   A képzés a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola „Szerzetesi Pedagógia” 120 órás akkreditált pedagógiai 
továbbképzésének (nyilvántartási száma: 43/12/2014) a TÁMOP -3.1.17-15-2015-0005 „1 ház, 7 rend, 1 külde-
tés”című pályázati program keretén belüli adaptálása. 

A következő képzési alkalom: április 14-16-áig lesz Markazon. 



 

 

SZIGNUM OLDAL 

FÜRKÉSZ ROVATBA - VÁLOGATTA AZ IDB - 
 
GYEREKRECEPTEK: 
Március: Húsvéti, csibe alakú töltött tojás  
Hozzávalók: 
• 6 db tojás 
• 1 ek natúr sajtkrém 
• 1 ek majonéz 
• só, bors 
 
A díszítéshez: 
• 1 szál répa  
• magozott olajbogyó   
 
Elkészítés: 
1. A tojásokat megfőzzük, majd hagyjuk kihűlni. 
2. A tojások felső részét levágjuk, a sárgájukat egy te-
áskanállal kikaparjuk. 
3. A tojások sárgáit jól összetörjük, majd hozzákeverjük 
a krémsajtot, a majonézt és a fűszereket. 
4. A krémet a tojásokba visszatöltjük és rátesszük a tojá-
sok tetejét. 
5. A répából és az olajbogyóból apró darabokat vá-
gunk, ebből készül a csibe csőre és szemei. 

Jó étvágyat! 
 
Érdekességek: Apák napjáról (Szent József napja) 
 
• Az apák napja nem újkeletű dolog. 

A régészek egy 4000 éves, 
agyagba vésett apák napi üdvöz-
letet találtak, mellyel egy Elmesu 
nevű babilóniai ifjú kívánt jó egés-
zséget és hosszú életet apjának. 

 
• Az aktív apák sokféle előnyre számíthatnak, ami az 

egészségüket és jó közérzetüket illeti. Egy friss kutatás 
kiderítette, hogy azok az apák, akik sokat foglalkoz-
tak a gyerekeikkel, jobb egészségnek örvendtek. 

• Amellett, hogy termékeny zeneszerző volt, Johann Se-
bastian Bachnak élete 65 éve alatt két feleségétől 20 
gyermeke született. 

• A világ legidősebb újdonsült apukája egy Delhi mel-
lett, India Haryana nevű államában élő, 96 éves férfi. 
52 esztendős felesége 2012-ben adott életet kisfiuk-
nak. A férfi egészen a 80-as éveiig agglegény volt.  

• A szimpátiaterhesség valóban létező dolog; más néven 
Couvade-szindrómának hívják. Bárhol a világon elő-
fordul, hogy a leendő apák meghíznak, sőt, néha más 
terhességgel összefüggő tünet, például az émelygés és 
hányás is megjelenik ná-
luk.  
 

Egy perc humor:  
 
Kellemes Húsvéti Ünnepeket! 
 
 

                
Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: ZOOTROPOLIS: Állati 
nagy balhé – amerikai animációs film 
 

Zootropolis, a modern emlősök fő-
városa, különleges hely. Olyan ré-
szekből áll, mint az elegáns Szahara 
tér vagy a zord Tundraváros. Ebben 
a színes kavalkádban a világ minden tájáról származó 
állatok élnek egymás mellett békében. Itt nem számít ki 
vagy, a legnagyobb elefánt és a legkisebb mókuscickány 
is megfér egymással. Amikor megérkezik a városba Judy 
Hopps, a zöldfülű rendőr, rá kell, hogy ébredjen, nem 
egyszerű feladat első nyuszinak lenni a nagy és erős álla-
tokkal telezsúfolt rendőrségen. Judy azonban elszántan 
bizonyítani akar, ezért ugrik az első lehetőségre, hogy a 
végére járjon egy ügynek, még ha ez azt is jelenti, hogy 
együtt kell dolgoznia a gyors észjárású szélhámos róká-
val, Nick Wilde-dal. 
 
BÉLYEG - GYŰJTEMÉNY:  
JELES MAGYAROK 
Gárdonyi Géza 

A bélyeg középpontjában az 
író portréja, alnyomatként pedig 
az egri vár 1600-as években 
készült metszete látható. Alul, az 
előtérben saját ötlete alapján 
megvalósított titkosírásának ka-
rakterei, ún. „tibetűi” szerepel-
nek, melynek jelentése: 

„Gratulálok, ha megfejtened 
sikerült. A magyar nyelvnek ma-
gas, elzárt Tibetjébe találtál kaput. Ha addig eljutsz, amed-
dig én, megtalálod azt az aranyalmafát is, amelynek neve: 
analógia.”  

A bélyeghez tartozó alkalmi borítékon a képzeletbeli 
könyvespolc egyik sora fölött Gárdonyi Géza kéziratából 
szerepel egy részlet. Az alkalmi bélyegzőt a kor egyik 
találmánya az asztali írógép ihlette, melyet Gárdonyi 
Géza az elsők között használt. A kibocsátáshoz fotóanya-
got az egri Dobó István Vármúzeum biztosított. 

MŰVÉSZETI NAGYÍTÓ 
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: Michelangelo -  Ádám 
teremtése, Botticelli - Vénusz születése, Színyei Merse Pál - 
Majális  

Nyertesek:  

Horváth Benedek 2.b; Puskó Petra 2.a; Vas Ármin 1.a 



 

 

HÍREK 
PLÉBÁNIAI HÁZ-TÁJI 

Köszönet az adományokért 
A karácsonyra meghirdetett cipősdoboz akcióhoz na-

gyon sokan csatlakoztak. Az ajándékokat sikerült Fidelis 
nővérnek célba juttatnia december 23-án. Több csoma-
got személyesen is át tudott adni a rászoruló családok-
nak, akiknek nagy örömet szerzett! Sok játékot pedig a 
rászorulóknak szervezett programok alkalmával osztott 
ki. Hatalmas sikere volt a csokiknak is. Hála és köszönet 
mindenkinek, aki hozzájárult a gyűjtés eredményességé-
hez. A Nagyböjtre szervezett, tartós élelmiszer  gyűj-
tés  2016. március 20-áig tart!  
 

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 nő-
vérnél. 
Szentföld - Az irgalmas Jézus nyomában 
Időpontja: 2016. november 4-11. 
Irányár: 1050 USA dollár/fő 
Jelentkezés: Bíró István atyánál, aki március 18-án, pén-
tek este képes beszámolót tart az útról a nővérek rend-
házában.                           Mindenkit szeretettel várunk!  

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  

BÁRKI KÖZÖS KÉPET KÉSZÍTHET A SZENTATYÁVAL 
 

Csupán egy fotóra és pár kattintásra van szükség ah-
hoz, hogy valaki Szent II. János Pál pápa közelében 
érezhesse magát. A Brzózka Marek és testvére által 
szerkesztett képgenerátor a makói Szent István Egyházi 
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 2016. március 
18-án tartandó lengyel-magyar barátság napjára ké-
szült.  

A kéttannyelvű SZIGNUM már második alkalommal 
rendez lengyel-magyar napokat. A két nép barátsága 
legendás és történelme számos ponton összefonódik; 
ezt a sokszínű kapcsolatot kívánja az iskola többféle 
módon bemutatni. Lesz lengyel filmklub, mesenézés és 
történelmi bemutató is.  

 A 2016. március 18-ai alkalom középpontjában az 
idén Szent II. János Pál pápa személye áll. A reggeli 
közös szentmisét Zmijan Adalbert, lengyel származású, 
üllési plébános atya mutatja be, amelynek végén isko-
laközösség tiszteleg a szent lengyel egyházfő szobra 
előtt. A diákok március eleje óta a pápa képével és 
idézetével díszített jócselekedet kártyákat gyűjthettek, 
amelyekből az ünnepségre farkasfogas füzért készí-
tettek.  Ezen kívül lesz előadás és kiállítás Szent II. Já-
nos Pál pápáról, ebédnél pedig mindenki megkóstol-
hatja a volt egyházfő kedvenc édességét, a krémest is. 
Finomságokból nem ez lesz az egyetlen; a diákok egy
-egy tejkaramellát kaphatnak, ha lengyelül elmondják 
az ezeréves barátság mottóját és a katolikus köszö-
nést. Természetesen a szervezők arra is törekedtek, 
hogy az élményeken túl maradandó ajándékkal is 
gazdagodjanak a résztvevők. – Öcsémmel egy kép-
generátort szerkesztettünk, amelyre egy saját fotót 
feltöltve, bárki együtt szerepelhet a pápával. A közös 
fénykép utána letölthető és 
a lengyel nap emlékére 
megőrizhető. – számolt be 
az eredeti gondolatról 
Marek tanár úr.  

A képgenerátor ide kat-
tintva hozható működésbe: 
www.szignum.hu/janospal                               

Sz.A. 

ESEMÉNYNAPTÁR 
március-április 

18. p II. lengyel-magyar barátság napok 
Közös iskolai szentmise 
Iskolai ifjúsági passió 
Háromnegyed éves értékelés, értesítő osz-
tás, délután fogadóóra 5-12. évfolyam 

19. szo Plébániával közös tantestületi lelkigyakor-
lat 

19. szo- 
29. k 

Tavaszi szünet ☺ 
Szünet előtti utolsó tanítási nap: márc. 18. 
Szünet utáni első tanítási nap: márc. 30. 
szerda 

ÁPR. 
3. v 

Iskolai szentmise 3.a és 4. évfolyam 

11. h Költészet napja 

11-12. 
h-k 

Ebédfizetés 


