
 

 

        

XIV. évfolyam 3. szám 2018. március 

A Szent István Egyházi  

Általános Iskola és Kollégium havilapja 

HÚSVÉTI GONDOLATOK 

  Jézus, feltámadásod világosság a népeknek, fény az embereknek! Hadd legyen 
életem is fény a sötétségben: szeressek ott, ahol gyűlölnek, megbocsássak, ahol sérte-
getnek, összekössek, ahol szakadás van, reményt ébresszek, ahol elkeserednek, vi-
gasz legyek, ahol szenvednek, örömet vigyek, ahol szomorúak. Uram, add, hogy fény 
legyek a sötétségben! Ámen.                                            Alexandriai Szent Cirill 

2017/2018: LELKES ÉV 

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! 
További információk a 6. oldalon.  

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ELSŐ OSZTÁLYÁBA  
A BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA: 

  
2018. április 10-én, kedden 13-17 óráig,  

és április 11-én, szerdán 7.30-12.00 óráig. 
 

Beiratkozás helye: 
6900 Makó, Szent István tér 14-16., az intézmény titkársága. 

  
  

   Kérjük, szíveskedjenek a beiratkozásra magukkal hozni: 
� szülők személyazonosító igazolványát és lakcímkártyáját 
� gyermekük személyazonosító igazolványát vagy születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, TAJ-kártyáját és 

adókártyáját (ha van) 
� 5 éves kori státuszvizsgálati lapot (gyermekorvos által kiadott) 
� az orvosi javaslatot a beiskolázásra  
� óvodai szakvéleményt az iskolaérettségről a gyermek oktatási azonosító számával (óvoda adja ki) 
� szakértői bizottság véleményét (ha van) 

  A diákigazolványhoz szükséges: 
NEK adatlap, amelyet az Okmányirodában készítenek el a gyermek hivatalos iratai alapján. A gyermekről ott fotót 

készítenek az igazolványra.  
Ha bármilyen kérdésük adódik, forduljanak bizalommal iskolánkhoz. 

SZABADEGYETEM ÁPRILISBAN 

A SZIGNUM Szabadegyetem következő alkalmára 2018. ápri-
lis 9-én, 16.30-kor kerül sor. Brzózka Marek a lengyel-magyar 
barátság emléknap tiszteletére tart előadást, amelyre minden 
érdeklődőt szeretettel várunk.  

 ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK 

MINDEN DOLGOZÓNK NEVÉBEN DIÁKJAINKNAK, CSALÁDJAIKNAK, 

TÁMOGATÓINKNAK ÉS MUNKATÁRSAINKNAK! 
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DR. HALMÁGYI PÁL NYUGALMAZOTT MÚZEUMIGAZGATÓ  

ÜNNEPI BESZÉDE 
AZ I. ÉS II. VILÁGHÁBORÚBAN ELESETT KATONÁK HELYREÁLLÍ-

TOTT SÍRJAINAK ÉS EMLÉKMŰVÉNEK MEGÁLDÁSÁRA SZERVEZETT 
MEGEMLÉKEZÉSEN 

  
 

Tisztelt Emlékezők! 
   A makói római katolikus temetőben, őseink és hőseink 
fejfái előtt állunk. Őseink ők, hiszen apáink és nagyapá-
ink nemzedéke nyugszik itt, és hőseink, mert a két világ-
háború csatáiban haltak hősi halált. 
   Az I. világháborúban – a nagy háborúban, akkor még 
nem tudták, hogy lesz egy még pusztítóbb világégés – a 
makói katonaköteles férfiak döntően a szegedi 46. és a 
békéscsabai 101. közös gyalogezredhez, valamint a szin-
tén szegedi központú 5-ös honvédokhoz és a 3-as huszá-
rokhoz vonultak be. 
   Számtalan más alakulathoz – még a hadiflottához, a 
nagy csatahajókra is kerültek makói katonák. Városunk 
fiai valamennyi hadszíntéren keményen harcoltak. Ott 
voltak a szerb fronton – Belgrád alatt Pancsovánál, ahol 
kezdődött a háború-majd a Kárpáti téli csatákban, és 
végig, az orosz front hatalmas véráldozattal járó küzdel-
meiben. 1915 nyarától Doberdó lövészárkaiban szenved-
tek, vagy az Olasz – Osztrák Alpok égbetörő csúcsai 
közötti jégvilágban harcoltak. 
   Az első háború csatái az utolsó pillanatig több száz, 
vagy ezer kilométerre dúltak Makótól. A kórházvonatok 
azonban hozták, egyre hozták a bepólyált fejű, hordágy-
ra fektetett, mankón bicegő sebesülteket, akiket a DMKE 
internátus, a Katolikus Kör, a szegedi utcai és a Deák Fe-
renc utcai iskolákban felállított hadikórházakban ápoltak.    
   Akiknek sebesülése halálos volt, onnan kísérték ki őket 

utolsó útjukra és helyezték örök 
nyugalomra itt és a többi makói 
temetőben. 
   E temetőben 43 I. világháborús 
hősi halott nevét őrizték meg a 
sírkeresztek. Van közöttük alig 20 
éves honvéd, öreg népfelkelő, 
fess huszár, tizedes, őrmester és 
hadnagy. Volt, aki néhány hét 
vagy hónap, de akadt olyan is, 
aki évek múlva halt bele sebesü-
lésébe. 
   Családi tragédiákról, és bajtársi összetartozásról is 
tanúskodnak e keresztek. A hősi halott fiú mellé temették 
az édesanyát, és jó néhány évvel később a megtört szívű 
apát is. A 46-os gyalogezred egyik fiatal tisztje – ismert 
makói família tagja – ide, halott bajtársai közé temetke-
zett, jó tíz évvel a háború után. 
   A közös monarchia és a szövetséges hadsereg katonái 
is nyugszanak e sírkertben. Öt osztrák, egy német és egy 
orosz nemzetiségű katona.  Az orosz katona hadifogoly-
ként került Makóra. A halott katona már nem ellenség. 
Így őt is, mint minden embert, megilleti a méltó végtisztes-
ség. 
   Az I. világháború iszonyatos veszteséget jelentett Ma-
gyarországnak. A több mint 3 és fél millió bevonult kato-
nából 660 ezren elestek, 800 ezren megsebesültek  és 
több min 700 ezren hadifogságba kerültek. A háború öt 
éve alatt a polgári áldozatok nagy részét az éhínség, a 
járványok, főleg az 1918-ban kitört és az egész világon 
végigsöprő spanyolnátha járvány okozta. 
    Még alig lepte be a moha e sírokat, amikor kitört a II. 
világháború. Az emberiség máig legpusztítóbb, legke-
gyetlenebb háborúja, mely már nem kímélte a hátorszá-
got, a polgári lakosságot sem. 

ISMÉT MÉLTÓN EMLÉKEZTÜNK SZABADSÁGUNK KIVÍVÓIRA 
 
   Már hagyomány iskolánkban, hogy a 6. évfolyam készül ünnepi műsor-
ral a március 15-i megemlékezésre. Ez alkalommal sem volt ez másképp: 
Németh-Kiss Krisztina tanárnő vezetésével tanulták be a szövegeket és 
jeleneteket a diákok, munkájukat pedig hathatósan segítették osztályfő-
nökeik: Vigh Istvánné tanárnő és Győrfi József tanár úr. 
   A munkát nehezítette ugyan a betegségekből fakadó számos hiányzás, 
de a végső előadás eredményességén ez egyáltalán nem látszott.  
   Darabunk egy erőteljes szavalattal kezdődött: Venk Dániel a Zúg már-
cius című verset szavalta el, majd néhány jelenet következett az akkori 
hétköznapokból – Vadlövő Katerina, Nándori Mária, Ágoston Eszter és Szűcs Zsanett tették élővé a produkciót. Ter-
mészetesen megjelentek a kor nagyjai: Jókai Mór (Szabó Tamás), Petőfi Sándor (Juhász Martin), Irinyi József (Tanács 
Barnabás), Vasvári Pál (Bakos Gábor), valamint a Városháza hivatalnokai: Rottenbiller Lipót (Dékány Marcell), a ta-
nácsos (Czibolya Dávid) és a hivatalsegéd (Jernei Ákos). 
   A darabot színesítették a különböző helyszínekre való zenés vonulások, illetve az, amikor az egész évfolyam együtt 
zengte a Van egy ország c. közismert dalt. Ugyanitt látványelem volt, amikor Petőfi (Juhász Martin) lengette a zászlót 
a refrének alatt. Nekem különösen tetszettek a közös szavalások (Nemzeti dal – Hatvani Viktória, Székelyhídi Apor, 
Tóth Bence, Erdei Nóra, Fehér Kristóf és Szabó Bernadett és a 12 pont, valamint a Himnusz – „a kor nagyjai”), mert 
szemmel látható volt az egymásra figyelés: mindenki ritmusban maradt, pontos volt és még az utolsó, mikrofonpróbán 
kialakított változtatásokat is hűen követte.  
   Úgy vélem, a műsor próbái és előadása hozzájárult a két osztály összekovácsolásához, és vélhetően minden tanít-
ványunk (akár néző, akár szereplő) szép emlékként őrzi magában a közös produkciót.  

Mészáros Ildikó tanárnő 



 

 

 

   Makót a háború 6. évében érte el a front. 1944. szep-
tember 23-án lépte át itt a határt a szovjet hadsereg, és 
ettől kezdve október 9-ig váltakozó hevességgel folyt a 
harc Makó és környékéért. 
   Az ekkor elesett katonákat a harcok eltávolodásával 
előbb a helyszínen, a tanyáknál, az utak mentén közös 
sírokba temették el, majd 1944 végén és 1945 tavaszán 
a város temetőiben alakítottak ki hősi halott sírkerteket. 
Makó minden temetőjében nyugszanak hősi halottak. 
2016 őszén az újvárosi református temető felújított hősi 
sírjainál emlékeztünk Kövesdi Vilmos századosra, a vá-
rost védő 23. tartalékhadosztály 51. gyalog- ezred III. 
zászlóalj egyik századparancsnokára és katonáira,akik 
az Aradi utca végén harcolva vesztették életüket. A Csa-
nádpalotát visszafoglaló Kőszeghy Barnabás rohamtü-
zér főhadnagy és katonái az orosházi temetőben nyug-
szanak. 
   Mellettem, a Panyor - tanyánál 1944 októberében 
elesett Imre Ferenc szakaszvezető sírja van. A keresztre 
az azonosítást tavaly nyáron elvégző Sarkadi Ágota és 
Maja feltették a fiatal katona fényképét és sírját láto-
gatják, ápolják. 
   Itt az első sorban, egy-egy sírban több katona nyug-
szik. Ahogyan a harcban együtt voltak, úgy a halálban 
is összeforrt a testük. 
   A II. világháború harcaiban Makónál 218 magyar 
honvéd halt hősi halált. 176-an a harctéren estek el, 42-
en a makói kórházakban haltak bele sebesülésükbe. A 
katolikus temető hősi parcellájában 59 katona nyugszik. 
   Az egyharmadára zsugorított trianoni Magyarország 
II. világháborús veszteségeit nem tudjuk egész pontosan 
megmondani. Az összes áldozatok számát 830 ezertől 

950 ezerig adják meg 
a különböző források. A 
katonai veszteség 330 
– 360 ezer fő, 120 – 
160 ezer hősi halott, 
mintegy 200 ezer hadi-
fogoly. A polgári áldo-
zatok száma 80 – 100 
ezer ember, és 410 – 
460 ezer zsidó honfitár-
sunk pusztult el a háború vérzivatarában. 
 
   A mindkét háború hőseit magába fogadó sírkertet, az 
1940-es évek végén egy központi emlékművel kívánták 
kiegészíteni. A Nagy Gyula makói szobrászművész által 
készített műalkotás a mai napig csonkán, befejezetlenül 
állt. Több mint 70 évet, és közben egy rendszerváltást 
kellett kivárni, hogy ma felállíthatjuk e keresztet. 
   Megtiszteltetés számomra, és köszönöm a sorsnak, 
hogy az I. világháború poklát megjárt nagyapáim és 
édesapám, a Don-kanyart túlélt fiatal huszár emléke, és 
valamennyi hősi halott katona áldozata előtt tisztelegve, 
kegyelettel meghajthatom fejem. 

 
Nevük legyen örök emlékeztető, 

S áldassék a föld, amiben nyugszanak!  
 

Nyugodjanak békében, és az örök világosság  
fényeskedjen nekik. 

 

Elhangzott: 2018. március 14-én, a római katolikus teme-
tőben. A hősök emlékművénél és sírjainál virágot helyeztek 

el a SZIGNUM diákjai is.  

 ÜNNEPLŐ - MÁRCIUS 

ISKOLAI SZAVALÓVERSENY 
2018. február 23-án, pénteken szervezte a humán munkaközösség a SZIGNUM hagyományos iskolai szavalóver-
senyét. A harminc jelentkező három korcsoportban adta elő a választott versét. Az alábbi eredmények születtek: 
1-2. osztályosok: I. Fazekas Léda (2.b), II. Szabó Gergő (2.a), III. Juhász Regina (2.b).  
3-4. osztályosok: I. Kaposvári Dorina (4.b), II. Kis Ramóna (4.a), III. Szabó Hanna Panna (3.b). Különdíjat kapott: 
Ágoston Boglárka (3.a),  Biró Tekla (3.a), Horváth Bulcsú (3.b) és Szigeti Dorina (4.a) 
5-8. osztályosok: I. Burger Benedek (8.a), II. Lenhardt Ákos (5.a), III. Szekeres Petra (7.a). 
A 13 díjazott versenyző képviselte intézményünket a városi megmérettetésen, amelyen ügyesen helytálltak.  Gratu-
lálunk minden versenyzőnek és köszönjük a felkészítő és szervező pedagógusok munkáját.  

KI MIT TUD? 
KEDVES DIÁKJAINK! 

Ki mit tud? műsorra hívunk benneteket!  
Mutasd meg, hogy milyen ügyes vagy versmondásban, vagy mesemondásban, éneklésben, tánc-
ban, vagy a hangszerek megszólaltatásában. 
Jelentkezned az énektanárodnál lehet ezen a héten. 
A verseny időpontja április 19-én, csütörtökön lesz. 
Gyere! Mutasd meg, mit tudsz! Ismerjenek meg más osztályokból is téged! 
Legyen egy könnyed, szórakoztató, közös délutánunk!                                                Művészeti munkacsoport tagjai 

Aranyérmes SZIGNUM-os csapat 
A HSZC Návay Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma által 2018. február 26-án rendezett 
„Válts szakmára” sorversenyen a SZIGNUM csapata I. helyezést ért el. A győztes csapat tagjai: Kurai Klaudia, Ko-
vács Bálint (7.a), Lengyel Boglárka (7.b), Burger Benedek, Krizsán Richárd, Óhidy Zétény, Farkas Dávid, Sándor 
Alexa, Szekeres Sarolta, Piros Dorka (8.a), Csonka Soma, Nagy Petra, Mészáros Zsóka, Tóth Krisztofer (8.b). Kísérő 
tanár: Kanderné Németh Györgyi. Gratulálunk! 



 

 

BENNÜK ÉLNEK A PÁL UTCAIAK 
(Egy fogalmazás reflexiói)  

 

   Az ötödikes tananyagot átélhetővé, azaz élővé tehetjük számos módszertani újí-
tással. Örömmel számolok be néhány közös sikerről, ami az 5. a osztályban ért en-
gem.  
   Az egyik ilyen, hogy csoportokban játszottunk néma- és hangos jeleneteket, ahol 
valóban a szereplőkön keresztül elevenedtek meg a jellemrajzok. A szerepjátékhoz 
forgatókönyveket kellett írniuk a diákoknak (kedvencük a leggyorsabban elkészít-
hető titkos szavazás volt – Radnai Fanni még színpadtervet is rajzolt a jelenethez), 
helyben kialakítani a szimbolikus helyszíneket, összepróbálni a párbeszédeket… így rugalmasan fejleszthető 
együttműködési készségük. Néha épp azért emlékszünk egyes jelenetekre, mert valami „hiba” volt bennük: pl. Rácz 
tanár úr (Olasz Laci) nem látszott ki a diákok gyűrűjéből a gittegylet számonkérésekor, pedig még szemüveget is 
vett, hogy komolyabbnak hasson személyisége. Több csoport is ki akarta próbálni Nemecsek Ernő utolsó jelenetét, 
mert eljátszva könnyebb volt megérteni a tragédiát: Nemecsek katartikus halálát. 
Egy másik személyes kedvencem volt, amint órák elején és végén örömmel zengték a Mi vagyunk a grund című dalt 
– ez kicsiben ugyan, de hazafias tett volt: az „itt leszek” sor a hűségeskü volt diákjaim szájából. 
   S végül a történet lezárásakor arról írattam kilépő fogalmazást, hogy mi lett a Pál utcai fiúkból húsz év eltelté-
vel. Ezek egyikébe-másikába belekeveredett az aktuálpolitika, de szívesen látnák hőseinket közszereplőként: Bo-
kát elnökként, miniszterelnökként, iskolaigazgatóként, ügyvédként, üzletemberként, gyárigazgatóként vagy katona-
ként; Barabást ügyvédként vagy pedellusként látnák viszont, Kolnayt pedig bíróként. Weisz költő lett avagy farm-
tulajdonos. Áts Ferit ácsnak képzelnék el (a név kötelez), vagy börtönben, esetleg bankrablóként. Csónakos meg-
komolyodott, leszokott szavajárásáról, a „papuskám”-ról, mások szerint továbbra is fütyörészik – Fradi meccseken 
látják, Sopronba avagy Budára költözik családjával, egyszerű életet él, Leszik pedig az első holdraszállás szem-
tanúja lesz, avagy hősi halált hal Richterrel (és Nemecsekkel) együtt; egyesek szerint Wendauer is szép karriert fut 
be Párizsban, Csele Amerikában a Csele and Csele üzletét igazgatja. Rácz tanár úr Boka példaképe lesz, halálá-
ig tanár marad. De Gerébből is rendes ember lesz: postamester, jóravaló családapa, míg Kolnay a fatelepet 
igazgatja…  
   Egyetlen dolog biztos azonban, hogy legtöbb diákunk számára a fiúk barátsága örökké tart és rendszerint ösz-
szejárnak emlékezni a hős Nemecsekre, mert a barátság téren és időn át tart közöttük. Legyen így majdan a mi 
diákjainkkal is!           Mészáros Ildikó tanárnő 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

IRODALMI SÉTÁK MAKÓN 
– Az élménypedagógia egy változata –  

    A szép időnek köszönhetően két alkalommal is irodalmi sétát tettünk városunkban: 
a 2.b osztállyal március 15-e előtt, majd az 5. a osztállyal kicsit később.  
   A kisebbekkel egy rövidebb sétát tettünk, mint a nagyobbakkal. Velük a Petőfi 
park híres szobránál kezdtük utunkat: elszavaltuk a Nemzeti dal néhány versszakát, 
majd úgy mentünk Juhász Gyula házáig, ahol érdeklődve hallgatták a József Attilá-
hoz fűződő kapcsolatát: „Isten kegyelméből való költőnek” tartotta Juhász Gyula a 
fiatal József Attilát,  ezt írta A szépség koldusa ajánlásába. A nagyobbakkal egy 
verset is meghallgattunk a ház előtt: Lenhardt Ákos olvasta fel Juhász Gyula Tehenek c. versét és emlékeztünk Makó 
mezővárosi múltjára. 
   Innen elmentünk az egykori Csanád vezér Állami Királyi Főgimnáziumhoz (ma a JAG), ami a két költőt összekap-
csolja valamelyest, bár nem álltak egymással tanár-diák kapcsolatban, Espersit János kérésére írta a fenti mélta-
tást a fiatal költő első kötetébe, A szépség koldusába a már ismertnek számító Juhász Gyula. Megtekintettük a cím-
lapot, itt az alsósok megszelídítettek egy foxit (kissé hasonlított Babits Mihály Ádáz c. ebére), a nagyobbak pedig 
Bokor Richárd előadásában hallgatták meg a Nem emel föl c. József Attila-verset. A kicsik a költő szobránál a ku-
tyussal fotózkodtak, a nagyobbak pedig Nándori Gellért tolmácsolásában ismerkedtek meg az utolsónak tartott 
költeménnyel: [Ime, hát megleltem hazámat...]. Ezt követően a kisebbekkel – rövid pózolás után a Makó felirattal – 
Pulitzer, Szirbik Miklós és Dobsa Lajos szobrait vettük szemügyre, a felsősökkel pedig a múzeumhoz vettük az 
irányt. Itt a Megfáradt ember c. vers elszavalása közben megtekintették az azonos című szobrot, majd elmentünk az 
Espersit-házhoz, ahol további érdekességeket tudtak meg József Attila fiatal koráról. Innen fáradtan, fázva, de 
élményekkel gazdagabban tértünk haza. 
   Öröm volt látni, amint ötödikeseim egyre komolyabban vették a kirándulást: eleinte még csak a szegénység ra-
gadta meg őket – a Balog Józsiék által ajándékozott zöld lódenkabát –, a múzeumnál már egyre többeknek kér-
déseik is akadtak a befogadásról, a magányról, a betegségről, a depresszióról. Az élménypedagógia ez a lehe-
tősége elsőre jól vizsgázott.          

Mészáros Ildikó tanárnő  



 

 

JUDIT NŐVÉRT ELNÖKKÉ VÁLASZTOTTÁK 
 

   A magyarországi női szerzeteseket képviselő szervezet elnökévé válasz-
tották Lobmayer M. Juditot. A Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciájá-
nak (MRK) rendes tagjai 2018. március 19-én új elnököt, és ugyanekkor 
elnökségi tagokat is választottak Budapesten, az MRK tavaszi ülésén. Az új 
elnök Lobmayer Ágnes M. Judit SSND (a Boldogasszony Iskolanővérek tar-
tományfőnöknője) lett. 
 
   Életéről, iskolanővéri hivatásáról Lobmayer M. Judit korábban (2017-
ben, a szerk.) kérdésünkre válaszolva elmondta: „Harminc éve léptem 
be a rendbe, de tizennégy éves koromtól, a gimnáziumi éveim óta szoros kapcsolatban vagyok a nővérekkel. Sőt, 
lánytestvéreim okán már általános iskolás gyerekként is bejáratos voltam közéjük. Tizenegy évesen már az a vágy 
vezetett, hogy Istennek adjam az életemet, és hogy tanár legyek. Kézenfekvő volt, hogy e kettő összekapcsolódott 
bennem. Voltak más lehetőségeim is, de igazából mindig erre vágytam. A Patronába jártam, s ha nehézségek elé 
állított az élet, mindig azt gondoltam, nem baj, vállalom. Ami lehetőséget kaptam, azzal pedig mindig igyekeztem 
élni. Harmadikos gimnazistaként mondtam ki, hogy jelentkezni szeretnék iskolanővérnek. Azt, hogy milyen szakon 
tanuljak az egyetemen, már az alapján választottam, hogy mire van szüksége a rendnek. Így lettem történelem 
szakos. Osztályfőnököm, Locker M. Margit nővér biztatására pedig a magyart választottam másik szaknak.”A tar-
tomány vezetésének feladatáról pedig így nyilatkozott: „A közösség nagyon fontos nekem, van köztünk egy termé-
szetes szeretetkapcsolat. Ez ajándék. Az idősebbek a tanáraim voltak, a kortársaimmal együtt nőttünk fel, és a fia-
talabbak között akadnak olyanok, akiket én is tanítottam. A rendi élet ettől lesz számunkra éltető közeg. Szeret-
ném, ha – akárcsak az elődeim – én is eszköze lehetnék a párbeszéd további mélyítésének. A döntések akkor erő-
sek, ha azokat a közösséggel együtt hozzuk meg. A nővérek akkor érzik jól magukat a rendben, és akkor állnak 
oda teljes szívvel a döntések mellé, ha azok meghozatalába is bevonjuk őket. Érzem a rendtársaim szerető támo-
gatását, de az igényességükkel is szembesülök, újra meg újra kihívások elé állítanak. Az újbóli megválasztásommal 
(a Boldogasszony Iskolanővérek választókáptalanja 2017. március 17-én újabb négy évre tartományfőnöknőjének 
választotta Lobmayer M. Judit nővért – a szerk.) nem azt üzenik, hogy köszönik szépen, menjen minden ugyanúgy, 
mint eddig, hanem további fejlődést, nyitást szeretnének. Azt, hogy haladjunk tovább az úton, vigyük tovább az 
elődeink által megkezdett folyamatot, amelynek ma még csupán az elején járunk.” 
Kérjük a Szentlelket, hogy adjon az elnökségnek bölcsességet a feladatok végzéséhez, és segítse őket abban a 
szolgálatban, amely a szerzetesség megerősödését, elmélyülését szolgálja! 

(Forrás, kép: Magyar Kurír) 

HIT-ÉLET 

PLÉBÁNIAI HÁZ-TÁJI 
Jóságliszt 

   A gyerekeket a Nagyböjt folyamán jóságliszt gyűjtésére hívják. Az egyházközségünk közös böjti szándékát a 
makói fiatalokért ajánlotta fel.  

Keresztutak 
   Nagyböjt péntekjein az egyházközség csoportjainak vezetésével történik a Keresztút végzése, amely a szentmise 
előtt, 17.15-kor kezdődik. 

Lelki tükör 
   A nagyböjti szentgyónásokhoz való felkészülést segítik azok a lelkiismeretvizsgálati szempontok, melyeket a ke-
resztúti stációk alapján állítottak össze. A lelki tükör a templom előterében, az újságos asztalról elvihető. 

VALLOMÁSOK…  
– 8.-os diákjaink gondolatai a tél szépségeiről 3. rész – 

 „A tél igazi szépsége mégis az, amikor elered a hó. Először csak kinézünk az ablakon és 
szinte nem is tudatosul bennünk, mi történik, majd rájövünk és akkor… Mindenkinek el kell 
mondani, mi történt: ugyanis esik a hó!  
Másnap felkelsz, meglátod az este esett hó hatalmas mennyiségét, a költői szépségű tájat. 
Kimész az udvarra, sétálsz, ropog a frissen hullt hó a talpad alatt. Este, a zseblámpa fényénél csillog a hó, mint 
apró gyémántok. 
A tél az egyik legszebb évszak az évben. A szépsége szinte leírhatatlan.” (Bárdi Kata) 
„Ebben az évszakban van a legszebb ünnep: a karácsony. Mi a szüleimmel és a kis testvéremmel a nagymamám-
hoz megyünk ebédelni, aki mindig fenséges ételeket készít. […] Szeretem a téli illatokat: a forralt bor és az almás-
fahéjas tea a kedvenc italom.” (Péli Tamás) 
„A latyakban való csúszkálás, a láb alatt hallható csattogás is a tél sajátosságai közé tartozik. A barátainknak, 
családtagjainknak is ismerjük a rossz tulajdonságait, mégis szeretjük őket.” (Szekeres Sarolta) 

 Közreadja: Mészáros Ildikó tanárnő 



 

 

SZIGNUM OLDAL 

FÜRKÉSZ ROVATBA - VÁLOGATTA AZ IDB - 
 
HÍRESSÉGEK HÓNAPRÓL HÓNAPRA: 
Március: Kincsem – többszörös díjnyer-
tes, Magyarországon tenyésztett, angol telivér szülőktől 
származó versenyló, a magyar lósport és lótenyésztés büsz-
kesége. 
Kincsem 1874. március 17-én 
született  Blaskovich Er-
nő tápiószentmártoni lóte-
nyésztő birtokán. A sportsike-
rei révén, később világhírűvé 
vált magyar versenyló, Ma-
gyarországon kívül Európa 
több országában, Ausztriá-
ban, Angliában, Franciaországban, Csehországban és Né-
metországban, 13 versenypályán, 54 alkalommal állt rajt-
hoz és 54 győzelmet aratott. Győzelmeinek értékét emeli, 
hogy kancaként verte meg a méneket, ami 
a lóversenyeken kivételesnek számít. Hatéves korára azon-
ban lábainak ízületei megkoptak, ezért abbahagyta a ver-
senyzést. Kiváló telivér vérvonalát tovább vitte és öt csikót 
ellett a legjobb magyar tenyészménektől. 13 évesen pusztult 
el. Több szobrot és festményt is készítettek róla, életnagysá-
gú bronzszobra a Kincsem Parkban, a galopp-pálya bejá-
ratánál található. Magyarországon „a legyőzhetetlen cso-
dakanca” névvel illették. 
 

Tények: A hímes tojásokról 
A díszített húsvéti tojás elsősor-

ban Európa keleti felén terjedt el-
. A húsvéti tojásfestés az asszonyok, 
lányok dolga. A hagyományos ma-
gyar díszített tojások motívumkincse 
és díszítési technikája eltérő és ré-
giesebb a környező országok vagy 
a magyarországi nemzetiségek 
körében készült hímes tojásokkal összehasonlítva. A magyar 
nyelvterületen háromféle tojásdíszítés ismert: a méhviasszal 
írott, a levélrátéttel és a karcolással díszített. Ezek közül a 
karcolással történő díszítés a legrégibb.  
• Írott tojás: Készítésénél viaszlevonásos technikát kell alkal-

mazni. Ennek lényege, hogy a tojás felületére viasszal min-
tát kell rajzolni, majd a tojást egy festékes lébe helyezve 
megfesteni. A megfestett tojásokon a meleg hatására a 
viasz fellazul, amelyet egy puha rongy segítségével köny-
nyen el lehet távolítani.  

• Karcolt vagy vakart tojás: Az egyszínűre festett tojást he-
gyes szerszámmal, például tűvel vakarva, karcolva díszít-
jük. A motívumok többnyire a hímzésmintákból kerülnek ki. 

• Berzselés: A megfőzött tojásokra apró levélkéket (például 
petrezselyem levél) helyezünk eres oldalukkal felülre fek-
tetve, majd gézzel vagy cérnával rögzítjük. Így tesszük a 
festőlébe, ahol 1-2 órát hagyjuk. A festékből kivéve a 
levél kontúrja és erezete szépen látszani fog. 

• Patkolt tojás: A hagyomány szerint a tojáspatkolást unat-
kozó patkolókovácsok találták ki, hogy szabadidejükben 
ezzel bizonyítsák szakértelmüket és kézügyességüket. A 
vasalatok mintáit egy ólomlemezből vágja ki a patkoló-
mester, majd óvatosan felszegezi őket. 

• Áttört, csipkés tojás: A tojást kifújjuk. Ezután először a min-
tát viasszal a tojáshéj felületére írjuk, utána pedig speciá-
lis eszköz segítségével átfúrjuk a törékeny héjat. 

LELKES GONDOLATOK:  
 
Egy perc humor:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gyere velünk moziba! 

Filmajánló: Nyúl Péter – ausztrál-
amerikai-angol családi animációs 
film 
   Nyúl Péter nagy szájánál csak a füle nagyobb. Egyébként 
jó kedélyű, laza, és a kék dzsekijéről biztosan felismered. 
Meg arról, hogy nem hord nadrágot.  
   Szerinte ő az ember legrégibb barátja, és ezért joga van 
néha megebédelni a kiskertben, megmelegedni a konyhá-
ban és bulit szervezni a haverjainak a nappaliban.  
    A helybéli tanyagazdának azonban erről egészen más 
elképzelései vannak… 
   Beatrix Potter legendás mesefigurája a digitális animáció 
és élő szereplős figurák ravasz együttműködésének köszön-
hetően kel új életre: méghozzá egy nagyon friss, nagyon mai 
és nagyon vicces verzióban. 
 

 
HATÁRTALAN EMBERI  

KREATIVITÁS:  
  
Háztartási eszközökből álla-
ti szobrok 
   Ha meglátunk egy kést, 
villát, kanalat vagy salátás 
kiszedőt, akkor rögtön tud-
juk, mire valók. Így van ez-
zel egy japán hölgy is, 
Sayaka Ganz, aki azonnal 
valamilyen állatot mintázó 
szobrot készít belőlük. 
 



 

 

HÍREK 
Nívódíjas gitáros 

Az Interregionális X. Tavaszi Gitártalálkozón Binecz 
Márton (3.a) Nívódíjban részesült és az előképző év-
folyam győztese lett. Felkészítő tanára Rónai Dániel 
tanár úr volt. Gratulálunk a kiváló eredményhez! 

Kortárszenei sikerek 
A 2018. március 7-én Szentesen rendezett XXVIII. 
Csongrád megyei Kortárszenei Találkozón kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak a Magán Zeneiskola növendé-
kei. Ágoston Boglárka (3.a) zongorán kiemelt nívódí-
jat, Antal Tamás (7.b) rézfúvós kamara kategóriában 
kiemelt nívódíjat szereztek. Gratulálunk diákjainknak 
és felkészítő pedagógusaiknak.  

Ügyes gitáros 
A 2018. március 10-11-én, Szegeden rendezett X. 
Tavaszi Gitártalálkozón Jernei Ákos (6.a) dicséretben 
részesült. Gratulálunk diákunknak és felkészítő tanárá-
nak.  

Eredményes angolosok 
Nemzetközi Fox Versenyen, Bunnies kategóriában 
270 versenyzőből Kurunczi Tamás (6.a) 50., Tanács 
Barnabás (6.a) 79. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk: 
Baloghé Kovács Éva. Gratulálunk! 

Első helyezett majorettesek 
A március 17-én, Tatabányán rendezett, II. Kodály 
Open Majorette Versenyen a Pipicz Hajnalka (7.a), 
Széll Zoé (4.b) és Forgács Regina (5.b) alkotta, Basic 
Cadet Pom-pom formáció I. helyezést ért el. A Basic 
Cadet Pom-pom mini kategóriában Forgács Regina és 
Széll Zoé ugyancsak a dobogó legfelső fokára állhat-
tak. Gratulálunk! 
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SPORT, SPORT, SPORT 
Ügyes úszók 

A március 10-én, Kecskeméten rendezett Bácsvíz Kupán 
a SZIGNUM tanulói eredményesen szerepeltek. Fülöp 
Bulcsú (5.a) helyezései: 50 m gyors II., 100 m delfin I., 
200 m gyors II. helyezés. Dobó Annamária (7.a) 50 m 
felszíni, 100 m gyors és 200 m felszíni úszásban, Szabó 
Roland (6.b) 50 m felszíni, 100 m gyors, 200 m felszíni 
és 4x100 m gyors mix váltóban szépen szerepelt. Gra-
tulálunk a Makói Úszó Klub tagjainak és további sikeres 
versenyzést kívánunk! 

Kiváló futók 
A kistérségi mezei futó diákolimpián, március 12-én 
négy korcsoportban indultak a SZIGNUM tanulói. A 47 
versenyzőnk kiválóan szerepelt a megmérettetésen.  
Egyéni helyezések (1-10.): 
Horváth Boglárka (2.a) 2. hely, Székelyhidi Hanna Bog-
lárka (2.b) 3. hely, Nándori Barnabás (4.a), Szabó Han-
na Panna (3.b), Kurai Klaudia (7.a) 4. hely. Géczi Csaba 
(2.a) , Török Petra (7.b), Bárdi Miklós (5.b) 7. hely, Len-
gyel Boglárka )7.b), Óhidy Zétény (8.a), Kelemen Emma 
(4.b) és Kurai Levente (5.a), 8. hely. Szekeres Sarolta 
(8.a), Óhidy Zétény (8.a), Tamás Gálos (7.a), Forgács 
Regina (5.b), Tóth-Kása Nina (1.a) 9. hely, Nagy Kristóf 
(5.a) és Föedl Hédi (2.b) 10. hely.  
Csapat eredmények:  
I. kcs. lányok: Horváth Boglárka (2.a), Székelyhidi Hanna 
Boglárka (2.b), Tóth-Kása Nina (1.a) és Föedl Hédi (2.b) 
aranyérem. 
II. kcs. lányok: Szabó Hanna Panna (3.b), Kelemen Emma 
(4.b), Bány Boglárka (3.b) és Forgács Regina (5.b) ezüst-
érem. 
IV. kcs. lányok: Kurai Klaudia (7.a), Szekeres Sarolta 
(8.a), Lengyel Boglárka (7.b) és Török Petra (7.b) arany-
érem, továbbjutottak a megyei döntőre! 
I. kcs. fiúk: Modok Csaba (2.b), Fülöp Donát (2.b), Török 
Gergő (2.b) és Géczi Csaba (2.a) IV. hely. 
II. kcs. fiúk: Nándori Barnabás (4.a), Burger Ábris (4.a), 
Nagy Kristóf (5.a) és Fülöp Bulcsú (5.a) ezüstérem. 
III. kcs. fiúk: Bárdi Miklós (5.b), Kurai Levente (5.a), Tóth-
Kása Ádám (5.a) és Nándori Gellért (5.a) IV. hely 
IV. kcs. fiúk: Óhidy Zétény (8.a), Tamás Gálos (7.a), Ko-
vács Bálint (7.a) és Zsótér Kristóf (7.b) bronzérem. 
Az érmesek osztályfőnöki dicséretben és szaktanári ötös-
ben, a többiek szaktanári dicséretben és tantárgyi ötös-
ben részesülnek. A versenyre a testnevelés munkacsoport 
tagjai készítették fel a diákokat: Kanderné Németh 
Györgyi, Varga Erika, Szabó Anita Mária, Kerekesné 
Dócs Nikoletta Györgyi és Czebe Norbert pedagógu-
sok. Gratulálunk!  

ESEMÉNYNAPTÁR 
2018. március - április 

03.23. p Közös iskolai szentmise, iskolai ifjúsági 
passió 
Testvérosztályok találkozása 
14.30-17.30: iskolai fogadóóra 

03.24 szo- 
ÁPR.3. k 

Húsvéti szünet 

04.04. sze Szünet utáni első tanítási nap 
04.09. h 
du.- 
04.10. k de 

Ebédfizetés 

11. sze Költészet napja 
21. szo Munkanap, tanítási nap (ápr. 30. he-

lyett) 
Napközi nincs 

NYÁRI KERÉKPÁROS TÁBOR BEHARANGOZÓ 

A SZIGNUM Kerékpáros Baráti Köre 2018. július 9-13-áig 
szervezi meg hagyományos nyári táborát. Idei cél a Zalai-
dombság! Ellátogatunk a szlovéniai magyarok központjába, 
Lendvába is. A várható költség 11-12.000,- Ft lesz.  


