
 

 

        

XII. évfolyam 4. szám 2016. 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! 

A TAVASZ MARGÓJÁRA 
    Napok óta figyelek két rigót a kertemben. Nincs bennük semmi különös, leszámítva, hogy 
állandóan együtt vannak; sosem hagyják el egymást, mindig követi egyik a másikat. Órákig 
tudnám figyelni őket, annyira rabul ejtő ez az ösztönös összetartozás. És ott vannak a rügyek, 
az apró virágok, amik egyből érzik, hogy nyílik az időjárás. Mert lehet már napsütésre és ma-
dárcsicsergésre ébredni végre. Kertészkedni, gyönyörködni az ébredező természetben, rácso-
dálkozni ezernyi színre és illatra, lelkesedni és azt érezni milyen jó élni: mert tavasz van, a szí-
vünkben is. 

2015/2016: A REND ÉVE 

BALLAG MÁR A VÉN DIÁK… 
   A SZIGNUM végzős gimnazista tanulóinak ballagási ünnepségére 
2016. április 29-én, pénteken kerül sor, amely előtt a hagyományok-
nak megfelelően, szerenáddal búcsúznak tanáraiktól. A diákok május 
2-án, hétfőn megkezdik írásbeli érettségijüket. Szurkolunk nekik!  

 A 12. G osztály tanulói:. Bajusz Bence, Benke Alexa, Győrfi Mónika, Gyüre Laura 
Szindi, Horváth Szilvia Mónika, Joó Szilvia, Kádár Johanna, Lakatos Balázs, Netedu 
Madalina Bianca, Oláh Gábor, Szabó Dóra, Takács Helga, Túri Dzsenifer Gyöngyi, 
Túri Szilveszter, Vajda Rubina Karolina, Zharki Adriana  
Osztályfőnökeik: Tichy-Rácsné Bodré Ágnes és dr. Páliné Brunner Éva és tanárnők 

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK 
AZ ÉDESANYÁKAT  

ÉS A NAGYMAMÁKAT! 
 

Anyám kinéz  
az ablakon 

 
Anyám reggelenként 

Ablakán kinéz:  
fagyott, jól felöltözz 
lelkem, ha kimész. 

Máskor szól: no lám, hogy 
Átsütött a nyár, 

Nehogy kigyúltan 
Hideget igyál. 

Mindig így figyel rám, 
Törődik velem. 

Most ne legyek lassú, 
Most ne hirtelen. 
S teszi ezt, mióta 
Megszülettem én, 
És folytatja most is 
Ameddig csak él. 
Mert a lelkem o 
Velem van itt is. 

Anyagondja rajtam, 
Varázsing és pajzs.  

 

(Tompa László) 
 

HÉT NEMZET KÉPVISELŐI A SZIGNUM-BAN 
   60 külföldi vendég látogat április harmadik hetében a Szent István Egyházi Általá-
nos Iskolába. Az Európai Unió iskolai partnerségeket segítő Erasmus + pályázatában 
résztvevő Anglia, Finnország, Németország, Portugália, Szlovákia és Törökország 
képviselői öt napot töltenek Makón. A 7 ország találkozójának közös témája az isko-
lai zaklatások megelőzése és legyőzése lesz. (folytatás a 2. oldalon) 

IDÉN IS LESZ KERÉKPÁROS TÁBOR! 
  

    A SZIGNUM Kerékpáros Baráti Köre 
kerékpáros tábort szervez 5-12. osztályos 
tanulói és volt diákjai számára 2016. július 
18-22. között.   

   A kirándulás tervezett főbb állomásai: Hajdúszoboszló 
(fürdő), Debrecen, Nagykároly, Érmindszent (Ady szülő-
faluja), Sződemeter (Kölcsey szülőhelye), Nagyvárad, 
Mezőberény. A további részletekről érdeklődni és jelent-
kezni Horváth János igazgatóhelyettesnél lehet.   

ÚJSÁGGYŰJTÉS 
A SZIGNUM tavaszi újság- és PET palackgyűjtő akciójára 

2016. május 2-3-4-én, (hétfőtől szerdáig)  
14:30-16:30-ig kerül sor.  



 

 

FÓKUSZ - KÖZÖSSÉG 

   IX. BÁBEL NAP 
A SZIGNUM a 2015/2016-os tanévben immár kilencedik alkalommal rendezi meg a 
Bábel napot kistérségi szinten. Amint erre a megnevezés is utal, ezt a napot a Nyelve-
ken Szólás Napjának jelöljük ki. 
A nap időpontja: 2016. április 19. 14 óra  
A nap témája: Együtt az iskolai zaklatások ellen 

Az idei év Bábel napját alapvetően az a tény határozza meg, hogy a Szignum 
Erasmus + pályázatban vesz részt, melynek témája az iskolai bántások, zaklatások 
megelőzése és legyőzése. A projektben Magyarországgal együtt Finnország, Néme-
tország, Portugália, Törökország, Szlovákia és az Egyesült Királyság dolgozik, amely 
országok diákjai és nevelői április 18 és 22 között egyhetes találkozóra érkeznek Ma-
kóra. Ennek keretében rendezzük meg a Bábel napot.  

A nap programjain 4 fős csapatok vehetnek részt (5-8. osztályosok), nevezni egy poszter elkészítésével lehet 
a témában. A posztereket a külföldi vendégek értékelik és jutalmazzák. A legfontosabb változás az lesz, hogy nem 
rendezünk vetélkedőt! Állomásokat szervezünk, amelyek közül 10 helyre kell egy menetlevéllel elmenni a csapatok-
nak és ott feladatokat teljesíteni. A teljesítést az állomásvezető az aláírásával igazolja. A kitöltött menetlevelek 
közül sorsolni fogunk.  

Jelentkezni a csapatok nevének, korosztályának, iskolájának és felkészítő tanáruk nevének megadásával 2016. 
április 15-ig lehet a poszter iskolánkba történő eljuttatásával együtt, amelyen szintén szerepelnie kell a fenti ada-
toknak. Az idén utólagos vagy poszter nélküli jelentkezést nem áll módunkban elfogadni! Minden érdeklődőt szere-
tettel vár a SZIGNUM! 

HÉT NEMZET KÉPVISELŐI A SZIGNUM-BAN 
 

- A központi gondolat egy valós, létező probléma, amely sajnálatos módon egyre terjed. Az a tapasztalatunk, a 
gyerekek gyakran nincsenek tisztában azzal, hogy bántalmazást szenvednek el azzal, ha csúfolják, kiközösítik őket. 
Nagyon fontos, hogy tudatosítsuk a diákokban, mi a helyes viselkedés egy-egy ilyen helyzetben és mit tudnak tenni, 
kitől kérhetnek segítséget. Ennek érdekében folytatunk különböző iskolai munkákat; kérdőíveket töltünk ki, posztere-
ket készítünk, programokon veszünk részt. – tudtuk meg Csapóné Mátó Mónikától, a SZIGNUM nyelvi munkaközös-
ségének és a magyar delegációnak a vezetőjétől. A különféle intézményi tevékenységeknek a megosztására szolgál-
nak a diáktalálkozók, ezért utazott a makói csapat tavaly novemberben Finnországba és idén márciusban Portugáli-
ába. Az első év zárására a mostani, magyarországi látogatáskor kerül sor, 2016. április 18 és 22 között. Fő témája 
a tánc és a zene lesz, illetve annak kifejtése, hogyan lehet magunkat magabiztosan, pontosan, egyértelműen, ugya-
nakkor kedvesen kifejezni mások felé.  Tehát, hogyan tudunk asszertívan viselkedni egy kommunikációs helyzetben.  
Az öt nap gazdag programokat kínál a külföldi vendégek számára. A gyerekek családoknál fognak lakni, ez egy 

külön lehetőséget ad számukra, hogy jobban megismerjék magyar társaik mindennapjait. A helyi diákok pedig gya-
korolhatják az angol nyelvet és a vendéglátást. A kezdő hétfői nap az ismerkedés jegyében zajlik; a fogadáson be-
mutatkoznak az iskolák képviselői. A vendéglátó SZIGNUM műsorral készül az alkalomra, ahol énekelni és táncolni 
fognak. A vendégeknek lehetőségük lesz a fogadó intézményt és Makót is feltérképezni, este pedig minden nemzet 
ízelítőt ad kultúrájából egy táncházas programmal és ételbemutatóval. Ez utóbbira a helyi kéttannyelvű iskola diák-
jai almás és túrós lepénnyel is készülnek többek között. A külföldi látogatók kedden tanórákat látogatnak majd, így 
betekintést nyerhetnek a magyar iskolarendszerbe. - Kifejezett kérésük volt, hogy a Kodály-módszert szeretnék meg-
ismerni és annak gyakorlati alkalmazását megtapasztalni, ezért úgy válogattuk össze a bemutató foglalkozásokat, 
hogy ez teljesüljön. Ezen kívül természetesen angol nyelvű órákon vesznek részt, majd közös feladatként egy 30-40 
szóból álló jegyzéket készítenek el a csoportok, amelyet minden nemzet nyelvére lefordítunk.  – avatott be a progra-
mokba a főszervező tanárnő.  
A második napon lesz a SZIGNUM hagyományos Bábel-napja, amelyen a kistérség felsős diákjai is részt vesznek. A 

négyfős csoportok számára parasztolimpiát rendeznek, lesz népi kézműves tevékenység, csikós bemutató és megis-
merhetővé válnak a honfoglaló magyarok ruhái és eszközei. Az állomások között szerepelnek majd az iskolai zakla-
tás témakörét feldolgozók is. Ez utóbbi fontossága mellett mindenki leteheti a saját kézjegyét az óriás tenyérlenyo-
mat gyűjteményben. A látogatók szerdán két makói nevezetesség, délelőtt a Kalandpart, este pedig a Hagymatikum 
szolgáltatásait próbálhatják ki. Ezen a napon a delegációk egy gálaműsor keretében fellépnek a Hagymaház szín-
padán kulturális produkciókkal, amely alkalomra minden makói általános iskolát meghívtunk. Csütörtökön a főváros 
nevezetességeit ismerhetik meg a vendégek, pénteken pedig Szegedre látogatnak.  
Az Erasmus + pályázat makói diákjai szeptemberben Szlovákiába utaznak. A tavaly kezdődött projekt 2017-ben 

fog zárulni.  
 



 

 

VELÜNK TÖRTÉNT 

A PÁPA KEDVENC ÉDESSÉGÉT KÓSTOLTÁK MEG A SZIGNUM-BAN 
Második alkalommal rendezett a két nemzet legendás barátságának tiszteletére 

lengyel-magyar napot a makói Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium. 
A 2016. március 18-i programok középpontjában ezúttal Szent II. János Pál pápa 
személye állt.  A napon bárki közös képet készíthetett a Szentatyával és megkóstol-
hatta kedvenc édességét, a krémest is.  

„Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki” és „Niech będzie 
pochwalony Jezus Chrystus! -  Na wieki wieków. Amen – ezek a mondatok azok, 
amelyet a SZIGNUM minden tanulója kívülről tud, és egy Krowka tejkaramelláért 
szívesen elmondott a tavaszi szünet előtti, rövid héten. A három tanítási nap ugyanis az 
ezeréves lengyel-magyar barátság jegyében zajlott ismét a makói iskolában. Jócseleke-
detekért sárga, fehér és piros jutalomkártyákat kaphattak a diákok, amelyekből farkas-
fogas füzért állítanak össze osztályonként. A legkisebbek Lolka és Bolka meséket nézhet-
tek a szünetekben, míg a nagyobbak lengyel filmklubon vehettek részt.  

A programsorozat legfőbb eseményei március 18-án, pénteken zajlottak, és Szent II. 
János Pál pápa személye köré szerveződtek. A reggeli ünnepi szentmisét Zmijan Adalbert, 
Üllésen szolgáló, lengyel plébános atya mutatta be. A liturgia részeként, a néhai Szent-
atya templomban található szobránál koszorút és jócselekedet girlandokat helyeztek el a 
diákok. Az alkalom meghívott vendége Farkas Éva Erzsébet makói polgármester asszony 
volt.  

A SZIGNUM pedagógusa, Magyaros Rita M. Veronika SSND nővér értékes magán-
gyűjteménnyel rendelkezik a szent lengyel pápáról, amelynek különleges darabjait bemutatta a diákoknak a déle-
lőtt folyamán. Több meglepetéssel is készültek a szervezők. Brzózka Marek tanár úr – aki maga is lengyel családi 
gyökerekkel rendelkezik – egy képgenerátort szerkesztett, amelynek segítségével bárki készíthet közös képet II. 
János Pál pápával, illetve az ebédnél mindenki elfogyaszthatta a néhai egyházfő kedvenc édességét, a krémest.  

A sokszínű lengyel-magyar barátság napot Herbály András lengyel betyáros fegyver egyenruha bemutatója 
zárta a SZIGNUM kisudvarán.                                                                                                                    (sza.) 

KÖLTÉSZET-NAPI SZIGNUMOS KAVALKÁD 
Hagyományainkhoz híven a költészet-napi megemlékezésünket iskolai szinten 

villámlátogatás formájában valósítottuk meg: az április 11-i (hétfői) 4. óra első 
pár percében a költők követei meglepetésvendégként érkeztek egy-egy adott 
osztályba, ahol elszavaltak egy-egy verset.  
A legmeglepettebbnek a 8. a osztály tanulói tűntek – hozzájuk Binecz Márton 

1.a osztályos kisdiák érkezett, a legkomolyabb verset (Csoóri Sándor: Anyám 
fekete rózsa) szavaló Krizsán Richárd pedig a 12.G vendége volt. 
Kiemelhetem még Szekeres Saroltát, aki két osztályban is szavalt, valamint min-

den diáknak köszönettel tartozom, aki kész volt tolmácsolni a költők gondolatait 
e jeles napon.  
A költők követei: Binecz Márton 1.a, Szigeti Dorina 2.a, Kaposvári Dorina 2.b; Föedl Nándor 4.a; Dékány Mar-

cell 4.b; Sóki Lorina 4.b; Deneus Eliza 5.a; Szekeres Petra 5.a; Török Petra 5.b; Krizsán Richárd; Szekeres Sarolta 
6.a.  
Emellett a 3.b osztály a gyermekkönyvtárba látogatott, más osztályokban pedig rendhagyó irodalomórák vol-

tak: a 7.b osztályosok a Marek tanár úr készítette időszalagra készítettek költői portrékat (ezek az időszalag fölött 
zászlókon láthatóak), a 7.a-sok pedig rövid videók megtekintése után híres, megkezdett verseket folytathattak átír-
va „mentés másként”-technikával. A leghamarabb Szekeres Hunor Altató-átirata készült el, a legeredetibb Czir-
ják Gréta és Pipicz Gábor Már egy hete csak a piára gondolok c. alkotása lett. Vajda Vendel átköltését közöljük: 
„Már egy ideje a hasamra gondolok.  
S a hűtő előtt állva, 
Korgó gyomorral, remegve,  
kenem a vajat a kenyérre.” (A Mama nyomán) 
Talán mégis a legélvezetesebb program a hagymaházi előadás volt, ahol HOBO (Földes László) szavalatai és 

zenei betétekkel átszőtt versértelmezései adták át a közönségnek József Attila gondolatait. Ez – remélem – még 
sokáig élni fog a 7.a osztályosok emlékezetében.             Mészáros Ildikó tanárnő, a humán munkaközösség vezetője 

HÍREK A KÖNYVKUCKÓBÓL 
   Két új könyv gyarapítja könyvtárunk gyűjteményét. A papírgyűjtésből befolyt pénz-
ből Tersánszky Józsi Jenő Misi Mókus kalandjai és Wass Albert Tavak könyve és Erdők köny-
ve c. mesekötetével gazdagodott a Könyvkuckó állománya.   
Az első osztályosok a napokban ellátogattak a SZIGNUM Könyvkuckóba, és megismerked-
tek az iskola könyvtárával.  



 

 

PASSIÓ 2016. 
 
Felemelő zenei élményben részesültek március 18-án a Makó-
belvárosi katolikus templomba látogatók. A Szent István Ének- és Ze-
nekar tagjai a reggeli szentmisén Jézus szenvedéstörténetét adták elő, 
újszerű formában. A különleges passiót március 20-án, Virágvasárna-
pon is megismételték. 
A nagyböjti időszak kezdetének számító Hamvazószerda óta ké-
szült 40 diák és felnőtt, hogy a több mint félórás zenés-énekes elő-
adást a lehető legtökéletesebben adják elő. A passió Jézus szenve-
déstörténetét meséli el és a Húsvétot megelőző vasárnap mutatják 
be a katolikus templomokban, általában énekes formában. Néhány 
esztendeje ez a produkció Makón már zenekari kísérettel és dramatikus játékkal is kiegészült, hogy a hallgatók 
minél teljesebben élhessék át az élményt. „Nagyon izgatottak vagyunk, több hete készülünk a bemutatóra. Az idén 
a Lajos István piarista énektanár által megzenésített, Szent Lukács evangéliuma szerinti változatot adjuk elő, amely 
az egyik leghangulatosabbnak számít. Sok nehézséget küzdöttünk le, mert nem egyszerű feladat ennyi ember idő-
beosztását összehangolni, de szépen haladunk. – számolt be örömmel Reiszné Surinás Piroska karvezető.  
A makói belvárosi templomba járó hívek már jól ismerik és szeretik a vasárnap délelőtti ifjúsági miséket, amelyeken 
kéthetente a zene- és énekkar ad elő. – Azt tapasztaltuk, hogy a fiatalos, modern hangzást elfogadták és szívesen 
hallgatják, éneklik őket. Már nagyon sokat ismernek belőle az idősebbek is. Könnyebbséget jelent, hogy Pálfai Zol-
tán plébános atya is aktívan részt vesz az előadásokban, és szívesen énekel, ami hitelesíti a munkánkat. Már több-
ször vállalta Jézus szerepét a passióban, így az idén is őt kértük fel rá. – folytatta a kántor-karvezető Piroska. A 
főbb szerepekben a SZIGNUM pedagógusai, jelenlegi és volt diákjai és az egyházközség tagjai szerepeltek, ezért 
komoly közösségformáló erő is a munka, a kihívás mellett. A főpróbának is számító pénteki előadás a kéttannyelvű 
iskola II. lengyel-magyar barátság napján zajlott, amely ezúttal Szent II. János Pál pápa személye köré szervező-
dött. A zenés passiót Makó polgármestere, Farkas Éva Erzsébet asszony és Zmijan Adalbert, lengyel származású, 
üllési plébános atya is meghallgatta. Ezután közösen megkoszorúzták a néhai egyházfő templomban található 
szobrát, amelynek terét a SZIGNUM tanulói által készített jócselekedet füzérek díszítettek.                                                                          
A passió szereposztása, hangszeres szereplői: 
Kórus: Hudák Mátyás, Kabók Dzsenifer, Rácz Kinga, Török Petra, Burger Benedek, Igaz Dániel, Bencze Tünde, Sza-
bó Dóra, Túri Dzsenifer, Baranyi Katalin, Hajdúné Siket Márta, Marsi Bánó Krisztina, nagy Tünde, Szirbikné Baranyi 
Éva, Bartháné Hell Gabriella, Szűcsné T. Kis Gabriella 
Pap Erős (narrátor) 
Szólóénekesek: Hudák Mátyás, Nacsa Krisztina (evangélista), Miklai Gergő (Péter), Miklai Zsolt (Pilátus) 
Burger Benedek (Gonosztevő), Juhász Gábor (Gonosztevő), Pálfai Zoltán (Jézus) 
Hangszeresek: Szekeres Hunor (kürt), Ádók Eliza, Hudák Anna, Reisz Mariann, Borsosné Majoros Melina (fuvola), 
Reisz Piroska  (furulya), Ádók Robin, Nagy Árpád (klarinét), Lakatos Balázs  (szaxofon), Hudák Szabolcs (basszus 
gitár), Miklai Zsolt, Hudákné Vizhányó Gyöngyi, Szűcs Péter(gitár), Polcsánné Lengyel Orsolya (cselló), Szücs And-
rás, Bíró Anita (hegedű), Fábián Gergő (tuba), Juhász István (dob). 
Karnagy: Reiszné Surinás Piroska  

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

JÓSÁGLISZTBŐL SÜTÖTTEK HÚSVÉTI POGÁCSÁT 
   A makói belvárosi templomba járó gyerekek jócselekedetekért egész nagyböjtben 
egy-egy kanál lisztet kaphattak, amelyből tekintélyes mennyiség gyűlt össze Húsvétra. 
Az ebből sütött pogácsákat Húsvét vasárnap, a délelőtti mise után mindenki megkóstol-
hatta.  
   Különleges módon készültek Húsvét ünnepére a makói Szent István Király temp-
lomban. Az egyházközség tagjai szakaszonként lemásolták és saját illusztrációkkal 
díszítették Márk evangéliumát, amit a mai alkalomra könyvként köttettek be. A mun-
ka itt nem ért véget; a már korábban elkészült Máté-változat után most a Lukács-féle részek következnek, amelyet 
Pünkösdig fognak elkészíteni a lelkes író-illusztrátorok. A tervek szerint a négy könyv karácsonyra lesz egyben lát-
ható. Míg ez a feladat inkább a felnőttek munkáját dicsérte, addig a kicsik sem maradtak tétlenek a keresztények 
legnagyobb ünnepére. A hat nagyböjti hét során jócselekedeteikért kanálnyi mennyiségekből gyűjtöttek össze min-
tegy négy kilogrammnyi lisztet, amelyből húsvéti pogácsák sülhettek, és amit mindenki megkóstolhatott a ma déle-
lőtti szentmise után.  
   Finom falatokból egyébként sem volt hiány a szertartáson; a családok erre az alkalomra hoztak sonkát, bort, 
kalácsot és kolbászt kosarakban, hogy azokat Pálfai Zoltán plébános atya megszentelje és így kerüljenek vissza az 
ünnepi asztalokra. Ezután izgalmas pillanatok következtek Nyúl Patrícia M. Fidelis SSND nővér vezetésével. A temp-
lomkertben több mint száz csoki tojást rejtettek el, amit a gyerekek kutathattak fel. Az édes vadászat teli kosarak-
kal és sok-sok vidám pillanattal zárult.                                                                                                     Sz.A.             



 

 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 
„HA UTAD EGYSZER A VÉGÉHEZ ÉR, NE FELEJTSD EL, HOGY HONNAN JÖTTÉL!” 

   Április 9.-én 5 éves osztálytalálkozót tartott a 2011.-ben végzett évfolyam. A talál-
kozón a 10 fős osztály fele tudott részt venni. Az összejövetel, amelyen a volt tanára-
ink is jelen voltak ugyanolyan családias volt, mint a gimnáziumi éveink, szalagavatónk 
és ballagásunk. Nagyon jó hangulatban telt az a pár óra, amit újra együtt tölthettünk. 
A mi évfolyamunk éves osztály bulija bográcsozásból és sportból állt. Lényegében ezt 
szerettünk volna feleleveníteni a találkozón is. Bográcsmesterünk Fábián Máté volt, mi 
többiek pedig a kuktái. Mire elkészült a pörkölt, volt tanáraink is megérkeztek.   
   Ebéd után beszélgettünk. Mindenki elmesélte, hogy mi történt vele az elmúlt öt évben. Érdekes és izgalmas történe-
teket hallgathattunk végig. A beszélgetés után következett a fénykép és filmvetítés. Újra láthattuk magunkat 12-13 
évesen gésaként, szamurájként, teveként, nyertesként a városi farsangon; kifeküdve az út közepén egy hosszú túra 
után; gimnáziumi röplabda bajnokként; ballagtatóként és ballagóként. Végzősként, médiából filmet forgattunk az 
álmainkról. Ezt a videót is megnéztük. Érdekes volt látni, hogy ki honnan indult, és hová jutott. Volt, aki fuvarozó szere-
tett volna lenni és most borászként dolgozik, akadt, aki katonának készült, de édesanya lett. Volt, aki nagyobbat ál-
modott azóta. Volt, aki beteljesítette az álmát és újat álmodott. De a lényeg talán az, hogy volt hol álmodni és elin-
dulni az álmot beteljesíteni. Bár az utunk még nem ért véget, nem felejtjük el, hogy honnan jöttünk. Köszönjük SZIG-
NUM!                     Ormándlaky Szintia 

GYARAPSZIK A MAKÓI EVANGÉLIKUS KÖZÖSSÉG 
Makóra látogatott április 3-án, vasárnap Gáncs Péter, a Magyar Evangélikus Egy-

ház elnök-püspöke. A Vásárhelyi utcai templomban tartott istentisztelet prédikációjá-
ban arra a kérdésre kereste a választ, a helyi közösség számára van-e feltámadás és 
új élet. 

- Izgalommal készültem a mai alkalomra, mert a püspök úr az első szolgálati he-
lyemen látogatott meg. Kíváncsi volt arra, az eltelt közel két évben milyen munkát 
végeztem. Istennek hála, szép eredményekről számolhatok be, mert a makói közös-
ség gyarapodásnak indult. Külön öröm számomra, hogy úgy érzem, befogadtak és 
jól érzem itt magam. Van feladat bőven, most fejeződött be a templomunk vizes-
blokkjának korszerűsítése, de komoly kihívásként áll még előttünk a temetőnk álla-
potának javítása is. – számolt be Szlaukó Orsolya evangélikus lelkész tevékenysé-
géről.   

A fejlődés tényét emelte ki Gáncs Péter is elnök-püspök is beszédében. – A város-
ban több mint 200-an vallották evangélikusnak magukat. Örülök, hogy most 10-20 
százalékuk jelen van. Egy közösség életjele is, hogy lélegzik, lüktet a szíve és tervei 
vannak; tehát van tavasza, mint a természetnek. A legfőbb kérdés azonban, ennek 
a feltámadásnak a ténye kérdő- vagy felkiáltójellel záródik számunkra. Én azt 
mondom, győztes Úrnak nem lehet vesztes népe, legyen így Makón is! – buzdított 
Gáncs Péter, aki külön kiemelte az ősök, így a templom építtető Draskóczy Ede lel-
kész munkásságát, akinek unokája, a nevét viselő nyugalmazott ügyvéd úr, Makó díszpolgára is jelen volt az istentisz-
teleten. Majd külön köszöntötte a jövő generációt is, a jelenleg egyetlen evangélikus hittanost, Vizi Grétát. A SZIG-
NUM második osztályos tanulója elmondta, nagyon szereti Orsi néni óráit és szívesen jár hitoktatásra. – Nem bánom, 
hogy én vagyok egyedül, érdekes házi feladatokat kapok, sokat rajzolok és színezek. Később azért remélem többen 
is leszünk. – mondta.  

Szlaukó Orsolya lelkésznő buzgó munkáját többen is elismerték; az elnök-püspökön kívül Radosné Lengyel Anna, a 
Déli Evangélikus Egyházkerület felügyelője és Farkas Éva Erzsébet polgármester asszony is. Makó első embere meg-
köszönte, hogy az evangélikusok minden városi eseményen képviseltetik magukat, most legközelebb a Hírös Makaiak 
Éve programsorozat részeként tartott konferencián is. A város egyházakat érintő terveivel kapcsolatban elmondta, 
2017-re az Egyházak Évét hirdetik meg gazdag programokkal, harangállítással. A négy történelmi egyházra utalva 
négy kiemelt hónap lesz, - a február, az április, a szeptember és az október -, benne közösségi rendezvényekkel. 
Ennek az esztendőnek részét képezi az Igazgyöngyök Útjának kiépítése, amely egy önálló tematikus, vallástörténeti 
–és turisztikai, kulturális útvonal lesz a városban. A kezdeményezés a Szeged- Csanádi Egyházmegye, Makó Város 
Önkormányzata és a Mária Út Egyesület konzorciumában valósul meg. Az útvonal érinteni fogja az evangélikus 
templomot is és a jövőben része lesz a Mária-útnak, a Közép-Európában haladó nemzetközi zarándokútnak.                     
                      Szabó Anita 

PLÉBÁNIAI HÁZ-TÁJI  
Elsőáldozás -A makói Szent István Király templomban az előkészítés Irgalmasság vasárnapján elkezdődött, az első-
áldozásra a május 8-i vasárnapon kerül sor. Idén is Bogárzó! - A bogárzói kirándulás tervezett időpontja: április 30. 

szombat. Részletes információk később szerezhetők. Hagyományosan biciklivel is lehet jönni, illetve autókkal. Kint 
közös bográcsozás, játék, fűnyírás utáni focimeccs lesz. ☺ 



 

 

HIT-ÉLET 

ISTEN GYÖNGÉD SZERETETE 
   Ferenc pápánk erre az évre meghirdette az „Irgalmasság rendkívüli szentévét”, 
amely 2015. december 8-án kezdődött el a Szent Péter bazilika Szent Kapujának a 
megnyitásával és ezen év november 20-ával zárul Krisztus Király ünnepén. 
   A szentatya „Az irgalmasság arca” kezdetű bullájában a következő gondolatot ol-
vashatjuk: „Isten irgalmassága nem elvont eszme, hanem konkrét valóság, amellyel ki-
nyilvánítja szeretetét, mely olyan, mint egy atyáé és anyáé, akik szívük mélyéig megin-
dulnak gyermekeikért. Valóban állíthatjuk, hogy „szívbéli” szeretet. A bensőből fakad, 
mint mély, természetes érzés, melynek összetevői a gyöngédség és együttérzés, az el-
nézés és a megbocsátás.” 
   Miben mutatkozhat meg számunkra Isten gyöngéd szeretete? 
   Egy festményrészlet elevenedik fel bennem, Rembrandt csodálatos alkotása, amely-
nek címe: „A tékozló fiú hazaérkezése.” A szeretett fiút hazaváró atya kézvonásaira 
szeretném irányítani a figyelmet. A festményen a művész egy anyai és egy atyai kezet ábrázol. 
   Kedvesek számomra a következő gesztusok, elsősorban az, ahogy a gyermek leborul atyja előtt, másrészt az apa 
vonásai, aki magához öleli visszatérő, tékozló fiát. A szerető atya végtelen gyöngédségről, együttérzésről tesz tanú-
bizonyságot. Henri J. M. Nouwen lelki írót is megihlette az alkotás, és könyvének azon részletéből idézek, amely Isten 
atyai és egyben anyai szeretetének mélységét tárja fel előttünk. „Az apa bal keze, mellyel a fiú vállát érinti, erős és 
izmos. A széttárt újjak befedik a tékozló fiú vállának és hátának nagy részét. […] Úgy tűnik ez a kéz nemcsak érint, 
hanem erejével meg is tart. Mennyire más az apa jobb keze! Ez a kéz nem tart vagy fog, ez a kéz kifinomult, lágy és 
nagyon gyengéd. […] Simogatni, vigaszt nyújtani és megnyugtatni vágyik. Ez anyai kéz. 
   Az apa nem egyszerűen egy nagy pátriárka, apa és anya is egyben. Egy férfias és egy nőies kézzel érinti meg a 
fiát. Az apa megtart, az anya simogat. Az egyik megerősítést ad, a másik vigasztal. Valóban Isten ő, akiben férfiség 
és nőiség, apaság és anyaság teljes mértékben jelen van.” 
   Csodálatos gondolatokat tár elénk a lelki író Isten megerősítő, de egyben gyengéd, vigasztaló szeretetéről. Szent-
atyánk, Ferenc pápa ezt a szeretetet „szívbéli”, mélyből fakadó szeretetnek hívja. Mélysége van, amelyből mindany-
nyian tudunk meríteni. 
   Képzeljünk el egy mély kutat, amely tiszta forrásból fakad. Merítsünk belőle! Tapasztalni fogjuk felüdítő, frissítő, 
tisztító erejét. Ilyen az Isten szeretete: megtisztít, erővel tölt el, és felüdít. S egyszer csak érezni fogjuk, hogy betölt 
bennünket az Ő szeretete. 
   Jézus így bíztat bennünket: „Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék! Aki hisz bennem, annak szívéből, az Írás szava 
szerint, élő víz forrásai fakadnak.” (Jn 7,37-38) 
   Ilyen a mi Istenünk: képessé tesz bennünket szeretete által, hogy szívünk mélye éltető forrássá lehessen. 

Magyaros Rita M. Veronika SSND (Megjelent a Karolina Hírmondóban) 

NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT – HÚSVÉTRA KÉSZÜLVE 
Mintegy 30 fő közös lelkigyakorlattal készült húsvét ünnepére virágvasárnap 

előtti szombaton – részint az egyházközség hívei, részint az iskola pedagógu-
sai és persze, vagyunk néhányan a közös halmazból is. J  
Lelkigyakorlatunk vendégei voltak Kasuba Róbert pitvarosi plébános atya, 

Rácsok Gabriella református lelkész, a Sárospataki Református Teológiai 
Akadémia docense és Barnóczki Anita református lelkész, a Tiszáninneni Re-
formátus Egyházkerület Cigánymissziós referense, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia tanársegédje. 
A vendégelőadókon kívül műhelymunka folyt Pálfai Zoltán atya műhelyében: Bach muzsikája csendült fel, Kinga 

nővér témája pedig a tudatos jelenlét imája volt. 
A tanárokat számára legszemélyesebb rész a Tanári énkép és sikerélmény c. interaktív előadás volt. Ennek kere-

tében arra reflektáltunk, miért lettünk tanárok, mi indított el pályánkon, ill. még mindig azért vagyunk-e ennek a 
hivatásnak zászlóvivői, amiért annak idején elkezdtük. Végül arról beszéltünk / írtunk, milyen előnyei, ill. hátrányai 
vannak annak, hogy egyházi iskolában tanítunk. Mert ugyan Isten képmására vagyunk teremtve, és az Ő igazságát 
közvetítjük és képviseljük, mégis legtöbbünknek akadnak nehézségei.  
A napot 17 órától szentségimádás, majd 18 órától szentmise zárta, amelynek keretében a betegek szentségében 

részesülhetnek a Jézustól testi-lelki gyógyulást kérők és az édesapák és nagyapák megáldása történt, Szent József 
ünnepnapján.              Mészáros Ildikó tanárnő 

BOLDOG GERHARDINGER TERÉZIA ANYA ÜNNEPÉRE KÉSZÜLŐDVE 
    Ez az év egy szép jubileumra hív meg bennünket, iskolanővéreket. Harminc évvel ezelőtt látogatott 
Magyarországra Boldog Kalkuttai Teréz anya, akit rendünk fogadott. Ez az időszak azért is kiemelke-
dő számunkra, mert Ferenc pápánk az idei esztendőt az Irgalmasság évének hirdette meg. Május 9-
én, hétfőn, ezek fényében szeretnénk megünnepelni az alapító anya ünnepét és meghívni mindnyájato-
kat erre az alkalomra, hogy találkozhassunk az ő lelkületével, gyermek- és ifjúságszeretetével, és eh-
hez programokat kínáljunk.   „Isten azt akarja, hogy Benne legyek boldog – azaz szent –, ezért terem-
tett, megváltott és megszentelt.” (Gerhardinger M. Terézia)                    A makói nővérközösség tagjai 



 

 

SZIGNUM OLDAL 

FÜRKÉSZ rovatba - válogatta az IDB - 
GYEREKRECEPTEK: 

Április: Szendvics-variációk reggelire. Jó étvágyat! 

Érdekességek: Áprilisi jeles napok  
• Fehérvasárnap: A húsvétra következő első vasárnap. 

Ősi egyházi szokás volt, hogy a nagyszombaton meg-
keresztelt katekumenek ekkor vették le fehér ruhájukat. 
Ilyenkor keresztszüleik megvendégelték őket. Mátkáló 
vasárnapnak is nevezték. Ekkor történt a leendő ke-
resztkomák kiszemelése: komálás, mátkálás, 
komatálküldés. Tálba tettek egy palack bort, köréje 
egy-két hímes tojást, süteményt, perecet. A tálat külön-
böző mondóka kíséretében nyújtották át: „Komatálat 
hoztam, föl is aranyoztam. Koma küldi komának, koma 
váltsa magának!” 

• György napja, április 24.: A néphit innen számítja az 
igazi tavaszkezdetet, a jó idő állandósulását. Régen 
ekkor hajtották ki a jószágokat először a mezőre. Az 
egyház Sárkányölő Szent György ünnepét helyezte 
erre a napra. 

• Márk napja, április 25.: Márk evangélista ünnepe. A 
búzaszentelés napja. A hagyomány szerint szentmise 
után a hívek kereszttel, egyházi lobogókkal megkerül-
ték a templomot, majd kivonultak a búzaföldre. Itt szen-
teltvízzel meghintették a búzavetést. Végül mindenki 
tépett egy-egy megszentelt szálat a gabonából. A fér-
fiak kalapjuk mellé tűzték, az asszonyok imakönyvükbe 
tették. 

• A Föld napja, április 22.: Ezen a napon különféle ese-
ményeket rendeznek világszerte, hogy felhívják a fi-
gyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. 

• A vakvezető kutyák világnapja, ápri-
lis utolsó szerdája: A vakvezető ku-
tyák a szemüket adják gazdáiknak, 
de még sok minden másról is le kell 
mondaniuk, hogy megfelelő segítői 
legyenek embertársuknak. A vakve-
zetés egy kemény munka a kutya 
számára. Legalkalmasabb erre a 
célra a labrador retriever, a golden 
retriever és a németjuhász fajta. 

 
Egy perc humor: A visszatérő 
Kopogtatnak a mennyország kapuján. 
Szent Péter kinéz. Ott áll egy ember, 
de amikor megszólalna, eltűnik. Eltelik 
egy kis idő, megint kopogtatnak. Szent 
Péter ismét kinéz. Megint ott az ember, 
de újra eltűnik, mielőtt szólhatna hozzá.  
Harmadszor is kopogtatnak. Szent Pé-
ter kivágja a kaput és ráförmed a férfira: 
- Ne szórakozzon itt velem! 
- Elnézést, én tényleg nem tehetek róla, csak próbálnak 
újraéleszteni.         
 

Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: Robinson Crusoe – belga, fran-
cia családi animációs film 
   Egy apró, egzotikus szigeten él Kedd, a 
papagáj, aki arról álmodozik, hogy felfede-
zi a nagyvilágot. Egy vihart követően külö-
nös lényt talál barátaival a parton, a fiatal 
Robinson Crusoe-t, aki egy hajóról vetődött 
ide. Kedd most úgy látja, az ember segítségére lehet ab-
ban, hogy valóra váljon álma. Robinson hamarosan rájön, 
hogy életben maradásának kulcsa az állatokhoz köti, akik 
egymás közt ugyan beszélgetnek, de emberül nem tudnak. 
Lassacskán megtanulnak harmonikus közösségben együtt 
élni, de ekkor érkezik két vadmacska, akik részt kívánnak 
venni a sziget irányításában... 
 
BÉLYEG - GYŰJTEMÉNY: JELES MAGYAROK 
Tömörkény István 

A Magyar Posta, a Magyar Kultúra 
Napján alkalmi bélyeg kibocsátásával kö-
szönti Tömörkény István író, múzeum- és 
könyvtárigazgató születésének 150. évfor-
dulóját. A 340 Ft névértékű bélyeg Andor 
András grafikusművész terve alapján ké-
szült. A bélyegképen Tömörkény István portréja, az 
alnyomaton egy általa írt levél részlete található. A boríté-
kon a „Közművelődésnek” épített Kultúrpalotáról Schmidt 
Edgar budapesti kiadó által, 1902-ben készített képeslap 
részlete látható. 

Tömörkény István Szegeden és Makón végezte el iskoláit, 
majd gyógyszerésznek tanult. A kényelmes polgári életet 
ígérő patikusság helyett azonban az újságírói pályát válasz-
totta. Az egyéni hangjukat nehezen megtaláló írók közé tar-
tozik, hosszú idő telik el, míg elhatározza, hogy 1893-ban 
kiadja első önálló kötetét Szegedi parasztok és egyéb urak 
címmel. Közel negyedszázados alkotói korszakának termése 
további tizennégy kötetben látott napvilágot. Igazi műfaja a 
novella, ahol rendkívül tömören mond el bonyolult története-
ket is. Néhány szavas jellemzés után szemléletesen öltenek 
alakot a szereplők. A novellákban gyakran visszatérő ala-
kok az olvasó személyes ismerősei lesznek. Mesterien játszik 
a hangulatokkal, vidáman induló történetből nyomasztó tra-
gédia fejlődik, komor helyzetek váratlan fordulattal komi-
kumba csapnak át. Munkásságához köthető többek között a 
szegedi Móra Ferenc Múzeum néprajzi gyűjteményének lét-
rehozása is.  

MŰVÉSZETI NAGYÍTÓ 
Feladvány: Melyik 3 művész portréját ismered fel?  
Járj nyitott szemmel! Jó nyomozást kívánok!                                       
                                                Brzózka Marek tanár úr 
 
 
 
 
 
 

A legutóbbi művészeti feladványok helyes megfejtése: 
1. Munkácsy Mihály – Krisztus Pilátus előtt 
2. Leonardo Da Vinci – Az utolsó vacsora 
3. Andrea Mantegna – A halott Krisztus 
Jutalomban részesülő helyes megfejtők: 
Vas Ármin 1.a; Horváth Benedek 2.b  



 

 

HÍREK 
Német nyelvi sikerek 

A középiskolások számára meghirdetett, idén tizenharma-
dik alkalommal megrendezett Országos Nyelvi Verseny 
sikeresen lezajlott. A versenyen angol, német és spanyol 
nyelvből több mint 780 diák vett részt. Nagy öröm szá-
munkra, hogy a Szent István Egyházi Általános Iskola és 
Gimnázium tanulója kimagasló eredményt ért el a verse-
nyen. Zharki Adriana (12. G) német nyelv első kategóriájá-
ban a 2. helyen végzett. Felkészítő tanára Márkus Andrea 
volt. Köszönjük a pedagógus munkáját és lelkes biztatá-
sát, a versenyen részt vett tanítványunknak pedig gratulá-
lunk és további sikeres nyelvtanulást kívánunk.  

Gitáros kiváló eredmények 
A VIII. Tavaszi Gitártalálkozón, amely a Dugonics András 
Piarista Gimnázium Alapfokú Művészeti Iskolájának és a 
Karolina Művészeti Iskolájának rendezésében 2016. 03. 
12-13-án, szombaton és vasárnap zajlott le, Radnai Fanni 
Abigél dicséretben részesült. Felkészítő tanára: Rónai Dáni-
el.  

A VI. Regionális Gitárver-
senyen, amelyet a szege-
di HAMMIDO Alapfokú 
Művészeti Iskola szerve-
zett március 19-én, szom-
baton: Deneus Arthur Gá-
bor (3.a), Lenhardt Ákos 
(3.a) és Radnai Fanni Abi-
gél (3.b) III. helyezést ért el 
kamarazene kategóriá-

ban. A verseny helyszíne a  Szegedi Tudományegyetem 
Zeneművészeti Kar volt, ahol országosan elismert egyete-
mi tanárok alkották a zsűri tagjai. Ebben a kategóriában 
korcsoport megkülönböztetés nem volt, így a harmadik 
osztályos gyermekek felsőbb tagozatosokkal szemben 
hozták e nagyszerű eredményt. Felkészítő tanár: Rónai 
Dániel 

Remekül sakkozik 
Almási Máté (5.a) a Szegedi Tisza-parti Általános Iskolá-
ban rendezett sakk háziversenyen a korosztályában a 
dobogó legfelső fokán végzett.  Az Országos Egyéni Diák 
Sakkolimpián, április első hétvégéjén a 41 indulóból a 28. 
helyen végzett. Felkészítői voltak: Joó János és Horváth 
Zsolt. Gratulálunk! 

Nemzetközi Fox eredmények 
Iskolánk 4. osztályos diákjai eredményesen szerepeltek a 
nemzetközi Fox versenyen, amely 2001 óta kerül megren-
dezése. 2014-ben Magyarországon is elérhetővé vált az 
iskolák és diákjaik részére ez a komoly múlttal rendelkező 
megmérettetés. A verseny 1 fordulóból áll, melynek meg-
rendezésére a versenyzők iskoláiban kerül sor. A gyere-
kek 5 kategóriában 30 felelet-választós kérdésre kell, 
hogy helyesen válaszoljanak. (Kittens csoportban csak 15-
re). A témakörök: nyelvtan, szókincs, helyesírás, kiejtés, 
kifejezések, a brit és az amerikai kultúra, valamint a cso-
magban található, olvasmánnyal kapcsolatos kérdések. 4. 
osztály, Kittens kategória eredményei: Föedl Ferdinánd 
(4.a) 4. hely, Kurunczi Tamás (4.b)  8.hely, Szabó Tamás 
(4.b) 10. hely. Felkészítő tanárok: Baloghné Kovács Éva, 
Föedl Andrea. 

Missziós füzetek 
Vonalas, négyzetrácsos és sima füzetek vásárolhatók jóté-
konysági céllal Fidelis nővérnél 200,- Ft/db áron. Három 
füzet vásárlásakor 500 Ft a kedvezményes ár.  
 

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 

ESEMÉNYNAPTÁR 
április-május 

17. v Iskolai szentmise 5. évfolyam 

18. h Holokauszt emléknap 

18. h- 
22. p 

Erasmus + projekttalálkozó Makón 
7 nemzet képviselői a SZIGNUM-ban 

19. k IX. Bábel-nap, a Nyelveken Szólás Napja 

26. k 8. osztályosok végleges felvételi eredmé-
nye 

28. cs 12.G Bolondballagás és osztályozó érte-
kezlet 

29. p 12.G utolsó tanítási napja 
Ballagás 

MÁJ. 
2. h 

Írásbeli érettségi kezdete 

8. v Iskolai szentmise 6. évfolyam 

9. h Boldog Terézia anya nap 
Lelkinap 1-8. évfolyam 

10-11. 
k-sze 

Ebédfizetés 

16. h Pünkösdhétfő. Munkaszüneti nap. 

Ping-pong 
Az évfolyamonkénti, tavaszi ping-
pong versenyen az ötödikeseknél 
az alábbi eredmények születtek: 
Kovács Bálint lett az első, 9 győ-
zelemmel. A 2. helyre Kőrösi Ló-
ránt Kamill, a 3. helyre Forgács 
Gábor álhatott. A 7. osztályosok-
nál Szél Sándor végzett a dobogó 
tetején 8 győzelemmel, 2. Farkas 
Dávid, 3. Wursach Paul lett. Min-
den indulónak köszönjük a lelkes 
részvételt. A többi évfolyam ver-
sengése folyamatosan zajlik, ün-
nepélyes eredményhirdetés a 
teljes verseny lezárása után lesz. 
A megmérettetés lebonyolítója 
Kanderné Németh Györgyi tanár-
nő volt.  

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 
OSZTÁLYELSŐK A HARMADIK NEGYEDÉVBEN 

1. a Ádók Patrik; Balogh Márk, Herczeg Gergő 
1. b Ádók Kitti, Bány Boglárka, Kiss- Széll Lola 
2. a Siket Mira, Mészáros Barnabás 
2. b Faragó Zsófia, Mágori Levente 
3. a Forgács Regina, Gregor Lilla, Orbán Anna Rita 
3. b Kondráth Zsófia, Radnai Fanni Abigél, Reisz Tímea 
4. a Föedl Ferdinánd, Venk Dániel 
4. b Ágoston Eszter, Bihari Blanka,Sóki Lorina 
5. a Kabát Goldina, Márton Barnabás 
5. b Füleki Balázs 
6. a Bárdi Kata, Szekeres Sarolta, Igaz Dániel 
6. b Nagy Petra, Szilágyi Botond, Vadlövő Anna 
7. a Kőrösi Dóra, Varró Patrik, Papp Erős 
7. b Széll Zalán, Hudák Anna, Gyüre Dorina 
8. a Szekeres Réka, Fekete Fruzsina, Nagy Rebeka  
8. b Frőhling Gergő 
12.G Győrfi Mónika, Takács Helga 


