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II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1. A nemzeti érték megnevezése: Díszpolgárok emlékfala 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

 □ agrár- és 

élelmiszergazdaság 

 □ egészség és életmód  □ épített környezet 

 □ ipari és műszaki 

megoldások 

 □ kulturális örökség  □ sport 

 □ természeti környezet x turizmus   

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Apátfalva, 6931 Templom utca 57. Faluház 

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 érték szó kimondásakor, úgy érzem, egy nagyon pozitív gondolatsor indul el legtöbb 

emberben. Vannak egyéni és csoportos értékeink, amelyeket elfeledünk vagy igyekszünk 

megőrizni, hogy másoknak és az utókornak is örömet és értékeket adjunk át. Apátfalván is 

nagyon sok érték létezett-létezik és reméljük létezni is fog. 

Az érték szó kimondása mellett, mit jelent számunkra az a szó hogy „díszpolgár”? Gondolom 

sokan személyre vagy személyekre gondolnak, akik sokat és példamutatóan dolgoztak egy 

közösségért úgy, hogy közben nem a díszpolgári cím lebegett előttük. 

Községünkben 1994-ben adtak ki először díszpolgári címet az akkori polgármester Szentesi 

József indítványozására. 

 

Az elsőként megválasztott díszpolgára a településünknek Varga Sinka József tanár úr. 

Ez a választás olyan egyhangú volt, mert ez a név egy fogalommá vált a településen. Ennek a 

címnek az odaítélése egy elismerés volt, de egyben elégtétel is, a meg nem érdemelt 

megpróbáltatásokért. 

Utána következő hat évben minden évben döntött a képviselő-testület arról, hogy a felterjesztések 

alapján ki lesz az új díszpolgára a településünknek. 

A kitüntető cím átadására minden évben a település falunapi ünnepkörében került sor, amely 

július 26-a Szent Anna ünnepéhez kapcsolódik, hiszen ez a nap a falu fogadott ünnepnapja. 

1995-ben Szigeti György tanár úr és Borbély András együtt kapták meg. Ez volt az egyetlen, 

amikor egyszerre két fő kapta meg a címet. 

Szigeti György tanár úr néprajz iránti elkötelezettsége nagyon sok kincset mentett meg, és a 

szegedi múzeum kiállításain mindenki számára közkincsé váltak. 

Borbély András az iskola hivatalsegédjeként dolgozott, de egy olyan zenepedagógiai talentummal 

ajándékozta meg az Isten, hogy tanítványai közül sokan hivatásuknak választották a zenészi 

hivatást. 

Kiemelkedő tanítványa Dr. Csikota József aki 2018-ban lett a falu díszpolgára a mai napig azon 

egyszerű alapokra építi fel kurzusait szerte a világban, amit Bandi bácsitól tanult és örökölt. 
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1996-ban Dr. Katona István plébános, aki 17 évig volt a falunk plébánosa. A nehéz 70-es 

években olyan lelki erővel és példamutatással igyekezett káplánjai segítségével a hitet őrizni és 

erősíteni, hogy mindenki tisztelettel és megbecsüléssel fordult feléje.  

1997-ben Lukács Lászlóné Sárika néni kapta a megtisztelő címet. A faluban dolgozott 

gyógyszerészként kezdetben férjével együtt, majd utána, egyedül mert férje a sok betegség súlya 

alatt hamar eltávozott. Nem volt olyan helyzet, amikor Őt hivatásának szeretete elfordította volna 

attól az eskütől amelyet a betegek segítségére tett le.  

Klingler Gyuláné Margit néni 1998-ban megtiszteltetésnek vette, hogy személye méltó erre az 

elismerésre. Nagyon lelkes tanító nénije volt a falunak, és nemzedékek sokaságát tanította meg a 

betűvetés és olvasás tudományára, és ezek mellett még német nyelvoktatással is segítette azokat 

akik érdeklődtek a nyelvek után. 

2000-ben Antal Balázs vehette át a megtisztelő címet. Balázs bácsi egyszerű, hitében mélyen 

elmerülő paraszt ember volt, aki a maga szerénységével nagyon ismerte a természetet, becsülte a 

földet és ragyogóan ápolta a hagyományokat. Alapító tagja volt a Pávakörnek, ahol gyakran 

szólóénekesként könnyeket fakasztott a hallgatóság szemébe.  

2002-ben Sánta Valéria tanárnőt választották ki a megtisztelő cím odaítélésére. 

Hosszú évtizedeken keresztül az iskola pedagógusaként magyar nyelv és irodalmat és történelmet 

tanított. Nagyon sok gyereket bevezetett a zene rejtelmeibe a zongoraoktatás segítségével. Az 

iskola könyvtárosaként igyekezett az olvasás hasznosságára tanítani a kis falusi iskolásokat. 

2003-ban Kovács Tibor plébános úr nagy szerénységgel vette át az elismerést. 

Hosszú időn keresztül a falu papjaként olyan odaadással szolgálta a híveit, hogy még egészségét 

sem kímélte. Őrizte az egyház tulajdonát képező épületeket és tárgyakat, és mindig megtalálta az 

anyagi forrásokat ahhoz, hogy ezek szépüljenek a település minden lakosának a számára kincset 

érjenek. 

2005-ben Dr. Durányik György háziorvos személye bővítette a díszpolgárok társaságát. 

A falunak olyan orvosa volt, aki gyorsan és hatékonyan lépett fel, hogy az egészségügyi probléma 

megoldása a betege és az orvos számára is egy pozitív végkimenetet eredményezzen. 

Szerette betegeit és így nagy tiszteletet vívott ki magának. 

2006-ban Benkóczi Zoltán színművésznek adományozták a megtisztelő címet. A művész úr soha 

nem feledkezett meg a gyökereiről, és bárhol is járt a világban mindig magával vitte az ízes 

pátfalvai örökségét. Külön megtiszteltetésnek vette, ha előadásán apátfalvi néző is jelen volt, és 

ilyenkor külön köszöntötte a megjelenteket. Falujában mindig szívesen járult hozzá a kulturális 

események színvonalának emeléséhez. A mai napig szívesen tölt és rövidebb-hosszabb időt a 

falusi házában feleségével nagy népes családjával. Hívő emberként a szentmisék után vígan 

nosztalgiázik a régi ismerősökkel. 

2008-ban két személy neve is egyenlő eséllyel került a választók elé. Keresztúri András tanár úr, 

aki 1956-ban olyan diplomáciai képességről tett tanúbizonyságot, hogy a forradalmi események 

lezajlása után, ne legyenek megtorlások a falu egyetlen polgárával szemben sem. Neki el kellett 

mennie és hosszú éveken át kellett szenvednie becsületes helytállásáért. 

Fazekas István tanár úr. Ő volt mindenki Pistus tanár bácsija, és nem volt olyan polgára a 

falunak aki ne ismerte volna. Élete a zene volt, és minden idejét ez kötötte le. Az iskolában nem 

volt olyan diák, aki nem nála találkozott volna az ének-zenével. Talán néha nem vették komolyan 

az ő óráit, pedig a sok közös éneklés, amit sokszor hegedűszóval kísért, olyan élményt hagyott a 

tanítványaiban, amit csak később értékeltek. Egyik nagy műve, hogy segítségével létrejött a 

Pávakör amely Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekarként nagy hírnevet szerzett a falunak. 
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Nagy lelkesedéssel és türelemmel tanította az időseket és a fiatalokat, hogy újra szóljon a nóta, 

zengjen az ének, csendüljön a citerákon a zene. 

Így mégis megismétlődött az, hogy 2008-ban kettős választás lett.  

Minden bizonnyal szépen így folytatódott volna tovább, de 2010-ben történt egy érdekes dolog. 

 

2010 októberében felkerestem Varga Péter polgármester urat, hogy hozzuk létre a Díszpolgárok 

emlékfalát, ahol a díszpolgáraink portré festményei lesznek láthatóak. Elmondtam, hogy 

közadakozásból kívánom kivitelezni és karácsonyra már a megegyezés szerinti helyre 

kerülhetnek a képek. Kezdetben nem igazán látta Varga Péter ezt ennyi idő alatt elkészíthetőnek.  

Hosszú ideje jó baráti kapcsolatot ápoltam a Mórahalmon élő magyar-szerb kettős 

állampolgárságú testvérpárossal Pavlovski Róberttel és Péterrel, aki a művészet több irányával is 

foglalkoztak. Péter különösen sokat foglalkozott a zene mellett a festészettel. Testvére Angliában 

járva egy speciális digitális festészettel ismerkedett meg, ahol az alkotások olyanok mintha fotók 

lennének pedig festmények. Szabad kezet kaptam, és felvettem a kapcsolatot Bálintné Siprikó 

Zsuzsannával, aki akkor a faluház vezetője volt. Elmondtam elképzelésemet és azt, hogy hogyan 

szeretném megvalósítani. Nagyon gyorsan közösen lépésről lépésre építettük fel a dolgokat. 

Ekkor már szinte teljesen kész volt Varga Sinka József portréja. 

Az első megbeszélésre már egy önkéntes kis csapat jött össze tele lelkesedéssel és tettre 

vágyással és bemutatásra került az első kép! Mindenki azt mondta, hogy ezt meg kell valósítani, 

bár volt egy-két személy, aki nem hitt a kivitelezés lehetőségében. A helyi újságban felhívással 

fordultunk a lakossághoz és a helyben tevékenykedő vállalkozásokhoz. Nagyon fontosnak 

tartottuk ennek a „Csodának” a megteremtését, hiszen ebben az értékvesztett világban szükség 

van a pozitív példaképekre. Lehetőséget láttam abban, hogy az emlékfal elkészülésével közelebb 

kerüljenek a mindenkori falu polgáraihoz, és ahogyan ők letekintenek ránk, mi minden időben 

felnézhessünk rájuk, mert az idő múlásával a személyes ismeretség megszűnik, de a valódi 

emberérték megmarad.  

A kezdeményezés egyedülálló volt, és példaértékű az ország más települései előtt. Miközben az 

önkéntes segítők között felosztottuk a települést, elindult az elképzelés megismertetése és az 

adománygyűjtés. Mindenki számára egy elismerő bizonylatot adtunk, hogy ne legyen visszaélés. 

Szuper gyorsasággal gyűlt a pénz és a festő éjjel-nappal dolgozott, hogy 2010. december 12-én 

minden kész legyen, mert ekkora terveztünk egy ünnepi műsor keretében a képek leleplezését. 

Hozzákezdtünk az ünnepi műsor megszerkesztéséhez. Felkerestük a még élő díszpolgárainkat, 

vagy a már köztünk nem levők családtagjait. Azok, akik ebben részt vettek munkájuk mellett, 

nagyon sok szabadidejüket áldozták fel. Levelezések, telefonok, megbeszélések és rengeteg 

izgalom vett körül bennünket, de ez a légkör lenyűgöző volt! 

A legcsodálatosabb az volt, hogy a fáradságot nem éreztük, mert a közösség összefogó ereje 

olyan energiát adott, amely felejthetetlen lesz egész életemre. Nem szeretnék senkit kihagyni a 

szervezők, segítők, az adakozók sorából, mert itt mindenki egy emberként élt a nemes célért. 

Isten kegyelme és szeretete áldja meg őket hátralevő életükre! A határidő szűkült, de még mindig 

sok volt a feladat, de a települést megmozgatta a nemes ügy. 

 

December 11-én este megérkeztek a képek és végleges helyük a könyvtár szabad falára kerültek. 

Hosszú pontos munkával elrendezése kerültek a képek, majd az ünnepség napján egy-egy 

festőállványra kerültek, ahol le voltak fedve a műsor kezdetekor. Csodálatos köszöntő levelet 
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kaptunk Dr. Katona Istvántól, Lukács Lászlóné lányaitól, Borbély András családjától, Keresztúri 

András lányától, akik nem tudtak részt venni az ünnepségen. 

Megjelent Varga Sinka József veje és unokája, mert felesége, betegsége miatt nem tudott eljönni. 

Antal Balázst lánya képviselte, akinek a közeli születésnapja alkalmából a szerény ajándékot 

lánya vitte el. Dr. Durányik György felesége könnyes szemmel vette át a hála virágait. 

Klingler Gyuláné Margit néninek az ajándékot másnap, Mátó Lajos iskolaigazgató vitte be. 

Lélekben velünk volt Benkóczi Zoltán, Kovács Tibor. 

A műsor szerkezete egy kis meglepetéssel volt fűszerezve. Rövid megemlékezés - utána egy-egy 

rövid kulturális szám – és a képek leleplezése. 

Amikor a jelenlevők meglátták a képeket olyan felemelő hangulat alakult ki, hogy igazán méltó 

ünnepi hangulat lengte be a termet! 

A műsor végén a polgármester úr megköszönte a festőnek és az ötletgazdának a munkáját. 

Köszönet minden fellépőnek és remélem, szívesen emlékeznek vissza erre a jótékony estre. 

A műsor után egy kis pogácsa és üdítő mellett élmény volt együtt lenni. A jelenlévők csodálták a 

képeket és könnyes szemmel emlékeztek azokra az élményekre, amelyek a díszpolgárainkhoz 

kötődtek. 

2014-ben Beke István tanár úr, majd 2018-ban Dr. Csikota József kapta meg a díszpolgári címet. 

A festő ígértéhez híven elkészítette az új portrékat is.  

 

 

†Varga Sinka József           †Szigeti György        †Borbély András 

†Lukács Lászlóné               †Sánta Valéria          †Dr. Durányik György 

†Keresztúri András             †Fazekas István          Klingler Gyuláné 

†Antal Balázs                     †Kovács Tibor            Benkóczi Zoltán 

Dr. Katona István                  Beke Mihály              Dr. Csikota József 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: 

A Díszpolgárok emlékfala jelenleg 15 festményből áll. Egyrészt egy gyönyörű 

képzőművészeti alkotás, a faluház dísze, másrészt a festmények által felsorakozik a 

múlt, azon emberek emléke idéződik meg, akik sokat tettek falunkért, valamely területen 

kiemelkedőt alkottak. Az emlékfal soha nincs kész, mindig lesznek majd újabb 

díszpolgárok, akiknek festményeivel bővül majd a képtár.  

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája 

(bibliográfia, honlapok, multimédiás források): 

Apátfalvi Hírmondó 2019. március 4. oldal.  
apatfalvikorrajz.hu 
https://www.delmagyar.hu/mako_hirek/szent_anna_nap_apatfalvan/2391712/ 
 

http://www.kultura-identitas.hu/proart.html 

https://www.delmagyar.hu/mako_hirek/szent_anna_nap_apatfalvan/2391712/
http://www.kultura-identitas.hu/proart.html?fbclid=IwAR1bHzHNGhuGg1GHk9KEH6eq6ZcjDayDO56SPsKkg1QNTqUckNIn7PbUqFA
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http://www.kultura-identitas.hu 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

III. MELLÉKLETEK 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe –dokumentációja 
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2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 

támogató és ajánló levelek 



1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 

 

 

Kiszely Jánosné 

 

 

„Az ötletgazda, Dr. Langó Julianna 2010 októberében keresett fel, hogy szeretné, ha 

községünk (akkori) 13 díszpolgáráról portrésorozat készülne.  

Valóban, alig emlékszünk már falunk kiemelkedő személyiségeire, s a 13 nevet is 

bizonytalankodva tudjuk felsorolni. Szerencsére az ötlet támogatókra talált, s így 

lakossági adakozásból, viszonylag rövid idő alatt elkészültek a képek. Langó Julika 

ismerőseihez fordult segítségért, hiszen a pénz összegyűjtése karácsony előtt 

viszonylag nagy feladatnak tűnt.  

Az ismerősök, a felkért barátok teljesen azonosultak Julika tervével, így szívvel- lélekkel 

segítettek neki a szervezésben. Az Önkormányzat is támogatta a kezdeményezést, 

anyagilag, eszközökkel, szervezési munkával. Megmozdultak a civil szervezetek, az 
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intézmények, a magánemberek s néhány hét alatt meglett a szükséges pénz a 

festményekre. 

A festő Pavlovsky Péter mórahalmi lakos fantasztikus munkabírással, és Isten áldotta 

tehetséggel fogott neki a portrék megfestéséhez, a digitális technika segítségével. Mivel 

több díszpolgár már nem él, fényképeket kellett beszerezni, a fotók segítségével 

dolgozott a festő. Nehéz feladatnak bizonyult, hogy találjunk egy jó fényképet Keresztúri 

Andrásról, vagy Szigeti Györgyről.  

Julika vállalta a szervezési feladatok oroszlánrészét. Felkereste az élő díszpolgárokat, 

egyeztetett az elhunytak hozzátartozóival. A 2010. december 12-én vasárnap délután az 

átadó ünnepség levezetését is ő vállalta. 

Az elkészült portrésorozat állandó és végleges kiállítási helye a Faluházban a Könyvtár 

lett.  

Végre eljött advent 2. vasárnapja, december 12-e.  

Hóesés szépítette meg az ünnepet, bár talán ezért a távolabb lakó díszpolgárok nem 

vállalták az utazást. Nagy várakozással gyülekezett a falu népe és a szereplők is, a 

portrékat fehér lepel borította.  

Az ünnepélyes gálaműsorban munkásságuk szerint csoportosítva kerültek bemutatásra 

a díszpolgárok. Dr. Langó Julika ismertette az életrajzukat és azt, hogy mit jelentettek ők 

Apátfalvának. Majd két népviseletbe öltözött fiatal leleplezte a képeket. Minden szem a 

festmények felé nézett, s megelégedve bólintottak többek. „Mintha élne!” „Mintha 

fénykép lenne!” „Pont így nézett ki!”- így suttogtak. Julika személyes, az életből vett 

történetekkel zárta egy-egy díszpolgár bemutatását. Sokak könnybe lábadt szemmel, 

meghatódva ültek.  

A gálaműsor szereplői is apátfalviak voltak: 

Langó Dániel vers, Kerekes Katalin fuvola, Pintér Angéla zongora, Nové Band (Kardos 

Zoltán és zenésztársai), Koszta Noémi ének - kísér Kocsis Katalin, Kerekes Márton 

Népdalkör és Citerazenekar. 

A díszpolgáraink tiszteletére elkészített képek emléket állítanak az elhunytaknak, 

dicsőséget az élőknek. 

Irta: Vargáné Nagyfalusi Ilona 

Megjelent az apatfalvikorrajz c. internetes oldalon, 2010. 12. 28-án 

 

Emlékfal az apátfalvi díszpolgárokról  2011.02.20. 

"Apátfalva közössége Díszpolgárainak tiszteletére egy csodálatos emlékfalat hozott létre, melyet 

példaként tár a jövő nemzedéke elé, tudatosítva a valódi érték elsőbbségét, hogy az igazi 

példaképek itt közöttünk éltek és élnek, a szédítően manipulált virtuális világgal szemben. 

  

https://patfalvaikorrajz.blog.hu/2011/02/20/emlekfal_az_apatfalvi_diszpolgarokrol


1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 

 
Világszerte gyakorlattá vált, ahogyan egy-egy közösség Díszpolgári címet adományoz kimagasló 

egyéneknek, akik életükkel és építő tevékenységükkel közösségüket szolgálták. Vannak közülük 

olyanok is, akik életük során nehéz gazdasági, szociális és politikai helyzetben sem feledkeztek el 

küldetésük teljesítéséről, dacára annak, hogy küszködésük nem mindig talált azonnali 

elismerésre. A feladatukat tették, ha ez sokszor hátránnyal járt is egyéni érdekeik 

érvényesítésében. 

Apátfalva képviselő-testülete Szentesi József polgármesterrel egyetemben Díszpolgári címet 

alapított 1994-ben, melyet a falu közössége nagy örömmel fogadott. A polgármesteri hivatalban, 

egy szép mappában őrzik azokat a dokumentumokat, amelyek tartalmazzák azokat a 

határozatokat, melyek alapján Díszpolgári címek átadásra kerültek. Bizonyára nem sokan 

vagyunk, akik kellő gyakorisággal belelapoznánk ezekbe a mappákba; ennek kapcsán született 

meg a gondolat, hogy díszpolgáraink illusztratív portréfestmények formájában kerüljenek 

megörökítésre, s egy olyan méltó helyre találjanak, ahol a község lakossága és főleg a jövő 

nemzedéke bármikor megfordulhat. Így valósult meg a Díszpolgáraink fala a könyvtárban. 

Nagy köszönet mindazoknak, akik adományaikkal támogatták a terv megvalósulását, s azoknak 

is, akik odaadó szeretettel bábái voltak ennek a közösségi összefogásnak. Őszinte a reményünk, 

hogy ezzel az aprócska mécses meggyújtásával, hozzájárultunk a közösségben rejlő értékek 

megvilágításához." 

Az emlékfal fotója, a díszpolgárok festményei ill. rövid életrajzaik az alábbi honlapon található: 

http://www.kultura-identitas.hu/prodp.html 

 

Apátfalva, 2010. december 12.   Tisztelettel: a szervezők 

Megjelent az apatfalvikorrajz című internetes oldalon.  

 

Fotók: Vargáné Nagyfalusi Ilona 

http://www.kultura-identitas.hu/prodp.html

