
 

 

  

XVIII. évfolyam 4. szám 2022. április 

2021/2022: FIGYELMES ÉV 

A Szignum Kéttannyelvű Egyházi  

Általános Iskola havilapja 

 

HÚSVÉT UTÁN 
(részlet) 

 

De húsvét lett! Feltámadott a Mester! 
HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal,  

könnyekkel! 
Húsvét után… futni a hírrel frissen! 
Húsvét után… már nem kérdezni  

mit sem! 
Húsvét után… új cél és új sietség! 

Jézus él! Nincs út, mely messze esnék! 
Húsvét után… erő, diadal, élet! 

Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet, 
Akik még mindig húsvét előtt élnek. 

(Túrmezei Erzsébet) 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK  
AZ ÉDESANYÁKAT ÉS A NAGYMAMÁKAT! 

 

Anyámnak köszönhetek mindent,  
ami vagyok. 

(Szent Ágoston) 

JÓZSEF ATTILA:  
TAVASZ VAN! GYÖNYÖRŰ! 
Tavasz van, tavasz van, 

 gyönyörű tavasz, 
A vén Duna karcsú gőzösökre gondol, 

Tavasz van! Hallod-e?  
Nézd, hogy karikázik 

Mezei szagokkal a tavaszi szél. 
Jaj, te, érzed-e? Szerető is kéne, 

Friss, hóvirághúsú, kipirult suhanás. 
Őzikém, mondanám,  

ölelj meg igazán! 
Minden gyerek lelkes, jóizű kacagás! 

Tavasz van, gyönyörű!  
Jót rikkant az ég! 

Mit beszélsz? korai?  
Nem volt itt sose tél! 
Pattantsd ki a szíved,  

elő a rügyekkel - 
A mi tüdőnkből száll ki a tavaszi szél! 
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KEDVES MAKÓI ALSÓ, FELSŐ TAGOZATOS ÉS KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK! 
 

Képzőművészeti pályázatot hirdetünk  
templomunk fölszentelésének  
250. évfordulója alkalmából 

 

250 éves a Szent István templom 

                  címmel. 

Erre a pályázatra várjuk sík jellegű, A/4 vagy A/3 méretű alkotásaitokat: 
ceruzarajz, festmény vagy fénykép kategóriában.  

Beadási határidő: 2022. május 15. 

Levelezési cím: Szent István Király Plébánia 
6900 Makó, Szent István tér 22./A 

Pályázataitokat személyesen is behozhatjátok a plébániára. 

A legjobb alkotásokat benyújtók értékes tárgyjutalmakban részesülnek. 

A beküldött pályázatokat kiállítjuk a templom terében, majd visszaadjuk az 
alkotóknak. A képek saját alkotások legyenek! 

A zsűri elnöke: Karsai Ildikó grafikusművész. 

Pálfai Zoltán plébános 

 

FELHÍVÁS! 
 

Támogassa adója 1%-ával és 
iparűzési adója 6%-ával a  

MAKÓI SZENT ISTVÁN EGYHÁZI 
ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY-t!  

Adószáma: 18450871-1-06  
Köszönjük, hogy  

ebben az évben is  
ránk gondolt! 

 

TELEFONOS ELÉRHETŐSÉGEINK 
 

Tisztelt Érdeklődők! 
A 62/213-052-es, vonalas számunk  
mellett, az alábbi mobilszámokon  

érhetnek el bennünket: 
20/298 8388 és 30/643 0310 

 

Kéréseikkel, kérdéseikkel  
bátran forduljanak hozzánk! 
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KATONA PÁL ATYA ISKOLAALAPÍTÁSI TEVÉKENYSÉGE MAKÓN (1989-1994) 

 
  Makó városában 1948-tól (az egyházi iskolák államosításától) 1991 szeptemberéig nem volt 
egyházi kezelésben lévő, vallásos nevelést biztosító iskola. 
   Csak az államosítás után 41 évvel kerülhetett sor arra, hogy újra egyházi iskola elindításáról 
lehessen tárgyalásokat kezdeni a városban. Még a rendszerváltás előtt, 1989 májusában meg-
hívták Katona Pál esperes-plébánost egy tanácskozásra, melyet Makó szociális ellátásáról tar-
tottak. Itt fogalmazták meg először, hogy szociális gondozókra lenne szükség. Erre reagált Kato-
na atya 1989. május 15-ei levelében, amikor jelezte Sarró Ferenc tanácselnöknek, hogy e mun-
kakörök ellátásához olyan felnőtteket szükséges nevelni, akik lelkileg is elkötelezettek erre a 
feladatra. Ezért kérte, hogy kapja vissza az egyház az államosított fiú polgári iskolát. Sarró 
Ferenc a kérést a Művelődési Minisztériumba továbbította, melyre Glatz Ferenc utasítására Platthy Iván főosztályve-
zető ezt válaszolta 1989. szeptember 18-án: „Várható, hogy a közeli jövőben az általános iskolákat fenntartók köre 
bővül, és akkor szó lehet a kérés teljesítéséről.” 
   Miután a rendszerváltást követő egyik legelső intézkedésként az 1990. évi IV. törvény a Magyar Katolikus Egyház 
bírósági nyilvántartásba vételét s ezáltal a szerzetesrendek jogi személlyé válását lehetővé tette, 1990 őszén Kato-
na atya indítványára Sánta Sándor polgármester meghívta az iskolanővéreket Makóra egy új egyházi iskola vezeté-
sére. A Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek (ma Boldogasszony Iskolanővérek) rendje 1990. december 
22-én elfogadta a felkérést. Bejelentették, hogy koedukált elemi iskolát indítanak 1991 őszén 1-4. párhuzamos osz-
tályokkal, későbbi felmenő rendszerben. 1991. január 25-én Gyulay Endre megyéspüspök engedélyezte, hogy a 
Makó-Belvárosi Plébánia területén általános és középiskola, esetleg óvoda is létesüljön. Éles viták, egyeztetések után 
Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete 37/1991. (III. 13.) MÖKT számú határozatával elvi hozzájárulását 
adta a Makó-belvárosi Egyházi Elemi Iskola beindításához a Kun Béla Általános Iskola Szent István téri épületében. 
Április 11-én határozatot fogadtak el az iskolaindítás legfőbb lépéseiről, ebben felkérték Katona Pál esperes urat a 
szervezési munkák megkezdésére – kitérve a református és evangélikus hívők iskoláz-
tatására is. 1991. április elején a minisztérium engedélyezte az iskola nevelési és ok-
tatási tervének használatát. 
   1991. április 24-25-én 158 tanuló iratkozott be az új oktatási intézménybe, melyet 
hivatalosan május 23-án alapított meg Gyulay Endre Szeged-Csanádi megyéspüspök. 
Felelősévé a Makó-belvárosi Római Katolikus Plébánia mindenkori plébánosát jelölte 
ki, vezetésével a Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővéreket bízta meg. Az 
iskola jogosulttá vált normatív és önkormányzati támogatásra. Az utóbbihoz az új köz-
oktatási törvény érvénybe lépése után Katona atya megállapodás kötését kérte az 
önkormányzattól, ami azonban a tervezett formában nem jött létre. 
   1991. május 30-án a plébános az önkormányzathoz fordult 8 tanterem és 2 udvari helyiség átengedése ügyében, 
egyben jelezte, hogy az 1993/94-es tanévre az egész épületet szeretné egyházi tulajdonba visszakapni. A kérés 
nagy vihart kavart, az állami iskola lehetetlennek tartotta teljesítését. Keczer Tamás, a művelődési osztály új vezetője 
ezért egy két évre szóló tervet dolgozott ki, ami alapján július 3-án létrejött az ideiglenes megállapodás: az épületet 
1991. szeptembertől megosztva használja a két intézmény (az első tanévben nyolc tanterem és egy alagsori helyiség 
az egyházi iskoláé, a mellékhelyiségek közösek), a fenntartási költségekhez arányo-
san, 48 %-ban járul hozzá az új iskola. A kiegészítő helyiségek kialakítása és az ok-
tatáshoz szükséges eszközök beszerzése az egyházi intézmény feladata. 
   A tanévnyitó 1991. szeptember 1-jén püspöki szentmise és ünnepélyes polgármes-
teri épületátadás keretében történt. Az intézmény október 31-én Habsburg Ottó je-
lenlétében fölvette a Szent István nevet, ugyanakkor Gyulay Endre fölszentelte az 
iskola kápolnáját. 
   Héjja Margit Alíz igazgatónővér már az első tanév megkezdésekor indítványozta, 
hogy 1992 szeptemberétől egyházi diákotthon is létesüljön az intézmény részeként a 
környező falvak gyermekei számára. A tárgyalások eredményeként 1992. június 22-én a Makó-Belvárosi Plébánia a 
Csanád vezér tér 12. szám alatti ingatlan két visszakapott helyiségében 30 fős kollégiumot alapított. A Szent Gellért 
Diákotthon hamarosan kicsinek bizonyult, Katona atya már 1993 decemberében további helyiségek átadását kérte 
az önkormányzattól: az erről szóló közös megállapodás 1994 tavaszán született meg. 
   Az első években még bizonytalan jogi keretek 1994 őszére, a hatévfolyamos gimnázium elindulására rendeződtek: 
az ekkor jogutódként létrejött Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium, Szent Gellért Diákotthon fenntartó-
ja a Szeged-Csanádi Püspökség, működtetője a Makó-belvárosi Plébánia lett.  

Összeállította és közreadta: Horváth János igazgatóhelyettes 
Fotók forrása: Historia Domus 1988-2014. 

Felhasznált irodalom: Az egyházi oktatás újjászervezése Makón 1989-1994-ben 
Budainé Keczer Csilla (A makói múzeum füzetei, 1995.; 32 p.) 
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ISKOLÁNK ÚJRAINDÍTÓJÁRA EMLÉKEZÜNK 
MAJOROSNÉ RÁCZ KRISZTINA IGAZGATÓ ASSZONY GONDOLATAI 

 
Tisztelt Elöljárók! Kedves gyászoló családtagok! Tisztelt Vendégek! 

 
   A Szignum közössége nevében állok itt úgy, mint gyermek, mint volt tanítvány, mint az egy-
házközségnek az a tagja, akinek életében Katona Pál atya volt az útnak indító, hosszú ideig 
a lelki vezető és mindenkor a támogató is. 
   „Isten munkatársai vagyunk” – mondta mindig. Ebben a mondatban benne volt az atya 
együttműködésre való nyitottsága és az a hit, amely minden korban – értem ez alatt a rend-
szerváltás előtti időket is – innovációkat teremtett, kapcsolatokat épített, utat tört. 
   Úgy ismertem őt, mint aki mer álmodni. Nagyokat álmodott és az álmai megvalósításába bevonta mindazokat, 
akik akkor körülötte voltunk.  
   Az egyházi nevelés fontosságát minden időben hangsúlyozta és amint lehetett, ki is használta azokat a lehetősé-
get, amellyel létrehozta – rögtön a rendszerváltás után –,a Magyarországon, vidéken elsőként újraindított –, akkor 
még egyházmegyei fenntartásban működő – Szent István Egyházi Iskolát, a mai Szignumot.  
   Hogy mennyire volt hiteles az ő akkori elgondolása, arra válasz az, hogy azok, akik az ő hívására érkeztünk az 
intézménybe, azóta is itt dolgozunk, és itt vannak az iskolanővérek is, akik nemcsak az iskola, hanem a város életébe 
is bekapcsolódnak. 
   Vele ismertük meg a szertartásokat, a templom és a plébánia tereit és élveztük az általa épített közösség bizton-
ságát.  
   Együttléteinkkor máig gyakran emlegetjük tanításait, történeteit. 
   Ő a jelenünk múltja, aki örökségét még életében a jövőre hagyta. Gondolatai és hite meghatározza az intézmény, 
a Szignum mai arculatát is, és bár az elmúlt 31 év alatt sok minden megváltozott, az iskola él és lelkében, imáiban 
örökké kötődni fog Katona Pál esperes-plébános egykori elképzeléséhez. Minden igyekezetünkkel azon fáradozunk, 
hogy méltók maradjunk ahhoz a világnézethez, amelyet tőle tanultunk és képviselünk. 
 

Nyugodjék békében! 
 

(Elhangzott: 2022. április 11-én, Katona atya gyászszertartásán) 

EMLÉK-OLDAL 

 

VÍZKELETI SZENTELT FÖLDDEL EGYÜTT TEMETTÉK EL KATONA PÁL ATYÁT 
 

   Gyászmiséjét a Makó-belvárosi Szent István Király Plébániatemplomban tartották, ahol 
38 esztendőn keresztül szolgálta a híveket. A szertartást követően a Kálvária utcai ka-
tolikus temető papi parcellájában helyezték örök nyugalomra. Szülőfalujából szentelt 
földet is tettek a koporsójára.  
   Gyászolók és emlékező sokaságával telt meg április 11-én délelőtt a felszentelé-
sének 250. évfordulóját ünneplő Szent István téri templom, ahol Katona Pál atyát 

ravatalozták fel. A címzetes prépostot, püspöki tanácsost és plébánost paptársai, családtagjai, szerzetesnővérek, 
tisztelői és hívei búcsúztatták el.  
   A gyászmisét Kondé Lajos pasztorális püspöki helynök, a Szegedi Dóm plébánosa mutatta be, aki szentbeszédében 
az elhunyt életére, munkásságára emlékezett vissza. – Pali atya 1937-ben született Felvidéken, Vízkeleten és gyer-
mekként élte át a kitelepítés borzalmas időszakát. Jó képességeinek köszönhetően a piaristákhoz került, ahol lelki 
élete formálódott. Kiss Ferenc atya példája sokat adott számára, aki támogatta, oltalmazta és segítette hivatása 
kibontakoztatását és abban, hogy igazi, jó pap legyen – emelte ki a szónok, aki hangsúlyozta: Katona atya papként 
mindig arra törekedett, hogy maga köré gyűjtse az embereket. – Állandóan bátorítani és lelkesíteni akart másokat. A 
szatymazi tanyavilág kihívásai után következtek a makói, hosszú, örömteli és küzdelmes évek. Fontos volt számára, 
hogy mindenkit Jézushoz segítsen, támogatta az elesetteket és a betegeket. Emellett lényegesnek tartotta, hogy a 
városban a keresztény közélet is formálódjon. Tudta azt is, hogy a fiataloké a jövő. Ezért volt bátorsága elsőként 
iskolát indítani, mert jól tudta, a tudás és a hit összetartozik – avatott be a nagyprépost, aki Katona atya szavait 
idézve zárta gondolatait: „Az az én hivatásom, hogy a Jézussal való találkozás lehetőségét mindenki számára meg-
teremtsem. Azt szeretném, ha mindenki élne ezzel és így jobbá válna.” 
   A gyászszertartáson részt vett Vízkelet küldöttsége is, akik a szülőfalu szentelt földjéből is hoztak az elhunyt kopor-
sójára.  
   Életének 85., papságának 60. évében hosszan tartó betegséget követően, 2022. április 4-én tért meg Teremtő-
jéhez Katona Pál atya. (A ravatala mellett felajánlott szentmisét követően a Kálvária utcai katolikus temetőben 
helyezték örök nyugalomra.) 

Szabó Anita 
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VELÜNK TÖRTÉNT 

REMEK ECL PRÓBANYELVVIZSGA EREDMÉNYEK A SZIGNUMBAN 
 

    Február 25-én iskolánkban középfokú angol ECL próbanyelvvizsgán vett részt összesen 19 szig-
numos tanuló.  
   Hét hetedikes és 12 nyolcadikos tanuló mérettette meg magát három készségből: olvasás,- szö-
vegértés, beszédértés és írásbeli szövegalkotás. A szóbeli beszédalkotást ezúttal nem mérték. 
   A sikeres középfokú nyelvvizsgához 60%, vagy 60% feletti összeredmény szükséges.  
   Nagyon szép eredmények születtek.  
   A hetedikeseknél 7 tanulóból 5 tanulónak 60% feletti eredménye lett.  
   A nyolcadikosoknál 12 tanulóból 7 tanulónak 60% feletti eredménye született, 4 tanulónak pedig 70% feletti lett 
az összeredménye.  
   Ezek a nagyszerű eredmények az angol nyelvi munkacsoport mindennapos magas színvonalú munkáját tükrözik, 
mely során közös célunk az, hogy tehetséges és fejlesztendő tanulóink idegen nyelvi kompetenciáikat a mindennapi 
életben is kamatoztatni tudják. 
   Még egyszer köszönöm az angol munkacsoport munkáját, hiszen ez közös munka eredménye. Résztvevő pedagógu-
sok: Gulyásné Auffenberg Noémi, Takácsné Kádár Erika, Bartháné Hell Gabriella, Baloghné Kovács Éva szaktanárok. 
 

                                                                           Baloghné Kovács Éva szervező, ECL szakmai vezető 

“SZÉPSÉG KOLDUSA 100” 
 

   Április 11-e a magyar költészet napja József Attila születésnapja okán. Éppen 100 éve jelent meg a 
költő makói verskötete Szépség koldusa címmel. A jeles alkalomból a város szavalóversenyt hirdetett a 
fenti kötet verseiből, melyen a felső tagozatosok közül 10 diákunk vett részt: Barát Zara Virág, Tari 
Boglárka, Czérna  Gergely, Major Kata, Szilágyi Kenese Lajos, Tóth Kevin Márk, Gyurkó Kristóf 
Szebasztián, Qunaj Leonita, Földvári Bernadett Viola, Puskó Petra Maja. Közülük Szilágyi Kenese ka-
pott 3. díjat, melyhez ezúton is gratulálunk.                                                    Mészáros Ildikó tanárnő 

 
   Az alsó tagozatot 6 szignumos diák képviselte. Martonosi Koppány (1.b),  Balázs-Győri Gá-
bor (2.a), Balogh Benett, Sali Martin (2.b), Halász Kristóf, Juhász Regina (3.b) eredményesen 
szerepeltek a megmérettetésen. A résztvevőket emléklappal és egy Szépség koldusa kötettel 
ajándékozták meg.  

Varga Erika tanítónő, alsós munkacsoport vezető 

A VÍZ VILÁGNAPJÁRÓL EMLÉKEZTÜNK MEG 
 

A víz világnapja március 22-én van, célja, hogy felhívja a figyel-
met a víz életfontosságú szerepére. Mi is megemlékeztünk az 1.b 
osztállyal erről az alkalomról. Megnéztünk egy videót arról, ho-
gyan tudunk takarékosan bánni a vízzel. Megbeszéltük, hogy mi-
lyen fontos szerepe van az emberek, állatok, növények életében, 

és összegyűjtöttük a vízi sportokat: úszás, vízilabda, kajak, kenu, vitorlázás. 
A tudatos vízhasználatot már gyermekkorban kell elkezdeni. Beszélgetés után rajzokat készítettek a gyerekek a té-
mával kapcsolatban. Nagyon ügyes munkák születtek. 
Víz nélkül nincs élet a Földön, ezért kötelességünk vigyázni rá!                                                   Dányi Beáta tanítónő 

DIÁK ARANYKÖPÉSEK – KÜLÖNLEGES FAJOK 
 

Ötödikes diákjaink új fajokat véltek felfedezni a János vitéz és a hagyomány elve szerinti helyesírás témá-
ban. A jámborszarvas bizonyára igen jólelkű jószág, míg a koboly (coboly) vadnyugati szellemű. És János vitéz egy 
giftmadár hátán üldögélve szelte át a hegyeket.                                                           Gyűjtötte: Mészáros Ildikó tanárnő 

KREATÍV 
Baloghné Kovács Éva pedagógusunk tanítványainak adott rajz órai feladataiból válogattunk:  

Téma: 6.a Utolsó vacsora (Szimmetria) 
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ERASMUS TALÁLKOZÓ TÖRÖKORSZÁGBAN 

 
   A Szignum április 4-től 8-ig kis küldöttséggel vett részt egy Erasmus+ nemzetközi 
találkozón. A Kiberbiztos iskolák c. projekt 5. közös rendezvényét a törökországi 
Fethiye városában tartották, ahol török, lengyel, spanyol, román és olasz társaik mel-
lett iskolánk négy 8.b osztályos tanulója (Kis Gabriella Luca, Kardos Réka Napsugár, 
Juhász Laura és Vizi Gréta) és két tanára (Mészáros Ildikó és Gulyás Attila) is részt 
vett a programokon.  
   Az első nap az ünnepélyes megnyitóval kezdődött, melyen tanulóink ügyesen meg-
állták a helyüket, míg előadták a Magyarországról, Makóról és a Szignumról készített 
angol nyelvű prezentációt. Délután sétahajóval kirándultunk a Földközi-tengeren.  
   Kedden már szakmai foglalkozásokon vettünk részt, de jutott idő az iskola falának 
dekorálására a „barátság olajfája” c. képpel és egy jó hangulatú koncertre is. Délután 
a tanulók vegyes csapatokban különböző ügyességi játékokat játszottak, míg a taná-
rok a projekt következő lépéseit beszélték meg. 
   Szerdán a környék természeti, történelmi és kulturális értékeit ismerhettük meg. Elő-
ször egy dzsámiban tettünk látogatást, ahol az imám (a hely vallási vezetője) tartott 
előadást az iszlám vallás alapelveiről, szokásairól és a Koránról. Utána Ölüdenizbe 
utaztunk, arra a csodálatos kék lagúnával ékeskedő nyaralóhelyre, amely ráadásul 
siklóernyős bázisával is vonzza a turistákat. A Babadag nevű hegyen 1200 m maga-
san kiépített siklóernyős központra kabinos kötélpálya vezet, a magasból mesés pano-
ráma tárul a szemlélő elé. Délután egy lakatlan görög városban sétáltunk, mely szo-
morú emlékhelye egy száz éve történt lakosságcserének. 
   Csütörtökön egy hegyvidéki település középiskolájában jártunk, ahol előadást hallot-
tunk a hely nevezetességeiről, az iszlám vallás böjti szokásairól a ramadán idején, 
majd a bocce nevű játékot próbáltuk ki. A következő látnivaló egy hagyományos esz-
közökkel működő szövőműhely volt. Ebéd után pedig túrázás következett egy még fel-
tárásra váró gazdag ókori város romjaihoz, mely a hegyek között alussza évezredes 
álmát a fenyőfák árnyékában. Ennek a helynek már a régi görögöket megelőző száza-
dokban is voltak lakói: a lükiai nép 86 boltíves sírja maradt fenn. Feljebb haladva a 
hegy tetejére, esővízgyűjtők, fürdőhely, versenypálya, templom, városfal és egy klasz-
szikus színháznak még romjaiban is lenyűgöző maradványai kerültek szemünk elé. 
   Pénteken egy kalandparkban tehettük próbára ügyességünket, majd a tengerparton 
elköltött búcsúebéd után a tartalmas hét programjainak zárása és a tanúsítványok át-
adása következett. Ezzel a találkozó hivatalos programja befejeződött, de a makói 
csoport még érzett magában annyi erőt és lelkesedést, amivel újra meglátogattuk az 
ölüdenizi kék lagúnát. Nagy öröm volt számunkra, hogy a török iskola 5 tanulója is ve-
lünk tartott, és az előző napok alatt szövődő baráti szálak tovább erősödtek ott és az 
esti séta idején is. 
   A tanulók közelről megismerkedhettek a török családok életével, mivel szállásadóik a 
helyi iskola egy-egy diákjának szülei voltak. Az első nap megilletődöttsége gyorsan 
elillant, és életre szóló barátságok alakultak a szemünk előtt. A hét programjai tovább 
mélyítették a gyerekek biztonságos eszköz- és internethasználatra vonatkozó ismerete-
it, de ízelítőt kaptak a 3D-s nyomtatásból és a web 2-es applikációk használatából is.  
   Mindig nehéz egy ilyen tartalmas hét után a búcsúzás, hullottak is a könnyek bősége-
sen, amikor szombaton el kellett köszönni a vendéglátó családoktól. Ám a projekt utolsó 
negyedéve nagyon intenzív: már az utolsó nemzetközi találkozóra készülünk, melynek a 
spanyolországi Merida város iskolája lesz májusban a házigazdája. 

Gulyás Attila tanár úr, pályázati referens 
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MAKÓI RÁSZORULÓKAT AJÁNDÉKOZTAK MEG HÚSVÉTRA 
   

   Tartós élelmiszerek gyűjtésére tett felhívást a nagyböjti időszakban a Makó-
belvárosi Szent István Király Plébánia. A hozzájárulók adománya helyi, nélkü-
lözésben élő családokhoz és magányosan élő idősekhez jutott el.  
   A makói római katolikus egyházközség önkéntesei évek óta szerveznek jótékony-
sági céllal gyűjtő akciókat. Az adventi időszakban az élelmiszer felajánlások mellett 
tűzifával is megajándékozták a rászorulókat. – Ezúttal étolaj, száraz tészta és kris-
tálycukor adományokat vártunk, emellett kaptunk konzerveket, édességet és lekvá-
rokat is. Érezhető az emberek segítőkészsége és jó szándéka. Az egyházközség híveinek pénzadományából pedig mi 
is vásároltunk még élelmiszereket. Az így összegyűlt mennyiségből közel harminc családnak sikerül majd az ünnepét 
szebbé tennünk – tudtuk meg a szervező csoport egyik tagjától, Szabóki Melindától.  
   A nagyböjt kezdetén meghirdetett gyűjtésbe sokan kapcsolódtak be, köztük a Szignum iskola diákjai, pedagógusai 
és ismeretlen adakozók is. – Kicsit kevesebb mennyiség gyűlt össze, mint más években szokott. Ez főleg amiatt lehet, 
hogy február vége óta, a háborús konfliktus miatt számos karitatív kezdeményezéshez lehetett már csatlakozni. Ezek-
ben sokan, nagy aktivitással és empátiával vettek részt. Jó volt megtapasztalni az összefogás erejét és azt, hogy a 
segítségnyújtás ökumenikus formában, minden felekezet részvételével zajlott a városban – tájékoztatott Pálfai Zoltán 
atya. Az idén felszentelésének 250. évfordulóját ünneplő Szent István Király templom plébánosa elmondta, az alka-
lomról az adományosztás során is megemlékeznek majd; jubileumi imát tartalmazó képeslapot is csomagoltak a do-
bozokba.  
   Az összegyűlt tartós élelmiszereket Húsvét előtt szállították ki családokhoz. – Mindenütt szeretettel vártak bennün-
ket és örömmel fogadták a felajánlásokat. Az elmúlt években a járványhelyzet miatt kevesebb lehetőség volt a sze-
mélyességre, de mindig a találkozásra helyezzük a hangsúlyt. Nem csupán ajándékot adunk, hanem időt is: beszél-
getünk és együtt is imádkozunk, tehát a lényeg a személyességben rejlik – avatott be Szabóné Varga Rózsa, az 
egyházközségi képviselőtestületének tagja.                                                                                                 (Sz.A.) 

HIT - ÉLET 

NYOLC KILOGRAMM JÓSÁGLISZTBŐL SÜLT A KALÁCS MAKÓN 
 

   A Szent István Király Plébániatemplomban Húsvét vasárnapján ételt szenteltek, a gye-
rekek pedig csoki tojásokat is gyűjthettek. Az ünnepre 8 kg jóságlisztből sült kalács és sós 
finomság, amelyet a szentmise után szétosztottak a hívek között. 
 

   Mozgalmas és mély lelki tartalmú napok előzték meg az ünnepet. – A nagyhét és a 
szent három nap az egész egyházi év szíve. Megváltásunk legmélyebb titkait járjuk 
körül. Két év kihagyás után különösen is fontos, hogy együtt, közösségben tarthatjuk 
meg a szertartásokat – tette közzé Pálfai Zoltán atya. – Mindaz, ami valóban jelentős, észrevétlen marad.  Ne 
hagyjuk, hogy a feltámadás erejét elnyomja bennünk a gyűlölet és az önzés sötét földje. Inkább forduljunk az üres 
sír felé; afelé, aki már nincs ott, de az új látásmóddal megláthatjuk őt – hangsúlyozta húsvétvasárnapi gondolatai-
ban a 250 éves templom plébánosa, aki keresztények legnagyobb ünnepén is nagyon fontosnak tartotta, hogy az 
eseménysorozat minden korosztályt megszólítson. 
   A Húsvétot megelőző nagyböjti időszakban jóságliszt gyűjtésére hívták a legkisebbeket.  A kezdeményezés során 
minden jótett után egy kanál liszt járt, amelyet a templomban gyűjtöttek. A hat hét során nyolc kilogrammnyi mennyi-
ség gyűlt össze, amelyből most az ünnepre kalácsot és sós finomságokat sütöttek, amelyeket szétosztottak a jelenlé-
vők között.  A vasárnapi szentmisén ezen felül is megjelentek az ízletes falatok: a családok kosarakban hoztak kalá-
csot, sonkát, kolbászt és bort, hogy azok a megszentelés után kerüljenek vissza az ünnepi asztalokra. A szép szertar-
tást követően a gyermekekre várt még némi izgalom, akiknek a templomkertben elrejtett több mint száz csoki tojást 
kellett megtalálniuk. Az édességvadászat az igazságosság jegyében zajlott: a felfedezett finomságokat egyenlően 
osztották szét a lelkes gyűjtők között. 
 
A Szent István Király templom Húsvét utánra is tarto-

gat közösségépítő programokat: április 23-án, 
szombaton egy játékos, vidám plébániai napra  

várják az érdeklődőket. 
 

A felszentelésének 250 éves 
jubileumát ünneplő templom 
új videó-sorozatot indított 
ÉRTÉK-TÁR(GY) címmel. Az 

egyes epizódokban az előadók a templom kincseire 
fókuszálnak és számos érdekességet osztanak meg 
a hellyel kapcsolatban.  



 

 

SZIGNUM OLDAL 

FÜRKÉSZ rovatba 
válogatta az IDB – 

 
 

TERMÉSZETES GONDOLATOK: 
Április:  
„Az utolsó hópehely utat enged 
a tavasz első bimbóinak. 
Hadd emlékeztessen  
a természet bennünket arra, 
hogy még a legnehezebb idők is véget érnek egyszer, 
és új élet kezdődik.”                                      (ismeretlen) 
 
Különleges anyák napja: 

Az ünnepi szokások alapvetően minden országban hason-
lóak, az édesanyák és a nagymamák legtöbbször virág-
csokrot vagy saját, kézzel készített ajándékot kapnak, 
vannak azonban érdekes egyedi szokások is. 

• Az Egyesült Királyságban a 
gyerekek nem virággal, hanem 
az előző napon elkészített 
„anyák süteményével”, azaz a 
Simnel tortával köszöntik az 
anyukákat. A Simnel torta egy 
könnyű gyümölcsös sütemény, amit marcipánnal von-
nak be és a közepét is marcipánnal töltik, a tetejét 
pedig 11 vagy 12 marcipángolyóval díszítik. 

• Svédországban egyben jótékonysági 
alkalom is az anyák napja. Ezen a napon 
a Nemzetközi Vöröskereszt kicsi mű-
anyag virágait vásárolják az emberek 
és tűzik ki a ruhájukra, a bevételből 
származó összeget pedig a rászoruló 
gyermekek és anyák kapják. 

• Ausztráliában mindenki különféle színű 
szegfűt visel a ruháján, kifejezve az 
édesanyák iránti szeretetet és megbecsü-
lést. Ha a feltűzött szegfű fehér, az azt 
jelenti, hogy az anya már nem él. 

• Hazánkban 1928-ban egy miniszteri 
rendelet a hivatalos iskolai ünnepélyek közé sorolta 
az anyák napját, ezért a magyar 
gyerekek versekkel és virággal kö-
szöntik édesanyjukat és nagymamáju-
kat. 

• A Nevelőotthonok Magyarországi 
Egyesületének kezdeményezésére 
Magyarországon 1990 óta az anyák napját követő 
hétfőn az anya nélkül nevelkedő gyermekek napját 
rendezik meg. 

 
Édesapákat,  
nagyapákat  

köszöntöttünk 
A Szent József-napi 
szentmise végén az 
elsősök adtak műsort 
és egy szál virágot az 
ünnepelteknek. 

Mindig légy figyelmes:  

Mindannyian kedves emberekkel sze-
retnénk körbevenni magunkat, olya-
nokkal, akikhez bármilyen problémá-
val bátran fordulhatunk. 

A kedvesség rendkívül erős lélekkel 
párosul, és ha a közelünkben van egy 
ilyen személy, akkor ez a fajta pozitív 
szemlélet ránk is könnyen átragadhat, amitől sokkal job-
ban érezzük majd magunkat. 

Egy perc humor:  

 

 

Gyere velünk moziba!:  

 

Filmajánló: A kis Nicolas és az elveszett kincs – francia 
vígjáték 

A kis Nicolas remekül érzi magát a bőrében: otthon a 
papa és a mama, az iskolában pedig ott vannak a have-
rok, akikkel mindig valami csínyen törik a fejüket. Csak-
hogy a papát előléptetik, ami költözéssel jár – az ország 
másik végébe! Nicolas el sem tudja képzelni, mi lesz vele 
a barátai nélkül. Úgyhogy nincs más megoldás, fel kell 
kutatni az elveszettnek hitt kincset, hátha az maradásra 
bírja a szülőket. 
 

Állati hírek: Pórul járt kiskedvencek 

A háziállatoknak megvan az a speciális képességük, 
hogy viszonylag könnyen tudnak hatalmas bajba keve-
redni. Ez a váratlan zűr pedig emberi szemmel nézve 
sokszor rendkívül vicces tud lenni. 

Macskák, akik nagyon rossz döntést hoztak. 
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BARÁT ZARA VIRÁG (5.B)  LOCSOLÓVERSE:  
 

Zöld erdőben jártam, piros tojást láttam.  
El akart gurulni: Szabad-e locsolni? 



 

 

KREATÍV 
Baloghné Kovács Éva pedagógusunk tanítványainak adott rajz órai feladataiból válogattunk:  

Téma: 6.a Utolsó vacsora (Szimmetria) 
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NYÁRI KERÉKPÁROS TÁBOR 

A Szignum Kerékpáros Baráti Köre idén is meghirdeti szokásos nyári táborát. Július 11-15. 
között Békéscsaba környékét járjuk be. Mindazok jelentkezését várjuk, akik szívesen teker-
nek naponta 70-90 km-t. A tervezett részletekről érdeklődni Horváth János tanár úrnál 
lehet. 

UTOLSÓ OLDAL 

HÍREK 
 

Nívódíjas gitáros 
A XIII. Tavaszi Gitártalálkozón Binecz Márton (7.a) saját korcsoportjának győzteseként nívódíj-
ban részesült. Felkészítő tanára: Rónai Dániel. Graulálunk! (Fotó forrása: MÁI és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola) 

Eredményes kisdiákjaink 
2.a osztályos tanulóink ismét öregbítették iskolánk hírnevét.  A Házasság 
hete alkalmából megrendezett egyházmegyei rajzpályázaton Sári Noé-
mi 1. helyezést, Gera-Panyor Viola 3. helyezést ért el. A szépség koldu-
sa 100 városi szavalóversenyen Balázs-Győri Gábor 2. helyezést ért el. 
Gratulálunk tanulóinknak és felkészítő pedagógusaiknak! 

SPORT, SPORT, SPORT 
A negyedik legjobb az országban 

Gera-Panyor Viola (2.a) a 2021/22. tanév országos döntőjében, az I. korcsoportos Diákolimpia 50 
méteres lány hátúszás kategóriájában IV. helyezést ért el. Gratulálunk a kiváló eredményhez! 

Dobogós úszó eredmények 
A Hódmezővásárhelyen rendezett Gyarmati kupa úszóversenyen Gera-Panyor Viola 
(2.a) nagyon sikeresen szerepelt.  50, 100 és 200 m háton 2. helyezést ért el, 50 és 
100 m gyorson pedig harmadik helyezett lett. (Fotók forrása: Panyor Krisztina fb olda-
la) 

A Nyuszi Kupán győzedelmeskedett 
A Békéscsabán rendezett Nyuszi Kupa elnevezésű úszóversenyen Gera-Panyor Viola 
(2.a)  50 m háton és 50 m gyorson aranyérmes lett, 100 m gyors versenyszámban 2. 
helyet szerzett. Gratulálunk! (Kép forrása: Panyor Krisztina fb oldala) 

 
Szivacskézilabdásaink sikerei 

Április 10-én, vasárnap a Szignum leány és fiú szivacskézilabda csapata is 
két-két mérkőzést játszott Makón az U8-as korosztályban. Mind a két gár-
da nagyon szoros mérkőzést vívott ellenfeleivel. Edzőjük: Kárász Sándor. 
Gratulálunk és további sikeres versenyzést kívánunk! 

 
Tehetséges focista 

Mohl Patrik (4.a) a Maros-menti Utánpótlás FC tagja, aki a nemzetközi tornákon az 
MTK vendégjátékosa is. Utóbbi csapattal Toszkánában részt vett a Nemzetközi Ifjú-
sági Kupán, amelyre 64 gárda nevezett be. A négynapos versenyen összesítésben 
Patrikék a 23. helyen végeztek, a mérkőzéseken a fiatal játékos 5 gólt rúgott. 
Gratulálunk a remek teljesítményhez.   

Kiadja:  Szignum Kéttannyelvű Egyházi Általános Iskola 6900 Makó, Szent István tér 14 - 16.  Telefon: 06 - 62/213-052 e-mail: szignum@szignum.hu  
web: www.szignum.hu Felelős kiadó:  Majorosné Rácz Krisztina Szerkesztő: Szabó Anita Fotó: Majoros Márton, Mészáros Ildikó Tördelés: Hudák Szabolcs  

Korrektúra: Horváth János 


