
 

 

        

XIII. évfolyam 2. szám 2017. február 

A Szent István Egyházi  

Általános Iskola és Kollégium havilapja 

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! 

FARSANGI GONDOLATOK 
   „(…) Alig várjuk, hogy beöltözhessünk gyerekkorunk áhított királylányává, boszorkányává, 
lovaggá vagy gazdag vártulajdonossá…s ami csak fantáziánk világából előhívható. Gondo-
san elkészített álarcok mögé bújunk, és örülünk annak, hogy legalább egy éjszakára levet-
hetjük mindennapi (talán néhol szűk, máshol bő vagy már megunt) ruhánkat, és szabadon kiél-
hetjük elfojtott érzéseinket. Szabadon, hiszen az álarc eltakar: mások nem tudják, ki vagyok 
valójában. Na, de tényleg – ki vagyok valójában? Vajon kit takar az álarc? Vagy az arc. Ezen az egy éjszakán vi-
selem az álarcot, vagy csak most mutatom az igazi arcom? Vajon nem változtatom egész évben – érdekeim szerint – 
az arcomat? És ki van mögötte? Hát, érdekes kérdések ezek. Érdemes elgondolkodni rajtuk így, farsang tájékán, ami-
kor hangos mulatságtól zajos a világ (talán azért, hogy ne maradjon időnk gondolkodni?). Családban, baráti összejö-
veteleken (természetesen felnőttek között) érdekes beszélgetések alakulhatnak ki e téma kapcsán.”  

Részlet Raduly Éva: Szívkörtánc című könyvéből Fotó: internet 

2016/2017: A KÖZÖSSÉG ÉVE 

FONTOS INFORMÁCIÓK A LEENDŐ ELSŐSÖK  
ÉS SZÜLEIK SZÁMÁRA:  

Szülők kiértesítése a felvételről és beíratás időpontjáról:  
A Kormányhivatal által később meghatározott  

időpontba történik.  
Kéréseikkel, kérdéseikkel forduljanak hozzánk!  

 
Szent István Egyházi Általános Iskola és Kollégium  
6900 Makó, Szent István tér 14-16. 62/213-052  

www.szignum.hu, szignum2007@gmail.com 

WEÖRES SÁNDOR: VONJ SUGARADBA 
(részlet) 

 
Vonj sugaradba Istenem!  

mint madár a fészkére, szállnék hozzád, 
de látod a lét örömei közt 

elpattant a szárnyam csontja. 
 

Végy kosaradba Istenem 
mint hal a horogra sietnék hozzád 

de látod a gyűrűző mélynek 
rám tekeredett ezernyi hinárja. 
 

Hamvazószerda:  
2017. március 1.  

 
Reggel 8 órától közös 
iskolai szentmise lesz és  

a 7-8. évfolyamos  
diákok számára lelkinap.  

EMLÉKEZÉS  
1848. MÁRCIUS 15-ÉRE 

Nincsen a világnak 
olyan katonája, 

Mint amikor a Kossuth-
huszár felül a lovára. 

 

Felül a lovára, kard az 
oldalára.  

De sok szőke, barna 
kislány szíve fáj utána! 

 

Édesanyám, lelkem, ne sírasson engem! 
Magyar földért, szép hazámért folyik piros vérem. 

 

A szép szabadságért meg egy barna lányért, 
Háromszínű magyar zászló oltalmazásáért. 

(népdal) 
 

A SZIGNUM közös, ünnepi megemlékezése  
2017. március 14-én lesz az intézményben. 

 



 

 

VELÜNK TÖRTÉNT 
A POLGÁRMESTER IS MONDOTT VERSET A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN 

 
   Arany János verseket szavaltak közösen a SZIGNUM diákjai január 23-án. A magyar 
kultúra emléknapján szervezett akción Farkas Éva Erzsébet polgármester asszony is mon-
dott verset. 
   Aki korán kelt, Arany János költeményeket szavalhatott a makói Szent István Egyházi 
Általános Iskolában. A 300 közösen verselő diák közül a kisebbek a Hej! Iharfa..., a 
felsős osztályok pedig az Egy életünk, egy halálunk címűt zengték együtt a magyar 
kultúra emléknapján. Születésének 200. évfordulója alkalmán esett a választás az idén Arany Jánosra és műveire, 
amelyek előadását az olaszországi busztragédia áldozataira való néma megemlékezés és imádság előzött meg.  
   A nap alapgondolatát a szervező Mészáros Ildikó tanárnő vezette be köszöntőjében: - A magyar kultúra napja 
Himnuszunk születésnapja. Viszont most nem Kölcseyre, hanem egy jubiláns költőre emlékezünk; Arany Jánosra, aki 
mind a líra, mind az epika területén jelentős műveket hagyott örökül nekünk. Számos verset és balladát írt, fordított 
Shakespeare-t, Gogolt és alkotott regényt is. Emellett tanár volt, aki maga állította össze a tankönyveit. Szeretett 
gitározni és zongorázni. Nekem ő volt a keresztapám; tőle kaptam a nevem, hiszen Arany János írta le először az 
Ildikó nevet.  
   Az alkalom ünnepi szónoka Farkas Éva Erzsébet polgármester asszony volt, aki beszédében kiemelte a kultúra te-
remtő erejét, Isten és embert összekötő szerepét. Megemlékezett Kölcseyről, Tompa 
Mihályról és utalt a reformáció emlékévre is. Majd Arany Kapcsos könyvéből a diá-
koknak elszavalta az Intés című verset és azt is elárulta, különösen kedvesek számára 
a magyar költő történelmi és népi balladái.  
   A SZIGNUM-ban a magyarságtudat és összetartozás erősítésére évek óta, jó gya-
korlatként a hetedik osztályosok elkészítik nemzeti büszkeségeink albumát is erre a 
napra. - Hét kötetet szerkesztettek meg a diákok csoportokban, kevesebb mint két 
hónap alatt. Ezekben tíz téma öt-öt képviselőjét, hazánk kiválóságait gyűjtötték ösz-
sze. A feladat teljesítése során minimális tanári segítséggel dolgozták fel a témákat, 
közben megtanultak felelősséget vállalni a közös munkáért és elsajátították a könyvszerkesztés legfontosabb szabá-
lyait. Idén a legnépszerűbb témák a gasztronómia, a mesék és az e-sportolók voltak – foglalta össze a projekt lé-
nyegét a magyar szakos pedagógus.                                                                                                  Szabó Anita 

CSAK ÚGY RÖPKÖDTEK A GOLYÓK A SZIGNUM-BAN 
   Baj nem történt, szerencsére csak a helyes eredményeket 
találták el a diákok a SZIGNUM egyik matematika óráján, 
ahol a szorobánnal ismerkedtek meg. Vajda József és Vaj-
dáné Bárdi Magdolna pedagógusok bemutató óráját a TV 
Tokyo munkatársai is rögzítették.  
   Az abakuszok családjába tartozó szorobánnal ismer-
kedtek meg februárban a makói Szent István Egyházi 
Általános Iskola negyedikesei. A japán számolóeszköz 
újdonságnak számított a gyerekek körében, érdeklődéssel 
oldották meg a feladatokat. – Elég furcsa volt így szá-
molni, de közben nagyon izgalmas is. Teljesen más volt ez 
az óra, mint amit eddig megszoktunk. Nekem tetszett, re-
mélem máskor is használhatjuk majd a szorobánt – lelke-
sedett Varga Sándor 4.b osztályos tanuló, aki többi tár-
sához hasonlóan, ügyesen birkózott meg a kihívásokkal. – 
Én először azt hittem, hogy nagyon nehéz lesz így számol-
ni, de gyorsan megtanultuk a logikáját és sokkal köny-
nyebb volt így a műveleteket elvégezni – tette hozzá 
Radnai Fanni, aki számára varázslatos volt a japán kultú-
rát bemutató, óra végi jutalom videó is. – Az ismert, ha-
sonló eszközökhöz képest, ebben az esetben is a golyók 
manipulálásával, elmozdításával történik a számítás. Itt a 
titok az, hogy az ötöt egyetlen egy golyóval ábrázolják, 
ez minden helyi értéken jelent ötöt, tehát 50-et, 500-at és 
így tovább – avatott be a rejtelmekbe Vajda József, aki-
ről nem túlzást azt állítani, hogy az élete a szorobán nép-
szerűsítéséről szól. – A feleségem bukkant erre a lehető-
ségre egy újságban, majd megismerkedtünk a módszerrel 
a terület szakértőjétől, Paksi Sándortól.  

   A közös gondolkodásunk célja az volt, hogy a koráb-
ban csak az elitképzésben használt eszközt a közoktatás-
ba is átvigyük– tudtuk meg az Első Magyar Szorobán 
Alapítvány létrejöttének körülményeit. Az alapítás óta 
eltelt 25 évben a golyós számolóeszköz használata jelen-
tős fejlődést mutat, már az ország egyharmadában része 
a matematikaoktatásnak. – Elég, ha arra gondolunk, hogy 
elődeink is milyen ügyesen számoltak. Mi is ezt szeretnénk 
elérni, hogy a gyerekek magasabb számkörben is ügye-
sen, gyorsan és hibamentesen tudjanak műveleteket elvé-
gezni. Ha képesek magabiztosan és természetesen visel-
kedni a számok világában, akkor megszeretik a tárgyat. 
Ehhez az kell, hogy mindenki értse és tudja, hogy mit és 
hol kell elvégezni. Más nem is kell hozzá, egy kis logika és 
gondolkodás, de mi magyarok ennek nem is vagyunk hí-
ján – érveltek a módszer mellett Vajda József és Vajdáné 
Bárdi Magdolna pedagógusok, akiknek bemutató óráján 
valóban boszorkányos gyorsasággal röpködtek a golyók 
és születtek a helyes megoldások egy-egy feladat bo-
nyolultabb feladat kap-
csán is.  
   Az élményekkel teli 
foglalkozást rögzítették 
a TV Tokyo külsős mun-
katársai is, bizonyítéká-
ul annak, hogy a Japán-
ban elterjedt eszközt 
Európában, a magyar 
gyerekek is sikerrel 
használják.                                                             Sz.A. 



 

 

OSZTÁLY SIKER A SZAVALÓVERSENYEN 
 A 2. b osztályból a SZIGNUM alsós szavalóversenyén négy kis diákunk indult, közülük 
mindenki részesült valamilyen elismerésben! Ez páratlan dolog, nagyon büszkék va-
gyunk rájuk! Külön köszönet Piroska néninek a lelkiismeretes felkészítésért, s hálásak 
vagyunk az otthoni gyakorlásért is! Díjazottaink: Kerekes Fanni (3. hely), Erb Milán, Hor-
váth Bulcsú, Szabó Hanna (különdíj). Mindannyian továbbjutottak a városi megmérette-
tésre!                                                                                     Kúszné Nagy Tímea of.  

MAGYAR OLDAL 

SZAVALÓVERSENY ARANY JÁNOS JEGYÉBEN 
   A SZIGNUM idei szavalóversenyét a 200 éve született Arany Jánosnak szenteltük. Tőle szaval-
tunk (feszültségoldásként) egy-egy rövid verset közösen, s így tapasztaltuk, micsoda erő van ben-
nünk – együtt! ☺ 
Persze külön is határozott szavalókat láthattunk a pódiumon: az alsó tagozatosok mindannyian 
nagyon bátran mondták el verseiket.  

A több mint harminc jelentkező közül a négyfős zsűri (Csávás Sán-
dorné, Győrfi Józsefné, Mészáros Ildikó, Szekeresné Rácz Mari-
ann) a következő diákokat látta a legügyesebbnek: 
I. helyezést értek el: Deneus Arthur (4.a) és Deneus Eliza (6.a); II. helyezést értek el: 
Horváth Boglárka (1.a) és Kovács Bálint (6.a); III. helyezést értek el: Kerekes Fanni 
(2.b) és Szekeres Hunor (8.a) 
Különdíjasok lettek: Erb Milán (2.b), Horváth Bulcsú (2.b), Szabó Hanna Panna (2.b), 
Lenhardt Ákos (4.a), Dékány Marcell (5.a), Horváth-Varga Sára (6.b) és Szekeres 
Petra (6.a). 

Gratulálunk minden versenyzőnek, eredményes versenyzést kívánunk nekik a városi szavalóversenyen is!     
                                                                                                            Mészáros Ildikó tanárnő 

ISTENES VERSEK SZAVALÓVERSENYE 
VERSENYFELHÍVÁS 

 

„Határtalan a birodalmad és hatalmas vagy meg erős, meg örök. 
Ó, Uram, ajándékozz meg csekélyke magammal engem.” 

(József Attila: Csöndes estéli zsoltár) 
 

Kedves Versszerető Diákok! 
   Szeretettel várjuk a versszerető felső tagozatos és középiskolás diákok jelent-
kezését Makóról és a kistérségből, akik Arany János születésének 200. évfordu-

lóján és József Attila születésének 112. évében, 2017. április 11-én, a költészet napján szívesen elszavalnak egy 
istenkereső, istenes, ill. vallásos költeményt. A szavalóverseny helyszíne az Espersit-ház lesz, ahol József Attila makói 
évei alatt barátai társaságában sok időt töltött. 
Makó város önkormányzata az idei évet a reformáció 500. évfordulója alkalmából az „Egyházak éveként” hirdet-
te meg, így minden makói felekezetet arra kérünk, hogy a zsűribe delegáljon egy-egy zsűritagot, aki kötődik az 
irodalomhoz, művészetekhez.  
A jelentkezés határideje: 2017. április 1. 
A jelentkezés módja: postai /József Attila Múzeum 6900 Makó, Megyeház u. 4./ vagy elektronikus úton lehetséges 
az alábbi e-mail-címen: jamuzeum@gmail.com 
Kérjük, levelükhöz mellékeljék a szavalni kívánt vers szövegét! 
A szavalóverseny időpontja: 2017. április 11., gyülekező: 9.30 órakor az Espersit-házban. Cím: 6900 Makó, Ka-
zinczy u. 6. 
Értékes könyvjutalomban részesülnek a díjazottak és minden induló. 
Örömteli felkészülést és eredményes mind versenyzést kívánok! 

A találkozás reményében üdvözlettel: 
Makó, 2017. február 14.                          Szikszai Zsuzsanna múzeum igazgató 

További információk a versenyről a SZIGNUM-ban Mészáros Ildikó tanárnőnél érhetők el. 

OLLEXIK-PÁLYÁZAT 
   2016/2017. Az Ollexik Viktor Alapítvány az idei tanévben is pályázatot hirdet magyar- és angol irodalomból, 
7-12. évfolyamos diákok számára. 
   A kuratórium a magyar irodalmi pályázat kiírásában „ A Hold és a csillagok” témáját jelölte meg, az angol iro-
dalom területéről pedig névhez kapcsolódik a feladat, „Híres Erzsébetek az angolszász világban” címmel.  
A dolgozatok leadási határideje: április 7., az általános iskolásoknak minimum 5 oldal terjedelemben. Segítség és 
részletes kiírás Mészáros Ildikó tanárnőtől kérhető. 



 

 

MAGYAR OLDAL 
KÖNYVTÁRAK TITKAI –  

MAKÓ ÚJ BIBLIOTÉKÁJÁNAK ALAPKŐLETÉTELE OKÁN 
   A könyvek tárhelye, a biblio-téka ókori „találmány”. 
Talán a leghíresebb az alexandriai könyvtár volt, amiben 
rendszerezetten helyezték el a korabeli szellemi kincse-
ket, hogy örökül hagyják az utókornak… ezek nem köny-
vek, hanem tekercsek voltak, sőt a könyvtárat sem könyv-
tárnak nevezték, hanem Muszeionnak, a Múzsák csarno-
kának. A ’muszeion’ név ma is ismerős lehet…  
   Akkor, a Kr.e. 3. században „ugyanúgy” feldolgozták a 
könyveket, mint ahogyan ma teszik a (feldolgozó) könyv-
tárosok: részletes katalógust készítettek a dokumentumok-
ról, szerzőikről, sőt! Írnokok sora másolta őket, azaz min-
den eredeti anyagról készült a könyvtár számára egy 
másolat – volt is ebből kavarodás, amikor a másolatokat 
küldték vissza az eredetik helyett! Ez manapság az Or-
szágos Széchényi Könyvtárban lényegesen modernebben 
valósul meg: rendelet szabályozza, hogy 
12 köteles példányt kell szolgáltatni a 
kiadónak minden új kiadványáról, eze-
ket a dokumentumokat pedig az OSZK 
szétosztja a városi, megyei, ill. egyéb 
(pl. egyetemi) szakkönyvtáraknak… Ma 
már mindez korszerűen történik… Vajon 
gondolnád, hogy itt a jelenlegi folyóiratokat is gyűjtik?   
Hány raktárt tölthetnek meg a tini-, ill. női magazinokhoz 
ajándékul adott tárgyak? Sál, körömlakk, sampon-minta, 
kis autó, hajráf, parfüm, óra… van itt minden… Sőt, a 
kezdetekhez képest 25 évszázad múlva még a közösségi 
oldalak törölt posztjai is itt érhetőek el, úgy vigyázz! Mert 
itt tart a tudomány… 
   Most már biztosra vehetjük, hogy a mi korszerű könyv-
tárunk is felépül: lebontották az előzőt és letették az új 
alapkövét.  A látvány(os) terveket már 2006-ban is lát-

tunk, csak elma-
radt a megvalósu-
lás…    Talán nem 
volt rá pénz… 
vagy igény… 
vagy kereslet… 
vagy… vagy… 
mindegy is… 
   Makovecz Imre 
építész csodás organikus terve alapján egy újabb makói 
Makovecz-épület fog kinőni a földből a város központjá-
ban. Bizonyára nagyon modern lesz, és nagyon gyorsan 
épül: jövőre már használhatjuk!  
   Kicsit Moszkvát idézi számomra ez is, no nem területé-
nek mérete alapján – a simára hengerelt földterület 
nagysága adott, most jól látható.  A hasonlóságot egé-
szen más adja: ott, Moszkvában a magas épületek árnyé-

kában megbújik egy-egy kis, hagyma-
kupolás templom. Csak az lel rá, aki 
tudatosan keresi vagy belebotlik. Egyik 
oldalt még panelházak, a másik oldalt 
áruház, köztük pedig szerényen fog 
meghúzódni „a szellem temploma”. 
Mondják, Makovecz Imre alkotásai 

templomként varázsolnak közösségi térré épületeket, a 
lelkeket kapcsolják össze, és a 21. században alighanem 
(a szükséges információ megtalálása mellett) ez a legfon-
tosabb.  
   És idekapcsolódik a könyvtár előtt álló tér kialakítása 
is. A reformáció 500. évfordulója alkalmából Makó város 
önkormányzata 2017-et az „Egyházak évének” nyilvání-
totta, s a könyvtár előtti teret egy „közös” harang díszíti 
majd, így válik teljessé a „szellem temploma”. 

Mészáros Ildikó, könyvtárostanár 

HORVÁTH ISTVÁNNÉ HEGYI ÉVA 
AKIBEN KEDVEM TELIK 

A kórház belgyógyászati osztályának egyik kórtermébe új beteg érkezett. Ebben a 
teremben a legsúlyosabb betegeket ápolták, úgy is mondhatnánk, afféle „elfekvő” 
volt, s ezt érezni lehetett a nyomasztó, elkeseredett hangulatból is, ami megülte az 
arcokat és a szíveket. Mindaddig, amíg meg nem érkezett Márai néni. Mert ővele 
mintha egy kis darab mennyország költözött volna  a súlyos betegek közé. Valami 
csodálatos derű áradt belőle, pedig tudták róla, hogy gyógyíthatatlan. 
Egyszer a nővérke megkérdezte tőle, hogy mi a titka? És akkor mesélni kezdett.  
- Mikor néhány héttel ezelőtt egy borongós őszi délelőttön a buszon utaztam, na-
gyon el voltam keseredve. Orvostól jöttem, akkor derült ki, hogy a bajom rosszindu-
latú. Csak néhány hónapom van még hátra… Ültem a buszon összeszorult szívvel, 
még sírni se volt erőm. Körülöttem mindenki mogorva, bús tekintettel bámult kifelé, a 
szitáló ködben nyüzsgő, szürke utcára. És akkor az egyik megállóban fölszállt egy 
kismama, karján ragyogó arcú, két-három éves kisgyerekkel. A gyerek csacsogott, 
nevetett, kis kezével mutogatott. S lám, erre mindenki elmosolyodott és egyszerre 
olyan lett a busz, mintha kisütött volna a nap. Eszembe jutott, mennyire gyönyörködik 
a jó Isten ebben az ártatlan gyermekben, aki mosolyt tud varázsolni maga körül. És akkor elhatároztam, hogy a 
hátralévő életemben én is megpróbálok ilyen napsugaras lélek lenni. Még kihasználom ezt a kis időt, mait ad a jó 
Isten, hogy kedvét találja bennem. Néha bizony nehéz… de mindig kapok annyi erőt, amennyire szükségem van. 
Már nincs más, amit adni tudnék, csak a mosolyom. Szeretnék abban a tudatban meghalni, hogy nem éltem hiába 
ezen a földön.  
- A novella Horváth Istvánné Hegyi Éva Rozmaring utca 6. című kötetében található, amelynek bemutatójára 2017. 
február 13-án került sor a hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtárban. Horváth János igazgatóhelyettesünk 
édesanyjának most megjelent könyve megtalálható a SZIGNUM Könyvkuckójában is.  



 

 

AZ EMBERI TELJESÍTŐKÉPESSÉG HATÁRÁN… 
4 dolgozónk teljesítette a Kitörés 35 teljesítménytúrát 

   1944. karácsonya: a szovjet ostromgyűrű bezárul a vár körül.  
1945. január: A magyar és német katonák hősiesen védik Budapestet – és ezzel 
együtt Nyugat-Európát – a bolsevik vörös hadsereggel szemben. 
1945. február 11: Az „Európa Erőd” védői a harc nélküli lemészárlást jelentő 
kapituláció helyett – esküjükhöz híven – a kitörést választják. 
2017. február 11: Iskolánk 4 dolgozója, Csapó Tibor, Horváth János, Majoros 
Márton és Varga Ferenc egy szervezett gyalogtúrához csatlakozva tisztelegtek 
a hősi halottak és azok előtt, akik mérhetetlen szenvedés árán életben maradtak. 
   A túra este 8 órakor kezdődött és szélsőséges terep-feltételek mellett (mintegy 800 m-es szintkülönbség, szántó-
földek, jeges lejtők stb.) időre kellett teljesíteni a nem kevesebb, mint 35 (!) km-es távot. Közben ellenőrző pontok 
voltak felállítva, ahol korhű egyenruhában és felszereléssel pontőrök biztatták a túr egyre elcsigázott résztvevőit. 
Ezeken a pontokon arra is lett volna lehetőség, hogy a túrát valaki feladja. Ez azonban iskolánk dolgozóiban fel 
sem merült!  
   A magyar történelem egyik leghősiesebb vállalkozása, amelyre mintegy 45-50.000 katona indult el, de csupán 
600-700 élte túl, méltó és követendő példát állított valamennyi magyar ember elé.   

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

MŰVÉSZETI NAGYÍTÓ 
FARSANG A NÉPHAGYOMÁNYOK TÜKRÉBEN 

 
Idén hosszúra nyúlik az “ördög ünnepe” 
Farsang a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszakot jelenti, és bár manapság is 
jelmezbálokról ismert, hajdan ez volt az év talán legvidámabb része. Magyarországon a 
középkorban honosodott meg, ilyenkor tartották a zajos mulatságokat, lakodalmakat. A vízkereszt utáni első hétfő 
neve regelő hétfő, ami lakomára, áldomásra utal, de magában foglalja a szerencsés évkezdést is. 
 
A mulatság ideje 
Farsang vasárnapjait nevezik első, második, harmadik stb. menyegzős vasárnapnak is, mert az egyház nem tiltotta a 
menyegzőt. Persze ezeket a vasárnapokat is az Úrnak szentelték, de a pap ilyenkor hirdette ki a szószékről a há-
zasulandókat. 
Érdekesség, hogy a katolikus parasztság szinte kizárólag a hétfői és a szerdai napokon tartott lakodalmat. 
A keddet szerencsétlen napnak tartotta, csütörtökön nem illett hangosan mulatozni a péntekre való készülődés miatt, 
a szombati dínomdánom pedig igencsak megnehezítette volna a vasárnap reggeli misehallgatást… 
A farsang terjedelme évről-évre változik. Vízkereszt mindig január 6-án van, de hamvazószerdát a húsvétból kell 
számolni. Húsvét pedig mozgó ünnep, a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni vasárnap, a “naptár szer-
int” valamikor március 22. és április 25. között. Hamvazószerda pedig a húsvét vasárnap előtti 40. nap, ekkor 
kezdődik a böjt. 
 
Tobzódócsütörtök 
Idén húsvét április 9-ére esik, hamvazószerda pedig március 1-jére. Tavaly előtt 
nyolc nappal volt hosszabb a farsangi időszak, idén pedig tizennyolc nappal jut 
több idő a bulikra. Mindig fáj, ha valami jó véget ér, és így voltak ezzel elődeink 
is. Olyannyira, hogy főleg Észak- és Kelet-Magyarországon hamvazószerda után fel is függesztették a böjtöt, és 
még gyorsan elfogyasztották a farsangi maradékot. Ez volt zabáló-, torkos- vagy tobzódócsütörtök. Világi és egyhá-
zi írók, katolikus és protestáns papok egyaránt elítélték ezt és a mértéktelen mulatozást, gyakran nevezték az ördög 
ünnepének. 
 
Dőrék és a bakkuszjárás 
Hazánkban gyakran kapcsolódott különböző alakoskodás és adománygyűjtés. Persze nem a mai jótékonykodásról 
van szó. A bakkuszjárás például a Felvidéken volt elterjedt: a legények húshagyó kedden szamár-, kecskebőrbe 
vagy női ruhába bújtak, kezükben nyársat tartva táncolták végig a falut. Az utcán állókat megtréfálták, a lányokat 
megcsipkedték, bekormozták, céljuk a mulattatás volt. Útközben ajándékokat kaptak, ételt és italt, amit később a 
kocsmában vagy a fonóban el is fogyasztottak. 
A Csallóközben ugyanezt dőrének nevezték, de a fiúk kicsit durvábbak voltak. Maskarába öltözve, cigány zen-
észektől kísérve bekéredzkedtek a házba, ahol felborogatták a az asztalt, kormos lével kenték le a falat, besze-
gezték az ólat, egyszóval nagy felfordulást csináltak.Néma játékkal és tánccal szórakoztatták a háziakat és a 
bámészkodókat, miközben megpróbáltak kolbászt, szalonnát lopni. Nem is szívesen engedték be őket, de ahova 
igen, ott persze mulatság volt az egész. Az “előadás” végeztével a legények itt is ajándékot kaptak. 

Bihari Dániel online cikke alapján (2016) szerkesztette: Brzózka Marek tanár úr 



 

 

HIT-ÉLET 
ÉRTÉKEKRE NEVELÉSSEL KEZDŐDÖTT MAKÓN  

AZ EGYHÁZAK ÉVE 
   Nagy érdeklődés mellett tartott február 3-án, pénteken 
délután előadást a Koronában dr. Papp Miklós 
görögkatolikus lelkész, morálteológus. A Sapientia Szerze-
tesi Hittudományi Főiskola Morálteológia tanszékének veze-
tője a családi értékekről beszélt. Az alkalom a makói Egy-
házak Éve programsorozat nyitórendezvénye volt. 
   Ebben az esztendőben van 500. évfordulója annak, 
hogy 1517. október 31-én Luther Márton kiszögezte 95 
tételét a wittenbergi vártemplom kapujára és ezzel kez-
detét vette a reformáció. Erre az eseményre méltó módon 
emlékezik meg Makó is, ahol minden felekezet lehetősé-
get kapott, hogy meghívjon egy hozzá köthető előadót. - 
dr. Papp Miklóst személyesen is régóta ismerem. Ő úgy 
tud pap lenni, hogy közben két lábbal áll a földön, na-
gyon gyakorlatias és jó tanácsokat ad. Minden korosz-
tályt meg tud szólítani és egész életével a keresztény ér-
tékrend mellett tanúskodik – beszélt az előadóról Biró 
István görögkatolikus parókus, aki az „Egyházak éve 
2017.” nyitó alkalmát szervezte meg a városban. A Koro-
na földszinti termében zajló, közel egy órás esemény az 
Értékek a családban – a láthatatlan jelentősége címet 

viselte. Dr. Papp Miklós mo-
rálteológus az értékeket 
vezércsillagokhoz hasonlítot-
ta, amelyek vezetik az éle-
tünket. – Azért, mert a csilla-
gos égbolt is stabil, demok-
ratikus és ökumenikus – 
mondta – ugyanígy a csa-
lád, a barátság, a kulturált 
élet is állandóan érték marad, és ezek mentén mindig 
együtt tudunk működni a másikkal, ami csodálatos. Az 
előadó mondanivalójában kiemelte továbbá a nevelés és 
az önképzés fontosságát. – A belső világunkkal is törőd-
nünk kell. A legfontosabb a holisztikus szemlélet lenne, 
amivel sajnos keveset foglalkozunk. Hiába vagyunk na-
gyon jók részterületeken, ha a saját életünkhöz nem ér-
tünk – világított rá.  Rámutatott arra is, ebben a folya-
matban mennyire lényeges a család, a jó házasságok 
szerepe. – Fejben is szerelmesnek kell lennünk, amikor 
társat választunk, és közös értékrendszerünk kell, hogy 
legyen, amiben együtt tudunk érni az idő múlásával is – 
foglalta össze.                                
          Sz.A.  

KÉPMEDITÁCIÓVAL IS IMÁDKOZTAK A KERESZTÉNYEK EGYSÉGÉRT 
   Rendhagyóan fejeződtek be az ökumenikus imahét programjai Makón.  A Szent István Király templomban tartott 
pénteki alkalmon igehirdetés helyett képmeditációval, énekléssel és sok csendet tartva imádkoztak a hívek a keresz-
tények egységéért. 
   Az ökumenikus nemzeti imahétnek több mint száz éves története van.  Szerte a világon január 18-a és 25-e között 
a keresztény egyházak közösen imádkoznak a Krisztus-hívők egységéért úgy, hogy minden nap más-más templom-
ban találkoznak. Nem volt ez másként Makón sem, ahol esténként a hívek eddig görögkatolikus, református és római 
katolikus prédikációkat hallgathattak.   Az utolsó előtti alkalmon Pálfai Zoltán atya rendhagyó imaalkalmat szervezett a 
belvárosi Szent István Király templomban. - Ma Jézus lesz az igehirdető. Az Ő szavát a csendben hallhatjuk meg legin-
kább, ezért sok befelé forduló, elmélkedő pillanat lesz. A szöveges imádságok mellett képmeditáció segíti majd az elmé-
lyülést, de természetesen énekelni is fogunk közösen – tudtuk meg a plébános úrtól, aki szerint nagyon fontos, hogy tuda-
tosan keressük az elcsendesedés lehetőségét rohanó világunkban. A hét programjai is egyrészt ezt biztosították, másrészt 

a felekezetek, plébániai közösségek kapcsolatának erősítését.– Szerencsére 
van egy összetartó csoport mindenütt, ők ellátogatnak szinte minden hely-
színre és fontosnak tartják az egység ügyét. Viszont nagyon nehéz megszólí-
tani tágabb körben az embereket, ezen még kell munkálkodnunk – avatott 
be a jövő célkitűzéseibe Pálfai atya, aki házigazdaként híveivel együtt szere-
tetvendégséggel is készült az alkalomra. Nyúl Patrícia M. Fidelis nővér vala-
mennyi esten részt vett és pozitív tapasztalatait osztotta meg a kezdeménye-
zéssel kapcsolatban: - Mindegyik helynek sajátos, bensőséges hangulata volt. 
Ezt egy nagyszerű lehetőségnek tartom más közösségek tagjainak megisme-
résére és a jó beszélgetésekre.                                                          (sza) 

Az elköteleződést ünnepelték 
Makón a Házasság hete alkalmából, az Egyházak éve 
2017. rendezvénysorozat keretein belül került sor a Koro-
na dísztermében 2017. február 12-én egy beszélgetésre 
az apátfalvi, öt gyermekes Szigeti Mártonnal és felesé-
gével, Szilviával. A házaspár beszélgetőpartnere Jéger 
Szabolcs volt és hangszeres műsort adtak a család Istók-
díjas gyermekei. 

 

ZARÁNDOKLAT MARIAZELLBE 
 
A plébánia zarándoklatot hirdet Közép-Európa egyik 
legősibb búcsújáró helyére, az ausztriai Mariazellbe. 
Utazás autóbusszal. 
Időpont: 2017. július 3-6. 
Program: a Melki apátság megtekintése, Mariazell, kirán-
dulás a környéken, városnézés Grazban. 
Ár fejenként: 12.000 Ft + 100 Euro (útiköltség, szállás és 
félpanziós ellátás, Melki belépő) 
A zarándoklat legalább 45 fő jelentkezése esetén indul. 
Szeretettel várjuk a kedves szülőket, gyerekeket, család-
tagokat. Jelentkezni Fidelis nővérnél és Pálfai Zoltán plé-
bános úrnál lehet.  



 

 

SZIGNUM OLDAL 

FÜRKÉSZ rovatba  
- válogatta az IDB – 

                    
JELES NAP: 
Február: FARSANG 
Vízkereszt napján meg-
kezdődik a farsang, a 
nagy téli mulatságok, bá-
lok ideje. Ez az időszak a 
húsvét előtti böjt kezdeté-
ig, pontosabban hamvazó szerdáig tart, a húsvét időpont-
jától függően rövidebb vagy hosszabb ideig. Ilyenkor 
egy biztos, nem hiányozhat az asztalról a farsangi fánk. 
A farsangi fánk bécsi eredetű. Egy Krapfen nevű pék 
egyszer nagyon felbosszantotta a feleségét. A tempera-
mentumos asszony mérges állapotában meg sem gondol-
va, hogy mit tesz, férje urát akarta megdobni egy fél 
marék gyönyörűen megdagaszott kelt  tésztával. A tészta 
szerencsére célt tévesztett és a férj kobakja helyett a tűz-
helyen forrósodó zsiradékba pottyant. Ha már oda esett, 
nem volt mit tenni, hát megsütötték a forró zsírban. Az 
eredmény fantasztikus lett, annyira, hogy be is vezették a 
családi ételek közé, később pedig péksüteményként áru-
sítani is kezdték farsangi fánk néven.  
 
Tények: Chuck Norrisról – 5. rész 

1. Bill Gates állandó rettegésben él. Attól a naptól fél, 
amikor Chuck Norris számítógépén lefagy a Windows. 

2. Chuck Norris egy zsinór nélküli telefonnal is képes meg-
kötözni. 

3. Chuck Norris ismeri a jövőt. Nem azért, mert a jövőbe 
lát, hanem azért, mert a jövő úgy alakul, ahogy ő akar-
ja. 

4. Amikor Chuck Norris belép egy sötét szobába, nem a 
villanyt kapcsolja fel, hanem a sötétséget le. 

5. Chuck Norris már kétszer körbebiciklizte a világot. A 
szobabiciklijével. 

 
KÖZÖSSÉGI SZELLEM AZ ÁLLATVILÁGBAN:  

összeszokott-
ság  

-  

egység  

 

Egy perc humor:  

Farsangi bulin: 

- Szia, Pistike! Te minek öltöztél be? 

- Csak! 

 

Gyere velünk moziba! 

Filmajánló: Hupikék törpikék: Az elveszett falu – ameri-
kai családi animációs film 

A törpök nem fakulnak. Az egyik okos, a másik ügyes, a 
harmadik csinos, a negyedik mindenben megbotlik – és a 
legtöbbjüket meg szeretné főzni egy Hókuszpók nevű, 

kissé kétbalkezes, de nagy macskabarát hírében álló va-
rázsló. Hupikék világukra most egy új, az eddigieknél is 
nagyobb veszély leselkedik, és Törpfalva legjobbjai, 
Törpapa, Törpilla, Törperős, Dulifuli meg Okoska nagy 
expedícióra indul, hogy megmentse a bajba jutottakat. 
De törpénetesen csak újabb kalandokba keverednek… és 
alig tudnak kikászálódni a csávából. 

KÖZÖS FELADATUNK – ÓVJUK, VÉDJÜK !:  

Vadállatok végveszélyben: 

A kihalófélben lévő állatfajokkal a felelőtlen emberi vi-
selkedés, a mértéktelen vadászat, vagy élőhelyeik elvesz-
tése, kényszerű elhagyása miatt hamarosan már csak arc-
hív felvételeken találkozhatunk. Ha ez a helyzet nem vál-
tozik, e fajok az elkövetkezendő 5 év során valószínűleg 
nyomtalanul eltűnnek majd az élővilágból. 

 
VANCOUVER – SZIGETI MORMOTA  
(Marmota vancouverensis): 
   A marmota vancouverensis Brit Columbiában, a Vancou-
ver-sziget hegyvidéki területein él. Ez a mormotafajta 
2000 májusa óta szerepel a veszélyeztetett fajok listáján.      
   Utolsó számlálásukkor, 1998-ban már csak 75 példányt 
találtak. Ekkor a kanadaiak munkához fogtak, és meg-
kezdték az állat  fogságban történő szaporítását. A becs-
lések szerint körülbelül 90 mormota él fogságban, ezen 
felül 30 vadon élő példányt tartanak nyilván. A kanadai-
ak célja, hogy a mormoták száma elérje a 400-600 pél-
dányt. 2005-ben a Vancouver-szigeti mormota már 150 
fogságban tartott példányt számlált. E mormotafaj ab-
ban különbözik a többitől, hogy bundája barnásfehér 
foltokkal tarkított. Viselkedését, életvitelét és méretét te-
kintve is más, mint a többi mormota. Testesebb, mint a 
többi rágcsáló, a mókusfajták között ez a mormota a leg-
nagyobb állat,  3-7 kg-os tömegével.  
   Rövid lábain ujjak vannak, nagy, görbe karmokkal, feje 
testéhez képest kicsi. 



 

 

SPORT, SPORT, SPORT 
Jégkorong bemutató 

A Makói Télisport Egyesület és a Makói Nonprofit Kft. Gyermek 
jégkorong képzést indít, a 6-10 éves korosztály részére.  Az ér-
deklődő fiatalokból alakult csapatokat az egyesület le is kívánja 
igazolni és versenyeken indítani. Január 18-án, szerdán bemutató 
edzést tartottak a szervezők a SZIGNUM-ban.  

Felsős terematlétika sikerek 
Felsős terematlétika versenyt rendeztek Makón, 2017. január 19-
én, a városi sportcsarnokban. 3 versenyszámban mérhették össze 
ügyességüket az indulók: medicinlabda dobásban, rajtversenyben 
és helyből távolugrásban. A SZIGNUM 22 tanulóval képviseltette 
magát az eseményen, ahol 6 érmet, 4 ezüstöt és 2 bronzot sike-
rült szerezniük.  
Az érmesek: Deli Botond 6.b medicinlabda dobás II. hely, Kurai 
Klaudia 6.a helyből távolugrás III. hely, Wursach Paul 7.a helyből 
távolugrás III. hely, Vajka Máté 8.b medicinlabda dobás II. hely, 
Varga Réka 8.b helyből távolugrás II. hely és Mityók Flóra 8.a 
helyből távolugrás II. hely.  
A IV. helyen végeztek: Horváth Dominik 6.a és Lengyel Boglárka 
6.b medicinlabda dobásból.  
Ügyesen szerepeltek: Bakos Gábor 5.b, Zsila Lilla 5.b, Novák 
Csongor 6.a, Tamás Gálos 6.a, Siket Enikő 6.b, Tóth-Váczy Debó-
ra 6.b, Óhidy Zétény 7.a, Krizsán Rihcárd 7.a, Pipicz gábor 8.a, 
Vajda Vendel 8.a, Szénási Viktor 8.a, Varró Patrik 8.a, Czirják 
Gréta 8.a, Kőrösi Dóra 8.a.  
Felkészítő tanáraik: Kanderné Németh Györgyi, Nándori Gábor-
né és Szarvas Ákos.  
Mindenkinek gratulálunk és további sikeres versenyzést kívánunk! 

Mínusz 30 km 
A január 21-én rendezett „Mínusz 30 km” elnevezésű, Makó-
Szeged közötti gyalogos, téli teljesítménytúrát szintidőn belül, 6 
óra alatt teljesítette Intézményünk három dolgozója, Horváth Já-
nos igazgató-helyettes úr, Majoros Márton gazdasági vezetőnk és 
Varga Ferenc karbantartónk. Gratulálunk kitartásukhoz! 

Megújul a tornatermük 
Megújulnak a SZIGNUM tornatermének belső terei. Eddig a lány 
és fiúöltözők festése készült el és ebben a tanévben folyamatosan 
folynak a további munkálatok is, Csapó Tibor karbantartó kollé-
gánk ügyes keze nyomán.  

Kitörés 35 teljesítménytúra 
A február 11-én rendezett, „Kitörés 35 teljesítménytúra” Buda-
pest-Szomor távját négy edzett gyalogosunk, Csapó Tibor, Hor-
váth János, Majoros Márton és Varga Ferenc szintidőn belül, 9 
óra alatt teljesítették. Büszkék vagyunk férfi dolgozóinkra, akik 
sikeresen legyőzték az éjjeli, csúszós, nehéz terepet! 

Úszó siker 
Székelyhidi Apor, a szegedi Muréna Úszó Klub sportolója, a 
SZIGNUM felsős tanulója a Dunaújvárosban február 11-én rende-
zett uszonyos úszóversenyen kiválóan szerepelt és három bronz-
éremmel gazdagodott: 200m gyorson, 50 m delfin és 100 m del-
fin távon.  
Ugyanitt a Fülöp Bulcsú 4. b osztályos tanuló, a Makói Úszó Klub 
versenyzője 3 ezüst és 1 bronzérmet szerzett Gratulálunk az 
ügyes úszóknak! 

Fülöp Bulcsú 2016-os úszó sikerei 
A Makói Úszó Klub kiváló úszója ebben a tanévben az alábbi 
érmekkel büszkélkedhet: 
2016. november 12-13. kecskeméti XIV. Cápa – XLVI serdülő – 
XXVI. Junior Uszonyos úszó Országos Bajnokság: 50 m uszonyos 
pillangó bronz-, 50 m uszonyos gyors arany- (országos bajnok), 
100 m uszonyos gyors ezüst-, 200 m uszonyos gyors arany- 
(országos bajnok) 4x50 m uszonyos gyors váltó ezüstérem. 2016. 
november 27. Agria Kupa uszonyosúszó országos verseny, Eger: 
50 m uszonyos gyors arany-, 100 m uszonyos gyors arany-, 4x50 
m uszonyos gyors váltó bronzérem. 
Algyői Mikulás kupa, december 11: 60 m gyors ezüst-, 60 m hát 
arany-, 60 m mell aranyérem. 
2016-ban az Év sportolója cím tulajdonosa. 
Gratulálunk és további sikeres versenyzést kívánunk! 

Kiadja a Szent István  
Egyházi Általános Iskola  

és Kollégium  
Makó,  

Szent István tér 14 - 16.  
Telefon: 06 - 62/213-052  

e-mail: 
szignum2007@gmail.com 

web: www.szignum.hu  

Felelős kiadó: Szűcs Péter  

Szerkesztő: Szabó Anita  

Fotó: Majoros Márton  

Mészáros Ildikó 

Tördelés: Hudák Szabolcs 

ESEMÉNYNAPTÁR 
2017. február - március 

01.27. h Alsós farsang, idegennyelvi délután 

01.28. k 5-8. évfolyamnak farsang 

MÁRC. 1. 
sze 

Hamvazószerda. Közös iskolai szent-
mise. Diák lelkinap 7-8. évfolyam.  
(1-6. osztályig tanítás) 

03.06-07. 
h-k 

Ebédfizetés 

03.06-10. 
h-p 

Erasmus + Törökország 

03.14. k Iskolai március 15-i ünnepség, rövidí-
tett órák 

03.15. sze Munkaszüneti nap, nemzeti ünnep 

03.16-17. 
cs-p 

8.-os tanulói adatlapok sorrend mó-
dosítási lehetősége 

03. Tesz-Vesz-Tavasz 

KERÉKPÁROS NYÁRI TÁBOR 
2017. 

 

A SZIGNUM Kerékpáros 
Baráti Köre ebben az év-
ben, a Balaton-felvidékre 
szervezi nyári táborát július 
17-21-éig. A részletekről 
Horváth János igazgatóhe-
lyettesnél lehet érdeklődni. 


