
 

 

        

XV. évfolyam 2. szám 2019. február 

A Szent István Egyházi  

Általános Iskola és Kollégium havilapja 

Tisztelt Szülők! 
Kérjük, adója 1%-ával  

ebben az évben is  
támogassák 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  

BÖJTE CSABA: ÜNNEPI GONDOLATOK  
 

   „(…)A titok, a csoda benned van! A nagyböjt szent idejében még inkább, mint máskor. 
Felszínes csapongások, üres lötyögések helyett, magadba kell mélyedned, hogy felfe-
dezd lelkedben rejlő értékeket. Merülj alá a csendben! Csodálatos érzés ott bent meghal-
lani a verset, meglátni a festményt, a képletet, a megoldást, és szépen vázlatokat készít-
ve, lassan világra szülni azt. Egy gondolat, mely nemcsak neked fontos, ott lent, belsőd-
ben kezd körvonalazódni, még csak dereng, de Te érzed, hogy belőled kikívánkozik. S mint a bányász a mély üreg-
ben, sötétben egyedül, dolgozol, megfogod, megfogalmazod, felszínre hozod, hogy megajándékozd vele a világot. 
Csodálatos érzés szülőanyja lenni egy igazi értéknek, egy szellemi kincsnek, melyben az emberek meghallgatott imá-
ikra adott választ találnak.(…)”          (forrás: Internet) 

2018/2019: BÁTOR ÉV 

KEZDŐDIK NAGYBÖJT 
A március  6-ai Hamvazószerdával indul el a Nagy-

böjt a keresztényeknél. A hathetes időszak Jézus fel-
támadásának ünnepére, Húsvétra készíti fel a híveket, 
akik ezalatt jócselekedeteket, lemondásokat, önmeg-
tartóztatást vállalnak. A reggeli szentmisén a makói 
katolikus atyák és szerzetesnővérek hamuval jelölik 
meg a SZIGNUM diákjainak, pedagógusainak homlokát a Szent István Ki-
rály plébániatemplomban.  
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”.  

GYULAI PÁL: HAZÁM 
 (részlet) 

Inkább halál, mint gyáva élet, 
Igen, vesszünk, ha veszni kell, 

De küzdjünk,  
míg csak egy magyar lesz 
És vérezzünk dicsően el. 

Lesz legalább a történetben 
Rólunk egy nagy emlékezet 

Egy büszke nép élt meggyalázva, 
De dicsőn halt, mint született. 

(1848) 
A SZIGNUM közös, ünnepi  

megemlékezése  
2019. március 14-én, szerdán  
8 órától lesz az intézményben. 

Forrás: Internet 



 

 

NAGYBÖJTI KISOKOS 



 

 

SOKAN VOLTAK KÍVÁNCSIAK A SZIGNUM NYÍLT ÓRÁIRA 
   Igazi iskolás feladatokat oldhattak meg és részt vehettek a tanórai munkában is 
a nagycsoportos óvodások a SZIGNUM nyílt napjain. Az érdeklődő családok meg-
ismerkedhettek a képzési kínálattal és a leendő elsős tanítókkal is egy fórum kere-
tében. 
   Az év első hónapjai mindig nagy izgalom azokban a családokban, ahol iskolába 
készülő óvodás gyermek van.  Az intézmény és a tagozatok kiválasztása komoly dön-
tés, nyolc esztendőre szóló elköteleződést jelent általában. Ezt szeretnék az iskolák 
megkönnyíteni azzal, hogy kitárva a kapuikat, az oktatási-nevelési rendszerük iránt 
érdeklődők a gyakorlatban is megismerhessék őket. Így volt ez január 29-én és febru-
ár 13-án a város egyetlen magyar- angol két tanítási nyelvű iskolájában is. A két nyílt 
napon az egész alsó tagozat munkájába bepillanthattak a családok. – Úgy állítottuk 
össze az órarendeket, hogy elsősorban a fő profilunkról, az angol nyelvi oktatásról 
adhassunk képet. De emellett természetesen minden osztályban másik tantárgy is sze-
repelt, és a leendő elsős pedagógusaink is bemutatkoztak – foglalta össze a nagy 
hagyományokkal bíró program lényegét Varga Erika, az alsó tagozatos munkacso-
port vezetője. Elmondta, hogy szerinte azért is nagyon fontosak ezek az alkalmak, mert ilyenkor a már hozzájuk járó 
diákok szülei is megtekinthetik gyermekük munkáját és azoknak is át adhatják tapasztalataikat, akik egyelőre még 
nem döntöttek. Mindkét csoportból többen képviseltették magukat a két napon, szinte minden osztályteremben nagy 
volt az érdeklődés. – Nagyon szeretem ezeket az alkalmakat, mert nekünk is ez egy jó visszajelzés, hogy mennyit 
fejlődtek a gyermekeink év eleje óta. Ügyesek és igazán elégedett vagyok – mondta az egyik anyuka, Horváth-
Kompár Bea. 
   Rendkívül hasznosnak tartja a nyílt órákat Kúszné Nagy Tímea is. - Lényeges, hogy a szülők ilyen módon is informá-
ciókat kapjanak az iskoláról és a pedagógusok munkájáról – tájékoztatott a tanítónő, aki jelenleg az egyik negyedi-
kes osztályt vezeti, emellett az az iskola angol ovis foglalkozásait is tartja. Jövőre ő és Reiszné Surinás Piroska tanító-
nő lesznek az elsős osztályfőnökök.           Sz.A.  

VELÜNK TÖRTÉNT 

EREDMÉNYES MUNKA FOLYIK A SZIGNUM-BAN 
   Hivatalosan is lezárult a 2018/19-es tanév első féléve, amely alkalom lehetőséget 
ad a visszatekintésre, az eltelt időszak értékelésére. Örömmel állapítható meg, hogy 
a Szent István Egyházi Általános Iskola diákjai sokszínű módon mérettették meg ma-
gukat szeptember óta, szeretik a kihívásokat, amelyekben becsülettel helyt állnak. 
   A SZIGNUM egy évtizede kötelezte el magát az idegen nyelvek magas szintű ok-
tatása mellett. Az intézményünk fő oktatási profiljának tekinthető angol nyelv terüle-
tén a hetedikesek kistérségi versengésben bizonyultak a legjobbnak. Harmadik éve 
a nyolcadikos diákok sikerrel tesznek le középfokú nyelvvizsgát: előző tanév végén 7 diák komplex B2-es típusú, 2 
tanulónak a szóbeli, egy tanulónak pedig az írásbeli részvizsgája volt sikeres.  
   Nyolcadikosaink központi felvételi eredményeinek átlagával az erős középmezőnyben végeztünk országos szin-
ten; matematikából 18,3 magyar nyelvből 32,9 átlagpontot értek el diákjaink. 
   Az intézményben folyó értékes oktató-nevelő munka visszaigazolása az a számos remek elismerés, amit a külön-
féle tanulmányi és sport kihívásokban kapnak a hozzánk járók.  
   Az alsósok főként levelezős csapatversenyekben mérték össze tudásukat, ahol az előkelő 4. és 20. helyet szerez-
ték meg az országos döntőben.  
   Hetedikes diákjaink több esetben bebizonyították kreativitásukat, országos diákfilm szemle és rendtörténeti ver-
seny filmes különdíjával is büszkélkedhetnek. Kisebb tanulóink regionális és városi alkotó- és rajzpályázatokon sze-
repeltek kiválóan; dobogós helyezéssel és élménynappal jutalmazták munkájukat.  Aktívnak bizonyultak diákjaink 
ebben az évben is a sport területén, az őszi atlétikai versenyen 20 érmet (5 arany, 9 ezüst, 6 bronz) hoztak el, a 
legutóbbi, januári terematlétika megmérettetésben pedig 17-et (8 arany, 4 ezüst, 5 bronz) szereztek. A SZIGNUM-
ban biztosított színvonalas tanórai és szakköri munkáról tanúskodik a városi diákolimpiai futsal aranyérem is.  

FONTOS INFORMÁCIÓK A LEENDŐ ELSŐSÖK 
ÉS SZÜLEIK SZÁMÁRA: 

 

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

Kéréseikkel, kérdéseikkel bizalommal forduljanak hozzánk! 
 

Szent István Egyházi Általános Iskola és Kollégium 
6900 Makó, Szent István tér 14-16.  

tel.: 62/213-052; web: www.szignum.hu 
e-mail: szignum2007@gmail.com 



 

 

LELKI OLDAL 

AZ ÖKUMENÉ ÜNNEPE 
„E fiúból pap lesz, akárki meglássa… ” 

   Életünket meghatározzák az ünnepek – minden fontos értéknek kitüntetett figyelmet szen-
telünk, olykor egész hetet is szánunk bizonyos alkalmaknak. Így tettünk a múlt héten a há-
zasság hete kapcsán (a KÉSZ vendégei voltak Levente Péter és Döbrentey Ildikó), most pe-
dig a korábban megrendezett ökumenikus imahét rendezvénysorozatról és annak iskolai al-
kalmáról számolok be. 
   Számomra igen fontos érték az ökumené – a keresztény egyházak sokszínűsége. Gyerekkoromban római katolikus 
hatások értek (főleg a nagyszüleimen keresztül), az apám pedig református család sarja volt. Még nem voltam 14 
éves, amikor megkereszteltek. Cserkész életemben tagja voltam egy katolikus és egy református cserkészcsapatnak, 
és kapcsolatba kerültem egy görög katolikus csapattal is. Orosz tagozatosként még középiskolában megismerkedtem 
egy pravoszláv családdal, akik Szegeden a főiskola és főleg az egyetem évei alatt végigkísérték az életem: ikonok-
ról több szakdolgozatot is írtam. Magyar szakos szakdolgozataimhoz református témavezetőket választottam, bár 
nem a felekezet volt a fontos, egyszerűen a szemléletük volt számomra meghatározó… Később az Apor Vilmos Kato-
likus Főiskola két képzésén szintén találkoztam olyan előadókkal, akik szemléletükkel is hatottak rám – innen ismerem 
Levente Pétert. 
   Ebben az évben a kerekasztal-beszélgetés ötlete merült fel bennem. Igazgató úr kínálta Kovács László adventista 
lelkész urat, valamint saját papjaink, Biró István parókus és Pálfai Zoltán plébános atyák voltak, akik vállalták velem 
a beszélgetést a magyar kultúra napján. Öt kérdés köré csoportosítottam a témát: miért ezt a hivatást választották 
vendégeink, majd arra kértem őket, mutassák be egyházukat – közvetlen főnöküket és a hierarchiát, ünnepeiket és az 
Úr napjának megszentelési módjait.  
   Tanulságos beszélhetés volt, főleg a reflexiók tükrében. A tanítványaimmal később beszélgettem a „kerekasztalról” 
és meglepően sok mindenre emlékeztek. Talán mindenkiben megmaradt, hogy az adventisták a szombatot tekintik 
Úrnapnak, és szinte az egész napot együtt töltik. Zoltán atya gondolataiból többen kiemelték, hogy az ő közvetlen 
főnöke Jézus, ami meglepő volt, mert azt hittük, hogy egy esperest vagy a püspök atyát nevezi majd meg. Biró atya 
képei sokakban megmaradtak: voltak, akik a 30 ezer motort számláló máriapócsi zarándoklatot emelték ki, mások a 
családi életük egyes pillanatait, a gyönyörű kis falut, Komlóskát, megint mások megkoronázásukat házasságkötésük 
alkalmából. Az alkalmat hármójuk közös áldása, majd a Markos József kántor úr vezette Mennyei király… című gö-
rög katolikus ének közös eléneklése, végül pedig a Jézustól tanult imádságunk, a Miatyánk zárta. Hálás vagyok 
azért, hogy együtt közelebb hozhattuk tanítványainkhoz az egységet, közvetlen módon „kaphattak képet” az egyes 
felekezetek életéről, működéséről s még hosszan emlékezünk arra, mi mindenből áll össze az „Áldjon meg az Isten!” 
adventista köszöntés.  
   Biztos vagyok abban, hogy ezek a felső tagozatos diákok aznap lélekben gazdagodtak. Az egy óra alatt élmény-
szerűen gyűjtöttek információkat és egyben szemléletet is kaptak: mi keresztények, mind egységben vagyunk, össze-
köt bennünket Jézus szeretete. Jó lenne, ha ez nyitottsággá válna bennük, kíváncsivá tenné őket és felnőttként részt 
vennének a nemzetközi ökumenikus imahét programjaiban is, mert ezt minden évben világszerte megrendezik, így 
Makó templomaiban is. Én ebben az évben hallottam először metodista lelkészt beszélni (külön élmény volt, hogy el-
mélkedését együtt hallgattuk a görög katolikus templomban a helyi paróchus és plébános atya mellett Kondrát Zol-
tán református lelkésszel). S talán most a legmaradandóbb emlékem pedig ezen hétből Kotormán István lelkész úr az 
újvárosi imaházban elmondott gondolatai: egyszerre kint és bent nem lehet lenni: az ember vagy elkötelezi életét 
Jézus mellett, vagy nem – a küszöbön állni nem lehet.     Mészáros Ildikó tanárnő 

A GYERMEKEK LELKI EGÉSZSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA– MIT TEHETÜNK PEDAGÓGUSKÉNT? 
 
   Egynapos, ingyenes képzésre kerül sor a témában 2019. március 22-én, pénteken a makói Szent István  
Egyházi Általános Iskolában.  
   Az alkalom célja, hogy az óvodapedagógusokat, tanítókat, tanárokat és a pedagógiai szakszolgálatok szakem-
bereit támogassa a gyermekek fokozott lelki egészségkockázatainak korai észlelésében és azonosításában, vala-
mint lehetőséget biztosítson a gyakorlatban is felhasználható ismeretek, készségek fejlesztésére. Ezen kívül, a részt-
vevők segítséget kapnak a szülőkkel és a szakellátókkal folytatott kommunikáció hatékonyságának növeléséhez is.  
A képzés 7-15 fős csoportban indul és 8 kreditpontot ér.  
Regisztrálni a kepzesekszte227@gmail.com címen lehet, amely után a szervezők jelentke-
zési lapot küldenek. További információk szerezhetők: Bajusz-Birkás Gabriella és Komáromi 
Katalin +36 (62) 342-141.  Érdeklődni a részletekről a SZIGNUM-ban is lehet. 
           

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 



 

 

GONDOLATOK – A KICSINYEKRŐL 
 

  Gyakran előfordul, hogy megyek az iskola folyosóján és megszólít egy kicsi gyermek, 
akit esetleg nem is ismerek, rám mosolyog, néha meg is ölel. Mindig jó kedvem lesz tőle. 
Van ezekben az egész picikben valami. Valami, amit a nagyok nem tudnak! 
„Bizony mondom nektek, ha nem változtok meg, s nem lesztek olyanok, mint a gyerme-
kek, nem mentek be a mennyek országába.” (Mt. 18.3) 
   Sokféleképpen magyarázzák ezt az evangéliumi részletet, s joggal merülhet fel ben-
nünk a kérdés (abban legalábbis, aki be szeretne menni a mennyek országába…☺), milyenek is legyünk valójá-
ban? Legyünk ártatlanok? Bűntelenek, tiszták? Legyünk kedvesek? Egyszerűek? 
  Számtalan pozitív jellemzője van a gyermekeknek, s szinte bármelyikre törekszünk, mindenképp közelebb kerülünk 
a mennyek országához. Jézus azonban nem ezekre a tulajdonságokra gondolt. Ő a gyermekekben nem a tisztasá-
got és az ártatlanságot látta – mint a mai ember -, hanem a kicsinységet, semmibe vetettséget, utolsóságot. Abban 
a korban és társadalomban a gyermek nem a figyelem középpontjában állt – mint ma -, hanem az utolsóságnak, 
félreállíthatóságnak volt a szimbóluma. De ugyan miért jó nekem, ha kicsiny, utolsó, semmibe vett vagyok?? 
Érdemes eltűnődni a „kicsinyek” és „nagyok” néhány eltérő tulajdonságán. 
• A gyermekek azok, akik a világ értékrendje szerint nagyra tartott dolgokat semmibe veszik. Tehát ami a világ (a 

nagyok) számára érték és nagyság, értéktelennek tekintik. Vagyon, pozíció, köztisztelet, anyagi javak, stb. Ám 
ha ezeket semmibe veszik, nem válnak a rabjukká! Egyszerűek és szabadok maradnak! 

• A nagyok – talán gőgösségük miatt – minden terhet maguk cipelnek, a kicsinyek engedik, hogy az Atya gondos-
kodjon róluk és megosztják vele életük terheit. 

• A nagyok azt hiszik, minden, amijük van, és ami velük történik, az természetes (természeti erők folyománya), a 
kicsik mindenben az Atya kezének nyomait keresik. 

• A kicsinyek ismerik gyengeségeiket, tudják, hogy segítségre szorulnak, mindig fölfelé néznek, ezért tudnak fej-
lődni, tökéletesedni. A nagyok, akik magukat másoknál értékesebbnek gondolják, nem fejlődnek, megmaradnak 
a felszínen. 

Mindannyian kicsinynek születünk. Milyen jó volna lélekben kicsinynek maradni, fölfelé tekinteni, Istenben tökélete-
sedni!                  Gulyásné Auffenberg Noémi tanárnő 

LELKI OLDAL 

SZABÓ MAGDA: AZ AJTÓ 
 
   Páger Antal 120 éves lenne idén. Immár 16. alkalommal adták át Páger Antal pe-
csétgyűrűjének hiteles mását, ezúttal Hegyi Barbara színésznőnek. Az ajtó Szabó Mag-
da Abigél mellett talán legismertebb regénye. A szervezőknek köszönhetően mintegy 
jutalomjátékként élhettük át leghíresebb karakterének, Szeredás Emerencnek megformá-
lását a művésznő alakításaként. 
   Bevallom, már kétszer rugaszkodtam már neki a regény végigolvasásának, de a 
macskák kínzásánál mindkét alkalommal letettem a könyvet. Most felnőttként megtehetem, 12.-es diákként még kiol-
vastam Lengyel József Igézőjét, de most ez már sok volt. Így muszáj volt megtekintenem a színházi előadást, hiszen 
meg akartam tudni a cselekmény végét. Most az első sorból nézhettem végig a két felvonásból álló darabot. 
   Számos témát vetett fel bennem a regény – csak néhány ezek közül: szolgálat és kiszolgálás; határ a közömbösség 
és a „közöm van hozzá” érzése között; szomszédság és barátság; önirányítás és beavatkozás valaki más életébe; 
állatbarátságból állatkínzás; szégyen, megvetés, szánalom?… 
   Többen láttuk az előadást a Szignumból és szinte biztos vagyok abban, hogy két azonos vélemény sem lenne a 
felmerült témák kapcsán. Egészen egyszerűen mindannyian hozzuk azokat az élményeket-emlékeket, amik alapján 
ítélünk a mű szüzséjéről.              Mészáros Ildikó tanárnő 

Forrás: makohirado.hu 

 

PLÉBÁNIAI HÁZ-TÁJI 

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra  
készülve egyházmegyénkbe, többek között  

Makóra érkezik a program  
missziós keresztje. 

 
Időpont: március 16-17. (szombat-vasárnap) 

 
Helyszín: Szent István Király templom (Makó-Belváros) 

 
https://www.iec2020.hu/hu/misszios-keresztrol 



 

 

HIT-ÉLET 
ZARÁNDOKLAT A CSÍKSOMLYÓI PÁPALÁTOGATÁSRA 

 

Utazás: autóbusszal. 
Indulás: 2019. május 30-án, csütörtökön a reggeli órákban. 
Érkezés: 2019. június 2., vasárnap a reggeli órákban (éjszaka a buszon). 
Szállás: egyszerű körülmények között (termekben, matracokon), a Boldogasszony Iskolanővé-
rek szovátai házában (hálózsák szükséges). 
Étkezés: mindenki a saját maga által hozott hideg élelmet eszi. Nincs közös meleg étkezés! 
Program: 
első nap: érkezés Szovátára, a szállás elfoglalása 
második nap: autóbuszos kirándulás a környéken (Parajd, Korond) 
harmadik nap: kora hajnali indulás a pápai mise helyszínére, gyalogos menet a keresztaljákhoz csatlakozva. A pápai 
mise után a kora esti órákban visszaindulás Makóra (éjszaka a buszon). 
Amit hozni kell: érvényes személyi igazolvány, kényelmes, gyaloglásra alkalmas cipő, hálózsák, esőkabát, hideg éle-
lem mindhárom napra. 
Figyelem! A pápai mise helyszínére, s onnan vissza összesen kb. 30 km gyaloglásra lehet számítani. Csak az jöjjön, 
aki bírja! 
Költségek: 15.000 Ft/fő, mely az útiköltséget tartalmazza. 
Jelentkezési határidő: március 10., vasárnap.  
A jelentkezéskor 5000 Ft előleget kell befizetni Fidelis nővérnél. Akinek a teljes összeg befizetése olyan anyagi ter-
het jelent, amelyet nem tud vállalni és emiatt nem vesz részt az eseményen, keresse Fidelis nővért: 20/527 12 89, 
fidelisnover@gmail.com 

LELKIDERŰGYAKORLAT EGY ÉLETEN ÁT 
    

  Az örömteli és hosszú párkapcsolat titkait tárta fel Döbrentey Ildikó és Levente 
Péter Makón tartott előadásán. Személyes példájuk és átélt tapasztalataik fog-
lalata a Házasság hete programsorozat záróeseménye volt a városban. 
   A település szép hagyománya, hogy a családok ügyét és az elköteleződés fon-
tosságát középpontjába állító nemzetközi kezdeményezésbe mindig bekapcsoló-
dik. A „Randevú egy életen át” idei mottót Döbrentey Ildikó és Levente Péter kel-
tette életre Makón, akik a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi csoportjának 
invitálására tartottak előadást. – A nyitó alkalmon Böjte Csaba atyát köszönhettük vendégünkként, aki szerzetes-
ként osztotta meg gondolatait a témában és a közösségük által kidolgozott Szerelem tanösvény állomásait ismer-
tette meg az érdeklődőkkel. Most pedig az ismert művészpár beszél élményeikről, tapasztalataikról a házasságról 
– mondta köszöntőjében dr. Nagy Jenő, a KÉSZ városi elnöke.  
   A Lelkiderűgyakorlat címet viselő eseményen ötvenegy boldog, közösen töltött esztendőről vallottak az előadók. 
– Komoly dolgokról fogunk beszélni, miközben őszintén kinyitjuk a lelkünket, mint imakor tesszük. Szeretnénk humor-
ral is fűszerezni mondanivalónkat – tájékoztatott a feleség. Döbrentey Ildikó szerint rendkívül fontos a lelki derű, 
amely kegyelemnek tekinthető. – A házasság két szerelmes ember nagylelkűségének művészete, ami igazi, teljes 
odaadást, alkotói figyelmet, felelősséget és alázatot igényel. Úgy érdemes elköteleződni, ha a mélyben ott lobog 
ez az érzés. A tudatosság mellett a másik iránt tanúsított érzelmeknek óriási jelentőségük van, mert segítenek átlen-
dülni a nehéz helyzeteken – hangsúlyozta az írónő, aki párjával a Házasság hete első arcai voltak 2008-ban. – 
Akkor értettük meg, hogy az ebben az időszakban ünnepelt Szent Valentin a tartós kapcsolatok szentje, emlékeze-
te pedig komoly alapokon nyugszik. A programsorozathoz kapcsolódó események alkalmasak arra, hogy átgon-
doljuk párkapcsolatunkat és azt, hogy mit közvetítünk vele a családunk felé.   Meggyőződésem, hogy a kitartó, 
hűséges és áldozatokat is vállaló szülők gyermekei később ezt a példát viszik tovább – mondta Döbrentey Ildikó.                 
                                                    Szabó Anita 
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ÉRDEKES TÖRTÉNETEK  

HÓNAPRÓL HÓNAPRA: 
Február:  

A világ legöregebb tengeri madara 
   Új fiókája van a világ legidősebb 
tengeri madarának tartott, Wisdom (Bölcsesség) nevű 
Laysan-albatrosznak – közölte az amerikai Hal- és Vadvé-
delmi Szolgálat. 
A beszámoló szerint a fióka február elején bújt ki a tojásból 
az északnyugati Hawaii-szigetekhez tartozó Midway-
atollon. A nőstény albatrosz legalább 68 éves, és nemcsak a 
világ legöregebb tengeri madara, hanem egyben a világ 
legidősebb, ma is költő, vadon élő madara.  
   Wisdomot 1956-ban gyűrűzték meg, első költése alkalmá-
val. A madárnak legalább 31 fiókája volt már és több mint 
hat évtizede tér vissza rendszeresen erre a szigetre, ahol 
minden évben ugyanazt a fészket használja párjával, 
Akeakamaival. Az albatroszok nem minden évben raknak 
tojást, és ha megteszik, akkor is csak egy csibét nevelnek fel, 
így minden egyes példány nagy jelentőségű az egész koló-
nia számára. Az albatroszfiókák rendszerint február elején 
kelnek ki és júliusra válnak röpképessé. Az év legnagyobb 

részében egyedül vannak úton, siklórepü-
lésben hatalmas távolságokat tesznek 
meg a Csendes-óceán északi része fölött. 
   A ragadozómentes Midway-atollon 30 
madárfaj hárommillió egyede él, költ 
vagy telel át, köztük egymillió albatrosz, 
a világ legnagyobb albatroszkolóniája. 
A kis sziget a Laysan-albatroszok csak-
nem 70 százalékának biztosít élőhelyet. 
 

Gondolatok: A világ híres karneváljairól 
A világon mindenhol létezik a farsang hagyománya:  
1. Európában az egyik leghíresebb esemény a velencei kar-

nevál, ahol számtalan rendezvénnyel, attrakcióval, több 
száz zenei, színházi és táncrendezvénnyel várják az ér-
deklődőket. Hajdan a velencei 
karnevál hatalmas színjáték volt, 
ahol az utcák alkották a színpa-
dot, a városlakók voltak a színé-
szek, s egyben a nézők is. A kö-
zönség az erkélyekről nézhette az eseményeket, és a bá-
mészkodó hölgyek például az erkélyekről tojással dobál-
hatták meg a felvonulókat. 

2. Horvátországban, Rijekában is nagyszabású felvonulással 
és rendezvénysorozattal ünneplik a farsangot. Ez a ferge-
teges karneváli buli a legnagyobb attrakció, maskarás 
felvonulás, amit a farsang utolsó vasárnapján rendeznek 
meg. 

3. Franciaországban, Nizzában is több száz éves hagyomá-
nyokkal rendelkezik a nizzai karnevál, mely ma már nem 
egy egyszerű felvonulás: tíz napon át, minden egyes na-
pon különböző résztvevőkkel és show-elemekkel szórakoz-
tatják a közönséget. A karnevál minden évben egy adott 
téma köré épül, amely meghatározza a felvonulók díszeit, 
ruháit, táncait. 

4. Spanyolországban Sebestyén napkor kezdődik a karne-
váli időszak. Ezek közül kiemelkedő fontosságú a tenerifei 
és a cadizi karnevál, ahol az emberek nem kifejezetten 

tradicionális jelmezekbe öltöznek, 
hanem az aktuális hírekre, a köz-
véleményt foglalkoztató témákra 
reagáló maskarákba, ezért az 
egész karnevált ironikus-kritikus 
szellemiség, de emellett felhőtlen 
jó hangulat jellemzi.  

5. A világ leghíresebb és legfergetegesebb felvonulása a 
riói karnevál. Nincs talán még egy hely a Földön, ahol az 
emberek ennyire tudnának mulatni. Amikor elérkezik a 
karnevál ideje, az egész ország hatalmas ünneplő tömeg-
gé alakul. A négynapos össznépi mulatság leglátványo-
sabb eseménye a szamba iskolák felvonulása, melyre már 
egy évvel korában elkezdik a felkészülést, válogatják a 
zenét, a kosztümöket.  

 
Egy perc humor:                       ELKÉPESZTŐ BÁTORSÁG:  
A kényelem viszonylagos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: Dumbo – amerikai családi  
kalandfilm  
   Nemsokára a mozikba kerül Tim Burton 
legújabb filmje, a Dumbo, ami szintén, egy 
régi Disney-klasszikus élőszereplős feldol-
gozása. Burton eléggé átírta az eredeti, 
1941-es mesét így ebben a verzióban a 
goromba porondmester, Max Medici egy 
visszavonult, veterán cirkuszost kér meg ar-
ra, viselje gondját a csúnyácska kiselefántnak, akit minden 
néző kinevet, és csak hátráltatja a cirkuszt. Ám amikor felfe-
dezik, hogy a Dumbo képes a füleivel repülni, a híre eljut 
egészen a dörzsölt szórakoztatóipari mágnáshoz, 
Vandevere-hez is, aki épp a világ legnagyobb és leglátvá-
nyosabb vidámparkját építi Dreamland néven. Dumbo itt is 
óriási show-t mutat be az elbűvölő légtornász, Colette mel-
lett, ám Vandevere álomparkja a csillogó díszletek mögött 
tele van sötét titkokkal! 
HATÁRTALAN EMBERI KREATIVITÁS:  
Robert Bradford újrahasznosított játékai 
   Robert Bradford hatalmas műanyagbi-
gyókból készült szobrainak alapanyagai 
gyerekjátékok, kiszuperált háztartási 
holmik. Már gyerekkorában hosszan el-
babrált pár aprósággal, összeragaszt-
gatta, festegette őket. Mostanra saját 
stílust teremtett óriási szobraival. A gom-
bokból, Kinder-figurás mütyürökből, ke-
fékből, csipeszekből készült színes kutyák 
modern szobrok. Mindegyiknek egyénisé-
ge van. A játékos művész munkái külön-
böző modern művészeti kiállításokon is szerepelnek. 



 

 

SPORT, SPORT, SPORT 
Városi terematlétika sikerek 

  A január 24-én, a városi sport-
csarnokban rendezett városi ser-
dülő korcsoportos terematlétikai 
versenyen a SZIGNUM diákjai 
kiválóan szerepeltek, 17 érmet – 
8 arany, 4 ezüst és 5 bronz - 
szereztek. A versenyzők három 
számban mérték össze tudásukat, 
amelyekben az alábbi eredmények születtek:  
Két érmet szerzett: Czibolya Dávid (7.b) medicinlabda 
dobás I., távolugrás III. hely. Nagy Kristóf (6.a) távolugrás 
I., futás II. hely. Nándori Barnabás (5.a) távolugrás II., futás 
II. hely. Gyulai Viktória (5.a) bizonyult a legeredménye-
sebb versenyzőnek, medicinlabda dobásban és távolug-
rásban is egyaránt a dobogó legfelső fokára állhatott.  
Aranyérmesek: Varga Milán (5.a) medicinlabda dobás, 
Hudák Mátyás (6.b) futás, Nándori Mária (7.a) medicin-
labda dobás, Kurai Klaudia (8.a) futás számokban győze-
delmeskedett.  
Ezüstérmes lett: Siket Enikő (8.b) és Juhász Martin (7.b)  
medicinlabda dobásban. 
Bronzérmet szerzett Horváth Dominik (8.a), Ruszkai-Török 
Marcell (6.a) és Lengyel Boglárka (8.b) medicinlabda do-
básban.  
Ügyesen helytálltak: Burger Ábris (5.a), Nándori Gellért 
(6.a), Szabó Bernadett (7.a) és Bakos Gábor (7.b) 
Az érmesek osztályfőnöki dicséretben, a többiek szaktaná-
ri dicséretben és tantárgyi ötös osztályzatban részesültek. 
A versenyre Kanderné Németh Györgyi tanárnő készítette 
fel a diákokat és a helyszínen a lebonyolításban is ő vál-
lalt szerepet. Gratulálunk! 
 

Aerobik aranyérmek 
A Szolnokon rendezett megyei Aerobik Verse-
nyen Tóth-Kása Nina Bonita 2.a osztályos ta-
nuló egyéniben és csapatban is aranyérmet 

szerzett. Gratulálunk! 
 

Aranyérmes kutyabemutató 
Nagy Kende (2.a), a februárban Temesvá-
ron rendezett Kutyakiállításon kedvence 
bemutatásával eredményesnek bizonyult: 
gyermek kategóriában aranyérmet szer-
zett. Gratulálunk! 
 

Kick-box arany 
Pusztai Ábel 2.b osztályos tanulónk a 
European Cup Karlovac Open 2019. 
versenyén  -24 kg-ban aranyérmet szer-
zett. Gratulálunk neki és csapatának, a 
Makói Király-Box Team Egyesületnek!   

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: Tóth Ákos 
Szerkesztő: Szabó Anita  
Fotó: Majoros Márton,  

Kanderné Németh Györgyi, 
Mészáros Ildikó 

Tördelés: Hudák Szabolcs 

HÍREK 
Logópályázat 

Az Erasmus+ logó pályázat eredményeképpen, há-
rom 5.a osztályos tanuló munkáját válogatta be a 
zsűri  a nemzetközi szavazásba. A három tanuló mun-
kája fogja képviselni iskolánkat a 4 ország logói kö-
zött. Reméljük egyikük alkotása lesz végül Erasmus+ 
projektünk végső logója. Gratulálunk a kiemelkedő 
alkotások készítőinek: Tamás Enikő, Bartha Ágota, Kiss 
Ramóna.  Felkészítő tanáruk Baloghné Kovács Éva. 

      Bartha Ágota                      Tamás Enikő    Kis Ramóna  

ESEMÉNYNAPTÁR 
2019. február - március 

18. h Jelentkezési lapok továbbítása a középfo-
kú intézményekbe 

21. cs Népdaléneklési verseny, rajzpályázat 
kiállítása 

25. h Megemlékezés a kommunista és egyéb 
diktatúrák áldozatairól (rádiós megemlé-
kezés). Megjelenés ünneplőben!  

MÁRC. 
3. v 

Osztálymise: 5. évfolyam 

4-5.  
h-k 

Felsős és alsós farsang 

6. sze Hamvazószerda. Közös iskolai szentmise, 
hamvazkodás, rövidített órák 

11-12. 
h du. - 
k de. 

Ebédfizetés 

14. cs 8 ó Iskolai március 15-ei ünnepség, rövidí-
tett órák 

15. p Munkaszüneti nap, nemzeti ünnep 

19. k 18 ó apák napi szentmise és köszöntés 

18 – 23. 
h-szo 

Tesz Vesz Tavasz 

FARSANGI MONDÓKA 
 

Figyelem, figyelem! 
Közhírré tétetik, 

a farsangi ünnep, 
most elkezdődik. 

Ide gyűljön apraja, nagyja, 
aki a maskarákat, 

látni akarja! 
Aki itt van, 

haza ne menjen, 
aki nincs itt, 

az is megjelenjen!                                     
                              (forrás: Internet) 

Forrás: Facebook 


