
 

 

        

XI. évfolyam 3. szám 2015. március 

A Szent István Egyházi  

Általános Iskola, Gimnázium  és Kollégium havilapja 

  NAGYBÖJT 
     "(...) Az Úr arra hív minket, hogy örömmel hirdessük az irgalom és a remény üze-
netét! Jó megtapasztalni e jó hír terjesztésének örömét, annak örömét, hogy meg-
osztjuk a ránk bízott kincset, hogy ezáltal vigaszt nyújtsunk a megtört szíveknek és 
reményt adjunk sok testvérünknek, akiket körülvesz a sötétség. 
   Ez azt jelenti számukra, hogy követjük és utánozzuk Jézust, aki a szegények és 
bűnösök felé ment, mint a pásztor az elveszett bárány felé, és teljes szeretetével 
tette ezt. Vele egyesülve bátran nyithatunk meg új utakat az evangelizáció és az 
emberi fejlődés terén. 

   Kedves Testvérek! Azt kívánom, hogy ebben a nagyböjti időben az egész Egyház készségesen és igyekvően te-
gyen tanúságot az anyagi, erkölcsi és lelki nyomorban élőknek az evangélium üzenetéről, amely az Atya irgalmas 
szeretetének hirdetésében foglalható össze, aki kész magához ölelni Krisztusban minden embert. 
   Olyan mértékben tudjuk ezt tenni, amilyen mértékben hasonlóak leszünk Krisztushoz, aki szegénnyé lett és gazdag-
gá tett minket szegénységével. A nagyböjt megfelelő idő arra, hogy megváljunk sok mindentől. Jót fog tenni, ha 
megkérdezzük magunktól, mi mindent tudunk nélkülözni azért, hogy szegénységünkkel segítsünk és gazdagítsunk má-
sokat. Ne felejtsük el, hogy az igazi szegénység fáj: önmagunk megfosztása valamitől nem lenne hiteles e bűnbánati 
távlat nélkül. Nem bízom abban az alamizsnában, amely nem kerül áldozatba és nem jár fájdalommal.(...)" 

(Ferenc pápa nagyböjti üzenete - 2014 forrás: internet) 

2014/2015: A MEGÚJULÁS ÉVE 

IN MEMORIAM…  
DR. SZALAI FERENCNÉ, 

TERIKE NÉNI 
 

  Az életnek nevezett 
vándorút kezdetén – 
amikor még fiatalsá-
gából adódóan hiá-
nyos az ember – bo-
lyongva jár-kel, sod-
ródik, figyel, vár, 
dolgozik, él, egy-egy 
jelentős találkozás 
meghatározó marad 
egész életére. Én ek-
kor találkoztam vele. 
A tudást, a bölcsességet, a tapasztalatot, embersé-
get, előrelátást, csendességet, temperamentumot, 
kiszámíthatóságot, méltóságot és derűt sugárzó lé-
nyével. Ő már nem keresett. Ő már birtokolt. Erőt és 
élni tudást. A mögötte levő évek egységet gyúrtak 
belőle, amelyet pedagógusi munkájában és család-
jában is kamatoztatni tudott. Vetett és aratott egy-
szerre.  
Most elment tőlünk. Fájó szívvel kívánunk családjá-
nak vigasztalódást és szeretettel őrizzük emlékét 
iskolánk falai között.  
Isten veled, Terike néni!  

Majorosné Rácz Krisztina tanárnő 

Tisztelt Szülők! 
Kérjük, adója 1%-ával ebben az évben is  

támogassa a SZIGNUM alapítványát!  
A kedvezményezett adószáma: 18450871-1-06   
A makói Szent István Egyházi Iskoláért Alapítvány                                               

A kedvezményezett technikai száma, neve: 
0011 Magyar Katolikus Egyház  

Köszönjük, hogy ebben az évben is ránk gondolt! 

LENGYEL-MAGYAR BARÁTSÁG HETE A SZIGNUM-BAN 
2015. MÁRCIUS 23-27. 

Barka 
bontó 

napsugárka, 
mézet gyűjtő 
kis bogárka, 
rügyfakasztó 
boldog zápor, 
csöpp levélke 
almaágról,  
fehér szirma 

meggyvirágnak, 
tavasz éke 
a világnak. 

(Donkó László: Tavasz éke) 



 

 

NAGYBÖJTI KISOKOS 
 
Nagyböjtben 40 napon keresztül (vasárnapok nincsenek 
benne) készítjük szívünket, lelkünket Húsvét szent örömé-
nek befogadására. Imádságunkat, böjtölésünket közö-
sen ajánljuk fel valakiért, valamiért – erre hetente kapunk 
javaslatot a kiosztott kis lapocskákon. 
„Jóság-liszt” – minden elvégzett jócselekedet = 
egy kiskanálnyi liszt, amit összegyűjtve heten-
ként hozzunk el a templomba! (Húsvét vasár-
napra készül el belőle a kalács ☺) 
Böjti napok: Hamvazószerda és Nagypéntek 
szigorú böjt; péntekeken tartózkodjunk a húsfogyasztástól 
és legyünk mértékletesek, gyakoroljuk a lemondást és 
önmegtartóztatást.  
Keresztút: Nagyböjt péntekjein kereszt-
utat járunk. Időpontja fél órával az esti 
Szentmise előtt, 17:30-kor, kivétel a 
Nagypéntek, amelynek helyszíne a Kálvá-
ria kápolna, időpontja 15 óra. 
„Böjti esték” – péntekenként az esti Szentmise után csalá-
doknál gyűlünk össze – imádság, Szentírásolvasás, ismer-
kedés, kis agapé a program. 
Márc. 19 (csütörtök) Szent József – Nagyapák, Édesapák 
ünnepe – köszöntésük az esti 18 órás Szentmisében lesz. 
Márc. 20-22 (péntek-vasárnap): TESZ-VESZ tavasz, 14 
órától, helyszíne a kollégium és a Szent Erzsébet ház ud-
vara, programja: udvarrendezés, kertészkedés, Maros-
parton szemétszedés 
Márc. 27. péntek este - 28. szombat: Plébániai lelki nap. 
Vezeti:   Szegheő József piarista atya Budapestről.  

Gyónási lehetőség vendég atyá(k)nál 
Márc. 29. Virágvasárnap – 9:00 ifjúsági Passió 
Szent Három Nap – reggelente 8-tól Jeremiás Siralmai 
énekes imádság; 
Nagycsütörtök: 17:00 kézműves foglalkozás a plébánián 
(tojásfestés) 
19:00 esti liturgia: az Oltáriszentség 
alapítása – lábmosás szertartása, oltár-
fosztás, Szentségimádás, A harangok 
elhallgatnak, „Rómába mennek” 
Nagypéntek: Jézus Krisztus szenvedése, kereszthalála – 
szigorú böjti nap 
15:00 Keresztút a Kálvárián 
18:00 esti liturgia – Passió, kereszthódolat, szent Sír, vir-
rasztás 
Nagyszombat: a „csend”, várakozás ideje 
Szent sír látogatás, egész napos lehetőség betérni a 
templomba 
20:00 Húsvéti Vigília (Feltámadási szertartás): tűzszente-
lés, Igeliturgia,  
Keresztségi liturgia, Eucharisztia liturgiája, feltá-
madási körmenet, újra megszólalnak a harangok 
Húsvét Vasárnap: 9:00 Ünnepi Szentmise, étel-
szentelés (ki-ki készítsen az ünnepi ételekből 
egy kosárkába – kalács, sonka, tojás, bor, 
csokinyuszi…, s hozza magával a templomba!) 
Mise után tojáskeresés a templomkertben 
Jóságlisztből sütött kalács elfogyasztása ☺ 
Húsvét hétfő 
9:00 Ünnepi Szentmise – locsolkodás ☺☺☺ 

Összeállította: Fidelis nővér 

 ÜNNEPLŐ - NAGYBÖJT 

VOLT EGYSZER EGY CSERKÉSZCSAPAT 
NEGYED ÉVSZÁZADA TETTEK FOGADALMAT ÚJRA AZ 596-OSOK 

   Különleges volt az idei március 15-e többünk számára; éppen 25 esztendeje tettünk foga-
dalmat Isten, haza és embertársaink szolgálatára a templomban. A szigorú próbázások után 
35-en váltunk ezen az alkalmon hivatalosan tagjaivá az 596. sz. Szent István Király Cserkész-
csapatnak. Az ünnepi szentmisét Kovács Mihály atya celebrálta 1990-ben és még 25 öregcser-
kész is megújította ekkor a fogadalmát. 
   Lelkes fiatalokként álltunk ott, tele tettvággyal és annak izgalmas érzésével, hogy most 
valami új, valami közös és nagyon jó dolog kezdődik – és így is lett. Kis túlzással, a forra-
dalmi ifjak lelkesedésével vágtunk bele életünk új korszakába.  
   Nagy kaland volt cserkésznek lenni, s nem csupán a táborozások, kirándulások miatt; még 
akkor is, ha kicsit csodabogaraknak tűntünk: tollas kalappal, gubacsos nyakkendővel, a lá-
nyok az utált nadrágszoknyával…  Személyes életem meghatározó korszaka volt és ma-
radt a cserkészet. Máig tartó barátságok, rengeteg élmény, a cserkésztudományok, a közö-
sen megélt túrák és ünnepek, az ifi hittan és az őrsi foglalkozások, a tánctanfolyamok, a 
rengeteg nevetés…  Minden hétvégét és a nyár nagy részét együtt töltöttük több mint tíz 
évig. Nem sajnáltuk az időt a közösségi programokra, szerettünk cserkésznek lenni. Össze-
tartott bennünket a templom, a céljaink, Imre fáradhatatlan szervezőereje, Katona atya tá-
mogatása, a csapat lelkesedése.  Akkor is tudtam, hogy jó helyen és barátok közt ☺ va-
gyok, de az igazi értékeit és mindazt, amit a cserkészévek alatt útravalóként kaptam, a mai 
napig hasznosítom és érzem és igazán csak mostanában értem.  Sokan ott kezdtük el bonto-
gatni későbbi tudományunkat; az éneklést, a zenélést, újságírást, az építést, a szerelést, a 
vezetési feladatokat...  
   Huszonöt év gyorsan elrepült, a csapat emlékekben és a „te is tudod-én is tudom, sose 
leszel idegen” személyes találkozásokban létezik; a képek megfakultak, de az élményeken, 
az összetartozás érzésén mit sem tudott az idő koptatni.  Büszke vagyok erre a csapatra és szerencsésnek érzem ma-
gam, hogy a tagja lehettem. Mindenkinek olyan kamasz élményeket és társaságot kívánok, amelyre negyed évszá-
zad múltán is szeretettel és nosztalgiával tud visszagondolni.                                                             Szabó Anita 



 

 

MŰVÉSZETI NAGYÍTÓ 
Locsolkodás 
   A locsolás az emberiséggel csaknem egyidős ter-
mékenységkultusszal van kapcsolatban, ugyanakkor a 
vízzel való meghintés utal a keresztség jelére és tar-
talmára.  
Ez a főleg vidéken elterjed szokás ősi termékenység-
varázsló rítusból ered. Régebbi időkben a fiatal 
legények csapatokban járták a falvakat, és vízzel ala-
posan meglocsolták a leányzókat. A lányok hálából, 
hogy nem maradtak szárazak, hímes tojásokat osztogat-
tak nekik. Persze a húsvéti locsolóversek sem maradhat-
tak el, népköltészetünk gazdag tárházát kínálja a külön-
böző rigmusoknak. Később ez a szokás is mod-
ernizálódott, a fiúk nem csapatokban mentek a lányok-
hoz, és előkerültek a kölnisüvegek is. A lányok pedig 
megvendégelték és megjutalmazták őket.  
Barka 
   A barka bolyhos virágainak 
különleges gyógyerőt tulajdonítottak a 
régiek. Ha a családi tűzhelybe dobták, 
megóvta a házat a bajoktól, lenyelve 
pedig gyógyszerként elmulasztotta a 
torokfájást. 
Bárány 
   A legősibb húsvéti jelkép a bárány. Eredete a Bib-
liában keresendő. Az ótestamentumi zsidók az Úr par-
ancsára egyéves hibátlan bárányt áldoztak, s annak 
vérével bekenték az ajtófélfát, hogy elkerülje őket az Úr 
haragja. A húsvéti bárány Jézust  is jelképezi. A Bib-
liában Krisztus előképe volt az a bárány, amelyet a 
zsidók Egyiptomból való kimenetelük alkalmával ettek, 
és amelyet nap mint nap feláldoztak a jeruzsálemi tem-
plom oltárán.  
   Az Újtestamentumban Jézus Krisztus az emberiség 
váltságára jött a földre: "Krisztus a mi bárányunk, aki 
megáldoztatott érettünk". 
Nyúl 
   A másik húsvéti állat, a húsvéti nyúl megjelenésének 
magyarázata már jóval nehezebb. Az ünnep ter-
mékenységgel kapcsolatos vonatkozásában magyarázat 
lehet a nyúl szapora volta. Mivel éjjeli állat, a holddal is 
kapcsolatba hozható, amely égitest a termékenység 
szimbóluma. Nyúl és tojás ősi kapcsolata a kutatók 
szerint a germán hagyományok alvilági istennőjének 
legendájában jelenik meg: eszerint a nyúl eredetileg 
madár volt, s az istennő haragjában négylábú állattá 
változtatta. E különös tulajdonságú állat hozzánk is né-
met közvetítéssel került, de kialakulását homály fedi.  
   Az is lehet, hogy tévedésről van szó, mert régen egyes 
német területeken húsvétkor szokás volt gyöngytyúkot 
ajándékozni tojásaival együtt. A gyöngytyúk német neve 
Haselhuhn, röviden Hasel. A félreértés abból is eredhet, 

hogy németül a nyúl neve Hase. Mindenesetre a to-
jáshozó nyúl igen népszerűvé vált, a múlt század végén 
a képes levelezőlapok elterjedésével igen sokfelé elju-
tott. 
A tojás 
   A tojás az élet újjászületésének, 
a termékenységnek legősibb 
jelképe. Bármilyen kicsi is, képes a 
világegyetem nagyságát s az 
élettelenből az élőbe való átme-
net rejtélyét jelképezni.  
   Fontos szerepe van a húsvéti étrendben is, de a to-
jások színezése, díszítése is régi korokra nyúlik vissza. A 
leggyakrabban használt szín a piros, magyarázatát a 
színek mágikus erejébe vetett hit adhatja. A pirosnak 
védő erőt tulajdonítottak. A tojások piros színe egyes 
feltevések szerint Krisztus vérét jelképezi. A tojásfestés 
szokása, s a tojások díszítése az egész világon elterjedt.  
   A tojásfestés népszokásként elsősorban Kelet-
Európában  maradt fenn a XXI. századig. Eredetileg 
egyszínűek voltak, pirosas színüket növényi festőan-
yagoktól kapták. Erre szolgált a vöröshagymahéj, a 
börzsöny, a bíbortetű. Később kialakultak a feliratos 
tojások. A díszítést viasszal "írták" a héjra, melyet festés 
után lekapartak. Lehetett a szöveg név, üzenet, esetleg 
a keresztény jelképek valamelyike. A minták ismerői to-
jásfestéssel foglalkozó asszonyok voltak, akiktől a lán-
yok megvásárolták azokat. 
   Különböző tojásgyűjtő népszokások vannak, melyek 
célja, hogy a legények minél több tojáshoz jussanak a 
tojásjátékokhoz. Egyik ilyen játék például a Kecskemét 
környékén ismert tojásütés, tojáskoccintás. Ketten 
egymással szemben állva a tojásokat egyre erősebben 
összeütögetik, s az nyer, akié épen marad. Másik játék a 
tojással való labdázás. Úgy tartották, hogy aki a feléje 
dobott tojást elejti, még egy esztendeig nem leli meg a 
párját.  
   Romániában a látogatók vitték a gazdának a tojást, 
megütögették vele, s közben köszöntést mondtak: 
"Krisztus feltámadott." Voltak azonban különleges fel-
használásai is a tojásnak. Igen sok helyen szerepeltek a 
tojások, mint szerencsét hozó amulettek.  
   A görögök azt a tojást, melyet a tyúk először tojt 
nagypénteken, varázserejűnek tartották.  
Német hiedelem szerint, húsvét reggel egy tojáson átné-
zve meg lehet látni a benne táncoló bárányt.  
A tojás, a belőle kikelő madárral, a sírjából feltámadó 
Krisztust is jelképezi, amellett, hogy a termékenység ősi 
jelképe is. A téli időszak utáni első tojások éppen húsvét 
idejére estek, valószínűleg ezzel függ össze, hogy az 
emberek a tavasz érkezése feletti örömüket a tojások 
kifestésével, hímzésével fejezték ki. 

Brzózka Marek tanár úr 

ÜNNEPLŐ 

ALSÓ TAGOZATOS ISKOLAI SZAVALÓVERSENY 
Iskolánkban március 2-án tartottuk meg a hagyományos alsó tagozatos szavalóversenyt, amelyen a következő 
eredmények születtek: 1-2. osztályos korosztály: I. helyezett: Kaposvári Dorina 1.b, II. helyezett: Hudák Mátyás 2.a, 
III. helyezett: Bartha Ágota 1.a; 3-4. osztályos korosztály: I. helyezett: Szekeres Petra 4.a, II helyezett: Dékány 
Marcell 3.b, III. helyezett: Sóki Lorina 3.b 

Sok szeretettel gratulálunk minden versenyzőnek!                                                                                                  
Barócziné Jantos Éva tanárnő 



 

 

ÜNNEPLŐ 

A SZIGNUM MÁRCIUS 15-I MEGEMLÉKEZÉSE 
• részlet a 9.G osztály ünnepi műsorából - 

•  
5. JELENET: A MÚZEUMNÁL 
Vasvári: Ez igen, Uraim! Ennek a tömegnek lesz ereje! 
Együtt ki tudunk állni a hazáért, nemzetünkért! Most hall-
gassuk meg a követeléseket!  
 
Jókai: 12 pont  (Tömeg: Akarjuk… Unio!, Szabadság, 
egyenlőség, testvériség!) 
 
Petőfi: Szabadítsuk ki Táncsicsot! Vonuljunk mind a bör-
tönhöz! 
Gábor Áron rézágyúja – a (Miklai Gergő – trombitakísé-
ret, közös ének) 
 
6. JELENET: A BÖRTÖN ELŐTT 
Vasvári: Uram! Táncsicsért jöttük! Adja ki a foglyot a 
népnek! (Tömeg: Adják ki!… ) 
Börtönőr: Nem adom! (Tömeg: Adják ki!… ) 
Vasvári: Ellenállásnak nincs értelme! Sokan vagyunk, bár-
kit legyőzünk! (Tömeg: Adják ki!…) Táncsics egész ifjúsá-
gát a sajtószabadságnak áldozta. Szabad a sajtó, le-
gyen szabad ő is! Jellemes ember, érdemei elévülhetet-
lenek… 
Börtönőr: Megadom magam.  
(Kihozzák a vállukon) 
Táncsics beszéde: Uraim! …mindig és mindenütt maguk a 
polgárok, és pedig a vagyontalan munkások oltalmazták 
a szabadságot, vagy szerezték vissza, ha az már elve-
szett vala… Nem tétlenkedtem a fogva tartás idején: 
írtam, amennyit csak tudtam: nyelvészetről és politikáról.  
Éljen a haza! Hálával tartozom Maguknak! Eddig nem 
láthattam sem feleségemet, sem gyermekemet. Köszö-
nöm! 
Bulyovszky: Este találkozunk a Színházban. Hozd az asz-
szonyt is! Szép előadás lesz!  
 
7. JELENET: A NEMZETI SZÍNHÁZBAN 
Részlet a Hunyadi László c. operából – a fiúk éneke; a 
tapsrendre bejönnek Laborfalvi R. és a másik színésznő is   
Laborfalvi R.: Láttad a 
tömeget? Ötperces vas-
taps! 
 
Színésznő: Pedig két éve 
nem játszottam Gertrudist!  
 

Laborfalvi R: Meg sem látszott a darabon! Micsoda erő 
sugárzott belőled, mikor Bánkra támadtál! 
Színésznő: Eléggé elfáradtam. Nincs kedved meginni 
valami frissítőt? 
Laborfalvi R.: Menjünk! 
 
8. JELENET: A SZÍNHÁZ BÜFÉJÉBEN (a Pilvax díszlete) 
Irinyi: Nagyszerű volt ez a nap! A Bánk bán méltó meg-
koronázása. Uraim! Egy italra maradunk? 
Jókai: Én a magam részéről elintézek egy fontos ügyet. 
Ha megbocsátotok… (kilép, találkozik a színésznőkkel) 
  
Jókai: Jó estét, kisasszonyok! Csodás előadás volt! Meg-
hívhatom Önöket egy italra? 
Laborfalvi R.: Kérem.  
Színésznő: Köszönjük. 
Jókai: Látták a tömeget? Ez egy igazi forradalmi nap 
volt. Bejártuk Budát, Pestet, … 
Laborfalvi R.: Talán maga a nap hőse, Jókai Mór? 
Jókai: Magam volnék. Honnan tud Ön erről? 
Színésznő: Délután 3-kor jöttünk el a múzeum előtt. Ott 
rikoltozott egy szedett-vedett csoport… 
Jókai: Micsoda?!!  Ekkor vívtuk ki a szabadságot! Elmond-
tuk a követeléseinket… fontos dolgok történtek ott! 
Színésznő: Én csak egy gyülevész népséget láttam, kia-
báltak össze-vissza! De nem szeretnék vitába keveredni 
egy forradalmárral! 
Laborfalvi R.: Hogy mondhatsz ilyet? A magyar szabad-
ság kivívásáért harcoltak! Ők a haza hősei! 
Színésznő: Akkor itt hagyhatlak a hősöddel? Otthon en-
gem is vár a férjem. 
Jókai: Viszontlátásra, asszonyom!  
Színésznő: Köszönöm 
az italt, maga tehát 
nemzeti hős! 
(Színésznő kivonul, 
zenei aláfestés) 
Jókai: Maradunk még, 
vagy hazakísérhetem, 
Róza kisasszony?  
Laborfalvi R.: Persze, 
hazakísérhet. Induljunk!  
 
9. JELENET: ÚTON 
Fa leszek, ha fának vagy virága – lépéskoreográfia, kokár-
datűzés, rózsaátadás, palástterítés 
SZÓZAT közösen énekelve 

 
Közreadja: Mészáros Ildikó tanárnő 

NEMZETKÖZI SIKER SZABADKÁN 
   A szerbiai Szabadkán minden év februárjában kerül megrendezésre a Femus elne-
vezésű fúvós hangszerek versenye a helyi Electe egyesület szervezésében. A versenyen 
évről évre egyre több fiatal méretteti meg magát négy korcsoportban, fuvola, klarinét 
valamint szaxofon-tudásukról számot adva. A verseny zsűrije nemzetközi, magyar, 
szerb illetve szlovén művészek értékelik a bemutatott produkciókat.  
   Az idei évben 4 országból (Bosznia, Magyarország, Szerbia és Szlovénia) mintegy 
140 fiatal nevezett a versenyre, amelyen egyedülálló makói siker született: iskolánk nyolcadik osztályos tanulója, 
Csapó Boglárka korcsoportja legmagasabb pontszámával arany első díjat nyert és így kvalifikálta magát a gála-
koncertre, ahol mindössze 11 fiatal mutatkozhatott be. Boglárka előadásából a zsűri a magával ragadó zeneiséget 
és a különösen tiszta hangzást emelte ki.  
   Köszönjük szépen a felkészítést Csikotáné Erdei Eleonórának és a zongorakíséretet Horváth Andreának.  



 

 

Makó város arculatát és benne a vallásos lakosság életét döntően alakították jeles katolikus egyházi és világi személyek. Illő 
nekünk, utódoknak, hogy megemlékezzünk életpéldájukról, tanuljunk tetteikből, műveikből. Ezt a sorozatot az ő tiszteletükre 
szenteljük. 

MAKÓI EGYHÁZI PANTHEON 
MAKÓ HÍRES SZÜLÖTTE: DR. CSEPREGI IMRE PRELÁTUS (4. RÉSZ) 

   Csepregi kezdeményezte az önálló újvárosi plébánia fölállítását. 1932. július 22-én megtekintette 
a mezőkopáncsi templomromot, és elhatározta annak régészeti föltárását és helyreállítását. E célból kezdeményezte a 
Csanád vármegyei Történeti és Régészeti Társulat újjáalakítását. A megújult templom felszentelésre 1936 júliusában ke-
rült sor, Glattfelder Gyula csanádi püspök által. Javaslatára a Csanádvármegyei Könyvtár című könyvsoro-
zat régészeti témájú kötetekkel gazdagodott. 
   Meghívta a szegénygondozó nővéreket Makóra, akik 1933 szeptem-
berében vették át a szegényház vezetését. Csepregi hívására érkezett 
két Miasszonyunkról nevezett iskolanővér és három világi tanerő a katoli-
kus iskolába. Felvette a kapcsolatot a szervita rend vezetőivel, és szóbeli 
megállapodást kötött velük a fiúinternátus és a helybeli kórházi lelkész-
ség ellátásáról. 
   Csepregi érdeme, hogy befejeződhetett a katolikus elemi és fiúpolgári 
iskola félbe maradt építkezése. 1933 októberében a csanádi püspök már 
meg is áldhatta az elkészült épületrészt. Irányításával elkészült a Szent 
István-plébániatemplom kőkerítése. a templomhajó északi oldalajtajához 
csatlakozva kápolnát építtetett, amiben méltó körülményeket biztosított 
a Havi Boldogasszony kép elhelyezésére. A képről készült kutatásait ön-
álló kiadványban is közzétette. 1932 tavaszán a templomkert rendezé-
sekor a főkapu mellett bástyatorony alapjára bukkantak, amit román stílusban rekonstruáltatott. Megújította a főoltárt is 
tiszta vörös és fehér márványból, a főoltár melletti pilléreket is márvánnyal borította be. A lourdes-i Szűzanya-szobor 
kihelyeződött a templomkertben épült barlangba, a főoltárképet megtisztították a rárakódott szennyeződésektől. Csep-
regi az eddig raktárként használt helyiséget oratóriummá alakította át. A római katolikus temetőben Loós János tervei 
alapján ravatalozót építtetett. 
   1932-ben indította útjára a Makói Katolikus Tudósító című lapot, ami havonta két alkalommal jelent meg. Három évvel 
később megvette a Gaál-nyomdát, és ezután már a városban nyomták az újságot. A nyomda megvásárlásával Csepregi 
azt tervezte, hogy ezután egy katolikus szellemű politikai hetilapot adhat ki.  
   1938-ban a Szent István jubileumi év alkalmából Budapestre vezetett egy nagyobb csoportot. Június 28-án a Szent 
Jobb Szegedre érkezett, ez alkalomból Csepregi filléres vonattal zarándokolt el a hívekkel a Fogadalmi templomba. 
1938-ban eltökélt munkájának köszönhetően megalakult a Makói 596-os Szent István Cserkészcsapat fúvószenekara. 
A cserkészekkel később is jó kapcsolatot ápolt.  1940-ben Csanád vármegye felterjesztette a polgári érdemrend III. osz-
tá lyú kereszt jé re ,  amelyet  Fejér  Mik lós fő i spántó l  vehetet t 
. Kárpátalja visszacsatolásakor a Kassán megrendezett ünnepségen is részt vett. 
   1942-ben kezdeményezte Makó monográfiájának megírását. 1944-ben közben-
járt a keresztény hitre áttért zsidók érdekében a polgármesternél; neki köszönhetően 
jelöltek ki számukra lakhelyeket. A gettó felszámolása után a polgármesternél pró-
bálta kieszközölni, hogy a hitújoncokat a már megkereszteltek közé sorolják, ered-
ménytelenül próbálta elérni, hogy a konvertitákat ne deportálják. 1944. szeptember 
26-ától, Makó szovjet megszállásának napjától kezdve naplót vezetett 1953-ig. A 
háromezer oldalas, fölbecsülhetetlen értékű kéziratot az utóbbi években könyv for-
májában kiadták. 
   Csepregi aktívan támogatta a bogárzói lelkészeket és híveket: 1942-ben felépült 
a lelkészlak, egy évvel később pedig kiharcolta a Páduai Szent Antal-
templom bővítését, renoválását. 1944 novemberében, a szovjet hatalomátvétel után 
létrejött a városban a Képviselő-testületet Ideiglenesen Pótló Bizottság, aminek Csep-
regi is tagja volt, a szociális feladatokat intéző társadalmi bizottság tagjaként az 
élelmiszersegélyek célba juttatását és a ruhaneműk osztását irányította. 
   A katolikus körben színpadot építtetett, amin minden héten művelődési előadáso-
kat tartottak. A cserkészek dramatizált balladákat adtak elő, de a hangversenyek, 
vetítéssel kísért előadások, és a dalárdák fellépései is népszerűek voltak. Megszer-
vezte a nők Mária kongregációját, a Credo férfi egyesületet, és a katolikus népszövetség helyi szervezetét is. 
   Hamvas Endre püspök Csepregit bízta meg az 1948-as makói Mária-napok megszervezésével. Rendbe hozták az or-
gonát, Csepregi meghívta Mindszenty József hercegprímást is az eseményre. Az esztergomi érsek május 22-én érkezett 
Makóra, itt töltött ideje alatt a plébánián tartózkodott. 1948 májusában a makói Szent István téren több tízezres tömeg 
követelte, hogy a kormány vegye le napirendről az államosítási elképzeléseit. Csepregi Imrét a törvény elfogadása előtt 
néhány nappal a város kommunista polgármestere felszólította, hogy garantálja a templomba járók körében a „rend és a 
csend” fenntartását, amíg az iskolaállamosítás lezajlik Makón. Ezzel párhuzamosan a hatóságok kiadták az elfogatópa-
rancsot Csepregi ellen. Ezt végül nem foganatosították, mert az egyházközség belátta, hogy nem tehet semmit.  

Szűcs Tamás tanár úr 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 



 

 

FŐZNI ÉS LOVAGOLNI (IS) TANULNAK DIÁKJAINK 
 

   Intézményünk a „Mozgásprogramok és egészségfejlesztési alprogramok a SZIGNUM általános iskolában” című pá-
lyázat megvalósítója. A TÁMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0155 kódjelű projekt által számos, az egészségtudatos életmó-
dot és rendszeres testmozgást népszerűsítő program szervezésére kaptunk lehetőséget. A nyolc nagyobb témakört he-
tenkénti foglalkozásokon keresztül sajátítják el a résztvevő diákok. Először az „ismerkedés a lovaglás alapjaival” és a 
„főzési alapismeretek” élményórákba pillantunk be.  
 
Főzés 
  Az egészségpályázat keretében ismerkednek hetente egy alkalommal, ötödik 
évfolyamos diákjaink az ételkészítési eljárások alapjaival. A foglalkozásokon rö-
vid elméleti áttekintés után, 3 csoportban változatos ételek főzésével próbálkoz-
nak. Egy-egy ételt a különböző csoportok más-más ízesítésben készítenek el, majd 
mindenki megkóstolja a variációkat. Az elkészült ételeket értékelik, majd kiválaszt-
ják a legfinomabbat. A recepteket mindenki saját kis füzetében gyűjti. Az eddig 
elkészült ételek között szerepeltek már szendvicsvariációk, pizzák, milánói, bolo-
gnai makarónik, spagettik, de az édességek is terítékre kerültek úgymint muffinok 
vagy kókuszgolyók. A résztvevők között nagy sikere van a főzésnek, reméljük so-
kan otthon is hasznosítják a megszerzett ismereteket. 

Borsosné Majoros Melinda tanárnő 
Lovaglás 
   Iskolánk egy pályázat révén az eddig is kiemelt helyen kezelt egészségre neve-
lést (egészség napok) most még inkább a figyelmünk középpontjába állította. A 
projekt adta lehetőségből az egészségre nevelés kapcsán péntek napközi idejé-
ben vehetnek részt a gyerekek különféle játékos módon az  egészségesebb élet-
módra nevelő, azt begyakorló, kipróbáló feladatokon, képzéseken. E sokféle szí-
nes lehetőség közül a lovaglás talán az egyik legnépszerűbb tevékenység. A 
programba bekapcsolódó minden gyermeket elviszünk lovagolni, ez csoportokban 
történik; 4-5 egymás utáni péntek jut minden 10-12 fős csoportnak. Jelenleg ép-
pen a 3. évfolyamosok örülhetnek ennek a lehetőségnek. Már nagyon várták. A 
kisbuszban, amely rendszeresen Makó város egyik városszéli lovardájához visz 
bennünket, maguk kreálta lovaglásról szóló énekecskét dúdoltak. Amikor megér-
keztünk néhányan félve látták, hogy hozzájuk képest a pacik igen nagyok. Kedves 
nyugodt lovaink vannak, ez felbátorította a gyerekeket. Három lovat vezetnek 
egyszerre körbe futószáron, ennyi fér el  a fedett területen, itt védve vagyunk 
esőtől-széltől. A gyerekeknek nagy élmény volt felülni ezekre a szép állatokra,  büszkén, boldogan lovagoltak a 
rájuk jutó alkalmankénti kb. 25 percben. A várakozók közben krétával rajzolgattak, nem egyszer éppen lovakat, 
beszélgettek a lovaglásról, figyelték a lovak mozgását a társaiknak adott tanítást, néhánynak matematikázni, vagy 
angolozni támadt kedve. Mind a két ötletet igen támogattam, mert eszek a szakterületeim. 
Láttam azt is, hogy az egyik gyermek annyira megszerette a lovakat, hogy az uzsonnára kapott almát is elhozta a 
lovacskának, és lovaglás végeztével az oktató segítségével megetette az állatokat. A gyerekek elmesélték, hogy 
többen is kérik szüleiket, hogy nyári táborra ebbe a lovas iskolába jöhessenek, ahol látnák is őket szeretettel.   
A legtöbb gyerek természetszerűen szereti az állatokat, de ha ilyen közvetlen és rendszeres kapcsolatba tud velük 
kerülni az egy életre meghatározó élménnyé válhat számukra. Ki tudja, merre veti őket az élet majd felnőtt koruk-
ban, de az biztos, hogy az állatok, lovak szeretetében egy kicsit növeltük őket, és gazdagabbak lettek általa. 

M. Dominika nővér, kísérő tanár 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

KÖSZÖNET A KERÉKPÁRTÁROLÓKÉRT! 
Kedves Szülők! Két évvel ezelőtt támogatásukat kértük diákjaink kerékpárjainak megfelelő elhelyezése érdekében, 
tároló építéséhez. Az Önök segítségével 35.000,- Ft-tal egészíthettük ki alapítványunk erre a célra rendelkezésre 
álló pénzállományát, így elkészült 10 db tároló állvány, amelyet tanulóink már igénybe vehetnek. Célunk további 
fejlesztésekkel ezt az állományt bővíteni, hogy még 40-50 kerékpár elhelyezésére alkalmassá váljon a terület és 
így biztonságosan és rendezett módon lehessenek a közlekedési eszközöket tárolni . Korábbi terveinkben egy fe-

dett helyiség kialakítása szerepelt, ez azonban nem fedné le az összes tárolt kerékpárt? 
bővítésére viszont nincs elegendő forrásunk egyelőre, ezért az elkezdett építmény vissza-
bontásra kerül és faanyagából elképzeléseink szerint padok fognak készülni az udvarra. 
Hálásak vagyunk eddigi támogatásukért, türelmükért. Kérjük, praktikus ötleteikkel, esetle-
ges anyagi támogatásukkal továbbra is segítsék közös munkánkat. 
         Köszönettel: 

Szűcs Péter igazgató 



 

 

MAGYAR OLDAL 

325 ÉVE SZÜLETETT 
MIKES KELEMEN ÍRÓ, UTAZÓ (1690-1761) 

 
   Mikes Kelemen (1690-1761) régi irodalmunknak - 
Pázmány Péter mellett - egyik legkiválóbb prózaírója.  
   1690-ben született az erdélyi Zágonban református 
köznemesi családból. Atyját korán elvesztette: Mikes 
Pált, a Thökölyhez hű nemest 1691-ben a császáriak 
elfogták és halálra kínozták. Édesanyja újra férjhez 
ment, és fiával együtt katolikus hitre tért. A kolozsvári 
jezsuita kollégiumban tanult. 17 éves korától kezdve mint 
belső inas, majd mint kamarás önzetlen hűséggel szolgál-
ta II. Rákóczi Ferenc fejedelmet. A kuruc szabadságharc 
bukása után követte őt a száműzetésbe is: vele volt Len-
gyelországban, Franciaországban, végül 1717 őszétől a 
törökországi Gallipoliban, majd Rodostóban.  

  Túlélte bujdosó társait. Soha 
nem térhetett vissza hazájába. 
1741-ben ugyan kegyelemért 
fordult Mária Teréziához, de a 
királynő elutasította kérését. Ro-
dostóban halt meg 1761-ben 
pestisben. 
   Fő műve a Törökországi levelek 
című gyűjtemény, amely az 
emigráció mindennapjait írta le, 
kiegészítve Mikes olvasmányaiból szerzett történelmi, 
vallás- és művelődéstörténeti adatokkal; ezen kívül szá-
mos francia vallási, egyháztörténeti, pedagógiai művet 
fordított le. Művei életében nem jelentek meg. 

                                                                                                           
Barócziné Jantos Éva tanárnő 

DIÁKIRODALOM – Mementók 

 

Apró ciklus, egy apróságért, s ezért a 
kellemes apokalipszisért. 

1. 

Folyosót ringat a szén-izzó világ. 

A derekamon felejtetted a kezed. 

Megindulnak pályán, s tengelyen az 
ideák. 

Amőbák isszák szénsavas léptemet. 

2. 

Köpenylibbentő vállövek. 

Patakban izzó kláris. 

Lenyelted helyettem a kulcsot. 

Nyithatok vele holnap is. 

3. 

És leszáll az arkangyal melléje. 

És dúl az irodalmi lépegető. 

És foszlik a félelem szelleme, 

S marad az angyal, az őrzővédő. 

4. 

Add vissza a kulcsot. 

Magamhoz jobban kell, 

Magamnak adnék csókot, 

Ha azt hiszed, futnod kell. 

5. 

Ha csak most jó, 

Ha nem is voltam gyermek, 

Okkal lennék csalódó 

Úgymint, a felnőttek? 

6. 

Egy 'ő' után megyek. 

Lehet belőle kettő, 

Ha egyikük szeret: 

Abból lesz a nagy Ő. 

7. 

Nem olvad el a hópehely. 

Havas gyémánt-képződmény. 

Belefekszem, sok benne a hely. 

Helyemen lesz egy angyali lény. 

8. 

Játszik az árnyék. 

Együtt alszunk. 

S a zajos est után 

Nincs jobb; meghatódni, 

Szeretve lenni, s csak sírni, 

És sírni... 

9. 

Csendesen kérődző, igazmondó lát-
szat. 

De ne félj; a harmadik egyszer majd 
határt szab. 

A belső dobbanás majd rávezet; 

Meglátod, ne sírj, lesz, aki szeret. 

10. 

A székem a gyökér. 

Csúf rabosító. 

De belőlem kifér még 

Százezer szó. 

11. 

Mert megváltódnak akkor. 

És nem lesz többé. 

Akár a kámfor. 

Bizony, sohasem lesz többé. 

Táblamagányos sztráda 

Szélén a szalagkorlát csillan. 

Törött felni abroncsát várja. 

Szeretnéd, hogy a Holdat égve 
hagyjam? 

Ma válik vízzé a tenyerek vénaháló-
ja. 

12. 

Mert a léted jó, 

Amelyben nincs ítélet, 

Melyre nem lehet szó, 

Hogy neked így kell élned, 

Melyre kicsinyes a büszkeség, 

De a század erre vár, 

S ahol sok a jó, 

Ott szó nem lehet már... 

 

Ha ez neked ,,szerelem", tévedsz, s 
nem kicsit. 

Ez csupán örök hála. 

Ez itt fent, ez a tizenkettő, nem belő-
lem való, nem én vagyok. 

Ezt ő csinálta. Ez ő maga! 

Épp csak benne próbáltam mászkálni... 

Mert olyan akarok lenni... 



 

 

NAGYBÖJTI LELKINAP A GIMNÁZIUMBAN 
   A mi osztályunknak, a 12.G-nek a lelki napot Bíró István görögkatolikus atya tartotta. 3 előadásban beszélt ne-
künk a párkapcsolatról, a  jövővel kapcsolatos terveinkről, a bizalomról. A beszélgetések családias, bensőséges 
hangulatban teltek. István atya a témáival végig fenntartotta figyelmünket, hiszen a jövőnkről, a magunkba vetett 
hitről és a világról alkotott nézőpontunkról szóltak. Rengeteg motiváló gondolat hangzott el az előadásai alatt, 
amiket még ma is sokszor emlegetünk. 
   Az osztályunk véleménye szerint ez volt az eddigi legjobb lelkinap, melyet ez úton szeretnénk megköszönni a 
szervezőknek és természetesen István atyának, aki ennyire közvetlen és tartalmas előadásokat tartott nekünk. 

              A 12. G osztály nevében: Reisz Piroska és Kovács Norbert 

HIT-ÉLET 

A BOLDOGSÁGOK ÚTJA 
„BOLDOGOK A TISZTA SZÍVŰEK, ŐK MEGLÁTJÁK ISTENT.” 

(MT 5,8) 
   Bevallom, nagyon vágytam arra, hogy ez a boldogmondás sorra kerüljön. Felidéződött ben-
nem egy nagyon kedves kép: egy farönkön, gyönyörű ruhában üldögélő kislány, aki a távolba 
tekint. A poszteren ez az írás szerepel: „Boldogok a tiszta szívűek, ők meglátják Istent.” 

   Néhány gondolatot idézek Ortensio da Spinetoli szentírás magyarázatából: „A szív az ember énje, belső világa, 
rejtett személyisége. A szívben található az a pont, ahová Isten beilleszkedik, hogy hatást gyakoroljon az emberi 
lényre. A szív a hit, a remény, a szeretete, az öröm székhelye.” 
   Ezek a gondolatok arra hívják fel a figyelmemet, hogy a lelkem mélyén lakást készítsek az Úrnak, és arra is fi-
gyelmeztetnek, hogy másokban is keressem ebben a belső szentélyben az Istent. 
   Nagyon megtetszett Gyökössy Endre gondolata, amelyet úgy érzek, összhangban van az első képpel, amelyet 
felcsillantottam az olvasó előtt: „Fiatal, csetlő-botló, keresgélő segédlelkésze voltam a harmincas évek végén Szabó 
Miklósnak, a Rákospalota-újvárosi lelkipásztornak. A legszelídebb és legtisztább szívű embernek, akit valaha ismer-
tem. Két tavaszon át is figyeltem, hogy kora reggel félórát, olykor egy órát álldogál a templom elé ültetett, virág-
ba borult mandulafa alatt, és nézi, egyre nézi a virágokat. Egyszer a közelébe settenkedtem és láttam, meg-
megrebben az ajka, mint aki imádkozik. Megcsikordulhatott a lábam alatt a kavics, mert észrevett. A tiszta ég kék-
je ragyogott a szemében, ahogy rám nézett. Zavaromban valami effélét kérdeztem: Az eget kémleli, Miklós bácsi? 
Szó nélkül átölelte a vállam, szembefordított a rózsaszínes, fehéren habzó virágzuhataggal és fölfelé mutatott: 
Ezen keresztül jobban látni az Istent.” 
   A közelgő tavasz hasonló élményekkel köszönthet ránk, ha szánunk elég időt a virágba boruló fák szemlélésére. 
(folytatjuk)                                                                                                      Magyaros Rita M. Veronika SSND 

A TAIZÉI FRANCESCO TESTVÉR JÖTT KÖZÉNK 
   A belvárosi egyházközség és a SZIGNUM számára Taizé „már ismerős hely”. Iskolánk 
tavaly érettségizett tanulója, Reisz Mariann jelenleg is a francia búcsújárójáró helyen 
teljesít közösségi szolgálatot, plébániánk tagjai pedig idén is folytatják az évek óta ki-
alakult hagyományokat, és augusztusban Taizébe zarándokolnak.  
   Az idei március 15-e estéjén ökumenikus imádságra gyűltünk össze az evangélikus 
templomban.  
   Erre az alkalomra érkezett hozzánk a Taizében megismert Francesco testvér is. A 
mindig mosolygós, életvidám, és magyarul is igen jól beszélő indonéz származású 
testvér együtt énekelt és imádkozott velünk. Gitár-, furulya-, fuvola-, és hegedűkísé-
rettel csendültek fel a híres taizéi dalok, amelyek viszonylag egyszerű, keleti dallamra íródtak és egy-egy éneket 
többször is énekelünk egymás után. A kedvencem egy eredetileg olasz szövegű dal (Il Signore ti ristora…), ami itt 
is elhangzott: „Bízz az Úrban, megerősít, Ő sosem hagy el téged. Bízz az Úrban, Jézus eljön hozzád.” 
   Az imaóra végén Francesco testvér arról beszélt, milyen küldetéseket vállalt az utóbbi időben és hová fog to-
vábbmenni városunkból. Említést tett az „igazi magyar” András testvér programjairól is, akivel együtt érkezett Ma-
gyarországra, de mindenekelőtt az iránt érdeklődött: „mi újság Makón?”. A taizéi közösségben ő a média felelőse, 
ami többek között az ottani újság szerkesztését jelenti. Az ima után a templom előterében szeretetvendégség 
(agapé) várt bennünket, ahol kötetlenebbül beszélgethettünk. Jót derültünk, amikor megtudtuk, hogy Indonézia jó 
részén csak keresztnevek léteznek, így (családnév hiányában) komoly érvelésre volt szükség ahhoz, hogy a testvér 
szülei vízumot kaphassanak, ha meg akarják látogatni fiukat Franciaországban. 
   Az estét az Ároni áldás zárta, amit Francesco testvér születésnapi ajándékaként énekeltünk. 

      Mészáros Ildikó tanárnő 

DIÁKJAINK IS SZEREPELTEK A VÁROSI ÜNNEPI MŰSORBAN 
      A városi március 15-i megemlékezésen a Forgatós táncegyüttes egy gyönyörűen koreografált produkcióval 
lépett fel. Az ünnepi előadáson a SZIGNUM több diákja is szerepelt:  Gyimesi Norman (7. b), Pásztor Anna (12.G), 
Moravszki Benedek (8.a) a főbb szerepekben, míg Szücs András, Csonka Patrik, Juhász Gábor és Szlovák Balázs 
12.G osztályos tanulók mellékszereplőkként erősítették a műsor sikerét.  



 

 

SZIGNUM OLDAL 
FÜRKÉSZ rovatba - válogatta az IDB - 

 
MÁRCIUS HÓNAP SZTÁRJA: 
Reese Witherspoon: amerikai filmszínésznő és producer 
 
Laura Jeanne Reese Witherspoon 1976. 
március 22-én a Southern Baptist Hospital
-ban, New Orleans-ban, Louisiana-ban 
született. Első szerepét a Holdember című 
filmben kapta tizennégy évesen, amit 
több mérsékelt sikerű, családi jellegű mo-
zi követett. 
1998-ban három sikerfilmben is szerepelt. Majd jött 
2001-ben a Legally Blonde (Doktor Szöszi) c. film mely-
ben a főszereplőt, Elle Woods-ot alakította. 2005-ben a 
Walk the Line (A nyughatatlan) c. filmben szerepelt, és ez 
a film hozta meg Reese számára a világhírnevet. Díjat 
kapott az Academy Award díjátadón a „Legjobb 
színésznõ” kategóriában. 
 
Érdekességek: Húsvéti locsolóversek 
• Tarka réten jártam, sok virágot 

láttam, illatukat egy kis üvegbe 
bezártam. Ez a kis üvegcse itt la-
pul most nálam, engedd meg, 
hogy frizurádat vele eltaláljam 

• Igaz, hogy én Mókás vagyok, a vágyaim mégis na-
gyok: meglocsollak, s cserébe tojást tégy e tenyérbe! 
Csak tojással be nem érem, az ÁFÁ-val együtt kérem. 

• Itt a húsvét, eljött végre, a szép lányok örömére. Mert 
a lányok szép virágok, illatos víz illik rájuk. Kit húsvét-
kor nem locsolnak, hervadt virág lesz már holnap. Ne 
fuss hát el, szép virágom, locsolónak csók jár, három. 

• E szép házba nyitottam, Nefelejcset találtam. Nem 
hagyhatom hervadni, meg szabad-e locsolni? 

• Patak mellett mentem, azt súgta egy harcsa: Van e 
háznál kislány, hogy az Isten tartsa.  

• Meglocsolnám rózsavízzel, hogyha előjönne, akkor az 
a kicsi leány, jaj de nagyot nőne! 

 
Egy perc humor:  
Pistike megkérdezi az édesanyját: 
- Anya, ugye, hogy a húsvéti nyuszi tojja a to-
jást? 
- Igen Pistike. 
- És az is igaz, hogy a tojásból kiscsibe kel ki? 
- Igen Pistike. 
- Hát nem mondom, szép kis erkölcsök uralkod-
nak nyúléknál. 

 
Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: Vadon – amerikai életrajzi dráma 
Ezért a filmért Reese Oscar-díj jelölést kapott a legjobb 
női főszereplő kategóriában. 
 
Cheryl (Reese Witherspoon) fiatal, mégis úgy érzi, min-
dent elveszített. Az élete összeomlóban van, de lát kiutat. 
Csak nagyon hosszút. Bár életében nem kirándult, egy 
hirtelen ötlettől vezérelve vándorútra indul. Több mint 

1500 kilométert gyalogol az Egyesült Ál-
lamok nyugati partvonalán. Átkel a 
Mojave sivatagon, megmássza a Sierra 
Nevadát, végiggyalogol Kalifornián és 
Oregonon, kibírja a havat és a forrósá-
got. És legfőképpen: a magányt. Hosszú 
útja során persze sok emberrel találkozik, 
köt barátságokat és túlél néhány ijesztő 
kalandot: de az igazi társaságát a múltjá-
ból meríti. Menet közben a régi, elrontott élete szereplői 
kísértik. 
 
KEDVENC VÁROSUNK: GYULA 
Gyula város Békés megyében, az Alföld délkeleti részén, 
a Gyulai járás központja.  
Terület: 255,8 km² Népesség: 30 865 fő 
 
CÍMER: 
A város címere hasított pajzs, jobbról Gyula 
város középkori címerével; kék mezőben öt-
ágú, drágakövekkel kirakott aranykorona, 
melynek két szélső és középső ága keresztet, 
két belső ága pedig ötágú csillagot tüntet fel; 
míg legfelül a pajzsfőben, vörös mezőben 
négy ezüsték foglal helyet. A bal oldali vörös mezőben a 
mennybeszálló Szűz Mária fehér alsó- és kék felsőruhá-
ban, ezüst félholdon állva, fénykörrel övezve, szárnyas 
angyalfejektől kísérve található. A pajzson drágaköves 
nyílt aranykorona nyugszik. A pajzsfőben látható ékek 
(farkasfogak) a Maróthi család származására utalnak, 
melyből több híres család származott, például a 
Báthoriak. 
 
ÜNNEPEK:   
Gyulai Kisüsti Pálinkafesztivál 
Gyulai Virágok Vasárnapja – virágvásár, egész napos 
programok 
Gyulai Sonka és kolbászfesztivál 
 
ÍZVILÁG: Gyulai kolbász 
   A gyulai kolbász hungarikum, amely 
meghatározott, jellegzetes alapanyag-
okból készült, fűszeres kolbászféleség.      
  Pározva töltik, sóval, csemege és csí-
pős paprikaőrleménnyel, fokhagymával, borssal és őrölt 
köménnyel ízesítik, bükkfával füstölik, szárítással érlelik. 
 
AMIT ÉRDEMES MEGLÁTOGATNI KAPOSVÁRON: 

A gyulai vár:     A világóra:      A Százéves Cukrászda:                          

 

 

 

TUDTAD? 1872-ben látott napvilágot Gyulán az első ere-
deti magyar sakkmű, amely „száznál több, nagyrészben a 
sakkvilág legkitűnőbb mesterei között váltott mintajátszmá-
val, számos feladvánnyal, 129 ábrával” rendelkezik. A kö-
tetben közölt játékleírások között azok is szerepelnek, ame-
lyekben Erkel Ferenc, korának egyik legjobb sakkjátékosa is 
részt vett. 



 

 

HÍREK 
Versenyeredmények 
Álarckészítő pályázat 

A makói Jégpálya Farsangi álarckészítő pályázatot hir-
detett 2015 februárjában. Az álarckészítő versenyen 
Pajcsin Napsugár 3.b-s tanuló III. helyezést ért el. Nyere-
ménye: Kalandpart belépő gyerek pálya + trambulin 
1000Ft értékben. Felkészítő tanár: Baloghné Kovács Éva. 
Gratulálunk! 

Kétpróbások 
A Próbáld ki magad! játékos szakmaismertető vetélkedő 
döntőjében a Gilinger Boglárka, Kádár Eszter, Weszely 
Bence (7.a) alkotta csapat különdíjat kapott. A 2015. 
március 11-én, a hódmezővásárhelyi Fekete Sas Szálló 
emeleti termében tartott „Kétpróbás” versenyben játé-
kos, szórakoztató feladatokat oldottak meg a háromfős 
csapatok.  

Broadway Dance siker 
A Veszprémben 2015. március 8-án rendezett IV. 
Connector Táncfesztiválon a Broadway Dance tagja, 
Bende Flóra (7.a) felnőtt nagy formációban I., junior trió-
ban pedig II. helyen végzett. A gyermek akrobatikus 
rocky kategóriában III. helyezést ért el az Up Children 
Tavasztündér formáció, melynek tagjai a SZIGNUM-ból: 
Andruskó Lilla, Kelemen Emma Katalin 1.b osztályos ta-
nulók. További sikeres versenyzést kívánunk! 

Kiadja a Szent István  
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szignum@szignum.hu 

web: www.szignum.hu  
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TEHETSÉGES SZAVALÓNK  
– KÉT VERSENYEN IS DÍJAZOTT LETT 

    
   Az előző Szignum-újság megjelenése 
óta már két szavalóversenyen is díja-
zott lett Zádori Bence, 12. G osztályos 
diákunk. Először a többéves hagyo-
mányra visszatekintő Juhász Gyula sza-
valóversenyt rendezték meg, ahol most is két költe-
ményt kellett előadni a verselőknek. A József Attila-
évforduló miatt a szervezők és a zsűri választása a 
diákéveit Makón töltő költő verseire esett. A megmé-
rettetésen több mint negyedszáz vers hangzott el: köz-
tük kortársak alkotásai, sőt, egy mese is. A négyfős 
zsűri két első, két második és egy harmadik díjról dön-
tött – diákunk az egyik második helyezett lett. A ver-
seny oldott hangulatban telt, hiszen ilyenkor alkalom 
nyílik egy kis beszélgetésre-pogácsázásra és utána 
egymásnak is gratulálhatnak a versenyzők, kísérők. 
   A hagyományosan március elején megrendezett vá-
rosi szavalóverseny középiskolás kategóriájában 
szintén 13 versenyző állhatott pódiumra. Itt egy verset 
kellett szavalni, szintén négy főből álló zsűri ítélt a dí-
jakról, melyek kiosztására március 14-én délután került 
sor. Bence szavalatáért a 3. helyezést kapta, de az 
igazi díj nem ez volt. A versenyt szervező Hagymaház 
kiváló műsorról gondoskodott: ének és gitárszó mellett 
az eredményhirdetés elején és végén Tóth Tibor szín-
művész úr József Attila makói korszakának verseit sza-
valta. Lélekemelő előadásban részesültünk, amikor 
egy idős férfi érett szavalataként hallgathattuk a ti-
zenéves költő által megírt Megfáradt ember c. verset, 
valamint az Elköszönő, szelíd szavak c. költeményt, 
melyben az Alma Matert elhagyó 18 éves fiatalember 
vall emberi kapcsolatairól („Van itt még néhány jó, idős 
komám”) és városa iránti szeretetéről: 

 
„Mert menni kell és én már meg se kérdem, 

Hogy többet ér-e a rideg Öröklét, 
Az egész világ kicsi városomnál.  

Csak elhagyom tizennyolc évemet.”  
 

Mészáros Ildikó tanárnő 

ESEMÉNYNAPTÁR 
2015. március-április 

20-22. 
p-v 

Tesz-Vesz Tavasz 
8-12. évfolyam 

27. p Közös iskolai szentmise. Ifjúsági passió 
Háromnegyed éves értékelés 
Fogadóóra 5-12. évfolyam 

28. szo Tantestületi lelkigyakorlat a plébániával 
közösen 

28. szo- 
ÁPR.  
7. k 

Tavaszi szünet ☺ 

8. sze Szünet utáni első tanítási nap 

10. p Költészet napja 
13-14. 

h-k 
Ebédfizetés 

16. cs Munkaértekezlet 

ZÖLDSÉGEKET KÓSTOLTAK DIÁKJAINK 
   Az Európai Unió által támogatott Iskolagyümölcs 
program kedvezményezettjei az általános iskola 1-6. 
évfolyamán tanuló gyerekek. A kezdeményezés célja, 
hogy a fiatalok megtapasztalják a rendszeres gyümölcs 
és zöldség fogyasztásának fontosságát és hasznát. A 
SZIGNUM tanulóinak a 2013/14. tanévtől kezdve, az 
Interfruct Tész Kft. szállítja az iskolagyümölcs terméke-
ket. Az együttműködés részeként, diákjaink a cég által 
kiírt rajzpályázaton vesz részt, míg a Ktf. rendszeresen 
szervez kóstoltató programokat.  
   A február 23-i héten az első hat évfolyamba járók 
ezért 4 terméket kaptak, uborkát, sárgarépát, zellert és 
retket, tálcába, osztályonként kicsomagolva, amelyet 
jóízűen fogyasztottak el. 


