
 

 

        

XIV. évfolyam 2. szám 2018. 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! 

JÉZUS A KERESZTEN, NEKEM SZÓL: AKAROM, TISZTULJ MEG! 
   Egy leprás lépett Krisztus elé: Ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus szólt: Aka-
rom, tisztulj meg. 
Több millió lelki leprás él a földön. Talán én is köztük vagyok. Lelki leprám hatalmas 
foltokban rútítja lelkemet, teszi tönkre lelki életemet. Jó volna megtisztulnom. Mit kelle-
ne tennem?(…) 
   Két kép: Jézus a kereszten. Ártatlan? Nem, magára vette az én bűneimet is, a többi 
milliókét is, az Atyának ajánlva életét, szenvedését, halálát értünk és így megszerzi, 
hogy az Atya minden megtérni akarónak meggyógyítsa lelki lepráját. 
   Apostolainak megjelenik feltámadása után és mondja: „Vegyétek a Szentlelket, akinek megbocsátjátok bűneit meg 
lesz bocsátva a mennyben is.” 
   Mi ad erőt a vissza nem téréshez? A bűn beismerése (lelkiismeret-vizsgálat), az igazi bűnbánat, a bűnbevallás a 
szentgyónásban, a megbocsátó feloldozás, az új élet elkezdése – és a szentmiseáldozat Krisztusa. 
   Ma is szóljunk Jézushoz: Ha akarod, meggyógyíthatsz engem. Ő szólni fog: „Akarom, tisztulj meg!” 
   Nézz a keresztre feszített szemébe, és ő megmutatja, milyen a bűnbocsánat ára.                              Gyulay Endre 

(Forrás: Nagyböjti füzet 2018., Szeged-Csanádi Egyházmegye Ifjúságpasztorációs Irodája) 
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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 

KEZDETÉT VETTE NAGYBÖJT 
A február 14-ei Hamvazószerdával indult el a Nagy-

böjt a keresztényeknél. A hathetes időszak Jézus feltá-
madásának ünnepére, Húsvétra készíti fel a híveket, 
akik ezalatt jócselekedeteket, lemondásokat, önmeg-
tartóztatást vállalnak. A reggeli szentmisén a makói 
katolikus atyák és szerzetesnővérek hamuval jelölték meg a SZIGNUM diák-
jainak, pedagógusainak homlokát a Szent István Király plébániatemplom-
ban.  
A hamvazás szertartása egészen az ókereszténység idejéig nyúlik vissza; a 

bűnösök hintették meg vezeklésképpen hamuval a fejüket. Később II. Orbán 
pápa rendelte el a keresztényeknél a szokást, amelyet a katolikusok a mai 
napig őriznek. Hamvazószerdán az előző év virágvasárnapja barkáinak 
hamujával rajzolnak keresztet a hívők homlokára. A szimbolikus tett egy bűn-
bánati cselekmény, amellyel az élet múlandóságára hívják fel a figyelmet a 
következő szavakkal: „Emlékezz ember, hogy porból vagy és porrá leszel.  

ÜNNEPLŐ 
Piros csákó süvegem,  

Most élem gyöngy életem.  
Bokréta van mellette,  
Szőke kislány kötötte. 

 
Nincs okosabb, mint a ló,  

Nem kell neki viganó,  
Hanem kantár fejibe,  
Szép huszár tetejibe.  

(népdal, kép forrása: intenet) 
 

A SZIGNUM közös, ünnepi  
megemlékezése  

2018. március 14-én, szerdán  
8 órától lesz az intézményben. 
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SZIGNUM-FARSANG 2018. 
   A nagyböjti időszakot megelőzően sokan vágynak még egy utolsó mulatságra. Nem 
volt ezzel másképpen a SZIGNUM iskolai közössége sem. Idén megpróbáltunk közösen 
farsangolni, hogy együtt mulasson az alsó és a felső tagozat. Helyszínnek az iskola tor-
natermét választottuk, melyet az 5.b osztály gyönyörűen feldíszített. Szerettük volna, 
ha a gyerekek kicsit „hangolódnak”, így a farsangot megelőző hét minden egyes nap-
jára adtunk nekik egy feladatot, mely teljesítéséért pont járt. Felemás cipőben gyere a 
suliba, kösd fel apa nyakkendőjét, táska helyett vödörbe hozd a felszerelésed… - 
meglepetésünkre a kicsik bátrabbak, lelkesebbek voltak, mint a felsősök. Akadtak 
olyan alsós osztályok, ahol minden nap, mindenki teljesítette a néha igencsak furának 
tűnő feladatot.  
   Mint mindennek, ennek a közös farsangolásnak is megvoltak a maga előnyei és hát-
rányai, de azért az előbbiből jóval többet éreztünk. Mert tény, hogy rengetegen vol-
tunk, egy másfélszer ekkora tornaterem biztosan kényelmesebb lett volna. Viszont az is 
igaz, hogy a hangulat ragadós, a jó hangulat még inkább, s ha nincs az ember közvet-
len közelében egy vidám társ, nehezebben terjed a „kór”. No, itt nem volt gond. Kriszta 
néni (Majorosné Rácz Krisztina) gondoskodott róla, hogy a jelmezesek a közönség ujjon-
gása, tapsolása közepette, jó kis retro zenékre vonuljanak fel. A nagyok megnézhették, 
milyen elragadóan nézhettek ki néhány évvel ezelőtt, a kicsik pedig láthatták, hogy 
évek múlva is lehet ötletes jelmezeket ölteni. Mert a szülők aztán kreatívak, s ha a ka-
maszodó nebulók nem annyira tiltakoznak („ugye nem gondolod, hogy ezt majd én…?” 
– hallom néha én is a gyermekeimtől), sok vidám percet szerezhetnek számunkra. 
   A jelmezes felvonulást követően az alsó tagozatosok egy része a jelmezért járó túró 
rudit átvéve – köszönet a szülőknek a segítő sorfalért, mellyel megakadályozták, hogy 
a picik túró rudi nélkül hömpölyögjenek ki a teremből - visszavonult a tantermébe, hogy 
megegye a farsangi fánkot és együtt legyen még egy kicsit a saját kis osztályközössé-
gével. A többiek megnézték az 5.a osztály néhány perces műsorát, melyben a gyere-
kek - és a betegség miatt hiányzók helyére beugró tanárok - Romhányi József egy 
versrészletét jelenítették meg.  
   Ezt követte a kihagyhatatlan vetélkedő, ahol 11 osztály képviseltette magát. Nem 
csoda, ha szegény zsűri ide-oda kapkodta a fejét, hogy eldöntse, ki hányadikként ért 
célba egy – ha nem is vérre -, időre menő versenyszám során. A legnagyobb tetszést 
kétségtelenül az a feladat nyerte el, ahol a résztvevők által sebtiben meghajtogatott 
papírrepülőket kellett átröpíteni egy hullahopp karikán. A szerencsésen landoló repülő-
ket ugyanis nem gyűjtöttük össze a feladatot követően, a gyerekek pedig a vetélkedő 
végeztével mindjárt felismerték, hogy itt a vissza nem térő alkalom, lehet repülőzni, nem 
jár érte se bünti, se homlokráncolás.  
   Az előre eltervezett résznek igyekeztünk 4 órakor a végére érni, hogy aki szeretne, 
hazamehessen, a többiek pedig kedvükre, s az általuk választott zenére táncolhassa-
nak. Akinek pedig nem volt elég az uzsonnára kapott fánk, vagy kimelegedett a tánc-
ban, az Marika néni kihelyezett büféjében fogyaszthatott. 
   Az idő rövidnek bizonyult. Sokan úgy érezték, hogy az események gyors egymásu-
tánban követték egymást, meg sem álltunk, fel sem ocsúdtunk, s a farsangi kavalkád-
nak vége is szakadt. 
   Köszönet mindazoknak a szülőknek, pedagógusoknak, akik kedvességükkel, jelenlét-

ükkel, támogatásukkal hozzájárultak, hogy mindenki jól érezze magát ezen a délutánon. 
          - a szervezők – 

Köszönjük Gulyásné Auffenberg Noémi, dr. Páliné Brunner Éva pedagógusok, az IDB,  és minden feladatot vállaló  
kolléga munkáját a sikeres lebonyolításban. - a szerk. - 

VELÜNK TÖRTÉNT 

TAVASZ ÉBREDÉSE 
 

Tavasztündér megérkezett 
virág-kocsijával, 

pillangó van elé fogva  
selyem pántlikával. 

 

Szőke fején csillog-villog 
arany koronája, 

úgy ragyog, hogy még  
a nap is 

alig nézhet rája. 

 
Halványlila fátyolával  

játszadoz a szellő 
nyomában a rét kizöldül, 
s hangos lesz az erdő. 

 
Bokor alján kis ibolya 

kíváncsian nézi, 
csilingelő hóvirágok 
bókolgatnak néki.  

 

   A kedves vers Horváth Istvánné He-
gyi Éva Hópihék című verseskönyvében 
található, amelyet 2018. elején adtak 
ki. Éva néni 20 évesen, 1950-ben írta 
a verseket, amelyekhez az illusztráció-
kat is maga készítette. Mint előszavá-
ban írja, mindig szeretett a kisebb 
gyermekekkel foglalkozni.  Horváth 
János igazgató úrédesanyjának most 
megjelent könyve megtalálható a 
SZIGNUM Könyvkuckójában is. 



 

 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 
V. MÍNUSZ HARMINC TELJESÍTMÉNYTÚRA 

 

   Az idei év január 20-án 6 fővel ifj. és id. Brzózka Marek, Horváth János, 
Hudák Szabolcs Majoros Márton, Varga Ferenc és jómagam részt vettünk 
a Makó-Szeged közötti 31 km-es téli gyalogos teljesítménytúrán. Előző 
napon esős, hideg idő volt, de a másnapra gyönyörű napsütéses időben 
indulhattunk a makói buszpályaudvarról. Előre elégendő energiánkat a 
pályaudvarnál lévő lángososnál pótoltuk. A túra nagy részét a Makó-
Szeged közötti árvízvédelmi töltésen haladva tettük meg. Nem is gondol-
tam volna, hogy ennyire kacskaringós lesz az utunk Szegedig. A jó levegő, 
a társaság és a gyönyörű környezet elvonta figyelmünket a még meglévő 
kilométerekről. Út közben bepillantás nyerhettünk a deszki vadászok fá-
cánvadászatába, az ártéri erdő madárvilágába. A cél a Vízügyi Igazgatóság Irinyi utcai épülete volt. Itt forró teá-
val, egy tál gulyáslevessel és egy szelet almás pitével kínálták a célba érkezőket. Emellett a túrát teljesítők egy okle-
velet és egy színes kitűzőt kapta emlékül. 
   A túrázás napjainkban népszerű kikapcsolódási lehetőség Magyarországon. Ez annak is köszönhető, hogy az em-
bereknek ebben a rohanó világban szüksége van a természet közelségére és újbóli megismerésére. A teljesítménytú-
rákkal pedig saját határainkat feszegethetjük. Jövőre is tervezem a túra teljesítését. 

Puskás Kornél tanár úr 
Gratulálunk kollégáinknak és külön Marek tanár úr édesapjának a szép teljesítményhez. - A szerk.- 

OPERATŐRI FŐDÍJAT NYERT EGYKORI DIÁKUNK, BALÁZS ISTVÁN BALÁZS 
   A két neves operatőr, Kovács László és Zsigmond Vilmos tiszteletére alapítottak díjat 
a közelmúltban. Idén csak diákfilmes kategóriában lehetett az elismerésre nevezni, 
amelynek odaítéléséről a Lajos Tamás operatőr-producer, Nagy András operatőr és 
Káel Csaba rendező alkotta zsűri döntött. Első alkalommal Balázs István Balázs részesült 
a rangos díjban, Wonder és Semmi sem történt filmjéért, amelyet 36 mű közül találtak a 
legjobbnak.  
   A fiatal operatőr általános és részben középiskolai tanulmányait a Szent István Egy-
házi Iskolában végezte és a Czibolya Kálmán vezette Makói Videó- és Művészeti Műhely tagja volt. Első mestere 
fedezte fel tehetségét és sajátíttatta el vele a szakma alapjait. Ebben az időszakban forgatta Tanyafilmjét is, 
amely a Berlini Médiafesztivál Ezüst és Arany Csapó-díjában részesült. Elvégezte a Színház- és Filmművészeti Egye-
temet és tervei közt szerepel egy játékfilm elkészítése is. Január 30-án, a Vigadóban vehette át a kitüntető elisme-
rést Balázs István Balázs. Büszkék vagyunk volt tanítványunkra és további sikereket kívánunk neki! 

ÚJ ÜNNEPÜNK SZÜLETETT: A MAGYAR SZÉPPRÓZA NAPJA 
 

   Ettől az évtől kezdődően Jókai Mór születésnapján, február 18-án ünnepeljük a 
magyar széppróza születésnapját. Országszerte és határainkon túl jobbnál jobb 
programokat (beszélgetéseket, író-olvasó találkozókat, kiállításmegnyitókat) kí-
náltak ez alkalomból, sőt, a közszolgálati televíziók is bekapcsolódtak az esemé-
nyekbe.  
   Napjainkban egyre többet olvasunk – főleg kortárs műveket –, s ezzel egyre inkább gazdagodunk lélekben. 
Remélem, ti is hasonlóan gondolkodtok erről.  
   Ez alkalomból arra hívunk titeket, hogy kedvenc prózai idézeteiteket (mesékből, elbeszélésekből, novellákból, 
esszékből, regényekből…) osszátok meg velünk. Kedvenceitekből legalább öt kiválasztottat írjatok fel egy papír-
lapra! Aki ezeket bedobja április 9-éig a tanári szoba ajtaján lévő BÖLCS-ÉSZ vetélkedő dobozába, ajándékot 
kaphat. ☺ Eredményhirdetés a költészet napján, április 11-én várható.                               Mészáros Ildikó tanárnő 

MAKÓ IS BEKAPCSOLÓDOTT A HÁZASSÁG HETE PROGRAMSOROZATBA  
 

   A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Makói Csoportjának meghívá-
sára tartott előadást Bíró László tábori püspök február 12-én a Korona 
Szálló dísztermében. „A család öröme mindannyiunk öröme” címet viselő 

alkalom a Házasság hete nemzetközi kezdeményezés része volt, amely az elköteleződés fontosságára hívja fel a figyel-
met, szerte a világon. 
   Húszesztendős a Házasság hete kezdeményezés, amelyhez hazánk egy évtizede kapcsolódott. A változatos 
programokkal színesített hét nap a családok ügyét és az elköteleződés fontosságát helyezi középpontjába. 2018-
ban Zámbori Soma színművész és felesége, dr. Fazekas Rita házaspár vállalta, hogy képviselői lesznek a kampány-
nak. Az ő ötletük volt az „éltető sodrásban” mottó, amely összefoglalja a rendezvény szellemiségét és jelképezi a 
kapaszkodót, amit egy élettel teli házasság jelent. 



 

 

HOGYAN (NE) BÖJTÖLJÜNK? 
   Kisdiák koromban nagyszüleimhez jártam ebédelni. Alig vártam, hogy péntek legyen, 
amikor nagymamám kedvenc ételemmel, a mákos tésztával várt. Később megtudtam, 
hogy ezzel egyúttal a böjti előírásokat is teljesítettem. Tényleg?... 
   A katolikus egyház hivatalosan ma a nagyböjtben ír elő étkezési korlátozásokat: 
ilyenkor pénteki napokon a gyerekek kivételével nem fogyasztunk húst, ezen túlme-
nően hamvazószerdán és nagypénteken csak egyszer lakunk jól (ez a fejlődésben 
lévő és az idősebb emberekre nem vonatkozik). Nagyböjti időn kívül a pénteki na-
pok vannak bűnbánati napként megjelölve. Hagyományosan ekkor is szokás a me-
legvérű állatok húsától való megtartózkodás, de ez ilyenkor már mással is kiváltha-
tó. Nagyszüleinktől és a népi elnevezésekből (húshagyó kedd, húsvét) tudhatjuk, 
hogy régen bizony sokkal szigorúbb szabályok voltak, ami a mai átlagembertől 
idegen, s napjaink életritmusa se nagyon tenné lehetővé (és célszerűvé) a betartá-
sát. Akinek élethelyzete lehetővé teszi, ma is bátran éljen a böjtölés szigorúbb for-
máival! 
   Mi a böjt? Az átlagfelfogás szerint: lemondás valamiről. Szerintem ennél több: Észszerűen lemondani valamiről, 
amit szeretek. A fenti, étkezésre vonatkozó szabályokat fogjuk föl inkább úgy, mint segítséget (kézzelfogható, egy-
értelmű ötletet) a böjt megtartásához: az igazi böjtöt magunknak kell személyre szabottan kitalálni. Személyre sza-
bottan, de nem önzően, másra, másokra nem figyelve! Fontos ez azért is, mert sokan épp a számukra értelmetlen-
nek tűnő aszkétizmus, önsanyargatás vádjaival támadják a katolikusokat. Nem véletlen, hogy egyházunk a nagy-
böjt elején Szent Máté evangéliumának szavaival emlékeztet minket a helyes keresztény böjt külső kifejezésére: 
Amikor böjtöltök, ne legyetek bús képűek, mint a képmutatók. Ők ugyanis elváltoztatják az arcukat, hogy böjtölésükkel 
feltűnjenek az emberek előtt. … Te, amikor böjtölsz, kend meg a fejedet, az arcodat pedig mosd meg. Ne lássák az 
emberek, hogy böjtölsz, csak Atyád, aki a rejtekben van. (Mt 6, 16.18) 
   1. Mit jelent az észszerűség a böjtben? Ha valaki pl. a pénteki menzai ebédből kiválogatja a húsdarabokat, be-
tartja ugyan a hagyományos szabályokat, de nyilvánvaló, hogy pazarlásával hibát követ el. De az se felelne meg 
a böjt céljának, ha ezekre a napokra méregdrága egzotikus ételekkel készülnénk a „tiltott” sertéshús helyett. Ha 
pedig egy nehéz vagy veszélyes munkát végző ember éhesen kezdi feladatát, még felelőtlenséggel is joggal vá-
dolhatjuk. És lehetne kevésbé sarkított példákat is hozni. 
   2. Sokszor megfeledkezünk arról, hogy csak akkor lemondás a lemondás, ha valóban valami szeretett dolgot 
mellőzök (vagy választok helyette mást): olyat, ami hiányzik!  S ez már tényleg teljesen személyre szabott! A vege-
táriánusnak hústilalom helyett mást kell kitalálni, s pl. a cigarettáról való lemondás csak a nagydohányosnak lehet 
böjt. Sokszor egész egyszerű dolgok is megfelelnek: kevesebb fölösleges beszéd, gyalog vagy kerékpárral menni 
autó helyett, végre egyszer nem elkésni valahonnan, csökkenteni a nélkülözhető internetezést stb.! Fontos, hogy jól 
ismerjük magunkat, s másoktól ne várjuk el a mi elképzelésünk szerinti önmegtagadásokat. 
   S ha valakinek olyan jól sikerül a böjt, hogy valami káros vagy fölösleges szenvedély a végére egyáltalán nem 
hiányzik neki, ne ijedjen meg, ez a legnagyobb siker. Jövőre majdcsak sikerül valami mást kitalálni… 

                 Horváth János igazgató 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

VALLOMÁSOK…  
- 8.-os diákjaink gondolatai a tél szépségeiről 2. rész -  

 
 „A Tél szépségeit annyira szeretem, mert a gyerekek arcán öröm és nyitottság látszik. 
A karácsony, amikor a hó beborít mindent, a vásárok, ahol igazi karácsonyhoz illő 
hangulat van, az illatok és a fények. Az ünnepek, amik annyira hangulatosak, a csalá-
di összejövetelek, az ételek, és minden más. Decemberben az emberek megváltoznak, 
jobbak lesznek.” (Csonka S.)  
 „A hógolyózás is nagyszerű – például a kertben. Aztán bemegyünk a meleg szobába 

és megiszunk egy csésze forró teát. Majd a barátainkkal elmehetünk a városban felállított jégpályára. Ott elővesz-
szük a jégkorcsolyát, feltesszük és mehetünk a pályára és csak rójuk a köröket.” (Ferenczi Hunor) 
„Az eddigi teleim is nagyon jól teltek, ilyenkor van a szülinapom, sőt, az összes családtagom télen született, tehát az 
ünnepek mellé még a szülinapok ünneplése is társul.”(Piros Dorka) 
„Jó reggel úgy felkelni, hogy felhúzom a redőnyt és elém tárul a szép, havas táj. A hó éjszaka a legszebb, mivel a 
lámpák fényei visszaverődnek és így olyan, mintha csillogna. Sokan szeretik azt nézni, hogy a levéllel teli fákon nem 
lesz semmi, csak hó. A hópelyhek gyönyörűen hullanak és gyönyörűek a formái.” (Igaz Dániel) 
„A legjobb a télben, ha a családdal vagyunk, a kandallónál melegedve a nappaliban ülünk és játszunk, és közben 
teát iszunk, jókat nevetünk. Vagy éppen csak sütit sütünk, és lebontjuk a karácsonyfát. Szerintem egy-egy tél után 
minden család közelebb kerül egymáshoz, mert a tél hideg, és ha odamegyünk a kandallóhoz, együtt van a család, 
és ha a család együtt avn, ott szeretet is lesz.” (Koszta Dóra)  

Közreadja: Mészáros Ildikó tanárnő 
(folytatjuk) 



 

 

HIT-ÉLET 
ZARÁNDOKLAT ÓFÖLDEÁKRA 

 
   Szeretettel hívjuk intézménye tanulóit egyházmegyei zarándoklatra és Találko-
zóra 2018. május 26-án Óföldeákra. Mottó: „Keljünk útra, hogy életet merítsünk!” 
A keresztény ember életében mindig is fontos volt a zarándoklat: a cél, az út, a 
megérkezés és a közben megélt Istenkapcsolat. Egyházmegyénk zarándoklatra 
készül, melynek célja, hogy találkozzunk egymással, Istennel. A zarándoklaton való 
részvétellel szeretnénk, ha egyházmegyei identitásunk erősödne. Miközben egy 
közösségélményben van részünk, reméljük, hogy hagyományt is teremtünk. A za-
rándoklatra szeretettel várjuk a katolikus oktatási intézmények tanulóit és tanárait, 
atyákat, katekétákat, családokat, hittanosokat, fiatalokat és minden érdeklődőt. Ezt a levelet előzetes tájékoztatás-
nak szánjuk, hogy aki szívesen csatlakozik, szabaddá tudja tenni az időpontot. A részletes programot a későbbiekben 
küldjük. 
   Szeretettel kérjük a zarándoklat hirdetését az egyházi iskolák tanulóinak, szülői közösségeinek és tanári karának, 
hogy minél többen részt vegyünk, s közösen útra keljünk, hogy életet merítsünk! 

Tisztelettel:     Kondé Lajos pasztorális helynök 
Serfőző Levente oktatási helynök 

LELKINAP A 7-8. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 
   Katolikus egyházunkban hamvazószerdával veszi kezdetét egy 40 napos fel-
készülési idő Húsvét ünnepére. Iskolánkban hagyományosan erre a napra szer-
vezünk lelki napot a felső két évfolyamos diákjaink számára. Célunk ezzel a 
nappal, hogy lehetőséget kapjanak megállásra, elmélyülésre, elgondolkodásra.  
   8 órától az egész iskola közös szentmisén vett részt, majd Bíró István atya osz-
totta meg gondolatait a lelkinap résztvevőivel – a Szentföldön készített sivatagi 
képek kíséretében. 
   A nap további részében egy valós idejű, élő stratégiai játék résztvevőinek 
hívtuk meg a fiatalokat: Egy afrikai falu lakóinak szerepeit kapták meg, és 
beleélhették magukat az ott lakók egy hétköznapjába. A diákok felülmúlták 
várakozásainkat. Olyan ötletesen vittek fordulatokat a karakterükbe, amilyet mi szervezők álmodni sem mertünk 
volna J!  
   Az interaktív tematikus játékot reflexió zárta: Hogyan érezték magukat szerepükben?  Mit visznek magukkal?  
   Köszönet a Boldogasszony Iskolanővérek Bajor Tartományának, akik kidolgozták és rendelkezésünkre bocsátották 
az interktív tematikus nap forgatókönyvét, nővértársaimnak, Zoltán atyának és tanár társaimnak a cselekvő közre-
működésért.                    Kinga nővér  

PLÉBÁNIAI HÁZ-TÁJI 
Jóságliszt 

 Hamvazószerdával kezdődően, a nagy-
böjti időben gyűjteni fogjuk vasárnapon-
ként a "jóság-lisztet". Naponta, az elvég-
zett jócselekedetért minden diákunk mér-
het magának otthon egy kiskanálnyi lisz-
tet, amit vasárnap el kellene hoznia a 
templomba. Ott közös edénybe tesszük, s 
nagyböjtünk alatt gyűlik közös jóságunk 
lisztje egy edényben. Húsvétvasárnapra 
megkel, s a megkelt tésztából kalács sül, 
amit a tojáskeresés után fogunk együtt 
elfogyasztani. 

Nagyböjti keresztutak 
Péntekenként keresztutat végzünk az esti 
szentmise előtt háromnegyed órával, 
17:15-től. 

Bibliamásolás 
Tovább folytatódik a feladat, a páli le-
velek újabb részei készülnek Húsvétig. Aki 
szívesen bekapcsolódna a már országos 
hírű kezdeményezésbe, jelentkezzen 
Fidelis nővérnél.  

EGY CSUPOR HUMOR 
Tanári elszólás: 
Néha megesik, hogy egy diák 
jelentkezés nélkül elmondja a 
helyes választ. A tanár ilyenkor 
figyelmezteti, hogy máskor te-
gye fel a kezét és várja meg, 
amíg szólítják: "Jó, de jobb lett 
volna, ha telefonál!" (azaz: je-
lentkezik) A történet a 8.a-ban 
esett meg. Azóta néhányszor 
megmosolyogtak már…  
          (Mészáros Ildikó tanárnő) 



 

 

SZIGNUM OLDAL 

FÜRKÉSZ rovatba  
- válogatta az IDB – 
                    

HÍRESSÉGEK HÓNAPRÓL HÓNAPRA: 

Február: Molnár Ferenc „Caramel” – 
Fonogram - díjas magyar énekes 
 

1982. Február 1-jén született, Szolno-
kon. A TV2 Megasztár című tehetség-
kutató műsorának 2. szériájának 
győzteseként vált népszerűvé. Régóta 
foglalkozik a zenéléssel, rengeteg saját szerzeménye van. 
A Caramel becenevet egyik barátja ragasztotta rá, félig 
viccesen, de azt egyikük sem sejtette, hogy nemsokára 
ezen a néven fogja ismerni az egész ország. Az első le-
meze 2005-ben jelent meg, melyen a Megasztár döntői-
ben énekelt legjobb dalai hallhatók. Még ugyanebben az 
évben megjelent első önálló albu-
ma Nyugalomterápia címmel, amelyre már több saját 
dala is felkerült. Az album egy hét alatt aranylemez lett, 
azóta pedig már kétszeres platinalemez.  
Néhány híres dal, szerzeményei közül: Szállok a dallal, 
Mennem kell, Lélekdonor, Te vagy, aki kell.  
 
Tények: A hamu hasznosításáról 

A fahamut az emberiség évezrede-
ken át nagy becsben tartotta. Igen 
sokoldalú felhasználhatósága, a ház-
tartásokban nélkülözhetetlen volt. A 
fa elégetésekor keletkező hamu szá-
mos értékes ásványi sót tartalmaz. Erősen lúgos kémhatá-
sú. 
• Kiváló tisztítószer. Ha fahamuval tisztítjuk a porcelán 

tárgyakat, zománcozott edényeket, evőeszközöket, 
üvegpoharakat, csillogóan tiszták lesznek. A hamuval 
nedvesen átdörzsölt tárgyakat mindig bő vízben öblít-
sük, és utána töröljük szárazra. 

• Nagyszerű szagtalanító, csak szórjuk be vele az adott 
helyet (pl. macskaalom). 

• Tüzet olt. 
• Magok tartósítására és rovarok elleni védelemre is 

hasznosíthatjuk. Egy agyag edénybe tegyük a tárolni 
való magokat és szórjuk le hamuval. 

• A fahamuval a bútorról a vízfoltot is eltávolíthatjuk. A 
foltra szórjunk fahamut, csepegtessünk rá olajat, és a 
keveréket ruhával dörzsöljük a fába.  Végül bútorfé-
nyezővel vagy dióolajjal kenjük át. 

 
LELKES GONDOLATOK:  

 

Egy perc humor:  

                         Állatok vs. bútorok 

   
 
Gyere velünk moziba! 

Filmajánló: Apróláb – amerikai csa-
ládi animációs kalandfilm 

Aki szörny, aki nem, jövök! 

A jetik békésen élnek biztonságos, 
tágas, vidám világukban. Az általá-
nos boldogságra csupán egyvalami 
vet árnyat: azok a titokzatos láb-
nyomok, amelyek egy ismeretlen, 
titokzatos lénytől származnak. 
Ám egy jeti, úgy gondolja, tudja a 
megoldás. Ötlete bátor és furcsa, meg-
lepő és szeszélyes: azt álltja, a titokza-
tos lény egy addig ismeretlen, kislábú 
fajtól származik, amelyet rejtőzködő 
életét él, nehéz megtalálni, de talán 
érdemes. 

És elindul, hogy felkutassa az ismeretlen 
fajt...  

 
 
HATÁRTALAN EMBERI KREATIVITÁS:  

Háztartási eszközökből állati szobrok  

   Ha meglátunk egy kést, villát, kanalat vagy salátás 
kiszedőt, akkor rögtön tudjuk, mire valók. Így van ezzel 
egy japán hölgy is, Sayaka Ganz, aki azonnal valami-
lyen állatot mintázó szobrot készít belőlük. 



 

 

SPORT, SPORT, SPORT 
 

Városi serdülő korcsoportos terematlétika verseny 
A makói sportcsarnokban január 24-én rendezett városi serdü-
lő korcsoportos terematlétika versenyen a SZIGNUM tanulói 
kiválóan szerepeltek: 9 érmet, 6 aranyat és 3 bronzot szerez-
tek. A Katolikus Általános Iskola és Óvoda által szervezett 
megmérettetésen három számban mérték össze ügyességüket 
az indulók: rajtversenyben, helyből távolugrásban és medicin-
labda lökésben. 
Az alábbi eredmények születtek: Hudák Mátyás (5.b) futás 2. 
hely, távolugrás 4. hely. Ruszkai-Török Marcell (5.a) medicin-
labda lökés 3. hely. Kurai Klaudia (7.a) futás 2. hely és távol-
ugrás 4. hely. Wursach Paul (8.a) medicinlabda lökés 2. hely 
és távolugrás 4. hely. Óhidy Zétény (8.a) távolugrás 2. hely és 
medicinlabda lökés 4. hely. Szekeres Sarolta (8.a) futás 2. 
hely és távolugrás 2. hely. Mészáros Zsóka (8.b) futás 3. hely 
és medicinlabda lökés 6. hely. Nándori Gellért (5.a) távolug-
rás 2. hely és futás 4. hely. 
Szépen helytálltak: Bokor Richárd (5.a) futás 5. hely és távol-
ugrás 5. hely. Kurai Gabriella (5.a) futás 6. hely. Lengyel Bog-
lárka medicinlabda lökés 4. hely (1 cm-rel maradt le a dobo-
góról). Horváth Dominik (7.a) medicinlabda lökés 6. hely, 
Nagy Petra (8.b) futás 4. hely és távolugrás 4. hely ( utóbbinál 
1 cm-rel maradt le a dobogóról). Tamás Gálos (7.a) futás 6. 
hely és távolugrás 8. hely. Szénási Jázmin (8.a) futás 7. hely és 
medicinlabda lökés 7. hely. Deli Botond (7.b) medicinlabda 
lökés 8. hely, Nándori Mária (6.a) medicinlabda lökés 6. hely, 
Juhász Martin (6.n) medicinlabda lökés 8. hely, Czibolya Dávid 
(6.b) medicinlabda lökés 7. hely.  
Gratulálunk minden versenyzőnek és felkészítőiknek, Kanderné 
Németh Györgyi és Czebe Norbert pedagógusoknak. 

Kiváló grundbirkózó 
A január 26-án rendezett Grundbirkózó Bajnokságon Varga 
Milán (4.a) II. korcsoportban aranyérmet szerzett. Gratulálunk! 

Kick-box érmek 
Székelyhidi Hanna Boglárka (2.b) a Battonyán rendezett, feb-
ruár 17-i kick-box versenyen 1. helyezést ért el. A február 9-
11. között rendezett Kick-box Európa Kupán a makói Király 
Team Kick-box Akadémia versenyzője, Szabó Hanna Panna 
(3.b) két bronzéremmel térhetett haza. Gratulálunk mindkettő-
jüknek! 

Ügyesek majorettesek 
A február 17-én, Mezőtúron rendezett Majorette Versenyen 
Széll Zoé (4.b) és Forgács Regina (5.b) csoportos produkciójuk-
kal a dobogó legfelső fokára állhattak. Gratulálunk a Makói 
Majorette Egyesület tagjainak a szép eredményhez. 

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: Horváth 

János 
Szerkesztő: Szabó Anita  
Fotó: Majoros Márton  

Mészáros Ildikó 
Tördelés: Hudák Szabolcs 

Új kötetek a Könyvkuckóban  
Kedves Diákok! 
Fenntartónk, a Boldogasszony Iskola-
nővérek Rendje nagylelkű adomá-
nyának köszönhetően a számos köte-
lező olvasmány mellett könyvtárunk az alábbi izgalmas 
kötetekkel gyarapodott: 
Berg Judit: Rumini Datolyaparton 
Berg Judit: Rumini a Fényvizeken 
Berg Judit – Kálmán Anna: Galléros Fecó naplója 
Jeff Kinney: Egy ropi naplója – Az utolsó szalmaszál 
Arthur Conan Doyle: Sherlock Holmes kalandjai  
Louise May Alcott: Kisasszonyok 
Robert Louis Stevenson: A kincses sziget – magyar-angol 
kétnyelvű kiadás 
Emellett a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. jóvoltából Ka-
tona Tamás; Ráday Mihály: Az 1848/1849-es forrada-
lom és szabadságharc emlékhelyei II. c. kötettel is gaz-
dagodtunk. Köszönet érte! 
Jó olvasást, kellemes kikapcsolódást kívánok! 

 

Mészáros Ildikó könyvtárvezető  

ESEMÉNYNAPTÁR 
2018. február - március 

02.23. p Rádiós megemlékezés a kommunista és 
egyéb diktatúrák áldozatairól 

MÁRC. 
10. szo 

Tanítás nélküli munkanap 
Jogszabály szerint pályaorientációs nap 

12.-13. 
h du., k 
de. 

Ebédfizetés 

14. sze 8 ó iskolai március 15-i ünnepség, rövi-
dített órák 

15. cs Munkaszüneti nap, nemzeti ünnep 

16. p Pihenőnap 

19. h 18 ó Apák napja 

21-22. 8.-os tanulói adatlapok sorrend módo-
sítási lehetősége 

HÍREK 
Nyári kerékpáros tábor beharangozó 

A SZIGNUM Kerékpáros Baráti Köre 2018. július 9-13
-áig szervezi meg hagyományos nyári táborát. Idei 
cél a Zalai-dombság! Ellátogatunk a szlovéniai ma-
gyarok központjába, Lendvába is. Érdeklődni Horváth 
János igazgatónál lehet. 

Kiváló Flyers próba nyelvvizsga eredmények 
2018 januárjában a hatodik évfolyam kéttannyelvű 
tagozatos osztálya sikeres Cambridge Young Learners 
Flyers szintű próba nyelvvizsgát tett. Ez a gyermek 
nyelvvizsga 3 részből áll, melyben mérjük a tanulók 
hallott illetve olvasás szövegértését, valamint írásbeli 
és beszédkészségüket. Örömmel tudatjuk az iskolakö-
zösséggel, hogy a 22 tanulóból mindenki 80% fölött 
teljesített, így mindannyian az oklevélen megkapták a 
legjobb eredménynek számító öt pajzsot. 

Biológia verseny eredménye 
A Szécsi Szilveszter Biológia Versenyen a SZIGNUM 
csapata a középmezőnyben végzett. Gratulálunk a 
szép eredményhez és további sikereket kívánunk a 
versenyzőknek: Igaz Dániel, Bárdi Kata (8.a), Mészá-
ros Zsóka, Kiss Levente (8.b) és felkészítőjüknek, dr. 
Páliné Brunner Éva tanárnőnek. 


