
II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1. A nemzeti érték megnevezése: Foci Apátfalván, az Apátfalvi Sportkör (ASK-ASC) 

tevékenysége 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

 □ agrár- és 

élelmiszergazdaság 

 □ egészség és életmód  □ épített környezet 

 □ ipari és műszaki 

megoldások 

 □ kulturális örökség  x sport 

 □ természeti környezet  □ turizmus   

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Apátfalva sportpálya 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 

 x települési  □ tájegységi  □ megyei  □ külhoni magyarság 

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 

leírása: 

Az apátfalvi labdarúgás története rendkívül szerteágazó és fordulatokban bővelkedő.  

A rendelkezésre álló források alapján állítottuk össze vázlatos történetét Beke Mihállyal és 

Szilágyi Dezsővel. Hatalmas információmennyiség olvasható a helyi újságban a Pátfalvi 

Szóban, és annak utódfolyóirataiban. 1992 óta létezik a helyi újság, azóta szinte minden 

hónapban található egy cikk, írás, de legalább egy nyúlfarknyi hirdetés, valamint a térség 

folyóiratában, a Délvilágban is rendszeresen írtak az apátfalvi fociról. A Sportcsarnok 

felépültével, a sport még jobban előtérbe került a községben, így az utóbbi években nincs 

helyi sajtó focival foglakozó oldalak nélkül.  

 

A kezdetek Leventeegyesület Labdarúgó Szakosztály 1921-1945. 

 

Az 1921. évi un. "testnevelési-törvény" létrehozta a leventemozgalmat és a 

leventeegyesületeket. Minden 12. évet betöltött fiú - míg a katonaköteles kort el nem érte - 

köteles volt leventekiképzésen részt venni. Az iskolák levente-köteles tanulói iskolai keretben 

részesültek ilyen kiképzésben. Aki az iskolai tanulmányait befejezte, annak iskolán kívüli 

levente-foglalkozásokon kellett megjelennie. Ennek a mozgalomnak a keretein belül 

focicsapatok és zenekarok is működtek. Nagyon jól működött az Apátfalvi Leventeegyesület 

Labdarúgó Szakosztálya, röviden a futballcsapat, 1945-ben betiltották, így a mozgalom 

megszűnt. Régi játékosok: Langó István, Dori Mihály, Korom Ferenc, Pintér György, Pintér 

Mihály, Fa János, Juracsek János, Juracsek Ferenc, Gyürki László, Luczai Uros, Tari András 

és még sokan mások. Az Apátfalvi Leventeegyesület Labdarúgó Szakosztálya 1943-44-ben 

még állított ki igazolványokat igazolt játékosai részére.  

 

„Sport terén a futballnak voltak hagyományai.  



Az Apátfalvi Atlétikai Club 1922. augusztus 9-én 56 alapító rendes és pártoló taggal alakult 

meg. Az első tisztikar az alábbiakból állt: elnök Széll Sámuel malomtulajdonos, társelnök 

Sziebig Béla állomásfőnök, alelnök Veréb Tamás adóügyi jegyző, titkár Molnár János községi 

írnok, orvos dr. Ponyeczky Elek, ügyész dr. Korek Aurél.  

Színük a zöld-fehér volt, jelvényük fehér pajzson zöld felirattal A. A. C.  

A régi sportpályát Magyarcsanád felől, a vásártéren rendezték be, (majd 1939-40-ben) azon a 

helyen létesült, ahol az 1932. évi árvíz a házakat lerombolta (a Maros-parton). A pályához 

öltöző nem tartozott, a szomszédos házakban öltözködtek a sportolók. Az öltözők 1957-ben 

épültek Marczika András pénzügyi csoportvezető kezdeményezésére.  

A Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség (Madisz) csapatától idegenkedtek, ezért 1946 

tavaszán megalakították az Apátfalvi Munkás Testedző Egyesületet. A két csapat 1949-ben 

Apátfalvi EPOSZ néven egyesült.  

Magyarcsanád és Apátfalva egyesítésekor jött létre a Csanádi Sportkör, amely 1952-ben 

járási bajnokságot, a következő évben megyei bajnokságot nyert. Szétválás után Apátfalvi 

Sportkör (ASK) néven működött. A nagy hagyományú futballcsapat 1968-ban bekerült a 

megyei első osztályba, és bejutott a Magyar Népköztársasági Kupa 128 csapata közé. 

1972/73-ban megyei bajnokságot nyertek, így bekerültek az NB III-ba. Ahol egy évig 

játszottak, és a nyolcadik helyen végeztek a bajnokságban. Ekkor a versenyeztetés 

átszervezésre került, és csak az első hat helyezett maradhatott az NB III-ban. A csapatunk 

ennek következtében a megye I.–ben folyatta a szereplését, ahol 1983-ig futballoztak.”1  

 

A háború után 1945- 

 

„VI. A sportélet fejlődése Apátfalván 1945. április 4-től 

 

A háború vége lett, de a község sportéletét nem lehetett elindítani. A sportoló fiatalok nagy 

része még odavolt a háborúban, szervező sem akadt, aki a sportolókat maga köré vonta volna.  

Így azután nem is volt élet addig a sportpályán, amíg a MADISZ ifjúsága meg nem szervezte. 

A leventék megmaradt felszerelését összegyűjtötték, kijavították azokat, és lassan megindult a 

labdarúgás a Maros-parti pályán.  

Verseny ebben az időben még nem volt, mert a felszerelés is hiányos volt és a közlekedés sem 

volt alkalmas az utazgatásra. A felszerelés mindössze 9 pár cipőből, egy garnitúra mezből, 

egy pár kapuhálóból és egy labdából állt. Ez utóbbi a legfontosabb, hogy a sportélet 

megindulhasson. Lassan szaporodtak a fiatalok a sportpályán, ahol mezítláb futballoztak.  

A politikai harc itt is éreztette hatását. Sokan nem akartak a MADISZ csapatában futballozni. 

Így alakult meg 1946 tavaszán az Apátfalvi Munkás Testedző Egyesület (AMTE), mely a 

sportolók nagy részét magához rántotta. Ez a kettősség 1949-ig állott fenn, amikor a két 

csapat egyesült és az Apátfalvi EPOSZ nevet vette fel. Ekkor már a sportolók között elsimult a 

személyi és politikai ellentét.  

Játékosok voltak: Varga Sinka György, Novák Lajos, Szilvási András, Gyürki László, Varga 

K. Mihály mindannyian elhunytak. 

 
1 Tóth Ferenc Apátfalva, Száz magyar falu könyvesháza sorozat 73.-74. oldal 



Tehetősebb patronálók segítségével terményért felszerelést vásároltak és benevezték őket a 

bajnokságba. Igen jó képességű csapat szerveződött össze. A sport vonzotta a tömegeket, bár 

sokan ellenségesen tekintettek az ifjúság sportolására. A mérkőzéseken a forint bevezetéséig 

tojással fizettek a nézők. 1-2 db tojás volt a belépődíj aszerint, hogy milyen hírneves volt az 

ellenfél. A MADISZ csapata is benevezett a járási mezítlábas csapatok bajnokságába, ahol a 

vezető helyet biztosította magának.  

Az úgynevezett „fordulat éve” 1948 után szovjet mintára átalakultak a magyar egyesületek, 

1949-ben. Honvéd, Bástya Textiles Édosz Lokomotiv stb. lett a nevük.  

Faluhelyeken pedig megalakultak az egységes sportkörök. Így jött létre az ASK. Élete 

azonban „tiszavirágú” volt, mivel 1950-ben a tanácsválasztás után a két községet összevonták.  

A fiatalok nagyon jól érezték magukat a sportpályán. Nyüzsgött a sok fiatal. Három csapatot 

is szerepeltettünk a bajnokságokban és még így sem tudtuk a fiatalok mindegyikét 

foglalkoztatni.  

Híres focimeccs volt, amikor a Budapest Szikra csapatával játszottunk 3-1-es 

végeredménnyel.  

A sok utazgatás költsége meggyengítette a csapat anyagi erejét és így nem tudta a csapat a 

tagjait rendszeresen foglalkoztatni. Divattá is vált, hogy a vezetők belefáradtak a sportkör 

vezetésébe és így a sportolók azokhoz húzódtak, akik pártfogás alá vették őket.  

A mi csapatunk a helyi Dózsa tsz pártfogását élvezte már 1950-ben. Ebben az évben 

csapatunk megnyerte a járási bajnokságot, majd részt vett az osztályozón a megyei első 

osztályba való jutásért.  

Nem sikerült feljebb jutnunk a magasabb osztályba. Ebben az évben Magyarcsanádon is jó 

képességű volt a csapat, a lakosság és a katonaság összetételében. Közben a két község 

egyesült. A csapatok továbbra is külön működtek, sőt, megalakult közben a harmadik sportkör 

is a Csanádi Bástya, a honvédség csapata. 1952 tavaszán az apátfalvi és magyarcsanádi 

sportkör –mivel a két község Csanád néven egyesült– szintén egyesült Csanádi S. K. néven.  

A Csanádi Bástya önálló maradt.  

1952-ben megnyertük a járási bajnokságot, majd részt vettünk az osztályozón a megyei első 

osztályba való jutásért. Nem sikerült feljebb jutnunk a magasabb osztályba. Sajnos az 

osztályozón 5 csapat közül a 4. helyet értük el, így nem sikerült feljebb jutnia a csapatnak.  

Az 1953-as évet a megyei bajnokságban küzdöttük végig, több-kevesebb sikerrel, míg végül a 

mérkőzésen való meg nem jelenésért kizárták csapatunkat a bajnokságból.  

A megyei labdarugó bajnokság átszervezése folyamán kétcsoportos lett a megye I., így 

feljutottunk, s ott szerepeltünk, 1953-ban megyei bajnokságot nyertünk.  

1953-ban a vásártér kút felöli részén Dúl néni házánál közmunkával pálya épült. A 

parasztemberek lovaskocsival ingyen hordták a földet, így az őszi fordulót már ott játszottuk.  

1954-ben ismét a járási bajnokságban küzd csapatunk. Együttesünk munkáját megzavarta az, 

hogy a játékosok egy része kultúrcsoportban is szerepelt, s így több mérkőzésre tartalékosan 

álltunk ki és a biztosan megnyerhető mérkőzéseket is elvesztettük. Az őszi szezon 

beindulásával a csapat ismét összekovácsolódott és ez az eredményekben is megmutatkozott. 

1954-ben a két község Magyarcsanád és Apátfalva szétválasztásával a sportkör is szétvált, és 

így megalakult 1955-ben az Apátfalvi Sportkör, visszaköltöztünk a Maros-partra. 



1954-ben a járási bajnokságban vettünk részt, ahol igen nagy csatákat vívtunk, Nagylak, 

Csanádpalota, Kiszombor, Földeák, Makói Spartacus csapataival. A helyezések is ezek a 

csapatok között dőltek el.  

1958-ig spartakiádokon vettünk részt, ahol igen jó eredményeket értünk el. Sajnos ezután 

csökkent az érdeklődés, és járási szinten is gyengültek az eredményeink. 

Említésre méltó még, igen nagy eredmény az, hogy 1957 tavaszán a sportpálya mellé egy 

téglából, beton tetővel ellátott öltözőt kaptunk a közösségi tanácstól Marczika András 

pénzügyi csoportvezető kezdeményezésére, és a pályát a község betonoszlopokra húzott 

kerítésfonattal bekerítette. A sportkör felszerelése az utolsó tíz év alatt a községi és a járási 

tanácsok jóvoltából szaporodott. A felszerelések tárolását és karbantartását jónak tartjuk.”2.  

Megszűnt a távolban való öltözés, iskola, magánház, kocsma stb. ami jellemezte eddig 

nemcsak Apátfalvát, hanem más községeket is. Pl: Csanádpalota, Nagylak, Maroslele, stb. 

Egyedül Kiszomboron és Földeákon volt öltöző.  

1960-61-es évben megnyertük a bajnokságot. Következett az osztályozó. Ruhagyár 3-0, 

Sándorfalva 2-4, Szentesi Honvéd 0-1. A sportolók sportszerűtlensége miatt elvérzett. Ez év 

őszén, Makón, az egyik bajnoki mérkőzésen sportszerűtlenül levonultak a pályáról. A 

sportolók egy részét eltiltották, és így egy évig csak a kézilabda szakosztály működött. 

Ismét nem jutottunk fel, megint várnunk kellett, hogy megye I-es csapata legyen 

Apátfalvának.  

1962-ben az öltöző mögött salakos kézilabda pálya épült, zömében társadalmi munkában.  

A sportélet 1963-tól ismét emelkedő tendenciát mutat, és jó eredményeket ér el.  

Sajnos más sportegyesületek csábítása sok sportolót vitt el az egyesülettől.  

 

Azután jött 1968, amikor olyan eredményt ért el az A.S.K amelyre hosszú ideig -1973-ig- 

büszke lehetett, amit akkor még sikerült überelni.  

I. helyezett: ASK. 

A 25 mérkőzésből 24 győzelem, 1 döntetlen és 0 vereség, 112 rúgott, 7 kapott góllal, 49 

ponttal, végzett a csapat az 1. helyen. (Maroslele mérkőzés elmaradt)  

Osztályozó:  

I. Apátfalva ASK 3 mérkőzésből 2 győzelem, 1 döntetlen, vereség nélkül: 4-2 

gólkülönbséggel, és 5 ponttal megnyertük az osztályozót Mátó J:. 2, Kardos: 1, Vári F.: 1. 

(Szőreggel 2-1-et, Tápéval 1-0-át, Fábiánnal 1-1-et játszott a csapat.) 

A nagy hagyományú futballcsapat 1968-ban bekerült a megyei első osztályba, és bejutott a 

Magyar Népköztársasági Kupa 128 csapata közé 

A 6. helyre jutásért itthon kikapott a H MEDOSZ csapattól (hódmezővásárhelyi csapat) 1-3-

ra, sokáig állt a mérkőzés, amelyre mintegy 1100 néző látogatott ki. Érdekes, hogy a SZEAC-

Honvéd mérkőzésre mintegy 500 néző volt kiváncsi.  

 
2 Varga Sinka József: Apátfalva község fejlődéstörténete 1944. szeptember 25-től 1965. 

április 4-ig, Készítette az apátfalvi általános iskola nevelőinek munkaközössége: Sánta 

Valéria, Bálint Sándorné, Beke Mihály, Varga Sinka József a dőlt betűs részek.  

Az álló betűs mondatok Beke M. Szilágyi D és Dömötör B. –tól valók.  

 



1968.: Ebben az évben régi vágyunk valósult meg, hideg-meleg folyóvizes fürdőt alakítottak 

ki az öltöző épületében. Sikerült száműzni az alumínium lavórokat, az udvarokon való 

mosakodást. A mai sportolók talán el sem tudják képzelni, milyen körülmények között kellett 

játszani egy-egy alkalommal.  

 

Régen a falu nagyon sportbarát volt. Mindenki drukkolt a falu focicsapatának. Ha helyben 

volt a mérkőzés, 1000 néző is ott tolongott a pálya szélén.  

Hajnalka tanító néni szerint nagyon emlékezetes időszak volt az, amikor Laczkó atya 

Apátfalvára került. (1968-1972) A templom hétköznap is megtelt, az emberek munka után 

mentek a misére, és ünnepen 30 beöltözött ministráns állt a lelkipásztor körül. Utána a 

plébániakertben futballozott is velük. – Nem csukta magára az ajtót, politikai kérdésekben 

sohasem nyilvánított véleményt. Mindkettőért tisztelték az emberek: a vasárnap délutáni 

litánia után még a nénik is fölballagtak a töltésre, megnézni, hogyan focizik a plébánosuk. 

2013. 02.18.délmagyar.hu Varga Györgyné Hajnalka. 

 

példák: 1968-ban Laczkó atya is a focicsapatban játszott. Az asszonyok mentek kifelé 

drukkolni.  

Kerekes József tűzoltó parancsnok két fia vidéken lakott. Az egyik fia kéthetente jött látogatni 

a beteg anyját, pont mindig akkor, mikor a faluban mérkőzés volt. Még Budapestről is 

hazajöttek az NB III-as meccsre.  

Amikor NB III-ban voltak a mérkőzések a makói szurkolók kerékpárral jöttek a töltésen a 

meccsre.  

Ha Szegeden volt a meccs a déli vonattal mentek be a SZAK pályára a szurkolók.  

Ha a faluban volt meccs, mint a mágnes, úgy mentek a szurkolók a pálya felé.  

Apátfalva –Szőreg osztályozót 1200 néző előtt játszották Makón a Maros parti pályán.  

Csodálatos törzsszurkolók, ill. szurkológárda volt akkoriban. A töltésen több sorban ültek, a 

két kapu mögött, bal oldalon a Csanádiak, jobb oldalon a Pátfalviak gyülekeztek, hátul Korom 

Ferenc és szurkoló társai, de ott kevesen fértek el, mert ott volt a gödör. Ha víz volt a 

gödörben 2-3 férfi szolgálatban volt, hogy ladikkal kihozzák a vízbe esett focilabdát. 

Azután jött az 1972-73-as év. A legnagyobb siker a megyei bajnokság megnyerése, és a NB 

III-ba (Nemzeti Bajnokság III. osztályába) való jutás. Igen szoros küzdelemben Kender- 

Mindszent- ASK (őszi forduló után) alakult ki az ASK- Mindszent –Kender sorrend. Csapat 

tagjai: a kép szerint:  

Álló sor Mátó József, Varga II. József ( Dzsimi) Vári Ferenc, Laczi István, S. Nagy András, 

Szilágyi Dezső, Szilvási András és Beke Mihály edző.  

Guggolnak: Varga I. József (Kusi) Balogh Vígh Mihály, Jung János, Gyulai Ferenc, Csala 

Lajos, Mátó Mihály, Mátó Mátyás,  

Sportszerűségi versenyben is 1. helyezést kapott a csapat.  

Azután jött augusztus 22. Orosházi Dózsa-val 1-1-et játszottunk. Kb. 600 néző szurkolása 

mellett.  

A Sport újság hatalmas betűkkel hozta: Gyula –Apátfalva 1-1 a meccs Gyulán volt 

megrendezve. A Gyula csapata NB II. kieső. „Évszázad mérkőzése” 1200 néző előtt. 

Szarvassal 3-2-t játszottunk, és így a csapat, a résztvevő 16 csapat közül a 8. helyen végzett. 



”3 

A focistáknak legnagyobb támogatást az apátfalvi Aranykalász tsz biztosította. Kiss István tsz 

elnök segített munkahelyet teremteni a játékosoknak. Így nem kellett ingázni, és helyben volt 

munkalehetőség. A csapat utaztatását is a tsz biztosította saját busszal szállította a sportolókat.  

A megyei első osztályban a csapat váltakozó sikerrel szerepelt az 1982/ 83-as szezonban. 

majd 1983/84-es szezonban a megye II-be esett vissza a csapat. 1983-84 kiesés azóta a megye 

II.  

Ezek az eredmények kizárólagosan a labdarúgást érintették, de voltak más sportágak is.  

 

Abban az időben, amikor nem volt internet, a falusi élet szórakozását jelentette a sport, amely 

igazán élményt adott a résztvevőknek és a szurkolóknak is egyaránt. További szórakozást, 

kikapcsolódást jelentett a fiatalság számára a Kultúrház különböző csoportjaiban való 

részvétel lehetősége. Ilyenek voltak: népitánc csoport színjátszó csoport, fotószakkör stb. 

Ezentúl az évente működő tánciskola, a vizgabálakkal, a Rózsakert kisvendéglő zenés estjei, és 

a szinte heti rendszerességgel megrendezett bálak színesítettel a fiatalság szórakozását. 

 

A TSZ-nek volt busza, ezzel fuvarozták a sportolókat, krumpliszedőnek csúfolták. A tsz 

biztosított a sportolóknak egy garnitúra mezt, és labdát. A mez 5 évig is használatban volt.  

A TSZ –nek focicsapata is volt.  

A TOT és MEDOSZ kupák előtt összeálltunk, párszor volt edzés, utána mentünk a versenyre. 

1970-85-ig.  

1992. Sok társadalmi munkával készült el az öltöző: Sóki József szakosztályvezető, Baranyi 

István, Fa János intézők, Laczi István (Leskó) támogató, Jakabovics Mátyás, Vas Mihály, 

Mátó Mihály, Sóki Pál, ők ásták a betonoszlopokat az öltözőt körülvevő kerítéshez.  

Károlyi Sándor által irányított cigányönkormányzat tagjai 20 fő tégla pucolásában vettek részt 

az öltöző falának újra felhúzásához.  

Vendégünk volt 1993. nov. 27-én Restás János (Vörös) és a csapat meghívását elfogadó 

legenda Puskás Ferenc. Akivel egy meghitt vacsora keretében a kultúrházban találkozott az 

apátfalvi szurkolósereg is és az NB III-as csapat a Sportnosztalgia bál keretében.  

 

A Pátfalvi Szó, helyi lapban folyamatos tájékoztatás található az ASK-ról: (Az első 

lapszám 1992. márciusban jelent meg)  

1992. április: 1991/92 évben a Megyei I. osztályban szereplő ASK a rossz körülmények, 

(pálya és öltöző hiánya) pénz hiánya, és mert új sportolókat nem szerződtettek kiesett az I. 

osztályból. 91. októbertől új vezetőség az ASK élén,: edző: Marczika Béla, ifj. csapat edzője: 

Sóki József, intéző: Baranyi István 

 

1992. július: Volt egyszer egy Apátfalvi SK. A csapat kiesett a megyei I. osztályból, nincs 

pálya, öltöző, ezért nem vesznek részt az edzésen a fiúk. (a pálya valószínűen már elkészült) 

Csak az Aranykalász MGTSZ biztosított nekik nagyobb támogatást az utazásra. 

1992. nov. megépült a sportcentrum. Kucsora István az ASK. elnöke. Kész lett az öltöző 

1992 aug. 20-ra, csak a környezetrendezés maradt.  

 
3 Tóth Ferenc Apátfalva 



 

1993. május: 1992/93 évben a megyei II. osztályban focizott a csapat, az első helyen álltak.  

1993. aug. 1993/94-ben megyei I. osztályban folytatták. 

1995 febr. Baranyi István ír a Pátfalvi Szókimondóba, hogy nincs elég pénze az ASK-nak, 

segítsenek, legyenek szponzorok, és járjanak a lakosok a meccsekre.  

 

1997 tavaszi forduló serdülők csapata aranyérmes, ifjúsági csapat bronzérem, felnőtt csapat 

13. hely.  

1999. decemberben tartották az Apátfalvi Sportkör alapításának 50 évfordulója 

alkalmából az ünnepséget.  

Évente megrendezett sportesemények a faluban: 

A FALUNAPOKON: Varga Sinka József tiszteletére kispályás labdarúgó bajnokságot 

indítanak útjára ahol az első helyezett Vándorserleget kap. (1995 júliusában). Az egyik 

leglátogatottabb rendezvény volt. A döntőt három hétig tartó körmérkőzések előzték meg. 

Amelyik csapat 3 egymást követő évben megnyeri a kupát, az megtarthatja. Ezeken a 

mérkőzéseken többször díszvendég volt, Varga Sinka József leánya, Margitka, (Papp 

Ferencné, korábban a makói JAG. igazgatója) aki a döntő kezdő rúgását is elvégezte.  

1997-ben ifjúsági amatőr és profi kategóriában is megrendezték a Sinka kupát. 

A legsportszerűbb játékost, és csapatot és a legjobb góllövőt is díjazták. 

Községünk testvértelepüléseinek csapatai is részt vettek a Sinka kupa mérkőzésein. 

PÜNKÖSDKOR: Pünkösd kupa (foci) május végén. 1998-ban volt, Pátfalvi Szó Az elsőt 

1998. jún. 2-án rendezték meg, majd 1999, 2000, 2001-ben. 

A 70-es árvíz és az azt követő töltés megerősítés miatt a Tsz tyúktelepéből alakították ki az 

öltözőt, és a pályát is kijelölték a mellette levő területen.  

Marczika Béla is edzősködött a csapatnál. 

Baranyi István intéző halála után, 1999-ben megkapta Apátfalva Községért kitüntetést.  

Tehetséges játékosok: 1984. az eddigi legtehetségesebb játékos Márton István aki a SZEOL 

NB II. csapatához igazolt, majd 1986-ban az NB I. Debrecen csapatához került.  

Kovács József a Szegedi -DÉLÉP NB. II es csapatához került, Faragó István a Szegedi –

Dózsa NB III, Restás János a Szentesi Vízmű csapatához került.  

1994-ben nagyon szétesett a csapat, gyengék voltak az eredmények. A Maros töltés bővítése 

miatt megszűnt a régi sportpálya és az öltöző. Közel 70 igazolt játékost és többszáz nézőt 

érintett. Visszahozták edzőnek Beke tanár bácsit, és Restás János is edző volt. Elnök 

februártól Szentesi József. Új spottelep van, nagy épülettel: öltöző, szolgálati lakás, nagy tér a 

gimnasztikához. Megye I-ben játszik a csapat, a mérkőzések után a szurkolók, vendéglátósok, 

egyéni vállalkozók hívják meg közös vacsorára a játékosokat.  

1995 nyarán az apátfalvi fiatalok gyengén szerepeltek, aminek következtében a támogatók és 

szurkolók elpártoltak a csapattól. 

1996 augusztusától ifi edző Nagy Péter volt. A serdülők edzője Bálint Ferenc 97. febr. Elnök 

Szentesi József Szakosztályvezető:Beke Mihály, Práger István, Intéző. Sóki József Pátfalvi 

Szóban megjelentekből idézve. : 97 márc.  

1999 dec. 22. ASK alapításának 50 évfordulója alkalmából rendezett ünnepség keretében a 

temetőben Baranyi István sírját megkoszorúzták, Laczkó Ferenc köszöntőt mondott. 



Apátfalva községért kitüntető cím adományozása néhai Baranyi István Pátfalvi Szó 99 dec. 

száma.  

2000 után 

 

Bakos Tamás és Tóth Imre Korosztályos Labdarugó Válogatott kerettag. 2002.  

2007/2008-ban névváltoztatás történt, új néven Apátfalvi Sport Club (ASC) néven folytatták.  

Az apátfalvi futballcsapat elnevezései a Magyarfutball.hu honlap alapján 

1946-48 Apátfalva MTE 

1948-49 Apátfalvi EPOSz MTE 

1949-50 Apátfalvi EPOSz  

1950 Apátfalvi DISz 

1957-58, 1969-72 Apátfalva 

1972-74 Apátfalva SK  1973-74 Nemzeti Bajnokság 

1974-80 Apátfalva  

1980-82 Apátfalva SK 

1982-2003 Apátfalva 

2003-2005 ASK Apátfalva LE 

2005-2006 Apátfalva 

2006-2007 ASK Apátfalva 

2007-2014 Apátfalvi SC 

2014-2018 Apátfalvai SC 

2018- Contitech-Apátfalvai SC 

 

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 

honlapok, multimédiás források): 

A cikkeket Móricz Ágnes bocsátotta rendelkezésünkre. 

Reggeli Délvilág 1994. jan. 6. Hová tűnt az oroszlánbarlang? Bátai Gyula 

Reggeli Délvilág1994. márc. 4. Apátfalva sportcentrum lesz? Tóth-Szenesi Attila 

Reggeli Délvilág 1994. máj. 9. Vigyék sikerre az ASK-t! M.L. 

Reggeli Délvilág 1995. jan. 12. Aszályos évek után Molnár László 

Reggeli Délvilág 1995. márc. 9. Készül Földeák és Apátfalva is. Bátai Gyula 

Reggeli Délvilág 1995. aug. 25. Viharfelhők Apátfalva felett. Rácz Bálint 

Délvilág 1996. aug. 8. Apátfalván megküzdenek a gondokkal Rácz Bálint 

Délvilág 1996. szept. 30. Szökik az élboly 

Délvilág 1996. okt. 14. A Kiszombor még veretlen 

Délvilág 1996. okt. 21. Először botlott a Kiszombor 

Délvilág 1996. okt. 29. Csende: „Hátulról rúgott meg Köteles” Imre Péter  

https://www.delmagyar.hu/mako-es-kornyeke/a-bagos-focista-aki-50-talalattal-lett-golkiraly-

2788705/ 

Apátfalvi Hírmondó 2022. február, március, április számokban 

 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

https://www.delmagyar.hu/mako-es-kornyeke/a-bagos-focista-aki-50-talalattal-lett-golkiraly-2788705/
https://www.delmagyar.hu/mako-es-kornyeke/a-bagos-focista-aki-50-talalattal-lett-golkiraly-2788705/


megalakulás 1949 Ask. 1994, febr. Baranyi I 

III. MELLÉKLETEK 

1.Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja 

   
A Csanádi Sportkör labdarugó csapata,         A Csanádi Sportkör labdarugó csapata 1953.  

amely 1952 évben megnyerte a Makói              

járás I. o bajnokságát. 

 

     
1973. NB III. csapat                                          Laczkó atya áthelyezése előtti búcsúmeccs 

                                                 a kapus fölött balról a 3. játékos 

 

1. kép álló sor, a civil ruhások nélkül, Varga Sinka József, Boros …, Dori Mihály, Novák 

Lajos, Sági, 

középső sor: Vajda Sándor, Juhász Mihály, Bodó János, Juhász István, Pintér György,  

alsó sor: xy, Beke Mihály, Bagi János,  

2. kép felső sor: civil ruhás ismeretlen, Boros.., Varga Sinka József, Juhász József, Mátó Imre, 

Sági…, Dori Mihály, Korodi József intéző 

középső sor: Juhász Mihály, Bodó János, Juhász István 

alsó sor: Pintér György, Beke Mihály, Novák Lajos,  

 

4. kép Laczkó atya búcsúmeccse: álló sor. Szilágyi Dezső, Vári Ferenc, Laczkó Ferenc, Jani 

András, Gyenge József, Varga II. József, (Dzsimi) Sóki János, Beke Mihály edző 

guggoló sor: Mátó Mihály, Laczi István, Varga I. József (Kusi) Mátó József 

 



2.A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 

támogató és ajánló levelek: 

 

Ajánlólevél.  

Hajnalka szerint nagyon emlékezetes időszak volt az, amikor Laczkó atya 

Apátfalvára került. (1968-1972) A templom hétköznap is megtelt, az emberek munka 

után mentek a misére, és ünnepen 30 beöltözött ministráns állt a lelkipásztor körül. 

Utána a plébániakertben futballozott is velük. – Nem csukta magára az ajtót, politikai 

kérdésekben sohasem nyilvánított véleményt. Mindkettőért tisztelték az emberek: a 

vasárnap délutáni litánia után még a nénik is fölballagtak a töltésre, megnézni, 

hogyan focizik a plébánosuk.  

2013. 02. 18. délmagyar.hu  

 

Varga Györgyné Novák Hajnalka tanítónő 

 

 

Értéktári ajánló levél: Foci Apátfalván, az ASK egy szép időszaka 

 

Az 1960-as 1970-es aranykorszak egy-két emléke. 

Akkoriban a Maros árterében, közvetlen az árvízvédelmi töltés tövében volt a labdarúgó 

pálya, szerény öltözővel, az öltöző mögött salakos kézilabda pályával.  

Szezonban a hét sok napján szinte tele volt mindkét pálya focistákkal. Munka után jöttek, s 

komolyan vették mindazt, amit kellett az edzésen csinálni. Beke „Mester”, mert Mesternek 

hívta mindenki, aki szerette, s tisztelte. Serdülő, ifi, és nagycsapat, minden játékos 

maradéktalanul ott volt, ha csak tudott.  

Emlékszem nagy kék faros Ikarusz busszal ment az egész társaság vidékre. Sokszor alig 

fértünk fel a buszra. Az itthoni mérkőzéseken zsúfolásig megtelt körbe a pálya nézővel. Sokan 

jöttek Makóról.  

Nagy imázsa volt csapatnak Laczkó Ferenc tisztelendő, aki a felnőtt csapat oszlopos tagja 

volt.  

A pályán, s a nézők körében nem, vagy csak nagyon ritkán volt tiszteletlen beszéd.  

Sok sikert halmozott az akkori időszak.  

Jó mentalitás jellemezte az akkori focicsapatokat. Egy zuhanyzó volt, a vidéki és hazai 

játékosok együtt tusoltak.  

Sok szép és nagy sikert ért el az akkori NB III-as csapatunk. Emlékszem mentünk Gyulára, 

Szarvasra, Békéscsabára, Jánoshalmára és még sok neves helyre. A csapatot nagyon sok 

apátfalvi néző elkísérte.  

A meccsek komolyságát jelezte, hogy Dr. Durányik Gyuri bácsi körzeti orvos mindig ott ült a 

kispadon a táskájával.  

Akkor sem volt senki elkeseredve, mikor az árvízben csak a kapufák teteje látszódott ki a 

vízből. Szép idők voltak, s máig emlékezetesek. Jóleső érzéssel és büszkén olvastuk az akkori 

Hírlapot, és a Népsportot, ugyanis abban is helyet kapott Apátfalva.  

A fenti pár gondolattal próbáltam gazdagítani Apátfalva foci múltját.  

Ezek szerint javaslom az ASK-t a helyi értékek közé feltétlen bevenni  

Apátfalva, 2020. február 21.  

Veréb József  Apátfalva, 

 



 

Ajánlólevél az ASK –ASC értéktárba vételéhez. 

 

Apátfalván, ha sportról beszélünk, akkor a foci a legfontosabb, ennek nagy hagyományai 

vannak. Mindig is az volt, már nagyon rég óta. A lakosság is rajongott a fociért, minden 

meccs ünnepnap volt Apátfalván. A férfiak öltönyben mentek a pályára szurkolni, sok 

asszony is elkísérte őket. Azt mondva a lakosság rajongott a fociért. A focisták jó haverok 

voltak, egy baráti csapat.  

A focicsapatnak mindig anyagi gondjai voltak, évtizedeken át anyagi szűkösség volt. A falusi 

csapat sose volt túlzottan elengedve, pálya, eszköz, és felszerelés tekintetében. Mégis mindig 

akadtak fiúk, férfiak, akik idejüket áldozták erre. Még egy pap, Laczkó atya is nagy focista 

volt. Az évtizedek alatt volt mikor jobban teljesítettek focistáink, volt, hogy gyengébben. 

Most erősödünk.  

Az iskolában a tornaórákon már a focira tanították a fiúkat, és a délutánok sem múlhattak el 

foci nélkül. Így gondoskodtak a testnevelő tanárok a saját nevelésű utánpótlásról. 

 

2019. Jelen pillanatban minden korosztályban van csapat. 120 igazolt játékosunk van, Makó 

után a járásban első Apátfalva az utánpótlás nevelésében. 3000 lélekszámú községben szép 

eredmény.  

Korosztályok:  

Utánpótlás: 7-9-11-13-14-17-19- női 17 korosztályok vannak.  

Felnőtt: + felnőtt Megye II-es, és NB III. –as futsal csapat. Mindkettő vezeti a bajnokságot.  

Bozsik program: fiú 7-9-11-13 évesek.  

Megye I, utánpótlás 14, Megye II-ben utánpótlás 17-19, és a felnőtt csapat.  

Szekeres Ferenc polgármester választási ígéretét betartva, 2017 őszén átadásra került az új, 

minden igényt kielégítő sportcsarnok, amit nagy örömmel vesznek birtokba a fiatalok.  

2019. Ősszel birtokba vehettük a 2 egyforma nagyméretű füvespályát a régi 43-as főút 

melletti pálya helyén. 30 év után az öltöző is megújult a kornak megfelelően.  

2014 óta Luczó Csaba az elnök, Frank Csaba vezetőedző, Luncz László, Bornemissza Gábor, 

Bányi Tamás, és Kereszturi Dávid edzők tevékenykednek. 

Én több mint 45 éve vagyok a sportkörnél, több évig az ifjúsági és másfél évig a nagy csapat 

edzője voltam. Rendezőtől szakosztályvezetőig végigjártam a ranglétrát. Jelenleg 

felügyelőbizottsági tag vagyok. A jelenlegi új pályákat Szekeres Ferenc polgármesterrel 

együtt terveztük, kimértük a pályák alapterületét, a kivitelezés felügyeletét végig én 

végeztem. Ennek elismeréseként, és eltöltött évekért 2018-ban az Apátfalváért érdeméremmel 

tüntettek ki.  

Ezek alapján javaslom az ASK-t a helyi értéktárba felvételre. 

Apátfalva, 2020. 02. 28. 

Sóki József Apátfalva,  

Fotó:Dömötör Béla 


