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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  
Köszönjük! 

BÖJTE CSABA: ÜNNEPI GONDOLATOK  
 

      Jó lenne, ha a nagyböjt csendjében hosszan gondolnánk életünket, teremtő és megváltó 
Istenünk csodálatos szép tervét velünk, családunkkal, de népünkkel kapcsolatosan is. Fontos 
lenne, ha éber szemünk előtt körvonalazódnának azok a veszélyek, kihívások, melyek lesel-
kednek ránk. A sunyi kísértéseket, a bűnös vágyakat, szokásokat, őszinte magunkba nézéssel 
be kellene azonosítani, majd könyörtelen elszántsággal, mind a kertésznek a gyomot, ki kellene irtani életünkből, Is-
tenben bízva. 
   Az eszmélődés, mely nem más, mint a lélek csendes mélyére való leereszkedés, önmagunkkal való őszinte szembe-
nézés és a kegyelem felismerése mindennél fontosabb, mert itt ezen a szinten születnek életünk alapvető döntései, jó 
elhatározásai, melyek meghatároznak; erőt, lendületet adnak életünknek.    
   Az egyház a negyvennapos nagyböjti szentidőt erre szánja, és kisebb testvéri alázattal én is erre kérlek bennete-
ket kedves gyerekek, felnőttek, hogy ne sajnáljátok magatoktól az elcsendesedésre, a bűnbánatra szánt időt.  
   Ez az idő ezerszeresen megtérül! Lelketek fejlődése szempontjából fontosabb dolgot nem csinálhattok! Ezért kisebb 
testvéri szeretettel kívánok áldott nagyböjti szent időt.                                                                    (Forrás: internet) 

2019/2020: A CSAPAT ÉVE 

HAMVAZÓSZERDÁVAL ELKEZDŐDIK A NAGYBÖJT 
 

A február 26-ai Hamvazószerdával indul 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 szerze-
tesnővérek hamuval jelölik meg a SZIGNUM diákjainak, pedagógusainak 
homlokát. 
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 ha-
mujával rajzolnak keresztet a hívők homlokára. A szimbolikus tett egy bűnbá-
nati cselekmény, amellyel az élet mulandóságára hívják fel a figyelmet a kö-
vetkező szavakkal: „Emlékezz ember, hogy porból vagy és porrá leszel”. 

Forrás: Internet 

Forrás: Internet Sarkady Sándor: Zeneszó zeng 
Zeneszó zeng, menetelnek 
Süt a napfény, fut a felleg. 
Fel a zászló, fel az égre – 
Magyarország örömére. 

 
Szabadság dala szálljon, 

Aki ember, ide álljon; 
Jövel édes, szabad világ – 

Gyönyörű légy Magyarország. 

A HIVATÁS ÉVE KEZDŐDÖTT EL AZ ISKOLANŐVÉREKNÉL 
 
A február 2-án ünnepelt, megszentelt élet napjához kapcsolódva a Bol-
dogasszony Iskolanővérek meghirdették a Hivatás esztendejét.  
 

A Boldogasszony Iskolanővérek egy fontos bejelentést is tettek az idei alkal-
mon; magyar tartományuk 2020-at a hivatások jegyében hirdette meg. - 
Azért imádkozunk és teszünk, hogy minél több ember felfedezhesse élethiva-
tását, és így kiteljesedjék az élete. Különösen is fohászkodunk azért, hogy 
akiket az Úr iskolanővéri közösségünkbe hív, egyre inkább érzékennyé válja-
nak jelzéseire. Merjenek Vele egyre személyesebb barátságba kerülni, és 
útra kelni. Hívunk benneteket, imádkozzatok velünk ti is a saját hivatásoto-
kért, a titeket körülvevő emberek hivatásáért, a hivatáskeresőkért, értünk, 
iskolanővérekért és új hivatásokért rendünk számára – jelentette be a rend 
közösségi oldalán videó üzenetében Lobmayer M. Judit tartományfőnöknő.  



 

 

NAGYBÖJTI KISOKOS 



 

 

RENGETEGEN VOLTAK KÍVÁNCSIAK A SZIGNUM-RA 
 

   Sikeresek voltak iskolánk idei nyílt napjai. Az intézménybe járó gyermekek 
szülei és érdeklődő családok nagy számban vettek részt az alsó tagozatos ta-
nítási órákon. A SZIGNUM-mal csak most ismerkedők egy tájékoztató fórumon 
is feltehették kérdéseiket.  
   Nyitott kapukkal várta kéttannyelvű iskolánk azokat, akik szívesen bepillantottak 
az alsó tagozatunkon folyó munkába. Tanítási órák keretében, bármely osztály 
munkájába be lehetett kapcsolódni a két délelőttön. – Elsősorban a hozzánk járó 
tanulók hozzátartozóinak adunk ízelítőt magyarból és matematikából, illetve a fő 
profilunknak tekinthető angol nyelvből, minden évfolyamon. Azokat is szeretettel 
látjuk, akik iskolánk iránt érdeklődnek, ők egy átfogó képet kaphatnak módszere-
inkről, értékeinkről, és ha gyermekekkel érkeztek, ők interaktív módon be is kap-
csolódhatnak a tanórákba – tájékoztatott Majorosné Rácz Krisztina. Az intézmény-
vezető hangsúlyozta, nagyon fontos számukra az együttműködés, amelyet nem 
csak a családoktól várnak el; a pedagógusaik is nyitottak a különféle oktatási 
technikák és eszközök bemutatására. A tanítási órákat követően az iskolával is-
merkedő szülők egy fórumon vehettek részt. – Egy komplex tájékoztatást adok a 
SZIGNUM-ról, szaktárgyi rendszerünkről és az oktatási-nevelési alappilléreinkről is – utalt az iskola vezetője az an-
gol nyelvi kommunikáció, a konfliktuskezelés, a pozitív nevelés és az öko-gondolkodás stratégiájára.    
   Az év első hónapjai minden család számára izgalmasak; a diákoknál a félévzárás okán, ahol pedig iskolába ké-
szülő óvodás gyermek van, az intézmény és a tagozatok megválasztása miatt, hiszen ez általában nyolc esztendőre 
szóló elhatározást jelent. – A harmadikosoknál voltam nyílt órán, ami igazán érdekes és interaktív volt és a gyerekek 
is ügyesen dolgoztak– összegzett Biró-Káplár Mária, akinek négy gyermeke közül kettő már a SZIGNUM tanulója, 
ősztől pedig a kisfia is itt kezdi meg a tanulmányait. – Igazán elégedettek vagyunk az intézménnyel, számunkra első-
sorban az egyházi jelleg és a kéttannyelvű oktatás a lényeg, nagyon fontosnak tartjuk a nyelvtanulást – avatott be 
az édesanya, aki a többi szülővel együtt a pedagógusok munkájáról is képet kaphatott a nap során. – Olyan fela-
datokat állítottam össze, amelyben meg tudtam mutatni, milyen sokszínűen játékos és változatos módszerekkel zajlik 
nálunk a tanítás – tudtuk meg Győrfi Józsefné leendő elsős tanítótól, aki kollégáival együtt már nagyon várja az új 
kis tanítványokat. 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

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 

EGY HÉT AZ EGYSÉG JEGYÉBEN 
 
   Az ökumenikus imahét programjai január 19. és 25. között zajlottak; Makón min-
den este más felekezet közösségei várták közös imádságra a híveket. A kereszté-
nyek egységéért folytatott eseménysorozat idei témája Pál apostol tengeri útja volt.  
   Paul Wattson anglikán lelkész 1908-ban felekezeti hovatartozástól függetle-
nül, imanyolcadra hívta a keresztényeket. A hagyomány azóta is folytatódik, oly 
módon, hogy közös imaszövegeket mondanak az egyes közösségek, ezzel is erő-
sítve az ökumené ügyét.  A hét lelki anyagát ebben az esztendőben a máltai és 

gozói keresztények állították össze; a szervezők az „igen emberségesen bántak velünk…” (ApCsel 28,2) igéjét 
választották ki központi gondolatnak.  
   A nyitó alkalmon Pálfai Zoltán atya hirdetett igét az egybegyűlteknek. – Ha mindannyian Jézus Krisztusra, mint 
alapra fókuszálunk, akkor egymáshoz is közelebb tudunk kerülni. Folyamatosan munkálkodnunk kell az egységre 
törekvésen – hívta fel a figyelmet a római katolikus plébános. 
   Ezt követően, hétfőn az újvárosi római katolikus, szerdán a görögkatolikus, csütörtökön az újvárosi református, 
pénteken a belvárosi római katolikus plébánia várta a keresztények egységéért imádkozni szándékozókat. Az öku-
menikus imahét január 25-én az evangélikus templomban zárult. A perselyadományokat az idén a makóiak az 
Iszákosmentő Misszió javára ajánlották fel.  



 

 

LELKI OLDAL 
IMÁDSÁG A HIVATÁS ÉVÉBEN – HIVATÁSOKÉRT 

   Istenünk, te Jézusról nevezett Boldog Mária Terézia anyát ar-
ra hívtad, hogy Veled egyre bensőségesebb kapcsolatban, 
szerzetesként szentelje Neked életét. 
   Arra indítottad, hogy közösséget alapítson, melynek küldetése 
a nevelés által jobbá tenni a világot. 
   Bátorságot adtál neki, hogy kockáztasson, és merjen találkozni 
a szükséget szenvedőkkel, hogy velük is megismertesse a Te sze-

retetedet, és ezáltal ráébressze őket emberi méltóságukra, értékességükre. 
   Kérünk, áldd meg a Boldogasszony Iskolanővéreket és azokat, akik iskolanővérnek készülnek, hogy Terézia anya 
karizmájához hűen, közösségként és személyesen is gyógyító és éltető módon lehessenek jelen embertársaik köré-
ben! Add, hogy mély hittel, igaz nagylelkűséggel, krisztusi szeretettel és örömmel munkálkodva szolgálhassák a 
rájuk bízottakat! 
   Kérünk, áldd meg mindazokat, akik világi tanárként, nevelőként, munkatársként részesednek az iskolanővéri kül-
detésben! Add, hogy Jézus példája nyomán szívbéli örömmel, szeretettel és bölcsességgel tudják segíteni tanítvá-
nyaikat abban, hogy hitből élő, keresztény értékek iránt elkötelezett nemzedékké váljanak! 
   Kérünk, áldd meg szerte a világon mindazokat a gyermekeket és fiatalokat, akik a Boldogasszony Iskolanővérek 
óvodáiban, iskoláiban, kollégiumaiban és misszióiban tanulnak, növekednek. Add, hogy örömmel fedezzék fel Tő-
led kapott talentumaikat, és egyre jobban kibontakoztassák őket! 
   Vezess Szentlelkeddel, hogy Mária nyomán mi is ráébredjünk, mire hívsz minket, és milyen küldetést szánsz ne-
künk embertársaink körében és teremtett világunkban! Adj bátorságot a kereséshez és az útnak induláshoz, és se-
gíts bennünket, hogy másokat is bölcs figyelemmel és tevékeny szeretettel támogassunk ebben! 
   Áldd meg, Urunk, azokat is, akik szükséget szenvednek. Őértük is kérünk Téged: küldj munkásokat aratásodba! 
Add, hogy legyenek olyan bátor szívű fiatalok, akik felismerik hívásodat, hogy iskolanővérként vagy más élethiva-
tásban, Terézia anya bizalmával és bátorságával adják át Neked az életüket – a gyermekek, az ifjúság, a szegé-
nyek és a társadalom peremén élők szolgálata által. Ámen. 

 

SZÖVETSÉGGÉ KELL VÁLNIA A PÁRKAPCSOLATOKNAK 
 

   A férfivá válás útjáról, a férfi-nő szövetség fontosságáról, a városi lét meg-
oldásra váró problémáiról, valójában mindannyiunkat érintő kérdésekről érte-
kezett február 11-én a Korona Szálló dísztermében Bedő Imre. A Férfiak Klub-
ját alapító közgazdász, férj, családapa a Házasság hete programsorozat ré-
szeként tartott előadást Makón. 
   Motivációs mozgalomként hozta létre 2013-ban a Férfiak Klubját Bedő Imre, 
akiben mindig is volt egy erős felelősségtudat a társadalom egészéért. – Azt ta-
pasztaltam, hogy a férfiak elkezdtek végletesen hiányozni a családokból és a 
következő generációknak történő értékátadásból. Ez a tény pedig az ő életüket is 
értelmetlenné teszi, nincs megbecsülésük és ezért vezetik a mindenféle negatív 
statisztikákat. Stratégiai kérdés a férfiak jelenléte, ami szinte csak a munkahe-
lyekre korlátozódik mostanság – avatott be az alapítás motivációiba Bedő Imre. 
   Az előadó a Házasság hetében a férfi-nő szövetség megerősítésének fontossá-
gát hangsúlyozta, amit szerinte tudatosan kell megerősíteni a mai városi létben. – 
A párkapcsolatokhoz képest a szövet-ség egy sokkal erősebb, szebb, stabilabb kötődés, amit kizárólag csak aka-
rattal és tervezetten lehet felépíteni. Ehhez bátorság kell és bizalom, mert össze kell fűznünk az életünk minden 
területét nagyon szorosan. Engednünk kell, hogy átszőjön bennünket a másik, mert csak így, együtt tudjuk a létezé-
sünket értelmessé tenni – lelkesített az előadó. A téma kapcsán Bedő Imre kiemelte még a férfivá válás útját, a 
fiúnevelés fontosságát is, mint a családi felelősségvállalás nélkülözhetetlen részét. – Felszínre kell hozni a kultúránk 
értékeit és azt a városi létünkbe beemelni. Utóbbi rengeteg jót és könnyebbséget hozott a mindennapjainkba, de 
már látjuk a negatívumait is, amelyekkel foglalkoznunk kell – értékelt, majd Böjte atyát idézve elmondta, azok a 
párok maradnak együtt, akik közösen tudnak dolgozni. A munka terepe pedig otthon van, ott kell egymás keze 
alá dolgoznunk. Ha ez működik, akkor lesz önbecsülésünk, amit tovább is tudunk majd adni. 
   Makó évek óta csatlakozik a Házasság hete kezdeményezéshez, amely a családokat és az elköteleződés ügyét 
állítja fókuszába. Az idei esemény szervezését is a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének helyi csoportja vállalta 
fel, amelyhez társult az önkormányzat és a Házas Hétvége mozgalom is. – Komoly kihívásokkal néz szembe és sok 
támadás éri ma a házasság intézményét, ami viszont egy nagyon jó dolog. Aki örömben meg tudja élni a kapcso-
latát és a családi életét, példa lehet. Ezt a teljes életet szeretnénk másoknak is megmutatni – tudtuk meg az ese-
mény apropóját Biró István atyától, a KÉSZ makói titkárától. 



 

 

MAGYAR OLDAL 

PÁR SZÓBAN A FELSŐS SZAVALÓVERSENYRŐL 
 
Az idei évben is megrendeztük immár hagyományossá vált szignu-
mos szavalóversenyünket. 
A felső tagozaton is színes mezőny alakult ki: Petőfi, Reményik, Jó-
zsef Attila, és a kortársak közül Juhász Magda, Ágai Ágnes és Sza-
bó T. Anna költeményei képviselték a magyar lírát. 
A maroknyi csapat szépen helyt állt: Horváth Bulcsú (5.b) I. helye-
zett lett Petőfi Csatadalával, a dobogó második fokára Dékány 

Marcell (8.a) állhatott fel (Reményik Sándor: Mindegy), és harmadik díjat kapott Szabó Hanna Panna (5.b, Szabó 
T. Anna: Dili-dal). A zsűri dicséretben részesítette Erb Milánt (5.b) és Kanton Bonifácot (5.b). 
Köszönjük a többi szavaló felkészülését is, hiszen páratlanul szép délutánt ajándékoztak nekünk, tanúsítva az iroda-
lom és a költészet szeretetét. 
Köszönöm zsűritársaim, Kissné Joó Judit tanárnő és Gulyás Attila tanár úr felkészítő munkáját és a versenyen való 
értékelésüket is.                                                                Mészáros Ildikó tanárnő, a humán munkacsoport vezetője 

„A VASÁRNAP AZ EGY MUNKANAP EGY PAP SZÁMÁRA” 
Ökumenikus kerekasztal-beszélgetés  

a magyar kultúra napján – 
 

   Minden évben örömmel fűzzük eggyé a magyar kultú-
ra napját az ökumené ünnepével, ahol a már klasszikussá 
vált közös szavaláson kívül A magyar nemzet emlék-
könyveinek átadására is sor kerül.  
Ezúttal is Biró István görög katolikus parókus atya és Pál-
fai Zoltán plébános atya képviselték a katolikus feleke-
zeteket, illetve elfogadta meghívásunkat Kotormán István 
lelkész úr, aki az újvárosi református gyülekezet lelkésze.  
   Magam is meglepődtem, mennyi mindenre emlékeznek 
beszélgetésünkből az általam tanított 5.-es, 7.-es és 8.-
os diákok. Ebből adok most közre egy csokorravalót. 
   Biró István atya apa nélkül nőtt fel, mert a szülei el-
váltak. Cserkész volt, egy cserkész vezetője mesélte neki, 
hogy 3. osztályos korában már mondta, hogy pap lesz. 
Gyerekkorában nagyon sokat dolgozott: közösségépítő 
programokon vett részt – pl. a felszentelése előtt krump-
lit pakoltak. 
Amikor összeházasodtak a feleségével, az apósa adta 
össze őket. Úgy gondolt a felesége édesapjára, mintha 
az ő igazi édesapja lenne. Az apósa volt a példaképe: 
István atyának tetszett az, ahogyan ő viselkedett, aho-
gyan vezette a családot. Egy püspök szentelte fel, aki 
szigorú volt, de segítőkész. 
   A görögkatolikusok köszönései: 

Dicsőség Jézus Krisztusnak! – a legnagyobb dolog, 
amit tehetünk, Jézus nevét kimondani 

Dicsőség mindörökké!  
Chrisztosz Aneszti! – Krisztus feltámadt! 

   Az Isten után az ő főnöke Kocsis Fülöp érsek-
metropolita. 
   Az Úr napjának megszenteléséről: elmenni vasárnap 
templomba és nem végezni aznap munkát… nem sza-
bad lehajtott fővel fizikai munkát végezni, de ez nem 
passzív lazulást jelent. A vasárnap már a következő hét 
első napja. 
   Kotormán István szülei rendszeresen jártak templom-
ba és mélyen hívők voltak. Az elején nem tervezte, hogy 
pap lesz, de igent mondott az Úr hívására. Debreceni 
teológusból a Szikszai iskola igazgatója lett. 

   Palástos lel-
késznek neve-
zik a felszen-
telt református 
papot, fél évig 
volt ösztöndí-
jas Hollandiá-
ban a felesé-
gével. 70 éves 
lesz, 20 éve 
alapították a 
Szikszait – tartottak egy húszéves, jubileumi istentisztele-
tet. Ő volt a Szikszai iskolának az arca. 
Köszönésük: Áldás, békesség! 
   Egy példázatot is megjegyeztek diákjaink: ha egy 
ecetes üvegbe belerúgunk, abból ecet borul ki, ha mézes 
üveget borítunk fel, abból méz. Az Úr a szívünkben van. 
A közös programokról is beszámolt a lelkész úr: amikor 
fehér asztalnál a diákok és a szülők a tanárokkal be-
szélgetnek és minden kötöttség nélkül ismerik meg egy-
mást.   
   Pálfai Zoltán eredetileg nem papnak készült, 16-17 
éves volt, amikor eldőlt, hogy pap lesz.  
A nagymamájával sokat imádkozott és a végén miatta 
választotta a papságot. Régen hosszú haja volt. Először 
9 évig Szegeden szolgált, ott sok párt adott össze, és 
azoknak már a gyermekeit is ő keresztelte meg. 
   Gyulay Endre püspök atya két paptársával együtt 
szentelte pappá. Az első főnöke Isten, majd közvetlen a 
püspök, érsek és a pápa. Vasárnaponként három temp-
lomban tart szentmisét. 
A pappá szentelésének 15. évfordulójára meghívta a 
püspök atyát, aki felszentelte. 
   Közös vonások: mindhárman azt mondták, hogy köz-
vetlen főnökük a mindenható Isten. Mindhárman sokat 
köszönhetnek tanítóiknak. A papoknak a vasárnap nem 
pihenőnap, hanem munkanap! 
A beszélgetést egy közös Ároni áldás zárta, s lélekben 
emelkedettebben folytatódott a nap. Remélem, hogy a 
beszélgetés során mindannyian közelebb kerültünk a 
három felekezet papjaihoz, rajtuk keresztül Istenhez, és 
diákjaink épültek a személyes élményekből. 
 

Szerkesztette: Mészáros Ildikó tanárnő 
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KÉT VIHAR KÖZÖTT ANGLIÁBAN 
Education Without Borders – Erasmus+ projekttel  

Londonban jártunk 
 
   Iskolánkban számos Erasmus+ program fut egymással 
párhuzamosan, melyekre igen nagy az érdeklődés tanu-
lóink körében. Legutóbbi külföldi látogatásunk célpontja 
Anglia volt, ahová a 2018-1-RO01-KA229-049265_4 
azonosító számú Education Without Borders (Iskola hatá-
rok nélkül) című pályázat keretén belül utazhattunk. Eb-
ben a pályázatban iskolánk 4 európai intézménnyel (egy 
a romániai Moreni városból, egy az angliai Romfordból, 
valamint egy a francia Reunion szigetén található Saint 
Louisból) működik együtt. A pályázat keretén belül nagy 
hangsúlyt fektetünk a tanórán kívüli tudásgyarapításra, a 
változatos és érdekes iskolai életre. A projekt keretén 
belül iskolánk felső tagozatos diákjai közül néhányan 
már utazhattak, egyik alkalommal Reunion szigetére, 
másik alkalommal pedig Romániába.  

   Legutóbbi kirándu-
lásunk úti célja Anglia 
volt, vendéglátó in-
tézményünk pedig 
egy London külváro-
sában található iskola 
volt, a Bower Park 
Academy. Ez alkalom-
mal öt 7.a osztályos 
tanuló (Kerekes Ákos, 

Lenhardt Ákos, Nagy Kristóf, Szekeres Lázár, Varga 
Sándor) és két kísérő pedagógus (Gulyásné Auffenberg 
Noémi, Kerekesné Dócs Nikoletta) utazhatott a szeles, de 
annál izgalmasabb és érdekesebb szigetországba. Fel-
készülésünket már az utazást megelőző tanévben elkezd-
tük, melynek keretén belül diákjainknak szakköröket, ön-
kéntes munkákat szerveztünk. A résztvevő országok kü-
lönböző témákkal csatlakoztak a projekthez. A SZIG-
NUM az önkéntes munkák népszerűsítését tűzte ki céljául, 
ahol tanulóink különböző segítő tevékenységgel támo-
gatják és színesítik iskolánk és egyéb intézmény (pl. Ma-
kói Óvoda Kassai Utcai Tagintézmény, Pápay Endre 
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egysé-
ges Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) prog-
ramjait. 
   Az Angliában töltött egy hetes látogatásunk programja 
az egészséges életmódhoz és táplálkozáshoz kapcsolód-
tak. Bár megérkezésünk a Ciara nevű vihar miatt kissé 
kalandosra sikerült, a programokba időben be tudtunk 
kapcsolódni. A román és francia iskolák csoportjai azon-
ban csak 1-2 napos késéssel tudtak csatlakozni. A hatal-
mas széllel és özönvízszerű esővel érkező vihar miatt a 
Londonba tartó repülőnket a Brit-szigeteken található 
Doncaster Sheffield Repülőtérre irányították, ahonnan bu-
szokkal szállítottak vissza bennünket a London Luton Re-
pülőtérre. Vendéglátóink türelmesen és készségesen vár-
tak minket, majd másfél órányi utazás után végre 
Romfordba érkeztünk. A gyerekeket saját családtagként 
fogadták be egy hétre az angol családok, lehetőséget 
teremtve ezzel a folyamatos angol nyelvi párbeszédre.  
 

 

   Programjaink igen 
változatosak voltak, 
első napunkon meg-
ismerhettük a 
romfordi Bower Park 
Academy intézményt, 
amelyben a hét na-
gyobb részét töltöt-
tük. Az ismerkedés-
hez különböző drá-
majátékok (pl. Zip Zap Boing) varázsolták oldottabbá a 
hangulatot. A játékok alatt sokat nevetgéltünk, az ango-
lok nyitottsága, barátságos fogadtatása pedig az egész 
hetünket bearanyozta. Az angol iskola több, kisebb épü-
letből áll, amelyben a hagyományos tantermek mellett 
helyet kap egy drámaterem, egy fitneszterem, és egy 
tankonyha is. A hét második felében ezekben a tanter-
mekben az angol gyerekek mellett az egészséges élet-
módhoz kapcsolódóan tanulhattak a magyar, román és 
francia diákok is. Az angol menza egytálételből állt, 
amiben minden nap helyet kapott a friss zöldség. A ve-
getáriánusoknak külön ételt biztosítottak, az ízletes bur-
gonya pedig szinte minden alkalommal jelen volt a tá-
nyérunkon valamilyen formában. A halból és sült krumpli-
ból álló Fish and Chips igen népszerű az angol gyerekek 
körében, amit egyik nap magunk is megkóstolhattunk. 
   Második nap egy nagyobb túrát tettünk London külső, 
északi részén fekvő kerületében. A túra útvonala igen 
sáros volt, a mud (sár) úgy ragadt a cipőnkre, mintha 
mézbe léptünk volna. A ragadós domb megmászása vé-
gén répával kínálhattuk a szelíd angol gímszarvasokat, a 
Red Deert, pontosabban a rőt vagy vörös szarvasokat. 
   Harmadik napunk a mozgás jegyében zajlott. Az öt 
iskola diákjai kevert csapatokat alkotva két és fél órán 
keresztül sportolta végig a délelőttöt. A kosár- és kézi-
labda játékok után pedig vonattal utaztunk Stratford 
állomásig, ahol a Lea folyón hajókázva nézhettük meg a 
2012-es nyári olimpiai játékokra épült Queen Elizabeth 
Olympic Park sportkomlexumát. 
   A negyedik napon a különböző nemzetek ételein és a 
testedzésen volt a hangsúly. A vegyes csoportok különbö-
ző helyszíneken gyarapították ismereteiket. Voltak, akik 
más nemzetek ételeit készítették el, és voltak olyan diá-
kok, akik konditeremben gondoskodtak testük fitten tar-
tásáról. Az elkészült ételeket a nap második felében min-
denki megkóstolhatta. Az angol Wholemeal Rolls (teljes 
kiőrlésű tekercs) és Chicken Soup (csirkeleves) mellett a 
gyerekek az alábbi ételeket is megfőzhették: Romanian 
Meatball Soup with Rice (román húsgombócleves rizzsel), 
a Skinny French Onion Soup (hagymaleves), valamint a 
magyar marhagulyást. A feladat attól volt izgalmas, 
hogy a csapatoknak nem a saját nemzetük ételeit, hanem 
másokét kellett elkészíteniük. Az elkészült ételeket végül 
mindenki megkóstolhatta, reméljük, a magyar gulyásle-
veshez mindenki kedvet kapott. 
   London belvárosát és a főbb látnivalókat pénteken 
nézhettük meg, ahová vonattal és metróval (London Un-
derground) érkeztünk.  
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Első állomásunk a Kings Cross Station (vasútállomás) volt, 
amely sokak számára ismerősen csenghet a világhírű és 
népszerű Harry Potter könyvsorozatból, esetleg filmek-
ből, a Roxfort Expressz – vagy ahogyan az angolok hív-
ják, Hogwarts Express – innen indult a híres varázslóisko-
lába, a Roxfortba. A Platform 9 ¾ (9 és háromnegyedik 
vágány) előtt álló hatalmas sort idő hiányában nem tud-
tuk kivárni, de kárpótolt bennünket a Harry Potter Shop, 
ahonnan számos ajándéktárggyal gazdagíthatta gyűjte-
ményét az, aki szereti Harry Potter világát. A kosarakba 
többek között a négy ház (Griffendél, Mardekár, Holló-
hát, Hugrabug) ceruzái, pólói, sáljai és sapkái kerültek, 
de kaphattunk Hedvig baglyot (legalább 4 különböző 
méretben), Dobby házimanót, Tekergők térképét, va-
rázspálcát, üstöt, bögrét, időnyerőt, bőröndöt, kulcstartót 
és még számtalan egyéb csecsebecsét is. Az árak igen 
borsosak voltak, de a rajongók egyéb üzletekben olcsón 
is beszerezhették a Harry Potter tárgyaikat, ruháikat. A 
Primark nevű üzletben például már 3 fontért (kb. 1200 
Ft) is vásárolhattunk HP pólót vagy pulóvert.  
A Kings Cross pályaudvarról utunk nem a varázslóvilág 
felé vitt, hanem a tudományok világába, egy ingyenesen 
látogatható tudományos múzeumba. Az 1857-ben alapí-
tott South Kensington Museum részeként alapított Science 
Museum az egyik leghíresebb múzeum Londonban, amely 
2,7 millió látogatót fogad egy évben. A közel 300 ezer 
kiállított tárgy történetileg mutatja be a tudomány fejlő-
dését, különösen a technológiai és az orvostudomány 
terén. Itt tekinthető meg többek között Stephenson első 
gőzmozdonya, a világ első sugárhajtóműve, valamint az 
Apollo 10 parancsnoki kabinja.  
   A múzeumlátogatást követően a St. James’s Parkon 
keresztül ellátogattunk a Buckingham palotához is. Bár 
Erzsébet királynővel nem, de sétánk során több mókussal 
is találkoztunk, akiket az arra járó emberek a kezükből 
etettek. A 20-25 perces séta során kívülről megcsodál-
hattuk a Westminster-apátságot (Westminster Abbey), 

amely London épí-
tészetileg és törté-
nelmileg egyik 
legjelentősebb 
műemléke. Az an-
gol királyok koro-
názási és temetke-
zési helyéül is 
szolgáló székes-
egyházban nyug-
szik több híres 
tudós is, mint például Newton, Darwin, Stephen Hawking. 
Mindemellett az apátság olyan eseménynek is otthont 
adott, mint Vilmos herceg és Kate Middleton esküvője 
2011-ben. 
   A hét gyorsan eltelt, a sok látnivaló és program min-
den angliai percünket élvezetessé tette. Többször is utaz-
hattuk emeletes busszal (double decker), metróval 
(Underground), vonattal. Három repülőtéren (Luton, 
Doncaster, Gatwick) is megfordultunk, finomakat ettünk, 
ittunk (Yorkshire pudding, English tea – szigorúan tejjel 
☺), és nem utolsósorban angol nyelvtudásunkat is csiszol-
hattuk, bővíthettük. Egy biztos, mindannyiunk számára 
egy életre szóló élmény marad Anglia, London és a 
rendkívül vendégszerető és gondoskodó angol baráta-
ink, akik velünk izgultak, hogy a következő, Dennis névre 
keresztelt vihar engedje felszállni a hazafelé tartó jára-
tunkat. Köszönjük ERASMUS+, hogy lehetőségünk volt 
mindezt átélni! Május elején a SZIGNUM várja házigaz-
daként az angol, francia és román iskolák diákjait, taná-
rait. Reméljük, hogy vendégeink nálunk is élményekkel 
telve töltik majd a hetet.  

Kerekesné Dócs Nikoletta tanítónő 
     

1) https://www.womanandhome.com/recipes/wholemeal-rolls/  
2) https://www.bbc.co.uk/food/recipes/chickensoup_1918  
3) https://domesticsuperhero.com/skinny-french-onion-soup/ 
4) https://www.bbcgoodfood.com/recipes/beef-goulash  

RAJZ-ÉS SZAVALÓVERSENY A KAROLINÁBAN 
 
   A Házasság Hete rendezvénysorozat egyik állomása volt az a kreatív megmérettetés, amelyen 2020. február 
12-én vettünk részt. A rajzversenyre előre megadott versek alapján kellett családrajzokat készíteni. Minden gyer-
mek lelkesen készítette a szép munkákat, közben lázas készülődés folyt a szavalóversenyre is.  
   Szavalattal 5 SZIGNUM-os diákunk készült.  
   Nagyon tartalmas délutánt tudtunk eltölteni a testvériskolánkban, a szegedi Karolinában. Egy rövid kézműves 
foglalkozás után meghallgattuk a szavalatokat és kihirdették a rajzpályázatok eredményeit. 
   A következő szép helyezések születtek: 
2. évfolyam: Pap Zsófi IV. hely, felkészítő: Győrfi Józsefné 
3. évfolyam: Bódi Alexander IV. hely, felkészítő: Vargáné Nagy-
falusi Ilona 
 4. évfolyam: Lőrincz Alexandra II. hely, felkészítő: Baloghné Ko-
vács Éva pedagógusok. 
   A szavalóversenyen oklevélben részesült: 
Fazekas Léda és Juhász Regina 4.b osztályos tanulók, akiket 
Győrfi Józsefné készített fel. Horváth Boglárka 4.a, felkészítője 
Kerekesné Dócs Nikoletta, és Bartha Dóra 3.a, felkészítője Varga 
Erika. 
II. helyezést ért el: Biró Kata 3.a osztályos tanuló, Osvát Erzsébet: Zsémbes Zsófi ébredése című versével. Varga 
Erika tanítónő készítette fel a versenyre.  



 

 

HIT - ÉLET 
GONDOLATOK – A ROSSZRÓL 

   Háborúk, árvíz, vulkánkitörés, éhség, nyomor, gyűlölkö-
dés, betegség, halál… Miért vannak a világon? Egyálta-
lán miért van a „rossz” a világon? Hányan vonják felelős-
ségre Istent, hogy miért sújt, miért büntet minket ennyi 
bajjal? 
   Itt mindjárt meg is kell állni, hiszen még a kérdést is 
rosszul tettük fel. Isten nem ránk küldi a bajt, inkább úgy 
fogalmaznék, hogy megengedi. 
Ráadásul a rossz dolgok nagy része 
mögött nem is Isten áll, hanem mi 
magunk. A háború, a szegénység, 
az éhség… ezekért egyedül az em-
ber a felelős. Mi találtuk ki a fegy-
vereket, a mi önzésünk, pazarlásunk, 
elosztási problémáink vezetnek az 
éhséghez, szegénységhez... Miért 
kellene mindezekért Istent okolni? 
Azért, mert nem lépett közbe? Isten 
olyan világot talált ki nekünk, 
amelyben minden ember boldog 
lehetne. A világ igenis jól van elrendezve. „És látta Isten, 
hogy jó.” olvassuk a Teremtés könyvében. Isten azonban 
nem báboknak teremtett minket, hanem szabad akarat-
tal, szellemmel felruházott lényeknek. Mi választunk, mi 
döntünk, mi cselekszünk, gyakran rosszul. Isten pedig 
hagyja, hogy tanuljunk a hibáinkból, ezáltal erősödjünk, 
fejlődjünk, alakuljunk. Ha a tanító minden példát megol-
dana a diák helyett, mi lenne abból a gyermekből? A 
gyermek is saját erőfeszítéseiből, saját hibáiból tanul a 
legtöbbet. 
   Persze ott van a bajok másik része – például a termé-
szeti katasztrófák, bizonyos betegségek, melyekért nem 
felelős az ember. Isten rossz világot teremtett volna? 
Nem! Akkor hogyan lehetne választ találni erre a prob-
lémára? P Henri Boulad „A szív okossága” című könyvé-
ben ezt írja ezzel kapcsolatban: „Az a bajunk, hogy a lét 

nem titokzatosnak, hanem problematikusnak jelenik meg 
előttünk, és világosságot követelünk égen-földön.” Pedig 
a rossz jelenléte nem egy probléma, hanem egy misztéri-
um, melyet soha nem fogunk megérteni, de nem is az a 
dolgunk. 
   A világban kezdettől fogva jelen van a Gonosz, aki 
folyton kísért – Jézust is megkísértette a pusztában. A 
világ felett végül is nincs hatalma, de folyton azon fára-

dozik, hogy Isten ellen fordít-
son minket. S legtöbbször 
úgy teszi, hogy az ember 
észre sem veszi! 
Egyházunk tanítja, hogy: „A 
hit bizonyosságot ad nekünk 
arról, hogy Isten nem enged-
né meg a rosszat, ha azt 
nem tudná jóra váltani.” (Új 
Kiskatekizmus 27.) Azt hi-
szem, épp itt a lényeg. Mert 
hiába keressük a rossz ere-
detét, okát. A világban saj-

nos tere van a gonosznak, a rossznak, de mi hiszünk Isten 
ígéretében: a vége jó lesz! Hányszor hallhattuk, hogy 
egy baleset, egy betegség során Isten kegyelme milyen 
pozitív változásokat hozott létre az emberekben, a kör-
nyezetben. Isten nem eltörli a rosszat, hanem átalakítja, 
mindig valami jót hoz ki belőle. Isten jó, de gyakran nem 
úgy, ahogy mi gondoljuk! Szeret minket, segít minket, 
mint a szülő a gyermekét. Mindig ott van, ha bajba kerü-
lünk. Nem azért, hogy minden bajtól megóvjon, hanem – 
miként a szülő is – segítsen túljutni a problémákon. Meg-
vigasztaljon, ha szomorúság, veszteség ér minket. Meg-
mutassa, hogyan segítsünk egymáson. Döntéseinkben 
segítsen, hogy a jót válasszuk. Rámutasson, mi mindenre 
képes a szeretet a rosszal szemben… 

 
Gulyásné Auffenberg Noémi tanárnő  

A SOK KICSI… PADRA MEGY 
 

   A makói Szent István Király Plébánia-
templom padjai mintegy 120 évesek, nem 
javíthatók, újakat kell készíteni. A történel-
mi jelentőségű beruházás csak közösségi 
összefogásban valósulhat meg. Imáink 
mellett, szeretnénk anyagilag is csatlakozni ehhez a nemes célhoz. A 
SZIGNUM működésével szorosan összefonódik a templom, padjaiban 
ülve, számos szép eseményt éltünk már meg. Szeretnénk, ha ismét 
megtapasztalhatnánk az összefogás erejét, és a felújítás költségeihez 
mindannyian, akármilyen kis összeggel csatlakozni tudnánk. A gyűjtő-
láda az igazgatói iroda előtt található, az összeg alakulását hetente 
jelezzük. A mellékelt kártyával biztassuk ismerőseinket is a csatlako-
zásra.  

Utalásaikat az alábbi számlaszámra tehetik meg: 
11735074 – 20010836 (Szent István Király Plébánia - OTP Bank) 

A megjegyzés rovatba kérjük, írják be:  
adomány padokra. 

 
"Örömöm sokszorozódjék a te örömödben.  

Hiányosságom váljék jósággá benned." 



 

 

KITEKINTŐ 

TÖBB MINT NEGYVEN ÉVES FELJEGYZÉST IS TALÁLTAK A PADBAN 
 

   Szép lassan feltárja titkait a makói Szent István Király templom egykori 
bútorzata. A most kezdett bontási munkálatokkal egy 1977-ből származó, 
időjárás-jelentést is tartalmazó feliratot találtak a padsorok alatt. 
   Mint arról korábban már beszámoltunk, a település belvárosi római katolikus 
templomában történelmi jelentőségű beruházás zajlik; az egyházközség saját 
forrásból és jó szándékú adományozók felajánlásaiból teljesen újakra cseréli az 
eddigi, mintegy 120 esztendős padsorokat. A leromlott állagú, néhol balesetve-
szélyes ülőhelyek elbontása február 5-én kezdődött meg.  – Helyes döntés szü-
letett a teljes megújítással. Most látszik igazán, hogy mennyire rossz állapotban 
volt a bútorzat.  Az is kiderült, hogy a téglás homokágyon a templom eredeti 
padjainak tölgyfából készült kerete van, tehát valószínűsíthetően ezek 250 éve-
sek, erre lettek a mostani, elbontásra váró padsorok ráépítve – tájékoztatott 
Szűcs Gábor. A munkálatokat végző asztalos mester elmondta, a faalap élettar-
tama még tovább tartott volna, ha a szellőztetésére lett volna mód. Az új pad-
tömbök kiépítésénél erre figyelni fognak. Illetve most teljesen hiányzik a megfe-
lelő alapozás és az alsó szigetelés is, amit a padok elszállítása után megkezde-
nek.  
   A második generációs padsorok szétszedése közben nem várt „kincsekre” bukkantak a csapat tagjai. Köztük el-
térő időszakokból származó aprópénzekre, amelyek feltehetően perselyezés közben estek a padló rései közé, 
illetve több gombra is. A legérdekesebb felfedezés egy felirat volt, amelyet egy asztalos mester jegyzett le: 
„Javítottam 1977. május 3-12-éig. Szép napos idő volt és 28-32 Celsius fok meleg.”  - olvasható a térdeplő hátul-
jára írt, utókornak szánt üzenet. Ez alátámasztja azt a tényt, hogy már négy évtizeddel ezelőtt is kellett a beren-
dezéseken renoválást végezni.  
   Az újjáépítési munkák tehát elkezdődtek, amelyekről folyamatosan hírt közlünk majd, csakúgy, mint a finanszíro-
zás közösségi összefogásának alakulásáról is. – Örömmel számolhatok be arról, hogy eddig 4,8 millió forint ado-
mány gyűlt össze, mintegy 80 magánszemély felajánlásában – tudtuk meg Pálfai Zoltán atyától, az egyházközség 
vezetőjétől. A templomban egy speciális „hőmérő” jelzi a felajánlások alakulását, amelyekről bárki tájékozód-
hat.  A szentmisék a felújítás végéig a szentélyben lesznek, amelyet az épület oldalsó bejáratain át lehet majd 
megközelíteni. 

BALÁZS-NAPI ÁLDÁS OSZTÁS 
 

   Szent Balázsról emlékezett meg a SZIGNUM közös-
sége február 3-án. Az orvos, püspök és vértanú szá-
mos gyógyítást vitt végbe életében. A hagyomány 
szerint egyszer két égő gyertyát kereszt alakban egy 
gyerek álla alá tartva mentette őt meg, aki a torká-
ban akadt halszálka miatt fuldoklott. Ezért védőszent-
je az orvosoknak és a nyak betegségeinek gyógyító-
jaként tartják számon.  
   A tornateremben tartott összejövetelen a testvérosztályok tagjai köröket alkotva 
vettek részt a liturgiában.  
   A szép hétindítást a SZIGNUM hittan munkaközössége és vezetőjük, Gottfried Ka-
talin M. Hedvig nővér szervezte.  
 

ZELK ZOLTÁN: IBOLYA  
 

Ibolya, ibolya 
virítsz már a réten, 

gyönyörködsz este a 
víg tücsökzenében. 

 
Tücsökzene ringat 

este elalvásra, 
hajnalban megfürdesz 

az ég harmatába`. 
 

Napfény az ebéded, 
szellők simogatnak: 
így élsz vidáman, 
hírnöke tavasznak. 



 

 

A CSAPAT ÉVE 

50 ÉVES PÉLDA A CSAPAT ÉVÉHEZ 
 
   1970 májusában az árvízveszély miatt Makót és térségét 
egyetlen éjszaka leforgása alatt kitelepítették.  
   Az egyedülálló összefogással megvalósult eseménysorra 
emlékezünk a SZIGNUM-ban az 50 évvel ezelőtt történtek 
több részben megjelenő felidézésével és 2020 tavaszán 
további rendezvényekkel is. 
 

II. Vásárhely fölkészülten várta a makóiakat 
 

Ma már nem is gondoljuk, mi min-
denre tett apró részletekre is kiter-
jedő előkészületeket az 50 évvel 
ezelőtti "polgári védelem". 1970 
tavaszán bebizonyosodott: nem 
mindig fölöslegesen... 
  
   Hódmezővásárhelyen május 21-
én estefelé jelentették be a kitele-
pítést, az orvosokat személyesen 
értesítették. Horváth István gimnázi-
umi tanár éppen egy orvos barát-
jánál volt vendégségben, így tudta meg a hírt. A követ-
kezőkben az ő visszaemlékezéséből idézünk: 
,,...Útközben hazafelé átgondoltam, hogy mit kell ten-
nem. Ugyanis mint tartalékos tiszt, a polgári védelemhez 
nyertem beosztást, és ott az ilyen rendkívüli helyzetekkel 
bőven foglalkoztunk. Kitelepítési riadó-terveket készítet-
tünk, ezeket zárt borítékokba helyeztük el, megjelölve, 
hogy ki és mikor, melyik borítékot bonthatja fel. Nekem 
is megvolt a részletes feladatom sokféle rendkívüli hely-
zetre… 
   Azonnal elküldtük 17 és 15 éves gyermekeinket a 
Nagyállomásra, hogy egy ismerős család minden tagját 
hívják hozzánk. 
   Én pedig a gimnáziumba rohantam, hogy az említett 
kitelepítési terv előírása szerint a további feladatomat 
megkapjam. Ott nagy felfordulás fogadott: már 20-30 
tanulónk hordta ki a folyosóra a tantermekből a pado-
kat. Az udvarra hamarosan befutottak a tsz-ek fogatai 
szalmabálákkal megrakva. Percről-percre többen lettünk 
és hordtuk a szalmabálákat a tantermekbe, ott célszerű-
en szétterítettük és a megérkező pokrócokkal kiegészítve 
szükségfekhelyeket készítettünk. 
   Éjféltájban már teherautókon megérkeztek a kitelepí-
tett nők és gyermekek, érthetően kétségbeesetten. Csak-
hamar felkísértük, ha kellett, felvittük őket a szükségszál-
lássá lett tantermekbe. Többnyire már kialakult némi 
közösség: a szomszédok, ismerősök, munkatársak egy-
egy terembe gyűltek össze. 
   A Városi Tanács tisztviselői az igazgatói irodában lévő 
egyetlen telefonon keresztül és személyesen is alapos, 
mindenre kiterjedő utasításokat és segítséget adtak 
percről percre. 
   Reggelire meleg teát, vagy kávét, kiflit kaptunk a kol-
légium menzájáról. A makóiak további élelmezéséről is 
hasonlóan gondoskodtak. A diákok és férfi tanárok hoz-
ták, a tanárnők pedig kiosztották az ételt. Primitíven 
ugyan, de a legszükségesebbeket megkapták. 

   A 20 és 60 év közötti férfiakat nem hozták át Makó-
ról, ők a gátakon dolgoztak. {Mégis akadtak ebből a 
korosztályból is néhányan ,,menekültek". Ők bizony meg-
keserítették a szerencsétlenségtől és bizonytalanságtól 
(,,Mi van otthon?"), valamint a tömegszállásból szükség-
képp adódó kellemetlenségtől egyébként is szenvedők 
életét. Követelőztek, szemtelenkedtek, a nőket is molesz-
tálták. Állandó éjszakai ügyeletet is tartottunk mi férfi 
tanárok, és kénytelenek voltunk segítséget kérni az akko-
ri, munkásőrökből álló karhatalomtól. Ők jöttek is és 

előbb finoman, de ha ez nem hasz-
nált, akkor határozottan, katonásan 
próbálták megoldani a problémá-
kat. (Fellépésükre kiderült, hogy 
voltak, akik pokrócokat és a mene-
kültektől eltulajdonított értékeket a 
tantermekben maradt szekrények-
be és zongorákba rejtettek el.) Rö-
vid úton eltávolították őkelméket. 
Nem hiszem, hogy a közben megis-
mert ,,buzgárok" elfojtásában hős-
ködtek volna otthon!} 
   A kitelepítetteket hosszú vasúti 

szerelvények hozták a Nagyállomásig. Ott hangszórók-
kal tájékoztatták az érkezőket. Az ismerősöket név sze-
rint irányították a rájuk várókhoz. A teherautók az állo-
más előtti téren várakoztak, míg meg nem teltek. Már 
keleten derengett a hajnal, mikorra a mi két gyermekünk 
a várt ismerősökkel gyalogosan elcipelték csomagjaikat 
a Kertvárosba… 
   Akik ismerősökhöz, vagy más segítőkész vásárhelyi 
családokhoz mentek, azok nyilván több kényelmet nyer-
tek. Nálunk a mi négy gyermekünk és a befogadott csa-
lád további három csemetéje nagyon jól érezte magát.   
Tanítás nem lévén, a nagyobbak számára közhasznú 
munkát szervezett a befogadó város. (Tőlünk a Kertésze-
ti Vállalathoz jártak.) A kicsik pedig játszottak. A nálunk 
otthonra talált menekültek legkisebbike nagyon boldog 
volt, mert elhozta saját babáját és a mi legkisebb fiunk 
macijával ,,ők" is barátok lettek. 
Napok alatt sok nehézség rendeződött. Ingyen küldhet-
tek levelet (telefon akkor még alig volt), ugyanígy utaz-
hattak is. A makói középiskolák maturandusai a Bethlen-
ben leérettségiztek. Néha a buzgárokkal küszködő édes-
apák is átjöttek gyermekeik, szüleik látogatására. Az 
édesanyák sütöttek-főztek a megsokasodott családnak. 
   35 év után visszaemlékezve azt mondhatom, hogy 
Hódmezővásárhely jól vizsgázott segítőkészségből és 
Makó hasonlóan tisztességesen fogadta azt. Az akkori 
makói tanácselnök sem sokat aludt ezekben a napokban, 
de jutott ideje meglátogatni a kitelepítetteket is. 
   Senki sem gondolt arra, hogy ez mibe kerül! Mi örül-
tünk, hogy segíthettünk - ,,mi is kerülhetünk hasonló hely-
zetbe!" - a makaiak pedig őszintén örültek segítségünk-
nek: életre szóló barátság született a két város sok-sok 
családja közt.” 
 

Horváth János igazgatóhelyettes,  
a történetben szereplő legkisebb fiú 



 

 

SZIGNUM OLDAL 

FÜRKÉSZ rovatba  
- válogatta az IDB - 

 
REJTÉLYES VILÁGUNK: 
Február: A teafilter-tasak 
Íme, egy olyan háztartási esz-
köz, ami a puszta véletlennek 
köszönheti létezését. 
1908 körül egy amerikai tea-
kereskedő úgy gondolta, hogy 
a nagyobb kereslet reményé-
ben elkülöníti a különböző ízű teákat, így azokat kis zsá-
kokba rakta a már megszokott dobozok helyett. Gondol-
ta, hogy az emberek majd szépen kinyitják a kis zsákokat 
és beleöntik a port a vízbe, de ehelyett a vásárlók zsá-
kostól rakták bele. Így „voilá”, kész is lett a teafilter. Egy 
generációnyi teakészítési folyamat változott meg egy 
szempillantás alatt. Más országok is átvették ezt a válto-
zást, de érdekes hogy a legna-
gyobb teázók a világon, a Bri-
tek csak az 1960-as évek után 
vették át ezt a szokást. A talál-
mány sikerét jelzi az a 165 mil-
lió filter, amit csak a britek 
használnak el naponta. 
 
Gondolatok: a farsangi fánkról   
• Magyarország Mátyás ki-

rálynak, pontosabban Beatrix 
királynénak köszönheti a fánk 
magyarországi meghonoso-
dását: a gasztronómiájáról 
messze híres királyi udvarban 
először itáliai szakácsok sütöt-
tek fánkot. 

• A legismertebb farsangi fánk a szalagos fánk.  
• Régen Vízkereszt napján mentek a fiúk háztűznézőbe 

a lányos házhoz, és ha a lány viszonozta a szerelmet, 
akkor ennek jeleként megfelezte a legénnyel a szala-
gos fánkot. Az aranybarna fánk közepén végigfutó 
fehér kör nemcsak a tészta tökéletességét, hanem a 
jegygyűrűt is jelképezte, így a közösen elfogyasztott 
fánkot követően már az esküvő sem váratott sokáig 
magára. 

• A Vajdaságban úgy tartották, hogy aki farsangkor 
fánkot evett, biztonságban tudhatta a há-
zát, pontosabban annak a tetejét, és még a legerő-
sebb tavaszi széltől sem kellett tartania.  

• A hagyományos szalagos fánk mellett az édes, ropo-
gós csörögefánk, vagy más néven herőce, forgácsfánk, 
rózsafánk a palócok egyik régi és kedvelt csemegéje. 
Az olaszoknál, a franciáknál, a lengyeleknél, a bolgá-
roknál és az ukránoknál, de még a mongoloknál és 
Kínában is létezik helyi változata.  

 

Gyere velünk moziba! 

Filmajánló: Sonic, a sündisznó  – japán-amerikai-
kanadai animációs kalandfilm 

Sonic, a kék sündisznó egy számá-
ra is ismeretlen, hihetetlen erő bir-
tokosa lesz, amit ő maga sem ért 
teljesen. Úgy dönt, megvédi Föl-
dünket a gonosztól, de ehhez 
egyetlen szabályt be kell tartania: 
nem szabad, hogy a világ tudo-
mást szerezzen a létezéséről. Ám 
ez nem könnyű feladat egy 15 
évesnek, főleg ha az Sonic képes-
ségeivel és habitusával van meg-
áldva. Szinte törvényszerű, hogy 
előbb-utóbb észreveszi őt valaki. 
Rövidesen Tom, egy városka áldott 
jó szívű rendőre bukkan rá a sündisznóra. Ők ketten 
együtt társulva, számos izgalmat átélnek, miközben átsze-
lik a fél világot úgy, hogy a mániákus Dr. Robotnyik és 
robotszerkentyűi folyton a nyomukban vannak. 

 

 

 

 

KELL EGY CSAPAT:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy perc humor:  

 

 

 

 

 

 

KÜLÖNLEGES ÁLLATFOTÓK:  

A természetrajongó fotósok 
jóvoltából, a legjobb pilla-
natban elkapott állatképek 
versenyének komoly célja 
van, hiszen az állatvédelem 
fontosságára szeretnék fel-
hívni a figyelmet, és a Born 
Free Alapítvánnyal is 
együttműködnek, mely a veszélyben lévő fajok fennmara-
dásáért és a vadon élő állatok élőhelyének megóvásáért 
küzd világszerte. A legemlékezetesebb fotókból minden 
évben kiadnak egy könyvet, az eladásából befolyó be-
vétellel pedig az állatvédő szervezeteket támogatják. 



 

 

SPORT, SPORT, SPORT 
Városi serdülő korcsoportos terematlétika verseny 

Január 23-án rendezte a Makói 
Katolikus Általános Iskola és 
Óvoda a felsős korosztály szá-
mára a terematlétika versenyt. 
A városi sportcsarnokban került 
sor a megmérettetésre, amelyre 
három számban lehetett nevezni: 
rajtverseny, helyből távolugrás 
és medicinlabda lökés. A SZIGNUM 17 versenyzővel neve-
zett, akik összesen 15 érmet (4 arany, 6 ezüst és 5 bronz) 
szereztek.  
Az elért eredmények: két érmet hozott: Juhász Martin (8.a) 
távolugrás (III.) és medicinlabda dobás (II.), Joó Boglárka 
(5.b) távolugrás (III.) és medicinlabda dobás (III.), Nagy 
Kristóf (7.a) rajtverseny (I.) és távolugrás (I.), Nándori Bar-
nabás (6.a) rajtverseny (II.) és távolugrás (II.), Hatvani Vik-
tória (8.a) távolugrás (III.) és medicinlabda dobás (III.) 
Érmesek: Gyulai Viktória (6.a) medicinlabda dobás (II.), 
Varga Milán (6.a) medicinlabda dobás (I.), Horváth Noémi 
(6.b) medicinlabda dobás (II.), Hudák Mátyás (7.b) rajtver-
seny (II.) és Nándori Mária (8.a) medicinlabda dobás (I.) 
Szépen helytálltak és a IV-VI. helyen végeztek: Bány Bog-
lárka (5.b), Dragic Sara (7.a), Kurai Gabriella (7.a), 
Ruszkai-Török Marcell (7.a), Nándori Gellért (7.a), 
Czibolya Dávid (8.b), Bakos Gábor (8.b). A diákokat 
Kanderné Németh Györgyi tanárnő készítette fel. Az ér-
mesek osztályfőnöki dicséretben, a többi induló szaktanári 
dicséretben és tantárgyi ötösben részesül. Gratulálunk! 

Kiemelkedő sporteredmény 
Székelyhidi Hanna (4.b) a január 18-19-én 
Olaszországban rendezett Golden Glove 
Európa Kupa kick-box versenyen, point 
fighting kategóriában az I. és II. helyen 
végzett. A Coneglianóban rendezett Gol-
den Glove versenyen 17 ország 112 egye-
sületének majd 1500 versenyzője vett részt. 
Gratulálunk a kiváló eredményhez a 
Királyteam Kick-Box Akadémia versenyzőjének! 

Kick-box győzelmek 
A Budaörsön megrendezett X. Budaörs-Intersport Kupán a 
Continental KirályTeam Kick-
Box Akadémia három, SZIG-
NUM-os versenyzője kiválóan 
szerepelt.  Székelyhidi Hanna 
(4.b) és Székelyhidi Noémi 
Rebeka (2.b) aranyérmet, 
Székelyhidi Apor (8.b) ezüst-
érmet szerzett. Gratulálunk a 
testvéreknek és további sike-
res 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:  
Majorosné Rácz Krisztina 
Szerkesztő: Szabó Anita  
Fotó: Majoros Márton,  

Kanderné Németh Györgyi, 
Mészáros Ildikó 

Tördelés: Hudák Szabolcs 
Korrektúra: Horváth János 

ESEMÉNYNAPTÁR 
2020. február - március 

20-21.  
cs-p 

Alsós és felsős farsang 

25. k Rádiós megemlékezés a kommunista és 
egyéb diktatúrák áldozatairól  

26. sze Hamvazószerda. Közös iskolai szentmi-
se, hamvazkodás, rövidített órák 

Márc. 
1. v 

Osztálymise: 4. évfolyam 

9. h du., 
12. cs de. 

Ebédfizetés 

13. p Iskolai márc. 15-i ünnepség, rövidített 
órák 

15. v Nemzeti ünnep 

16. h A középfokú iskolák nyilvánosságra 
hozzák a jelentkezők felvételi jegyzé-
két 

19. cs 18 ó Apák napi szentmise és köszöntés 

19-20.  
cs-p 

A tanulói adatlapok sorrendmódosítási 
lehetősége 

Forrás: Internet 

Forrás: Makói VTV 

HÍREK 
 

Országos csapatverseny sikerek 
A HEBE Szolgáltaltató és Kiadó Kft. által szervezett 
országos csapatversenyek közül, a 2019 őszén 
megrendezett egyfordulós, „Mindent az erdőről” 
elnevezésű országos irodalmi és természetismereti 
megmérettetésen oklevelet kaptak csapataink: 
Horváth Hanna, Ratkay Viola, Varga-Harsányi Lau-
ra a 8., Kormos Szófia, Föedl Hédi, Takács Luca a 
9., Igaz Dorina, Juhász Regina, Székelyhidi Hanna 
pedig a 9. helyezést érték el. A 4.b osztályos tanu-
lóknak és felkészítőjüknek, Győrfi Józsefné tanítónő-
nek gratulálunk! 
 

Kiváló hittanos eredmények 
2020. február 8-án rendezték meg a 
Görögkatolikus Kerületi Hittanversenyt.  

A Hajdúdorogi Főegy-
házmegye öt esperesi 
kerületében: Budapesten, 
Debrecenben, Hajdúdo-
rogon, Nyíradonyban és 
Szegeden találkoztak a 
háromfős csoportok és 
felkészítőik.  

A SZIGNUM diákjai közül a Biró Tekla (5.a),  Juhász 
Laura (6.b) és Seres Tamás (6.a) alkotta csapat 1. 
helyezett lett, Horváth Bulcsú és Juhász Dávid (5.b) 
pedig az  5. helyet szerezték meg 5-6.-os korcso-
portban. Mindegyikőjük továbbjutott az Egyházme-
gyei versenyre, amelyet március 6-án rendeznek 
Debrecenben. Felkészítőjük Biró István atya volt, 
további sikereket kívánunk!  
 


