
 

 

  

XVIII. évfolyam 2. szám 2022. február 

2021/2022: FIGYELMES ÉV 

A Szignum Kéttannyelvű Egyházi  

Általános Iskola havilapja 

FELHÍVÁS! 
 

Támogassa adója 1%-ával és ipar-
űzési adója 6%-ával  

a MAKÓI SZENT ISTVÁN  
EGYHÁZI ISKOLÁÉRT  

ALAPÍTVÁNY-t!  
Adószáma:  

18450871-1-06  
Köszönjük, hogy ebben az  

évben is ránk gondolt! 

 

Lévay Erzsébet  
Farsang napján 

Farsang napja eljött már, 
kezdődik a jelmezbál, 
zeneszóra vígan lép, 
ring a tarka báli nép. 

 
Nagy mulatság van itt ma, 

ezerféle maskara 
perdül-fordul, integet, 

búcsúztatja a telet. 

 
MEGTELT A KUPAKGYŰJTŐ TARTÁLYUNK - JÓTÉKONY CÉLOKRA AJÁNLJUK FEL A MŰANYAGOKAT 

 
November 15-én kaptuk ajándékba a Váll-Ker Kft.-től a tartályt, ami mostanra teljesen megtelt. 
Az összegyűlt kupakokkal egy beteg kislány gyógyíttatásához járultunk hozzá, és továbbra is 
számítunk közösségünk aktivitására a gyűjtésben. Köszönjük! 
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ÜNNEPLŐ 

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: Majoros Márton,  Mészáros Ildikó Tördelés: Hudák Szabolcs Korrektúra: Horváth János 

HÁZAS-TÁRSAS JÁTÉKRA VÁRJÁK A PÁROKAT 
 

   A 250. jubileumát ünneplő Makó-belvárosi Szent István Király Plébániatemplomban 
február 19-én délután nem csupán egymást, hanem a hely kincseit is jobban megismerhe-
tik a kapcsolatban élők.  
   A Házasság hete programsorozat részeként egy párkapcsolatot erősítő túrát szer-
vez a belvárosi római katolikus plébánia közössége. – Hagyomány, hogy minden esz-
tendőben kapcsolódunk a családok ügyét és az elköteleződés fontosságát középpont-
ba állító kezdeményezéshez. Tavaly az egyházmegye pasztorális helynöksége és az 
egyházközség által szervezett városi sétában vettünk részt, most pedig a felszentelé-
sének 250. évfordulóját ünneplő templomunkra fókuszálunk. A két témát szeretnék 
összekötni egy interaktív program keretében, amelyet egy házaspár állított össze – 
avatott be az egyházközség vezetője.  
   Pálfai Zoltán atya elárulta, a résztvevők február 19-én, szombaton 15 órától egy 
tízállomásos templomi túrán vehetnek részt, amelyet teljesítve nem csak kapcsolatuk, 
hanem a szent hely kincseit is felfedezhetik majd. Az utat kettesben járják be a párok, 
akik közben feladatokat oldanak meg közösen. – Arra hívjuk a közreműködőket, hogy 
pillantsanak rá a házasságukra és egy-egy berendezési tárgy alapján komolyan 
vagy játékosabb formában mélyítsék el magukról és egymásról a gondolataikat. A 
nagyjából egy órás séta alkalmat ad a jó beszélgetésre, az emlékek felidézésére és az érzések megfogalmazására 
is – tudtuk meg.  
   Pálfai atya hozzátette, a Házas-társas esemény a Szent István téri plébánián fejeződik majd be, ahol minden pár 
kap egy kis ajándékot, és tea, forralt bor társaságában folytatódik tovább a találkozó. Az eseményre minden kap-
csolatban élőt szeretettel várnak a szervezők, akik nyitottak a téma és a templom iránt. A közösség tagjai a hírlevél-
ben található linken regisztrálhatnak időpontra, a külsős érdeklődők pedig e-mailben jelentkezhetnek:  
plebania.makobelvaros@gmail.com 

 

ÚJ IGEHIRDETŐI VOLTAK A MAKÓI ÖKUMENIKUS IMAHÉTNEK 
 

   A Krisztus-hívők egységéért folytatott egyhetes programsorozatra január 16. és 22. kö-
zött került sor. Makón, a hagyományoknak megfelelően minden nap más helyszínen és szó-
nokkal zajlott az esemény, amelybe az idén új lelkipásztorok is bekapcsolódtak. 
   A hét lelki anyagát minden esztendőben más közösség állítja össze, ezúttal a Közel-
Keleti Egyházak Tanácsa vállalta a feladatot. Központi gondolatnak a „Láttuk az ő csil-
lagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.”(Mt 2,2) igét választották, fő üzenetként 
pedig Isten Jézusban közölt egyetemes megváltó szeretetét fogalmazták meg.  
   A Makón kialakult szokások szerint mindig egy másik felekezet vezetőjét kérték fel 
szónoknak az egyes helyszíneken. A nyitóalkalom házigazdái ezúttal is a baptisták vol-
tak. A Megyeház utcai imaházban Pálfai Zoltán atya hirdetett igét az egybegyűltek-
nek. – Ahogyan a napkeleti bölcsek is különbözőek voltak, de mégis egy cél felé halad-
tak, úgy a keresztény egyházaknak is ezen az úton kell járniuk – emelte ki az imahét 
szándékával kapcsolatban a római katolikus plébános.  
   Ezt követően az újvárosi római katolikus, a belvárosi református, a görögkatolikus, az újvárosi református, a belvá-
rosi római katolikus, majd az evangélikus közösség várta a keresztények egységéért imádkozni szándékozókat. Érde-
kesség, hogy az idén új igehirdetőket is hallhattak a résztvevők: Stefán Zoltán református lelkész és Baranyi-Bozi Ká-
roly görögkatolikus segédlelkész először kapcsolódott be szónokként a helyi programokba. A perselyadományokat 
az idén a makóiak a Lepramisszió javára ajánlották fel.                                                                            Sz.A. 

PLÉBÁNIAI HÁZ-TÁJI 
Emlékkönyv 

  A jubileumi év kezdetén meghirdetjük a templomhoz kapcsolódó EMLÉKKÖNYV ter-
vét. Szeretnénk 250 személyt összegyűjteni, akik személyes élményeiket, emlékeiket 
pár sorban, saját kezűleg leírják. A beérkezett anyagokat beköttetjük. Az iskolai ösz-
szekötő a témában Szabó Anita, akitől a titkárságon lehet kérni emlékkönyv lapokat.  

Szinodális út 
   A Ferenc pápa által elindított szinodális út egyházmegyénkben is elkezdődött. Az online találkozókba bárki be-
kapcsolódhat, akinek szívügye az egyház megújulása. 
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CIRKUSZI ELŐADÁS KÁPRÁZTATOTT EL MINKET 
 
   Hatodikosaink a múlt héten lehetőséget kaptak arra, hogy a Fővárosi Nagycirkusz pa-
zar produkcióját tekinthessék meg. Mindannyian hálásak vagyunk, hogy láthattuk a cso-
dát, minden gyermek kitér arra, hogy reméli, visszalátogathat még máskor is a cirkusz 
varázsvilágába. 
   A kiváló előadás produkcióiról lássunk néhány visszajelzést! 
 
   A Lázár Ervin program keretében Budapesten voltunk a Fővárosi Nagycirkuszban, hogy 
megnézhessük a Tavaszváró Fesztivál című cirkuszi előadást. 
   Ildikó nénivel és Árpád bácsival mentünk busszal. A mi osztályunk a 6.a és a 6 b-sek egy 
buszon utaztunk.   Mindenki izgatottan várta a cirkuszt. Megérkeztünk a cirkuszba, elfoglal-
tuk a helyünket és 11 órakor elkezdődött az előadás.  
   Először balettos táncosok nyitották meg a Tavaszváró Fesztivált. Mindenkit lenyűgözött a 
produkciójuk. A táncosok után következett a lengő kötélen fejjel lefelé hintázó és szaltózó 
angyali lány, majd a bohóc lábasokon pattogtatott labdákat. Utána jöttek az Afrika Trió 
Balance egyensúlyozó mutatványosok, akik hihetetlen gyakorlatokat mutattak egymáson. A 
trió után fellépett a zsonglőr, aki karikákkal, labdákkal és buzogányokkal zsonglőrködött. 
Majd következett egy újabb produkció, akik korláton nehéz gyakorlatokat mutattak be. Rich-
ter Kevin a csoportjával akrobatika számmal lépett fel. 
   Utánuk a mongol székegyensúlyozó és a kutya-szám következett. Utóbbi mindenkit 
elvarázsolt, mert nagyon ügyesek, aranyosak voltak a kutyák. A produkció után hul-
lahopp a levegőben rész következett. 
   A cirkuszi előadás fellépői mindenkit lenyűgöztek és elvarázsoltak. 
Gyönyörű műsort adtak elő a gyerekeknek a Fővárosi Nagycirkusz művészei. 
Felejthetetlen és maradandó élményt kaptam a színvonalas, és fantasztikus előadá-
son. (Lőrincz Alexandra, 6.a) 
 
   Véleményem szerint az összes előadás csudajó volt, de a mongol származású 
székakrobata volt a legjobb, aki több mint 10 méterre is felment, csupán székek használatával. Nekem egy kicsit 
ijesztőnek tűnt, féltem is, hogy leesik, és sérülést szenved, de mivel profi, szerencsére nem lett semmi baj. A másik 
kedvencem a hullahopp-akrobata volt. Egy szakítás történetet mesélte el az orosz lány, az érzelem és a fájdalom 
egyben benne volt a “táncában”. Nekem a ruházata is nagyon tetszett, ahogyan az egész előadás is. (Földvári Ber-
nadett Viola, 6.a) 
 
   Izgalmas és figyelemfelkeltőek voltak a produkciók, nekem legjobban az artista művészek és a kutya suli tetszett. 
A kutyusoknak matekórán, énekórán és tesi órán kellett részt venniük, ahol számoltak, énekeltek és bukfenceztek. Volt 
egy bohóc is, aki nagyon vicces produkciókat mutatott be. Egy előadó kb. 10 m magasra felment úgy, hogy székeket 
rakosgatott maga alá. A kötéltáncos is nagyon ügyes volt, lélegzetvisszafojtva lestük a mutatványát. Lenyűgöző pro-
dukciókat adtak elő a művészek. (László Erik, 6.a) 

Gyűjtötte: Mészáros Ildikó tanárnő 

VELÜNK TÖRTÉNT 

 

ÉRTÉKEINK: MAKÓ VÁROS ÉRTÉKTÁRÁNAK KINCSEI KIÁLLÍTÁS A SZIGNUMBAN 
Befogadtuk a helyi értékeket népszerűsítő roll-upokat 

 
   A Makói Település Értéktári Bizottság és a József Attila Múzeum egy országos kez-
deményezéshez kapcsolódva, vándorkiállítást indított városszerte különböző helyszí-
neken. Az „ÉRTÉKEINK, Makó város értéktárának kincsei” című kiállítás 24 roll-up-on 
mutatja be a településünk értékeit. Az álló molinókon az értékekről képeket, fotókat 
helyeztek el rövid címekkel a múzeum munkatársai.  Szándékuk és céljuk a kezdemé-
nyezéssel, hogy minél több ember, fiatal megismerkedjen a makói értékekkel. 
   Az év elején a roll-upokat számos helyen kiállították a szervezők. Egy-egy helyszí-
nen nem a teljes kiállítási anyagot helyezték el, hanem csak egy-egy értéktári kate-
góriát, s majd a befogadó intézmények között egy-egy hónap elteltével forgószín-
pad-szerűen fogják váltani a témákat, így népszerűsítve a helyi értékeket. A Szig-
numban kiállított értéktári plakátokat az aulában lehet megtekinteni.  
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A HÁROM ÚJ MAKÓI LELKIPÁSZTORRAL BESZÉLGETTEK A SZIGNUMBAN A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN 
 
   A Himnusz születésnapját január 22-én ünnepeltük; Kölcsey Ferenc 1823-
ban, Csekén, ezen a napon fejezte be megírását. A makói kéttannyelvű 
egyházi iskolában szép hagyomány, hogy a magyar kultúra napján a 
nemzeti imádságot közösen szavalják és el is éneklik a jelenlévők.  
   Mészáros Ildikó szervező pedagógus Baranyi-Bozi Károly, Hüse József 
és Stefán Zoltán atyákat kérdezte személyes szolgálatukról és felekezete-
ikről. Az egyházak helyi képviselői számos érdekességet is megosztottak a 
hallgatósággal.  A Szervita kápolnában szolgáló Hüse atya elmondta, 
hogy felnőtt korában, a kötelező sorkatonai szolgálat során tért meg. Ste-
fán Zoltántól, az újvárosi reformátusok lelkipásztorától megtudtuk, hogy 
kilenc éves korától jogi pályára készült és később is a teológia tudománya iránt érdeklődött, ezt követően kötele-
ződött el a lelkészi hivatás mellett. A görögkatolikus segédlelkész Baranyi-Bozi Károly arról vallott, hogy Szigethal-
mon nevelkedett és hosszútávfutással is foglalkozott, a papság felé pedig világi és egyházi személyek jó példája is 
vezette.  
   A bemutatkozásokat követően került sor a nemzeti büszkeségek albumainak bemutatására, amelyeket jó gyakor-
latként a Szignum hetedikesei állítanak össze. - A magyar nemzet emlékkönyvei az intézményünkben a magyarság-
tudat és az összetartozás erősítését szolgálják évek óta. Az idén hat kötet készült el projektmunka keretében, ame-
lyekben tíz téma öt-öt képviselőjét gyűjtötték össze a csapatok. Külön öröm számomra, hogy akadt olyan társaság, 
akik nagyon élvezték a közös munkát, hiszen minőségi időt tölthettek együtt és élménnyé vált számukra az alkotás – 
foglalta össze a hathetes munka eredményét Mészáros Ildikó, magyar szakos pedagógus.  

VISSZAPILLANTÓ 

 

A MAGYAR KULTÚRA 
NAPJÁNAK  

VISSZAJELZÉSEI 
 

   Minden tanévben 
megemlékezünk a 
Himnusz születésnap-
járól és megünnepel-
jük a magyar kultúra 
napját. 

Korábban az egész felső tagozatot vendégül láttuk, most 
azonban csak a legnagyobbakat hívtuk az ünnepélyre. 
Idén a 7. és a 8. évfolyam tanulói gyűltek össze az aulá-
ban, hogy meghallgassák a kerekasztal-beszélgetést, 
amelynek vendégei – az ökumené jegyében – papok vol-
tak: Baranyai-Bozi Károly görögkatolikus, Hüse József 
római katolikus pap és Stefán Zoltán református lelkész. 
Az alábbiakban egy rövid véleménycsokrot adok közre 
8. osztályosaink írásainak tükrében:  
 

Jó volt hallani, hogy különböző vallásos emberek hogyan 
tértek erre az útra. A felekezetek  különbözőek, de a 
lényeg ugyanaz. (Kis Gabriella Luca 8.b) 
 

Érdekes volt a papok élete, illetve érdekes volt az egyhá-
zak között lévő különbség. Jók voltak a kérdések is! 
(Horváth Benedek 8.b) 
 

Jó volt, hogy nem kora reggel volt az alkalom, hanem 4. 
órában. (Többen a 8.b-ből) 
 

Láttam néhány érdekes képet a tanárainkról, amikor még 
fiatalok voltak… És egy kis betekintést kaptam a papok 
világába… (Baka Róbert 8.b) 
 

Jó volt, hogy egy fontos ünnepet megünnepeltünk – ötle-
tes volt, hogy papokat hívtak az eseményre.  
(Faragó Zsófia 8.b) 

Azt gondolom, hogy egy szuper program volt! Betekintést 
nyerhettünk a régi táborokba, mások élményeibe, törté-
neteibe. (Tamás Enikő 8.a) 
 
Jó kérdések voltak, tetszettek a régi képek, és sok dolgot 
tudtam meg a felekezetekről (Nándori Barnabás 8.a) 
 

Érdekes volt meghallgatni néhány fontos és jeles eseményt 
különböző papoktól, illetve lelkészektől. A kivetítést jó 
ötletnek  tartottam, hiszen a vizualizálás által közelebb 
kerültünk az ő élményeikhez. 
(Kis Ramóna 8.a) 
 

Jó ötlet volt, hogy más lelkészek jöttek most, nem a meg-
szokottak. (Puskó Petra 8.a) 
 

Nagyon jó volt a rendezvény, érdekesek voltak a témák, 
de lehetett volna hosszabb is egy-egy téma. Számomra 
élvezetes volt. (Seres Tamás 8.a) 
 

Az ötlet érdekes volt. Jó volt megismerni különböző fele-
kezetek Istenhez és egymáshoz való viszonyát. (Bartha 
Ágota Flóra 8.a) 
 

Jó volt, hogy voltak képek és nem volt unalmas a beszéd. 
Mindig valaki beszélt – megszólították a közönséget. 
(Szűcs Péter 8.a) 
 

Szerintem jó és hasznos volt a beszélgetés, mert fontosnak 
gondolom azt, hogy megismerjünk más keresztény feleke-
zeteket is. Jó ötlet volt a megszokott közös éneklés mellett 
közösen elszavalni a Himnuszt. (Siket Mira 8.a) 
 

Örülök, hogy így látták fiataljaink az ünnepet, s valóban 
csendben, figyelemmel követték is a beszélgetést. Úgy 
vélem, méltó módon emlékeztünk meg magyarságunkról, 
nemzetünkről. 

Mészáros Ildikó szervező tanár 
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MIÉNK EZ AZ OLDAL 
 

KOBI, MINDANNYIUNK KEDVENCE 
 

   A képeken is látszik, én jó viszonyban vagyok a macskákkal és szere-
tem őket. Nekem is van tíz macskám. Tudok velük játszani, mert barátsá-
gosak, szeretetet adnak és cukik. 

Dobsa Gergő, 5.b 

 

KOMOLYAN KÉSZÜLTEK A TANULÓK A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁKRA 
 

   Izgalmas megmérettetés előtt álltak az általános iskolák azon diákjai, 
akik négy-, hat- vagy nyolcosztályos gimnáziumban, illetve technikum-
ban kívánják folytatni tanulmányaikat szeptembertől. A középfokú felvé-
teli eljárás részeként, január 22-én írták meg a központi írásbeli vizsgái-
kat.  
   Hónapok óta komolyan készültek a tanulók a matematika és magyar nyelvi 
megmérettetésre, hiszen ezek minél magasabb szintű teljesítése feltétele a 
választott középiskolába való bekerülésnek. - A jelentkezőknek mindkét tan-
tárgyból 45 perc alatt kellett megírniuk a tíz feladatból álló feladatsorokat, amelyekért 50-50 pontot szerezhettek. 
A vizsga célja az volt, hogy felmérje a középiskolai tanuláshoz szükséges képességeket; de mindezt nem csak a 
konkrét tárgyi tudást alkalmazva tette, hanem a kompetenciamérésekhez hasonlóan, teret adott az újszerű megoldá-
soknak is – tudtuk meg Horváth Jánostól.  
   A Szignum Kéttannyelvű Egyházi Általános Iskola igazgatóhelyettese elmondta, az eredményes felkészülést a ko-
rábbi évek nyilvános feladatlapjai is segítették, ezeket is rendszeresen gyakoroltatták a tanulókkal. Évek óta, heten-
te tartanak előkészítő órákat mindkét tárgyból és igyekeznek mindenben a diákok segítségére lenni a továbbtanu-
lást érintő kérdésekben is. – Szakos tanárként az a tapasztalatom, hogy a matematika feladatok jobban építenek a 
tananyagra és konkrétabbak, a magyar inkább az egyéni megoldásokra, kreativitásra és odafigyelésre fókuszál a 
szövegek értelmezésénél és alkotásánál – vélekedett a továbbtanulásért felelős kolléga.  
   Mint megtudtuk, a Szignumból a nyolcadikosok hetven százaléka jelölt be olyan középfokú intézményt a jelentke-
zésében, ahová szükséges volt a központi írásbeli. Ők, másokkal együtt Makón a József Attila Gimnáziumában vizs-
gáztak január 22-én.  

Baranyi Imre 
Tavaszváró 

Imitt-amott még hófödte a táj 
Küzd a tavasz a haladó téllel, 
De azért már sok benne a báj 

Verseng a napfény az áprilisi széllel. 
 

A szélárnyékban méhecske kereng 
Riadtan keres tavaszi virágot, 

Lelkemben egy régi dal dereng 
A szél ad a tavasznak szerenádot. 

 
Még károg a varjú a levegőben 
Olvad a zuzmara az öreg fákon, 

A tél haragja már eltűnőben 
Verőfény ragyog a télvilági tájon 

 
Talán közel a nagy pillanat 

Mikor az évszak tavaszra vált, 
S én ott állok a rügyező fák alatt 
Hallom a szellőt a remény dalát.  

(Forrás: internet) 

 

KÖZKÍVÁNATRA:  
ILONKA NÉNI FÁNK RECEPTJE 

 

   Farsang időszakához számos hagyo-
mány kötődik; a háziasszonyok ilyenkor 
gyakran sütnek fánkot is. A téli finom-
ság elkészítése ugyan igényel némi 
gyakorlatot, de Nagyfalusi Istvánné 
receptjével bárkinek sikerélménye le-
het a konyhában. Ilonka néni szerint a hozzávalókon kívül egy titka van a 
finom ételeknek: szeretettel kell őket készíteni.  
 

   Tavaly közzétett fánkreceptjét bátran ajánljuk az idei farsangi szezon-
ra is: 
   Egy liter langyos tejre van szükség, amihez tenni kell még két deci lan-
gyos vizet is, mert ettől lesz hólyagos a tészta. Három kanál cukor, egy 
mokkáskanál só, egy tojás, egy deci olaj és 5 dkg élesztő kerül még bele. 
Mindezt egy kiló - egy kiló 20 deka liszttel kell fölverni addig, amíg szép 
sima nem lesz.    
   Az olajat három részletben adagoljuk hozzá felverés közben. Langyos 
helyen letakarva hagyjuk nagyjából duplájára megkelni a tésztát, amit 
utána lisztezett deszkára teszünk. Utána egy közepes méretű bögrével 
kiszaggatjuk és se nem meleg, se nem hideg zsírban vagy olajban kisütjük 
a darabokat.  
   Ebből az adagból harminc darab jön ki. Sütési fortély: az egyik oldalát 
a tésztának fedő alatt kell sütni, fordítás után lehet anélkül is folytatni a 
műveletet.                                                       Jó étvágyat mindenkinek! 



 

 

HIT - ÉLET 
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MÉLTÓ MÓDON EMLÉKEZNEK MEG A 250 ÉVES TEMPLOMRÓL 
 

   A makói Szent István Király Plébániatemplomot 1772-ben szentelték fel; egyházközsége az alka-
lomra egy jubileumi eseménysorozattal készül. 
   A felkészülés kezdeteként, ősi hagyományok szerint a Szűzanya elé vitték kéréseiket a hívek: 
a szegedi ferencesekhez gyalogosan zarándokoltak Nagyboldogasszony napján. A hivatalos 
nyitánynak tekinthető tavaly augusztus 20-ai búcsúünnep előesti szentmiséjén hivatalosan átad-
ták a szent hely új padsorait, megáldották a főhajóját és az új tabernákulumot, valamint első 
alkalommal itt imádkozták el a hívek azt a jubileumi imádságot, amelyet mostantól a 2022-es év 
végéig minden szentmisén elmondanak.  
   A programok koordinálására egy csapat is szerveződött, ötleteik nyomán eddig elké-
szült egy 25 epizódból álló interjúsorozat az egyházközség élő köveivel és megtörtént a 
Szent József mellékoltár restaurálása is. Folyamatban van jelenleg egy emlékkönyv ösz-
szeállítása 250 szereplő bevonásával, és egy szemelvényekből álló tanulmánykötet ki-
adása is.  
   A jubiláló plébánia tagjai folyamatosan dolgoznak azon, hogy méltó módon emlékez-
hessenek meg a jeles évfordulóról. – Mindent közösségi összefogásban, együtt szeretnénk 
megvalósítani. A fejlesztések, újítások szükségesek, de az igazán fontos az, hogy a lelkek épüljenek. Ezért választot-
tuk „Az Isten temploma szent és ti vagytok az” (1Kor 3,17) idézetet az ünnepre mottóként – tájékoztatott Pálfai Zol-
tán atya.  
   Az egyházközség vezetője elmondta, hogy elkezdtek egy folyamatot és hónapokon keresztül imádkoznak azért, 
hogy a jubileumi esztendő majd gyümölcsöket hozzon. Ebben a különféle programok is segítséget nyújtanak, ame-
lyekből minden hónapra terveztek egyet. A teljesség igénye nélkül címer felújítás, emléktábla avatás, plébániai nap, 
művészeti pályázat, jótékonysági futás, ünnepi hangverseny, motoros zarándoklat, tudományos emlékülés és faültetés 
is szerepel közöttük. Szent István király ünnepe pedig egyfajta csúcspontot jelent majd az eseményfolyamban: a ter-
vek szerint az ősi Csanádi Egyházmegye három jelenlegi püspöke mutat majd be szentmisét a Szent István téri temp-
lomban.  
   A közel másfél éves megemlékezési folyamat 2022 végén, adventi kórushangversennyel zárul majd.  

Szabó Anita 

 

TÖRTÉNELMI JELENTŐSÉGŰ ESEMÉNY A MAKÓI ÖKUMENIKUS IMAHÉTEN 
 

   A 250 éves jubileumát ünneplő Szent István Király Plébániatemplomban 
első alkalommal hirdetett igét evangélikus püspök.  
   A keresztények egységéért folytatott programsorozat Makón minden keresztény 
felekezet részvételével zajlott. A világméretű esemény lelki anyagát az idén a 
Közel-Keleti Egyházak Tanácsa állította össze, akik központi gondolatnak pedig a 
„Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.”(Mt 2,2) igét vá-
lasztották. A városban az utolsó előtti alkalommal a belvárosi római katolikus 
templomban gyűltek össze a hívek, akiket Pálfai Zoltán plébános köszöntött. – 
Amikor most az egyház egységéért imádkozunk, mi és közösségeink is legyünk 
világossággá, amely a megváltó Jézushoz tud mindenkit vezetni – kérte. Az egy-
házközség vezetője az imahét üzenete mellett külön hangsúlyozta, hogy a Szent 
István Király Plébániatemplom 250 éves történetében először hirdet igét evangé-
likus püspök. A feladatra Gáncs Pétert hívta meg Pálfai atya, így egyesítve a 
jubileumi ünneplést és az ökumené ügyét. – Megtisztelő a felkérés, az érzés nem 
szokatlan vagy idegen, otthon érzem magam itt. Külön örülök, hogy egy ilyen je-
lentős esemény részese lehetek – vallott érzéseiről a szónok.  
   A nyugalmazott főpásztor beszédében arra irányította a figyelmet, mennyire fontos, hogy jó helyen keressük az 
életünk értelmét. A pandémiás időszak próbára teszi a kis és nagyobb közösségeket egyaránt, ezért is különösen 
fontos azoknak összetartaniuk; ennek a megvalósulását örömmel tapasztalta most Makón.  Mint megtudtuk, nem elő-
ször járt itt, aktív szolgálata alatt többször ellátogatott a településre, amelyről szép emlékeket őriz. – Másfél évtize-
dig lehettem a déli egyházkerület püspöke, ebben az időszakban megtapasztaltuk az evangélikus közösségek erősö-
dését és korábban elvett egyházi intézményeinket is visszakaptunk. Ebben a régióban is több óvoda, általános iskola 
és kollégium indításával szólíthattunk meg fiatalokat, amely nagy lehetőség volt – értékelt a már nyugalmazott lelki-
pásztor, aki elárulta, hogy nyolcunokás nagyapaként igyekszik sok időt tölteni a családjával. Emellett szívesen vállal 
szolgálatot, tesz eleget felkéréseknek, tanít a teológián és a munkatársképzésből is kiveszi a részét. Hét generáció 
óta vannak lelkészek a családjában és szeretné addig folytatni a szolgálatát, amíg lehetősége van rá.  



 

 

SZIGNUM OLDAL 

FÜRKÉSZ rovatba 
válogatta az IDB – 

 

TERMÉSZETES GONDOLATOK: 

Február:  

„A természet. Ebben nem is csalódsz, elhiheted.  
Nem beszél, hát nem is hazudik;  

nem ígér, és mégis odaadja mindenét,  
nem szól, és mégis többet mond,  

mint amit valaha ember mondott.” 
(Fekete István – Tüskevár) 

 

Churros: a ropogós, fahéjas fánkrudacska: 

• A churrost sok helyen 
csak spanyol fánkként 
emlegetik, gyakorlati-
lag egy sült tészta, ami 
Spanyolországból 
származik, de Portugá-
liában is oda vannak 
érte, és a dél-amerikai 
régióban is nagyon 
elterjedt, történelmi és kulturális okok miatt. 

 

• Egy elmélet szerint a churrost spanyol birkapásztorok 
találták ki évszázadokkal ezelőtt. A hegyekben legelte-
tő pásztorok számára ugyanis kevés lehetőség adódott 
főtt ételt enni, így a legelőkön eszközök híján egyszerű 
kenyeret sütöttek maguknak a tűz fölött. A kenyér azon-
ban nehezen sült át belül, de rájöttek, hogy ha hosszú-
kás csillag formájú kenyérkéket készítenek, akkor az 
belül is jobban átsül, 
kívül pedig finom ropo-
gós lesz. 

 

• A kész kenyeret fahé-
jas cukorba forgatták, 
és mivel nagyon hason-
lított az alakja a birkák 
szarvára, ezért az álta-
luk legeltetett juhfajtá-
ról (Churra) nevezték 
el. 

 

• Ma már rengeteg változatban megtalálható, de a leg-
gyakrabban csokiöntetbe mártogatva eszik reggelire 
ezt a finomságot, a spanyol piacokon pedig hosszú csi-
gaformában találkozhatunk vele. 

 

• Amerikában a töltelékkel gazdagított churros terjedt el, 
az biztos, hogy ma is az egyik legnépszerűbb édesség 
ott is, és Spanyolországban is.  

 

Mindig légy figyelmes:  
   Ne bánj úgy az emberekkel, ahogy megérdemlik. 

Éld annyira a saját jellemed, hogy ne 
bujkálj ki-be belőle csupán amiatt, 
hogy éppen ki áll Veled szemben. 
Legyél mindenkivel pont annyira jó, 
kedves és figyelmes, mint amennyire 
jó, kedves és figyelmes Te vagy. 

Osvát Erzsébet: Sül a fánk 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Egy perc humor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyere, velünk moziba! 
Filmajánló: Pirula Panda – amerikai-kanadai családi ka-
landvígjáték  
 
A Disney és a Pixar filmjének főhőse az öntudatos, különc 
13 éves lány, Mei Lee, akinek a gyötrelmekkel teli ka-
maszkorba lépve is muszáj lenne anyukája szófogadó 
kislányának maradnia. Túlontúl féltő szülője ugyanis 
igyekszik mindig gyermeke közelében lenni – ami megle-
hetősen kényelmetlen, mi több, rémisztő helyzeteket szül 
egy tinédzsernek. És mintha az érdeklődésében, kapcso-
lataiban és testében bekövetkező változások nem volná-
nak éppen elegek, ha Mei Lee akármikor is izgalomba 
jön (vagyis szinte MINDIG), hatalmas vörös pandává puf-
fad! 
 

Állati hírek: Pórul járt kiskedvencek 
A háziállatoknak megvan az a spe-
ciális képességük, hogy viszonylag 
könnyen tudnak hatalmas bajba 
keveredni. Ez a váratlan zűr pedig 
emberi szemmel nézve sokszor 
rendkívül vicces tud lenni. 
 

Macska, aki nagyon rossz döntést 
hozott: 
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Serceg a zsír, 
sül a fánk. 

Fényessárga serpenyőből 
ragyog ránk. 

 

Illatozik, 
nő, dagad, 

az orrunkat csiklandozó 
jó falat. 

Már a tálon 
a sok fánk, 

Fehér cukorfelhő alól 
nevet ránk. 

 

Ránk nevet 
és integet. 

Itt a farsang,  
vidám farsang, gyerekek. 



 

 

UTOLSÓ OLDAL 
 

ESEMÉNYNAPTÁR 

2022. február - március 
21. h - 

25. p 

A kiberbiztonsági Erasmus projekt keretében 

február 21-25. között nemzetközi találkozó 

házigazdái leszünk. 

28.h Dolgozói lelki nap 

MÁRC. 

2. sz 

Hamvazószerda – szentmise 1-4. évf. torna-

terem, 5-8. évf. templom 
6. v Nagyböjt 1. 

11. p Márc. 15-ei iskolai ünnepség 

13. v Nagyböjt 2. 

14. h Pihenőnap 

15. k Nemzeti ünnep 

18. p Apák napi szentmise és köszöntés az esti 

szentmisén 
20. v Nagyböjt 3. 

26. szo Online tanítási nap 

22. k 16 ó- Solymos Ákos kibervédelmi előadása 

HÍREK 
Szignum LED-fal 

Elkészült a Terézia terem melletti falfelület LED világí-
tása. A többféle színű megjelenés hangulatossá teszi 
a teret, amely kiállításoknak is otthont ad majd. 

 

Téli kedves 
A 2.b osztály ablaká-
ban lévő etetőt rendsze-
resen látogatja egy kis 
cinke. Köszönet a felvé-
telért Győrfiné Mónika 
tanítónőnek. 

 
Balázsolás  

a Szignumban 
Áldást kaptak kö-
zösségünk tagjai 
Szent Balázs püspök 
és vértanú emlék-
napján. 

 

KIVÁLÓ MESEMONDÓNK 
 

Bárdos Ferenc (3.a) diákunk részt vett a Százszorszép mesegyűrű térségi mesemondó versenyen, 
ahol 3. helyezést ért el. A gálaműsorra és a díjátadásra 2022. február 18-án, pénteken kerül 
sor a Szent-Györgyi Albert Agóra földszinti Kamaratermében. Az eseményen újra szerepelnek 
az I-III. helyezett gyerekek korosztályonként, a kis mesemondók jutalomban is részesülnek. Gra-
tulálunk Fecinek a szép teljesítményhez és felkészítőinek, Kúszné Nagy Tímea és Kerekesné Dócs 
Nikoletta pedagógusoknak! 

SPORT, SPORT, SPORT 
Foci tehetségek 

A Makó FC utánpótlás csapatainak remek eredményeiről számolt be nemrégiben a 
makohirado.hu. A portál híradása alapján, az U10-es korosztály az orosházi Barta 
József Emléktornán két győztes és egy döntetlen meccset játszott. A csapatban két 
szignumos focista is szerepelt: Barta Bence (3.a) és Csurár Martin (2.b). A 2011-es 
születésű csapat Bordányban szerzett aranyérmet, a SZEOl legyőzésével: az első 
helyezett gárdában Mohl Patrik (4.a) és Balog Zalán (4.b) is játszottak. Gratulálunk! 
(Fotó forrása: makohirado.hu) 

Ügyes úszó 
A hódmezővásárhelyi Tavaszváró Nemzetközi Úszóversenyen Gera-Panyor Viola (2.a) kiválóan sze-
repelt. 50 m gyorson 1., 50 m háton 2., 200 m háton 3. és 200 m gyorson az 5. helyet szerezte meg. 
Gratulálunk és további sikeres versenyzést kívánunk! (Fotó forrása: Panyor Krisztina fb oldala) 
 

 

KREATÍV 
 

Baloghné Kovács Éva pedagógusunk tanítványainak adott rajz órai feladataiból válogattunk:  
Téma: Hagia Sophia 6. osztály 


