
 

 

        

XVII. évfolyam 3. szám 2021. március 

2020/2021: FELFEDEZŐK ÉVE 

A Szignum Kéttannyelvű Egyházi  

Általános Iskola havilapja 

HÚSVÉTI GONDOLATOK 
   „Húsvét ünnepe lélekben összeköt minden keresztényt, mert a fel-
támadás mutatta meg, hogy valóban Jézus a Krisztus, ő a Felkent, a 
Messiás, akiről minket, követőit keresztényeknek neveznek. Hívjuk hát 
egybe erre az ünnepre a közel levőket és a távolabb állókat, hív-
junk mindenkit, aki a szent keresztségben újjászületett, mert a hit 
egységében és a feltámadt Krisztus örömében olyan testvéri közös-
ség vagyunk, amelyben Krisztus küldetése folytatódik a világ vége-
zetéig.” Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek  

                                                                                                                                               (Forrás: internet) 

IMASZÁNDÉKOKAT VÁRNAK AZ ISKOLANŐVÉREK 
 

   A Boldogasszony Iskolanővérek közösségét is aggodalommal tölti el a koronaví-
rus-járvány harmadik hulláma, amelyben ismét nagyon sokan megbetegedtek. 
Aggodalmunknál azonban erősebb a hitünk és a segíteni akarásunk. Szeretettel 
várjuk mindazok imaszándékait, akik a pandémia miatt nehéz helyzetbe kerültek. 
   Decemberben, amikor a budapesti rendházat és az idősotthonunkat is elérte a 
járvány, nagyon sokan imádkoztak értünk. Biztosak vagyunk abban, hogy az 
Önök, a Ti imáitok nélkül sokkal nehezebben tudtunk volna megbirkózni ezzel a 
válságos helyzettel. 
   Most mi szeretnénk felajánlani imáinkat azokért, akik a betegséggel küzdenek, akiknek a családjában kritikus hely-
zetet teremtett a vírus, akik kétségbeesettek, félnek, akik aggódnak szeretteik és önmaguk életéért, akiknek meg-
szűnt a munkahelye és akik sajnos gyásszal a szívükben élnek most, mert elveszítettek egy kedves személyt a járvány 
miatt. 
   Viszonozni kívánjuk azt a sok jót, amit kaptunk tavaly év végén. A nővérek már hónapok óta mindennap imádkoz-
nak a járvány megszűnéséért és általánosságban mindenkiért, aki a pandémia miatt válságos időket él most. Ezt az 
„általánosságot” szeretnénk most személyessé tenni. 
Az imakeres@iskolanoverek.hu e-mail-címre várjuk imaszándékaikat, amelyeket a nővérek közös és egyéni imáikba 
beleszőhetnek.                                           Hiszünk az imádság erejében.                  Boldogasszony Iskolanővérek

CSODÁK CSODÁJA  
(részlet) 

Tavasszal mindig arra gondolok,  
hogy a fűszálak milyen boldogok:  

újjászületnek, és a bogarak,  
azok is mindig újra zsonganak,  
a madárdal is mindig ugyanaz,  

újjáteremti őket a tavasz. 
(Várnai Zseni) 

 

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 

FONTOS KÉRÉS AZ ÉTKEZÉSRENDELÉSSEL, LEMONDÁSSAL KAPCSOLATBAN 
 

Kedves Szülők! Az étkezésrendelés alapmódosításait (teljes körű lemondás 
vagy változtatási igény, újraindítás) csak írásos (emailes) kérelmezés után 
tudjuk teljesíteni, amely a mi visszaigazolásunkkal együtt tekinthető érvényes-
nek. Email címünk: szignum@szignum.hu vagy gazdasagi@szignum.hu.  A 
szóbeli (telefonos) kéréseket csak a reggeli, aktuális napot érintő változások-
nál tudjuk figyelembe venni. Megértésüket köszönjük! 
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HÚSVÉTI ADOMÁNYOSZTÁS A PLÉBÁNIÁN 

 
   Nagy mennyiségű felajánlás érkezett a makói Szent István Király Plébánia 
húsvéti adománygyűjtő felhívására. A már hagyományosnak számító akció-
ban tartós élelmiszereket ajándékoztak a helyi rászoruló családoknak, akik-
nek március 20-án önkéntesek szállították ki a csomagokat.  
   100 liter olaj, 92 kg cukor, 36 kg liszt, 300 db konzerv és 220 csomag száraz-
tészta gyűlt össze a makói belvárosi egyházközség ünnepi felhívására. Emellett a 
célra befolyt perselypénzből további 80 flakon tisztítószert is tudtak vásárolni a 
szervezők. – A felajánlásokból 30 kg-os csomagokat állítottunk össze, amelyek-
ből 21 rászoruló családot ajándékozunk meg Húsvétra. De nagyon fontos hang-
súlyoznunk, hogy nem csak az adományokról szól ez a kezdeményezés, hanem a 
személyességről is. A plébánia tagjai szállítják ki a dobozokat, akik az előírások 
betartása mellett, együtt is imádkoznak a megajándékozottakkal. Tehát a lényeg 
a találkozás, amelyben idő, jó szó is jut a jótékonykodás mellett – hangsúlyozta 
Pálfai Zoltán.  A plébános hozzátette, Nagyböjt a testvéri szeretet megnyilvánu-
lásának az ideje, és öröm, hogy sokan megértették és tettekre is váltották ezt az 
üzenetet.  

   A makói római katolikus közösségben harmadik esztendeje működik az önkéntesek csoportja; jelenleg 12-en tevé-
kenykednek együtt, és évente kétszer, karácsonykor és húsvétkor rendeznek hasonló akciókat. – Minden összeállított 
csomagban van egy lap énekekkel és imádságokkal. Az átadáskor az udvaron ezekből választunk és beszélgetünk is 
a megajándékozottakkal, szebbé téve az ünnepüket – tudtuk meg a csoport egyik alapító tagjától. Szirbikné Baranyi 
Éva elmondta, lélekemelő érzés másokért tenni és önzetlenül segíteni, emellett jó látni a felkeresett emberek örömét, 
háláját.  
A mostani felhívást a nagyböjti időszak kezdetén hirdették meg és nagyjából négy héten keresztül fogadták a tartós 
élelmiszer felajánlásokat. A belvárosi közösség tagjain kívül a Szignum és a Katolikus Iskola diákjai, családjaik kap-
csolódtak be az adományozásba, de többen ismeretlenül is csatlakoztak a kezdeményezéshez.                         

 Sz.A.  
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MÁRCIUS LAPJA 
 

1848. MÁRCIUS 15.   
 

   Amikor azt mondják, 1848. március 15. akkor azt válaszoljuk: for-
radalom, szabadságharc. Ha azt mondják, 1948. szeptember 29. - 
azt mondjuk Pákozdi csata. Ha azt mondják, 1849. augusztus 13., azt 
feleljük fegyverletétel Világosnál. Ha azt mondják 1849. október 6.- 
azt mondjuk aradi vértanúk. Ha azt halljuk 1867. - azt mondjuk Ki-
egyezés. Az évszámok és a hozzákötődő történelmi események olya-
nok, mint a szőlő mellé állított karók, megtartják a mélyről táplálkozó 
fiatal hajtásokat, hogy bő termést hozzanak és a gyökereik minél mé-
lyebbre hatoljanak. 

   Ha azt mondják 1848. március 15.  - azt mondjuk márciusi ifjak, Petőfi, Jókai, Vasvári, Irinyi, Pilvax kávéház, 12 
pont, Landerer nyomda, Nemzeti dal, Táncsics, Nemzeti Múzeum, sajtószabadság, Kossuth, Bécs. Mind megannyi jel-
zőtábla, amelyeket kiváló emberek tettei, gondolatai fűznek össze történelemmé és válnak meghatározóvá az egyén 
és a nemzet tudatában. Felszabadult büszkeség tölti el a magyar ember szívét, és valahol legbelül érezzük mindany-
nyian magyarságunk lényegét, hogy jó magyarnak lenni csak úgy önmagáért.   
   Ilyen érzésekkel kezdte meg a hatodik évfolyam a Nemzeti ünnepre való felkészülést. Február elején minden tanu-
ló megkapta a szövegét, amelyet egy hét alatt magáévá tett. Február 15-től nap mint nap egy-egy tanítási órát 
szántunk arra, hogy közösen átéljük a történelem eseményeit, megéljük, a forradom adta összetartozásunkat.  
   A pandémia miatt, egyre inkább körvonalazódott, hogy az iskola közösség előtt nem tudjuk előadni a műsorunkat, 
ezért a Szignum Vizuális Tehetségműhely segítségét kértük, hogy rögzítsék a megemlékezésünket. A felvételre több 
alkalommal és több helyszínen került sor. Az utolsó felvételre a digitális oktatás első napja maradt. Igazi „március 
idusa” nap volt, szemerkélő esővel. Átélhettük ezzel a márciusi ifjak napjait. Hálás szívvel köszönjük a felvételben 
közreműködő operatőrök, pedagógusok munkáit. 
   A felkészülés hetei világossá tették bennünk, ahogy a magyar nemzet boldogulása, közös akarattal, elhatározással 
és munkálkodással sikerült, úgy a mi műsorunk is csak közös erővel, és tenni akarással válhat ünnepivé.  
   A márciusi ifjak hazaszeretete örök példa a számunkra! 

 

A hatodik évfolyam nevében: Hudákné Vizhányó Gyöngyi tanárnő 
 

Részlet a szövegkönyvből: 
„ÉNEK: Himnusztöredék 
Évi: Arra a napra emlékezünk ma, amely elindította a magyar nemzet szabad-
ságharcát. Hajtsunk hát fejet a hősök emléke előtt. 
 Petőfi így ír erről naplójában: Üdvözlégy születésed napján, magyar szabad-
ság! Először is én üdvezellek, ki imádkoztam és küzdöttem éretted, üdvezellek 
oly magas örömmel, amilyen mély volt a fájdalmam, midőn nélkülöztünk tégedet! 

Á. Bogi: Oh szabadságunk, édes kedves újszülött, légy hosszú életű e földön, élj addig, míg csak él egy magyar; ha 
nemzetünk utolsó fia meghal, borulj rá szemfedő gyanánt… 
S ha előbb jön rád a halál, rántsd magaddal sírodba az egész nemzetet, mert tovább élnie nélküled gyalázat lesz, 
veled halnia pedig dicsőség! 
ÉNEK: Ébredj fel Magyarország” 

ÜNNEPI FUTÁS 
   Kanderné Németh Györgyi tanárnő március 15-e alkalmából 1848 méternyi futásra ösztönözte tanítványait. Az 
online testnevelés-feladat teljesítésének képeiből válogattunk.  
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ERASMUS+ AKKREDITÁCIÓS  
PÁLYÁZATI TÁMOGATÁST NYERT A SZIGNUM 

 
   A Tempus Közalapítvány 2020 szeptemberében pályáza-
tot írt ki oktatási intézmények számára az Erasmus projektek-
ben való részvétel akkreditációjára, az oktatás és tanulás 
európai dimenziójának megerősítése céljából. Nem rég érke-
zett a jó hír, hogy iskolánk pályázata támogatást nyert, még-
pedig kimagasló eredménnyel: országos szinten 6. hely a 
rangsorban 
   A sikeres akkreditációval a 2021-27-es érvényességi cik-
lusban egyszerűsített módon lehet pénzügyi támogatáshoz 
jutni a mobilitási kategórián belül. Ennek birtokában köny-
nyebben tudunk magas színvonalú mobilitási projekteket 
megvalósítani. 

   A Szignum iskola hosszútávú céljai közül a következőket integráljuk az Erasmus projekt fejlesztési terveibe: 
1. A lemaradó diákok angol nyelvi kompetenciájának fejlesztése 
2. Az Erőszakmentes Kommunikáción alapuló kortárs mediáció és a Pozitív Fegyelmezés módszertanának intézményi 
szintű bevezetése 
3. Intézményünk diákjainak és dolgozóinak érzékenyítése a globális problémákra és azok lehetséges megoldásaira 
   Újdonság lesz a következő években, hogy nem csak tanáraink és más munkatársaink vehetnek részt külföldi to-
vábbképzéseken, hanem tanulók kisebb csoportjait is delegálhatjuk európai iskolákba, hogy ott számukra hasznos 
tapasztalatokkal gazdagodjanak. 
 
   Az Erasmus projektek megvalósulása során nyert magas színvonalú tanulási eredmények és tapasztalatok beépül-
nek az iskola hétköznapjaiba, stratégiájába. A célok megvalósulását követően kollégáink képesek lesznek a tanult 
pedagógiai innovációkat óráikon hasznosítani,  jógyakorlatként akár más iskolákkal is megosztani. 
Az akkreditációs pályázat azonosító száma: 2020-1-HU01-KA120-SCH-094071 

Gulyás Attila tanár úr, pályázati referens 

 

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! 

ERASMUS+ 
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HÁRSFÁKAT FOGADTAK ÖRÖKBE A MAKÓI GÖRÖGKATOLIKUSOK 
 

   Épp a csillagászati tavasz kezdőnapjára esett a makói görögkatolikus közösség 
szabadtéri, kertészkedős programja a templomuk körül. Az „egy fa-egy család” 
elnevezésű akció keretében tíz hárscsemete elültetését és későbbi gondozását vál-
lalták az egyházközség tagjai.  
   A makói görögkatolikus templomkertben többféle fa található; többségük 
rendkívül idős. A megújítás ötlete először két esztendeje merült fel, amikor új 
gyümölcsfákat telepítettek a régiek helyébe. – Mindegyik csemetét egy-egy 
ide tartozó család hozta, akik azóta is gondozzák őket. A kezdeményezés ha-
mar népszerűvé vált, még többen csatlakozni akartak ily módon is a közösség-
hez. Nagyon fontosnak gondolom, hogy ne csak a templomban és az imádság-
ban kapcsolódjunk össze, hanem ebben a formában is. Ez egy szép jelképe 
annak, hogy összetartozunk – avatott be Biró István atya. A parókus elmondta, 
nem csak a hívek vesznek részt a programban: maga is ültetett feleségével és 
gyermekeivel együtt már fát a makói kertben, valamint Gorcsa György tokaji 
espereséknek is van itt egy diófája. Utóbbi a magyar görögkatolikus egyház 
2019-es, „Zöldítsük vissza Földünket” akciójában került elhelyezésre, amelynek 
célja a környezet védelme, megőrzése és élhetőbbé tétele volt. 
   A makói önkormányzat támogatásának köszönhetően, a megkezdett munka most tovább folytatódhatott; tíz hársfát 
kapott az egyházközség, és mindegyik befogadó famíliára is lelt. A március 21-ei délelőttön a lelkes résztvevők nem 
csak az elültetésüket, hanem a további gondozásukat is vállalták. – Nagyon örülök, hogy lesz itt egy fánk. Majd vi-
gyázunk rá és figyelni fogjuk a fejlődését – tudtuk meg Seres Nórától. A negyedikes diák édesanyjával, Erzsikével 
vállalkozott a feladatra, és mint megtudtuk, a család férfi tagjainak nevében is kertészkedtek. Iván Józsefné számá-
ra is kedves feladatnak bizonyult egy hársfa jelképes örökbe fogadása. – István atya és a felesége, Marika is föl-
dim, mindannyian Szabolcsból származunk. Nekem az egész rokonságom görögkatolikus. Szeretem ezt a templomot, 
és ezt a közösséget, és most jó érzés így is érezni az idetartozást – osztotta meg gondolatait Marika, a közösség 
oszlopos tagja.  
   A tavaszi zöldítés során a tíz fiatal hársfa ugyanennyi öreg akác helyére került a makói görögkatolikus templom-
kertben.                                                                                                                                            Szabó Anita 

HIT - ÉLET 

MEGOLDÓDHAT AZ ÚJVÁROSI TEMPLOM BEÁZÁSI REJTÉLYE MAKÓN 
 

   Hosszú idő óta fejtörést okozott az újvárosi Szent László templom belső fal-
felületeinek folyamatosan romló állapota Makón. A szakemberek most megál-
lapították, a tetőszerkezet és a zsindely ép, a gondok szálai pedig a második 
világháború alatti villámcsapásig vezethetők vissza.  
   Az újvárosi katolikus közösség temploma több mint száz esztendős Makón; 1913
-ban építették neogót stílusban. A Szent László tiszteletére felszentelt épületet 
1944 pünkösdjén villámcsapás érte, a nyomán kialakult tűz súlyos károkat okozott 
a tetőszerkezetében.  - Ezt rögtön próbálták orvosolni, ám az átmeneti borításként 
használt ponyva a padlás felett a kereszthajót és a szentélyt már nem védte, fel-
tehetően azért, mert az orgonát akarták elsősorban menteni.  Így a többi rész 
közel egy esztendőn át az időjárás viszontagságainak kitéve állt és ennek a nyo-
mai láthatóak évek óta a templom belső terében.  A beszivárgott csapadék azóta 
folyamatosan dolgozott a falban, így nem a friss beázások tették tönkre, mint azt 
korábban gondoltuk – avatott be a templom plébánosa. Pálfai Zoltán atya hoz-
zátette: megnyugvás, hogy nem a tető okozza a problémát. További gond viszont, 
hogy a zsindely is két évtizede készült, a szavatossága pedig ennyi időre szólt, tehát hamarosan megújításra szoruló-
vá válik.  
   Addig azonban a legszükségesebb javítási munkákat kell elvégezni, mert mostanra a kereszthajó egyes részei két-
ségbeejtő, néhol balesetveszélyes állapotba kerültek. – Jelenleg azokat a részeket, ahol a vakolat jócskán pereg 
vagy leomlott, a szakember felbontja és szabaddá teszi. Ezek jellemzően a délkeleti, esőzésnek jobban kitett felüle-
tek. Egy hosszabb, hat-nyolc hónapos száradási folyamatot követően lehet a helyreállítás további munkálatait elvé-
gezni majd. Erről folyamatosan konzultálunk és menet közben látni fogjuk, milyen további műveletekre lesz szükség – 
tájékoztatott az egyházközség vezetője. Pálfai atya hozzátette, a javítások anyagi hátterét egyelőre a közösség 
saját forrásaiból fedezni tudja, ám a további problémák korrekciójához pályázati segítségre és adakozók támoga-
tására is szükség lesz.    Aki szeretné anyagilag támogatni a helyreállító munkálatokat, a következő számlaszámon 
teheti meg: Szent László Király Plébánia 11735074 - 20514237 A megjegyzés rovatba kérjük írják be: adomány. 
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PÁLYÁZATI OLDAL 

 
VIRTUÁLIS MOBILITÁS A SZIGNUMBAN 

Hat ország nemzetközi találkozójának voltunk házigazdái 
 

   2021. március 2-4. között hat iskola tanárai és tanulói kapcsolódtak be a 
munkába; a szignumosokon kívül török, lengyel, román, olasz és spanyol 
részvevőkkel zajlott a találkozó.  
   - Az első napon a megnyitó ünnepség keretében megismerhettük egymást, 
illetve bemutattuk országainkat és iskoláinkat. Tanulóink segítségével virtuá-
lis városnézést tartottunk Makóról - tájékoztatott Gulyás Attila. Iskolánk pá-
lyázati referense elmondta: a második és harmadik nap a szakmai munkáé 
volt: Dr. Baracsi Katalin internetjogász tartott online foglalkozást, illetve jó 
gyakorlatok alkalmazását és megosztását végezték a bevontak.  
   A Digitális koktél című online workshop keretében népszerű applikációkat 
és számítógépes játékokat kellett felismerni a logóik alapján, illetve népsze-
rű applikációkat és számítógépes játékokat kellett felismerni a logóik alap-
ján. A diákok hozzászólásaiból az derült ki, hogy felelősen használják az 
applikációkat, a biztonsági beállításokra és ezen belül a láthatóságra nagy 
hangsúlyt fektetnek. A játékidő kapcsán igyekeznek időkereteket felállítani 
már saját maguknak. 
   A második workshopban az internet kockázatai közül a cyberbullying, 
azaz az online bántalmazás formáival ismerkedtünk. Az előadás fókuszában 
a bántalmazás felismerése, megelőzése és a segítségnyújtás és segítségké-
rés állt. 
Nagyon népszerű volt a digitális lábnyom témájáról készített Kahoot! játék, 
mely során sokat tanulhattunk a személyes adataink védelméről, és az online 
térben ránk leselkedő veszélyekről. 
   A három napos rendezvény záró eseményén a résztvevőknek járó tanúsít-
ványok ünnepélyes "kiosztása", a digitális fényképalbum fellapozása, és a 
búcsúzkodás érzelmes szavainak megosztása történt.  
   Összességében ez az úttörő program sikeresnek bizonyult, mert a résztve-
vők élvezték a részvételt, aktívak voltak, bátran hozzászóltak a témákhoz, 
és egy évvel az utolsó nemzetközi találkozó után jó volt újra közös értékek-
kel gazdagítani a projektet. 
   A három nap során a hat országból több mint 70 résztvevő tanuló és ta-
nár aktív részvétele és munkája mellett lezajlott találkozóra a személyes 
mobilitásokra vonatkozó korlátozások miatt, illetve a projekt érdemi munká-
jának folytatása végett került sor. Legközelebb Törökország ad otthont ha-
sonló rendezvénynek. 
   A program a 2019-1-ES01-KA229-064699_3 számú Erasmus+ projekt 
keretében valósul meg. 
 

Gulyás Attila tanár úr, pályázati referens 

 

ÜNNEPI RAJZOS VIDEÓ KÉSZÜLT MÁRCIUS 15-ÉRE 

   Brzózka Marek tanár úr tanítványai munkáját rendezte össze  
a nemzeti alkalomra.  

A rajzok megtekinthetők az előbbi linken és intézményünk honlapján is:  
www.szignum.hu 
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NYÁRRA HANGOLÓ 
 

CSALÁDI ÉS NAGYSZÜLŐ-UNOKA TÁBOR  
KAROLINA ÉS SZIGNUM KÖZÖS NYÁRI TÁBORA 

2021. JÚLIUS 6-11. KÖZÖTT (5 ÉJSZAKA) 
PART HOTEL, BALATONLELLE, KÖZTÁRSASÁG U. 46. 

 
Kedves Családok! 
Idén is sokat gondolkodtunk azon, hogy a hagyományos, szeretett, 
önkéntességen és nagyszülőket is hívó családi együttléten alapuló 
táborunkat meghirdessük-e. Azzal a reménnyel indítjuk útra a je-
lentkezést, hogy július elején a vírushelyzet megengedi az együtt-
létet. 

 
   Ebben az évben külön szervezzük az ifjúsági tábort. 
A családi tábor helyszíne a Balaton-parttól 50 méterre lévő, kizárólagos használatunk-
ban lévő épület, amelyre a fenti néven (Part Hotel Balatonlelle) tudnak rákeresni. 
Az iskolanővéri értékek közül különösen figyelünk a tábor alatt:  
FELELŐS/TUDATOS/EGYÜTTMŰKÖDŐ/ALKOTÓ 
Ennek szellemében: a táborban „ökotudatosságra” törekszünk minden tevékenységünk-
ben 
Idei tábor fókuszai: 
• Fenntartható fejlődés 
• Az önkéntesség  
• Balaton (vízen, földön, levegőből) minden mennyiségben és módon 
• Neveléssel kapcsolatos kis csoportos foglalkozások felnőtteknek 
   A hagyományokhoz híven most is önkéntes alapon várjuk a szülők felajánlásait a napi programmal kapcsolatban. 
Az összesítést június elején megküldjük, a napi beosztást pedig a hagyományokhoz híven első este beszéljük meg. (Ha 
a vírushelyzet megengedi, akkor találkozunk is!) 
   A táborban karolinás szakácsnő vezetésével mi magunk készítjük el a reggelit és a vacsorát - beosztás szerint. 
Ezért minden felnőttől (gyerek segítséggel) kérünk önkéntes szolgálatot az étkezések körüli tennivalók végzésében 
(étel előkészítése, terítés, mosogatás).  
A  jelentkezési lapon felmérjük, hogy ki mit vállal a közös konyhai szolgálaton kívül (program a helyszínen, kirándu-
lás szervezése konkrét úticéllal a környéken, stb…), ill. lehet kérni is az elmúlt évek jó gyakorlataiból (pl. esti mese, 
báb, kézműves program). 
Ellátás: Első nap vacsorától utolsó nap reggeliig félpanzió (reggeli, vacsora). Jól felszerelt nagy konyha hűtőkkel a 
rendelkezésünkre áll. Szendvicseket reggelinél lehet csomagolni tízóraira, ebédre. Mindenkit kérünk arra, hogy a 
svédasztalos reggelihez hozzon abból, ami neki otthon „megtermett”(gyümölcs, méz, lekvár, zöldség stb.) 
Utazás: egyénileg telekocsival vagy tömegközlekedési eszközzel  
A tábor költsége: 25.000 Ft/fő 18 éves kor felett, 20.000 Ft/ fő 7-17 éves kor között; 15.000 Ft/fő 3-6 éves kor 
között. 3 éves korig ingyenes, ha nincs szüksége a gyereknek külön ágyra;. Mindez tartalmazza a szállásdíjat, reg-
gelit, vacsorát és egyéb költségeket (pl. szervezési költség, szörfszállítás és karbantartás;  sup és szörfözési lehetősé-
get 
Befizetés: A minimum 25.000 Ft/család foglalót április 30-ig kérjük befizetni az akkor jelzett módon. A teljes össze-
get július 2-ig szükséges befizetni. Az árat csak akkor tudjuk tartani, ha az elmúlt évekhez hasonlóan családokkal 
tudjuk megtölteni a tábort és a férőhelyeket teljesen ki tudjuk használni.  Ezért a befizetett részvételi díjat nem tud-
juk visszaadni, ha valaki mégsem tud eljönni a táborba vagy nem tud végig részt venni rajta. A helyek átadhatók 
egy - a feltételeket vállaló – másik családnak. 
 

Jelentkezni legkésőbb április 30-ig lehet az alább megadott linken. 
A jelentkezés elfogadásában csak a sorrend és a férőhely számít! 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UtyriGY9hU-
kMJOt2njvEs1SVxGynHtEiaTnGTvE5WpUNTdMUDc3RDhURlFWSUowNE9QUk1ZMkhCUC4u 

 

Kérdésekre választ, vagy további információt a barati.eszter@szignum.hu, szegedi.agnes@karolinaiskola.hu vagy a 
titkárság@karolinaiskola.hu  email címen lehet kérni. 
 

Most is nagyon szép napjaink lesznek, ha együtt önkéntesen dolgozunk! 
A találkozásig üdvözlettel a szervezők nevében: 

 

 Kinga nővér és Szegedi Ágnes  
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NYÁRRA HANGOLÓ 

 
BALATONI KÖZÖSSÉGI TÁBOR 

a Boldogasszony Iskolanővérek  
5-8. osztályt végzett  

diákjainak 
2021. július 11-16. 

 
Szállás: PART HOTEL, BALA-
TONLELLE, Köztársaság u. 46. 
3-4 ágyas, hűtővel felszerelt 
szobák (1 vagy 2 szobához 
tartozik egy zuhanyzó, WC) 
 

Utazás: vonattal, foglalt kocsikban 
 

Jelentkezési határidő: 2021. április 10. 
A táborozók létszáma 90 fő. A helyek betöltése jelentke-
zési sorrendben történik. A férőhelyek betöltése után még 
10 fő várólistára kerül, amelyről értesítjük a jelentkező-
ket. 
 

A tábor programja 
Strandolás a Balatonnál, sup, méta, foci, tábortűz, hajóki-
rándulás; napkezdő és záró imádság 
Minden nap angol nyelvű tábori szentmise lehetőség afri-
kai atyákkal 
 

Választható tematikus programok 
 

1. Kommunikáció angolul 
Fedezzük fel együtt, játszva, hogyan használhatjuk az 
angol nyelvet a mindennapokban: akár a Balaton körül is. 
Izgalmas, pörgős és változatos kihívásokkal várja óriási 
szeretettel és lelkesedéssel a nyelvszeretőket Reisz Mari-
ann, frissen végzett angol-francia szakos tanár. Ami biz-
tosan lesz: játék, mozgás, tanulás a természetben, kommu-
nikáció és támogató környezet. Buzdítjuk azokat is, akik 
még nem barátkoztak meg az angollal vagy egy kicsit 
tartanak tőle, hiszen ilyen környezetben, játékosan egy 
varázslatos kincsre lelhetnek önmagukban. 
 

2. Néptánc 
A tánc mindig fontos szerepet töltött be az emberek éle-
tében. A néptánc át- meg átszőtte az ünnepeket, de mun-
kás hétköznapokat is színesebbé tette. 
Ebben az altáborban elkezdheted tanulni, vagy gyako-
rolhatod és fejlődhetsz ebben a közösségi mozgásformá-
ban. A néptánc művészet, örömforrás és sport is egyben, 
amelynek az alapjait itt elsajátíthatod. A magyar hagyo-
mányok, gyökerek megismerése különösen fontos. Arra 
hívunk ebben az öt napban, hogy tanulj táncolni velünk - 
a makói Forgatós táncegyüttes szakmai vezetésével! 
 

3. Robotika 
A résztvevők a tábor hete alatt Tarczal-Márta Edit veze-
tésével megismerkedhetnek az Lego EV3 programozása 
alapjaival. A robot alap mozgásának megismerésén túl, 
szenzorok használata után, robot rallyn vehetnek részt, 
robot táncot koreografálhatnak. Kipróbálhatják magukat 
a First Lego League Challenge pályán is. 
 

4. Sport 
Egy szörftanfolyamon sajátíthatod el a windsurf alapo-
kat, amelyet Jancsó Gergely ifi magyar bajnok tart. 

Emellett egyéb szabadidős mozgásformákat is gyakor-
lunk, mint például a futás, foci, strandfoci, strandröplab-
da, méta - Balogh Csaba és Pour Zsuzsanna vezetésével. 
5. "Tanulni másoktól" - a sokszínű nemzetköziség 
 Henry, Mark, Martin atyák és Fidelis nővér vezetésével 
A három atya Nigériából jött Magyarországra, Pécsett 
tanulnak az orvosi egyetemen. Fidelis nővér közel egy 
évet szolgált Gambiában, Peruban és Szerbiában. Min-
dennap lehetőség lesz valami izgalmas dolgot megismer-
ni egy más kultúrából, élettapasztalatainkból. Beszélge-
tünk arról, milyen is a "missziós-lét" - milyen örömei, kihí-
vásai lehetnek. Milyen lehetőségeket rejt az önkéntesség. 
Hogyan vezet Isten az ismeretlenben is. Mindezt lehető-
ség szerint angolul vagy egyéb idegen nyelveken. 
 

Költsége 
- A tábor piaci ára 80.000 Ft+utazási költség 
- Az SSND iskolák (Karolina, Patrona, Svetits, Szignum) 
diákjainak a költség-hozzájárulás 45.000 Ft, amely az 
útiköltséget leszámítva minden kiadást tartalmaz: napi 
háromszori étkezést, szállást és az összes program díját. 
- Akik tehetik, fizessenek többet, ezzel támogatni tudják a 
kedvezménnyel táborozókat! 
 

Kedvezmények: 
Testvérpárok jelentkezése estén 40.000 Ft/fő+utazási 
költség 
Anyagi okokból senkit nem szeretnénk otthon hagyni. 
Ezért szükség szerint további támogatás kérhető. 
A tábordíj 50%-át április 30-ig kell befizetni, a fennma-
radó összeget június 10-ig. 
 

Visszatérítés: 
Ha a covid helyzet miatt elmarad a tábor, akkor a részt-
vevők a teljes befizetett összeget visszakapják. 
Amennyiben a diák nem tud eljönni a táborba - akármi-
lyen okból -, akkor csak akkor tudjuk visszaadni a részvé-
teli díjat, ha egy másik diák betölti a helyét. 
 

Kísérőtanárok és a szakmai programok vezetői: 
 

Balog Csaba (Patrona), Baráti Kinga nővér (Szignum), 
Miklai Attila (Szignum), Nyúl Fidelis nővér (Szignum), Sze-
gedi Ágnes (Karolina), Szűcs Péter (Karolina), Szűcsné T. 
Kis Gabriella (Szignum), Pour Zsuzsanna (Patrona), 
Tarczal-Márta Edit (Karolina), Forgatós Táncegyüttes két 
tanára, Henrypiro Ugokwe, Martin Adimorah, Mark 
Kingsley Okafor, Reisz Mariann, Reisz Piroska, Szászi Bá-
tor 
 

További információ: kinga@iskolanoverek.hu,  
+36 30 8642322 vagy a kísérő pedagógusoktól  
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ÚTON 

 TÖMÖRKÉNY-TÚRA  
Közös 8.a-s élmény az utolsó távoktatás előtti napon 

 

„...az a város a szülőváros, amelynek földje apámék és nagyapámék csontjait  
barátságosan méhébe fogadta.” (Tömörkény István) 

 

   A nyolcadikos diákokkal a déli nyelvjárás tanulmányozásakor látókörünkbe került 
Tömörkény István, akit a makói “köztudat” is ismer: emléktábla díszíti a Kálvin téri 
iskola Bagolyvár épületét, valamint a Korona Szálló oldalára is elhelyezett  a hálás 
utókor egy márványtáblát. Adódott az ötlet: szabadtéri irodalomóra keretében ke-
ressük fel ezeket a helyszíneket, hogy a diákok saját tapasztalatot szerezhessenek, 
élményt gyűjthessenek egyik  makói hírességünk kapcsán. Szívügyem, hogy 
“támasszuk fel papírsírjukból” a szerzőket és műveket, legyen kötődésük a ma diákja-
inak is a régi, feledésbe merülő kultúrához.  
   Akkor még nem tudtuk, hogy másnaptól távoktatás keretében ismét online órák so-
rán sajátítják el diákjaink a tananyagot, de talán ez még értékesebbé is teszi a kö-
zös, mindössze két tanórát felölelő kirándulást. 
   A túra során Forgó Géza Tömörkény István makói emlékei c. írásából olvastunk fel 
részleteket (ld. szirbikegyesulet.hu) - ezzel és jó pár várostörténeti kiegészítéssel gya-
rapítva tudásunkat lakhelyünkről, és néhány útba eső szoborról… 
 

Az alábbi mondatok a diákok reflexiói a túra után.  
Tömörkény István serdülőkorának legmeghatározóbb három évét töltötte Makón, az 
irodalmi köztudat mégis Szeged írójaként tartja számon, hiszen élete csaknem egé-
szen a Tisza-parti városhoz kötötte. 
 

Tömörkény István ebben az időben a Korona szállóban lakott – amely olyan volt, 
mint valami karavánszeráj. A nagy vendéglő pezsgő élete felkeltette a fiatal Tömör-
kény érdeklődését. 
 

 Tömörkény István pár perces séta után megérkezett a fehér templomhoz, mellette 
pedig a város első emeletes iskolájában, a makói református algimnáziumban tanult 
– ő vezette be a nevet: öreg-oskola. 
Juhász Gyula úgy véli, hogy Tömörkény Makón ismerkedett meg a népnyelvvel, és 
ezáltal az irodalommal. A Maros-parti város ugyancsak rövid epizód volt az író éle-
tében, a helyiek azonban ápolják emlékét – a múzeum és a Szirbik Miklós Egyesület 

koszorúját láttuk Tömörkény emléktábláján. 
 

Amikor a Tisztelendő úr temetésre ment, gyakran megkérték Tömörkény Istvánt, hogy a kisebbeknek tartson órát. Az 
volt a dolga, hogy elhúzza az időt a négyórás csengőig. 
Péter László, egykori múzeumigazgatónk összeállítást készített Tömörkény novelláiból és a Gül baba zarándokai – 
írások Makóról címet adta neki. 
 

Út közben megtekintettük Fátyol Misi szobrát is, aki a város neves zenésze volt: híres cigányprímás. 
Makó ebben az időben élénk gazdasági kapcsolatban volt Araddal. 
 

Kossuth Lajos toborzó beszédet tartott a régi városháza erkélyéről. A balkont a Ganz cég készítette öntöttvas-
ból.  Koczka Ferdinánd tervező vitába keveredett a város vezetésével, és majdnem két évig leállt az építkezés. 
 

   Reméljük, hogy a távoktatás után mielőbb visszatérhetünk az iskola falai közé és további hírességek emlékhelyeit 
fedezhetjük fel együtt.                 Túravezető: Mészáros Ildikó tanárnő 

 

NYÁRI KERÉKPÁROS TÁBOR 
 

   A Szignum Kerékpáros Baráti Köre nyári tábort tervez 2021. július 26-30. között a Ve-
lencei-tóhoz. 
   Mindazok jelentkezését várjuk, akik napi 50-60 km kerékpározás mellett szívesen megis-
merkednének Velence, Martonvásár, Kápolnásnyék, Nadap, Sukoró, Pákozd, Gárdony, 
valamint a közeli Székesfehérvár látványosságaival, s esténként lelkesen lubickolnának is a 

sekély vizű, gyönyörű tóban. 
   Az oda- és visszautazás nagyrészt vonattal történik, a szállás iskolai tornateremben lesz. 
   A várható költség kb. 15-16 ezer Ft/fő, de iskolánk diákjai az alapítványtól támogatást kaphatnak. 
További információk Horváth János igazgatóhelyettestől kérhetők. 



 

 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 
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BUSÓÁLARCOKAT KÉSZÍTETTEK DIÁKJAINK 
A makói József Attila Városi Könyvtár és Múzeum busóálarc készítő versenyt 
hirdetett. A kreatív, mókás és alakoskodó álarcokat szabadon választott 
technikával alkothatták meg a térség óvodás- és általános iskoláskorú gyer-
mekei. A felhívásra három korcsoportban összesen 274 alkotás érkezett, 
köztük volt a Szignum 2.b osztályos tanulóié is. Szalainé Bálint Rózsa tanító-
nő diákjai elismerő oklevélben és édességben részesültek munkáikért. A pá-
lyamunkák virtuális kiállítás keretében tekinthetők meg:  
https://www.artsteps.com/view/60293081c0c0270efdbc875a?currentUser 
 

EXATLONOS TESIÓRÁT TARTOTTAK A HARMADIKOSOKNAK 
 

   A népszerű televíziós műsor mintájára szer-
vezett Szalainé Bálint Rózsa tanítónő és 
Simonfi Edina gyakorló pedagógus testneve-
lés órát. A két versengő csapat játékos sport- 
és ügyességi feladatokat oldott meg a jó 
hangulatú foglalkozáson. A diákok lelkesen 
biztatták egymást a mini-bajnokság során, 
ahol végül mindenki nyertesnek érezhette 
magát. 

NYELVÉSZ DIÁKJAINK 
Horváth Dóra (3.b) és Németh Lia (4.a) megyei anyanyelvi megmérettetésen 

vettek részt. 
   Tehetséges tanulóink a Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia által 
szervezett, XXII. NyelvÉSZ Anyanyelvi Tanulmányi Verseny feladatait írták 
meg február utolsó tanítási napján. Izgatottan várjuk az eredményt. 

CSUPAKÉK 
Mozdulj ki! 

 
   Nagy örömmel osztom meg mindenkivel, hogy néha találkozom a 
Maros-parti tanösvényen tanítványokkal. Arra szeretnék biztatni min-
denkit, hogy bátran vágjunk neki a túrának – kerékpárral vagy gya-
log, szülőkkel vagy barátokkal, kutyával vagy anélkül… 
   Aki veszi a bátorságot, ilyen gyönyörű kék virágokat találhat: ibo-
lyát és csillagvirágot. Sajnos az ibolya illatát mellékelni nem tudom, 
de sokan érezhetjük a városon belül is. 

 
 
 
   Akik a belvárosban szeretnének inkább sétálni, javaslom a templomkertet. 
Igen, talán hihetetlen, de ott is gyönyörűen pompázik a Nemes májvirág.  
 
 
 
 

 

   Akik pedig csak a közelben tennének egy rövid túrát, nézzenek jól körül! 
Az élet utat tör magának – ilyen mostoha körülmények között is. Az én házam előtt virít ez 
a szegény példány fürtös gyöngyike. 
 
   Bármennyire megyünk is messzire, a lényeg, hogy mozduljunk ki! Szívjunk friss levegőt, 
gyűjtsünk be egy kis D-vitamint! Ajándékozzuk meg magunkat egy kis idővel a természet-
ben! 
 

Mészáros Ildikó tanárnő 
 



 

 

 

VISSZAPILLANTÓ  

KREATÍV OLDAL 
 

Baloghné Kovács Éva tanárnő a diákjainak adott rajz órai feladataira érkezett legszebb munkákból válogatott.  
 

Téma: Buddha ábrázolás (5.a) 

 

Téma: Kínai monokróm festészet (5.a) 

Téma: Keresztnevem tervezése (6.a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Téma: reneszánsz építészet - papírplasztika (6.a) 
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Téma: Mona Lisa festmény újragondolva (6.a) 



 

 

VISSZAPILLANTÓ  

KREATÍV OLDAL 
 

Szalainé Bálint Rózsa tanítónő a 2. b osztályos diákjainak adott, rajz és technika órai feladataira érkezett legszebb 
munkákból válogatott.  
 

Téma: Gólyafészek gólyával 

              Téma: Zokniállatkák 
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AMORIS LAETITIA - CSALÁDÉV KEZDŐDÖTT 

 
   Március 19-én, Szent József liturgikus emléknapján megkezdődött az Amoris 
laetitia- családév, amelyet Ferenc pápa 2020. december 27-én, Szent Család 
ünnepén hirdetett meg. Másfél éven keresztül, 2022. június 26-ig, a családok 
tizedik világtalálkozójáig fog tartani. 
   Ferenc pápa imája a Szent Családhoz: 
   „Jézus, Mária és József, bennetek szemléljük az igaz szeretet csillogását, hozzátok fordulunk bizalommal. 
   Názáreti Szent Család, tedd a mi családjainkat is a megélt közösség és az imádság helyévé, az Evangélium hite-
les iskolájává, kicsiny család-egyházzá. 
   Názáreti Szent Család, add, hogy a családoknak ne kelljen többé megtapasztalniuk az erőszakot, a bezártsá-
got, a megosztottságot; és akiket megbántottak vagy megbotránkoztattak, hamarosan megvigasztalódhassanak és 
meggyógyuljanak. 
   Názáreti Szent Család, add, hogy mindenki újra tudatosítsa magában, hogy a család szent és sérthetetlen, Isten 
tervének ékköve.” (forrás: Vatican News) 



 

 

SZIGNUM OLDAL 

FÜRKÉSZ rovatba 
válogatta az IDB – 

 

A XX. SZÁZAD NAGY FELFEDEZŐI: 
Március: Karl Landsteiner 
A vérünkben van… 
   A bécsi egyetemen 
dolgozó osztrák orvos 
1900-ban azt a célt 
tűzte ki maga elé, hogy 
megállapítsa, mi az oka 
annak, hogy a vérátöm-
lesztés olykor sikertelen. Az önmagától és öt kollégájától 
vett vérmintákból egy 30 vérkeverékből álló sorozatot 
készített, és azt állapította meg, hogy bizonyos szemé-
lyektől származó vér mások vérével összekeverve a vörös 
vérsejtek kicsapódását okozza. Ez azonban nem jött létre 
valamennyi vérkeverékben. Két kollégájától származó 
vörösvérsejtek rendelkeztek A-antigénnel (A-csoport), két 
másik kollégájának vérsejtjein B-antigént (B-csoport) le-
hetett feltételezni. Ha a két különböző csoportba tartozó 
vért összekeverte, kicsapódás lett a következmény. Egy 
további kollégának és magának Landsteinernek a vére 
nem okozott kicsapódást, akármelyik csoportba tartozó 
vérrel keverte is. Ezért úgy gondolta, hogy ezeken a vér-
sejteken nincsenek antigének, a csoportot nullásnak (0-
csoport) nevezte el. Még két esztendőre volt szükség, 
hogy rájöjjön arra, hogy kezdetben nem ismerte fel egy 
további csoport létezését, amelyben a vörösvérsejtek 
mindkét antigénnel rendelkeznek – ez az AB-csoport.  

   Az 1930-40-es években Landsteiner vérátömlesztési 
kísérletekkel foglalkozott, a kis indiai rhesus-majom vérét 
patkányokba és tengerimalacokba fecskendezte be. Azt 
figyelte meg, hogy a patkányokban és a tengerimalacok-
ban a vér bevitelét követően képződő rhesus-
ellenanyagok nemcsak a majom vörösvérsejtjeinek kicsa-
pódását okozzák, hanem a New Yorkban élő fehér em-
berek körében hét közül hatnak a vörösvérsejtjeit ugyan-
csak kicsapják. A majmoknak és New York polgárainak jó 
részében kell tehát léteznie egy közös antigénnek – téte-
lezte fel Landsteiner –, és ezt az antigént rhesus-
faktornak nevezte el. A majom és a New York-iak túlnyo-
mó része ezek szerint rhesus-pozitív (Rh+), akikben a je-
lenség nem következett be, rhesus-negatív (Rh-).” 
   30 évvel a vércsoportok felfedezése után kapta meg 
eredményeiért az orvosi Nobel-díjat. 

Márciusi gondolatok  
a víz világnapjára: 
• A víz - elsősorban a 

tengerek és óceánok - 
hatalmas mennyiségű 
élelmet biztosít az em-
beriségnek. Azonban 
a túlzott halászat azt 
eredményezte, hogy 
számos fontos halfaj 
populációja összeomlott. A legfontosabb halászterüle-
tek többségén a fogási eredmények látványosan visz-
szaestek, egyes fajok esetében pedig a kifogott pél-
dányok átlagos méretének jelentős csökkenése tapasz-
talható. 

• Nem csak élelmet ad, de szórakoztat is a víz. A turiz-
mus-ipar sorra kebelezi be a különleges fontosságú 
tengerparti élőhelyeket, hogy strandokat és szállodákat 
alakítson ki a helyükön. A különösen érzékeny korallzá-
tonyokon búvárparadicsomok sokszorozzák a pénzt, így 
rövid úton elpusztítva a saját létalapjukat is jelentő ko-
rall-világot. 

• Az egyik legfontosabb szol-
gáltatás, amit a víztől ka-
punk, mégis az időjárás és 
az éghajlat kialakításában, 
stabilitásában, kiegyensúlyo-
zásában játszott szerepe. A 
légköri vízgőznek, a folyé-
kony víznek és a jég- és 
hóborításnak óriási része van 
a földfelszín hőmérsékleté-
nek, fény- és egyéb sugárzá-
si viszonyainak "életbarát" 
értékek között tartásában. 
Sikerült azonban ebbe is 
alaposan beleavatkoznia az 
embernek. A globális felmelegedés nyomán olvadó jég- 
és hótömegek belátható időn belül méterekkel emelhe-
tik meg a világtengerek szintjét, ezzel sűrűn lakott ten-
gerparti települések, értékes mezőgazdasági területek 
kerülhetnek víz alá. 

• „Víz! Se ízed nincs, se színed, se zamatod, nem lehet 
meghatározni téged, megízlelnek, anélkül hogy megis-
mernének. Nem szükséges vagy az életben: maga az 
élet vagy.” (Jules Renard) 

• A Víz képes rá, hogy Emberek nélkül létezzen, de az 
Emberek Víz nélkül csak pár napig tudnak életben ma-
radni. 

 
FEDEZD FEL MAGADBAN:  

A jókedvet – Egy mosoly jót tesz an-
nak, aki adja, és annak is, aki kapja 
azt! A nevetés gyógyír minden bajra, 
gondra. A tiszta szívből jövő nevetés 
feloldja a feszültségeket. Tudományos 
vizsgálatok kimutatták, hogy a rend-

szeres nevetés egész napra jó közérzetet teremt, valamint 
növeli az immunrendszer védekező erejét is. 
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FÜRKÉSZ 

Kiadja:  Szignum Kéttannyelvű Egyházi Általános Iskola 
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:  Mészáros Ildikó Tördelés: Hudák Szabolcs 

Korrektúra: Horváth János 

JÓSÁGLISZT gyűjtés 
   A gyerekeket nagyböjt folyamán a jóságliszt gyűjtésére hívjuk. Minden jócselekedet egy kanál liszt. Hamvazószer-
dán minden osztály megkapta a gyűjtőedényt és a kezdéshez szükséges 1 kg lisztet. Most már a gyerekeken múlik, 
hogy apró jócselekedetek, figyelmességek által szaporodjon a jóságliszt az üvegekben. A lisztből kalács készül, me-
lyet húsvét vasárnapján az ünnepi szentmise után mindenki megkóstolhat. 

Böjt-időző 
Hamvazószerdától napi gondolatokat adnak közre a plébánia facebook oldalán 
BÖJT-IDŐZŐ címmel. Kísérjük figyelemmel és osszuk meg másokkal is! A szövegekkel 
kapcsolatos kérdéseikkel, felmerülő gondolataikkal bátran lehet keresni Zoltán atyát 
és Józsi atyát is.  

Egy perc humor:  KARANTÉN-ÜNNEP: 3. B MÓDRA 
Nemzeti színnel és szívvel az otthoni ünnepléshez.  

SZENT JÓZSEF-ÉV  
 

   A Szentatya minden nap kéri imáiban Szent József közbenjárását.   
- „Nagyon szeretem Szent Józsefet, mert erős és csendes ember. Az íróasztalo-
mon van egy kis szobor, mely az alvó Szent Józsefet ábrázolja, és amikor vala-
mi gondom vagy nehézségem van, felírom egy darab papírra, és a szobra alá 
teszem, hogy álmodhasson róla. (...) De Szent Józsefhez hasonlóan, amikor már 
meghallottuk az Úr hangját, fel kell rázódnunk az álmunkból, fel kell kelnünk, és 
cselekednünk kell.” Ferenc pápa számára József különleges szent, aki akkor is 
védelmez és segít, amikor alszik.                          Szöveg forrása: Magyar Kurír  

Gyere, olvass velünk! 
Könyvajánló: Roald Dahl: Matilda 
 

Hallottál már Matildáról? 
A lányról, akivel minden könyvmoly garantáltan tud azonosulni?  
A lányról, aki falja a betűket és könyvtárnyi olvasnivaló van már a háta mögött? 
A lányról, aki pontosan tudja, amit bármelyik könyvszerető ember: hogy az olvasás különleges ké-
pességekkel ruház fel? 
 

Matilda különleges kislány, de a szülei sajnos teljességgel alkalmatlanok a gyereknevelésre. 
Az apja szélhámos, az anyja meg nem túl okos. Nem igazán foglalkoznak lányukkal, azt szeretnék, 
ha többet tévézne, és kevesebbet olvasna. Czukor kisasszony, a tündéri tanárnő viszont hamar rájön, hogy Matilda 
egy zseni. Az iskola rettegett igazgatónője azonban mindkettőjük életét megkeseríti…  
Még szerencse, hogy Matilda elképesztő trükköket tartogat a tarsolyában, és nem fél megmutatni a szörnyű felnőt-
teknek, hogy vele jobb nem ujjat húzni! 


