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M     a     k     f     a     l     v     i 

     A sokféle egybefutó esemény ellenére is a maroknyi 
verskedvelő és közösségi művelődést elváró makfalvi 

lakos 2018. április 7-én a vonzó kivitelezésű meghí-

vókra válaszolva megjelent a református gyülekezeti 

teremben. 
     M. Simon Katalin költő és prózaíró „Szeretet szir-

mok” címmel lírai önéletrajzát mutatta be: az eltelt 75 

év történéseit,  Makfalva  lakóihoz és  környezetéhez 
való szoros kapcsolatát, a sokszínű élet minden vonat-

kozását. A falusi élet, a vidéki táj, a váltakozó évszak-

ok, a természet színei, hangjai varázsát érzékeltette a 
felolvasott költeményekkel, dicséretét zengte. 

     Több mint három évtizedes tanítói munkássága után 

nyugdíjazták, de nem vonult nyugdíjba. Az elkövetke-

ző évtizedekben is székely hittel és következetes kitar-
tással szellemi felemelkedésünkért valamint szülőföl-

dünkön emberhez méltó megmaradásunkért dolgozott. 

     Verseinek többsége a létezés, az alkotás, az együtt-
lét örömét sugározza.        

     Magasztos és egyben megnyugtató érzést keltett a 

hallgatókban a Makfalván mindig otthonra találása. 
Meggyőzött minket arról, hogy kivételesen jó érzés 

makfalvinak is lenni. 

     Verséből idézünk: „Ezerszer lehullott a fák levele\ 

válthatja medrét ezerszer\ a vándor folyó,\ de örök mi 
bennünk forrást fakasztott:\ a dombok konok duzzogá-

sa,\ a sziklás oldal,\ mely visszhangozza gyermekéve-

ink,\ iskolánk,\ hol botladozva indult\ emberré válá-
sunk,\ templomunk,\ mely reményt oltott belénk. ”   

     „Újulhat a lomb a régi dombokon,\ a folyó is vághat 

magának új utat,\ de útjában,\ mit kőbe vés a víz,\ időt-

len örökségünk marad.” 
     Felejthetetlen élményt kívántunk nyújtani közönsé-

günknek. Ünnepi műsorunk hangulatát aláfestette Far-

kas Emese énekeseiből felcsendülő népdalok, Péterfi 
Levente tanár a költő életéből kiragadott képeket vetí-

tett. M. Simon Katalin megjelent verseiből önálló köte-

tek és gyűjteményesek regefeldolgozások, életútját jel-
ző elbeszélései könyvkiállításon szerepeltek. 

     Örömmel nyugtáztuk a tetszésnyilvánítást, gratulá-

ciókat. Őszinte köszönetünket fejezzük ki az érdeklő-

désért. A magyar költészet napjának közös megünnep-
léséért, a közös fényképezkedésért. Ünneplésünk meg-

valósulásához hozzájárultak: Gábor Áron Árpád lelki-

pásztorunk,  a  polgármesteri hivatal,  Péterfi Levente 
tanár, Farkas Emese aktív művelődéspártoló, három-

gyermekes anya; Mátyus Annamária, Kádár Ilona, Ko-

vács Irma, Soó Katalin asszonytársaink, akik finom 
csörögét és ízletes vacsorát készítettek a közreműkö-

dök és meghívottak részére.  

     Köszönjük munkájukat, szívességüket, a közönség-

nek a részvételt, M. Simon Katalinnak a szép és mara-
dandó élményt.   

 

Suba Mária 

A  m a g y a r   k ö l t é s z e t   n a p j a   M a k f a l v á n 

A résztvevők egy csoportja M. Simon Katalinnal 

M. Simon Katalin 
 

Makfalván 

 

A Kisküküllő partján 
estefelé hízik a csend, 

körülöttem úr a rend, 

árnyékát nyújtja a fény, 
a víz pőre testén lila ég 

nyújtózik, öreg füzek 

ringatják két part között. 
 

Most kolompot hallok. 

Csorda jön a túlsó partról 

tarkán, fehéren, feketén, 
és tart néma öntudattal 

az álmos falu felé. 
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Konfirmáció gyülekezetünkben 

 

„Szent hitünkről vallást tettünk” 

 

     Az idei év virágvasárnapján Makfalván öt ifjú éne-

kelte leklesedéssel „Szent hitünkről vallást tettünk, te 

hallottad jó Atyánk”, és tett konfirmációi fogadalmat 

Isten és a gyülekezet előtt. Miután bizonyságát adták 

annak, hogy jártasak a Szentírás, a hitvallások és éne-

keink tudományában, felhatalmazást nyertek az úrva-

csora vételére. 

     Az ünnepi istentiszteleten a virágvasárnapi történet 

alapján hangzott az igehirdetés. Kiemelt gondolatként 

hallhattuk, hogy sokszor nem vesszük észre a szemünk 

előtt zajló gondviselő Isten tevékenységét. Nem látjuk 

meg, kimagyarázzuk, félreértjük vagy nem jól értel-

mezzük azt. Az első virágvasárnapon nagy megmozdu-

lás volt Jeruzsálemben, sokan fogadták örömkiáltások-

kal Jézust, virágokat szórva útjába, de az emberek elvá-

rása más volt, mint amit a Megváltó adni akart. Nem 

látták meg benne a bűnöket megbocsátó, örök életet 

adó Isten Fiát. Ezért aztán a virágvasárnapi 

„hozsánnából” nagypénteki „feszítsd meg” lett. 

     2018 virágvasárnapján makfalvi gyülekezetünkben 

is nagy megmozdulás volt, hisz a konfirmációi ünnep-

ség miatt a megszokottnál többen voltunk a virágokkal 

feldíszített templomban, ünneplőbe öltözött gyülekezet 

közösségében. És hitünk szerint Szentlelke által maga 

Jézus Krisztus is jelen volt. Látta ünnepi örömünket, a 

családok, szülők, nagyszülők örömét és a konfirmáló 

ifjak buzgó igyekezetét is. Mind az ötön hűségesen 

járták végig a két éves felkészítő időszakot, és bölcs 

gondolatokkal érkeztek meg az ünnephez. Dósa Tamás 

azért örült a konfirmálásnak, mert Isten előtt bizonyít-

hatta hitét. Dósa Brigitta annak örült, hogy úrvacsorát 

vehet, Jézus követője lehet. Péterfi Réka azért imádko-

zott, hogy minden jól sikerüljön. Felméri Bence el-

mondta, hogy örökre hű szeretne maradni fogadalmá-

hoz. Bódi Barbara számára boldogságot jelentett, hogy 

örömmel járhat templomba, konfirmáció után is. Én 

pedig ezekért a gondolatokért voltam hálás virágvasár-

nap ünnepén. 

     Közös, nagy kérdésünk azonban ez volt: hogyan 

tovább? Az első virágvasárnapi események után is ez 

volt a nagy kérdés. A konfirmáció akkor éri el célját, 

ha az ifjak évek múltával is ott lesznek majd a templom 

padjaiban. Ha gyerekeiket is úgy nevelik majd, hogy 

fontos legyen számukra Isten, a templom, az imádság, 

a hit. Az egyház nagy kérdése az, hogy sikerül-e meg-

láttatni az emberekkel a szemük előtt zajló gondviselő 

Isten cselekvő jelenlétét. A konfirmáció erre akarja 

felkészíteni a református magyar embert. 

     Az ünnepen mi azért imádkoztunk, hogy Isten adja 

meg ezt a látást az ifjú bizonyságtevőknek. Kértük Őt, 

hogy kísérje áldásával életüket, és adja, hogy fogadal-

mukhoz híven, Jésus Krisztusnak igaz követői, refor-

mátus anyaszentegyházunknak hűséges tagjai lehesse-

nek. 

 

Gábor Áron Árpád lp. 

Makfalvi konfirmándus ifjak a lelkésszel  
 

     Péterfi Réka, Felméri Ferencz Bence, Bódi Barbara, 

Dósa Tamás, Dósa Brigitta 

     Elől Gábor Anna Mária és Gábor Áron lkp.  

Népmesemondó verseny Püspökladányban 

 

Mesél a Sárrét újra 

 

     2018. február 22-én kaptuk meg a meghívást a püs-

pökladányi Petritelepi Általános Iskola által szervezett 

népmesemondó versenyre, immár nyolcadszor. Mindig 

örömmel tölt el az újabb lehetőség, hogy elindulhatunk 

egy olyan úton, melyen hagyományt ápolni, népmese-

mondásban gazdagodni, gyökereinkben erősödni, 

testvértelepülési kapcsolatot mélyíteni igyekszünk.  

     Az elmúlt 8 év során egy helyi szakaszt is szervez-

tünk, így adva több lehetőséget az iskolánkban tanuló I.

–VI. osztályos diákoknak, hogy mesemondásban fé-

nyesítsék tudásukat, mélyítsék, bővítsék ezt a tudást, 

jártasságot. Ezen a helyi szakaszon részt vett 18 ver-

senyző, melyből a zsűri 13 diákot küldhetett tovább a 

Hajdú-Bihar megye több iskolájának Püspökladányban 

megszervezett versenyére. 

     A hármasfalusi és a makfalvi iskolából a következő 

tanulók vettek részt a helyi szakaszon: I osztály:  Csá-

szár Norbert Furulyavásár, Somodi Dóra Az okos Zsu-

zsi, Nemes Zalán A három kívánság című mesét adta 

elő, ők Bertalan Anikó Júlia, illetve Muszka Árpád ta-

nítók diákjai; Kálmán Boglárka A só mesével, Bernád  

Zsanett A csúnya királyfi és a szép királykisasszony, 

Vas Imola A szállást kérő róka című mesével, ők Ker-
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tész Ildikó tanító néni II. osztályos tanítványai, Dósa 

Adrienn A csirketojás című mesével, Ponyori Attila A 

csitkótojás mesével,  Bartalis Magor Kirc-márc 

címúvel szórakoztatott, ők Nemes Emese  tanítónő di-

ákjai, Nagy Bence A bugyuta ember című mesével a 

székelyabodi elemi iskolát képviselte, László Mária 

tanító néni készítette fel. IV. osztály: Gáll Krisztina A 

három fukar szomszéd mesét, ő Bereczki Erzsébet taní-

tó néni tanítványa,  Somodi Boglárka A szárnyas ki-

rályfi  mesével örvendeztett meg az V. osztályból, őt 

Kincses Éva tanárnó készítette fel, Cifra Noémi  Jankó 

meg a tíz liba, Keresztes Imelda A másvilágot járó em-

ber, V. osztályosok, Győri Koncz Sarolta tanárnó diák-

jai. A VI. osztályból György Mónika  Mátyás király és 

az okos paraszt, Szikszai Dániel A csitkótojás mesét 

mondta, Raffai Rómeó A fösvény gazda és az okos 

szolgáló címút, ők a két fent említett magyar szakos 

tanárnők diákjai.  

     A helyi megmérettetésre 2018. március 13-én került 

sor, és a meghívott zsűri a következő tisztelt  tagokból 

állt: Szabó Irén Gyöngyi, Varga Éva, a gyulakuti iskola 

tanítónői, Biró Piroska a sóváradi általános iskola taná-

ra, Tatár Anna Juliánna szolokmai lelkésznő, Gábor 

Anna Mária pedagógus, makfalvi tiszteletes asszony. 

Köszönjük nekik a fáradságos munkát és a nehéz elbí-

rálást, hisz munkájuk hozzájárult ahhoz a döntéshez, 

mely eredményessé teszi versenyzésünket a határon túl. 

     Azok, akik iskolánkat Püspökladányban képvisel-

ték, a kövekezők voltak: Somodi Dóra, Nemes Zalán, 

Bernád Zsanett, Ponyori Attila, Bartalis Magor,  Somo-

di Boglárka, György Mónika, Cifra Erika Noémi, Raf-

fai Rómeó Roland, Nagy Bence. Betegség miatt nem 

vettek részt Császár Norbert, Kálmán Boglárka, Szik-

szai Dániel. 

     2018. március 23-án reggel indultunk el a tíz diák-

kal, hogy szépen képviseljük azt a települést, melynek 

iskolájában tanulunk, és szeretném hinni, hogy melyre 

büszkék vagyunk. A hosszú út után délután érkeztünk 

meg Püspökladányba, ahol a Petritelepi Általános Isko-

la intézményvezetője, Griger Mihályné, Pirike néni,  

Tóthné Kolozsi Ilona munkatársvezető, valamint Rásó 

János, Püspökladány alpolgármestere fogadott minket. 

     Nagy szeretettel, mint ahogy az elmúlt 7 évben min-

dig, vártak minket, és megmutatták a szálláshelyünket 

a kollégiumban. Az ottlétünket városnézéssel és vásár-

lással kezdtük. Vacsorát megelőzően egy kedves láto-

gató érkezett, Arnóth Sándorné, Jutka néni, aki minden 

alkalmat megragad, hogy makfalviakkal találkozzon, 

akiket a mesemondó versenyen és az immár 20. jubile-

umát is megünnepelt  honismereti tábor alkalmain is-

mert meg. A verseny előtt még mindig van egy főpró-

ba, és azután készülünk a nagy megmérettetésre, hisz 

szombaton gyönyörűen felöltözve székely ruhába in-

dultunk nyelvünk oltárán egy újabb gyertyát gyújtani. 

     Az eredmények méltán beszélnek arról, hogy az 

anyanyelv oltárán hozott áldozatunk nem volt hiábava-

ló.  

     

    I. osztály - Nemes Zalán - II. díj (Hármasfalu) 

        - Somodi Dóra - I. díj (Makfalva) 

     II. osztály - Bernád Zsanett - III. díj (Makfalva) 

                      - Nagy Bence - különdíj (Székelyabod) 

     V. osztály - Somodi Boglárka - III. díj (Makfalva) 

     VI. osztály - György Mónika - II. díj (Makfalva) 

                       - Raffai Rómeó Roland - I. díj 

(Hármasfalu) 

 

     A versenyzők mindegyikének gratulálunk, azoknak 

is, akik nem kerültek be a díjazottak közé. A verseny 

fáradalmait mint a város vendégei a püspökladányi 

gyógycentrumban pihentük ki, majd a finom vacsora 

után a kollégiumban készültünk a hazaútra. Utolsó 

utunk a temetőbe vezetett, ahol virággal tisztelegtünk 

Arnóth Sándor, Püspökladány 2011-ben tragikus hirte-

lenséggel elhunyt polgármestere sírjánál. Itt vettünk 

búcsút Jutka nénitől és Pirike nénitől, és indultunk ha-

za. 

     Remélem, hogy mindannyian akarjuk ápolni hagyo-

mányainkat, anyanyelvünket és gyökereinket, mert 

ezért kell minden évben elindulni a határon túlra is, 

hogy együtt, egy csapatként tudjunk főhajtással áldoza-

tot hozni ugyanazon az oltáron, itthon és otthon. 

 

Albert Csilla református vallástanár 

A püspökladányi népmesemondó versenyen résztvevő 

makfalvi és hármasfalui küldöttség 

 

     Bartalis Magor, Győri-Koncz Sarolta magyartanár-

nő, Nemes Zalán, Bernád Zsanett, Nagy Bence, Cifra 

Erika Noémi, Ponyori Attila, Albert Csilla igazgatónő, 

Raffai Rómeó Roland, Somodi Boglárka, Somodi Dóra, 

György Mónika, Kincses Éva magyartanárnő 
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Egy maréknyi makfalvi szülőföld története 

 

     Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Balkányban élek. 

Pedagógusként dolgozok a Balkányi Szabolcs Vezér 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. 

Szabadidőmben helytörténettel foglalkozom.  Keresem, 

gyűjtöm azokat az információkat, melyek településünk-

kel foglalkoznak. Ha hallok olyan történeteket, ame-

lyek jobban felkeltik érdeklődésemet, azoknak próbá-

lok utánajárni. Így történt ez Máté János magyar királyi 

csendőr szakaszvezető esetében is. A „székely katona” 

történetét már gyerekkoromban is hallottam. Felnőve 

azonban, keveselltem azokat az információkat, amit 

tudtam róla, így próbáltam utánajárni történetének.  

     A kutatásban nem csak a kíváncsiság hajt, hanem 

úgy gondolom, van törleszteni valónk is. Erkölcsi köte-

lességünk minél többet megtudni Máté Jánosról, hiszen 

életét adta a hazáért, és ő is egy közülünk. Bízom ab-

ban, ha Máté János története és a vele kapcsolatos ada-

tok nagyobb és célzottabb nyilvánosságot kapnak, még 

többet megtudhatunk róla, és talán még így 74 év eltel-

tével is sikerülhet megtalálni hozzátartozóit.  

     Történetünk 1944. október 20-án kezdődött. Ekkor 

vonultak be Balkányba az orosz csapatok. Már hetek-

kel korábban a Vígnyári temető mögötti síneken állo-

másoztak azok a vagonok, amelyekben az a három me-

nekült család is el volt szállásolva, akik a hideg idő 

közeledtével a Komlósi portán kértek és kaptak mene-

déket. A három családból a szállásadó, Komlósi Bálint 

sajnos csak Máté János csendőr szakaszvezető, Mére 

Lajosné és két leánya, Mére Olga és Mére Magdolna 

nevére emlékezett.  

     Tartani lehetett a bevonuló orosz katonák kegyetlen-

kedéseitől, akik a lakosság legkisebb ellentmondását is 

kegyetlenül megtorolták. Ezért Máté János az ellenség 

közeledtével átöltözött civilbe. A Komlósi portán kez-

detben nem volt semmi baj. És talán nem is lett volna, 

de Máté elkövette azt a hibát, hogy az orosz katonák 

távozása után, felvette a tollas csendőr kalapját. Ezt 

látta meg egy utcán menő orosz.  

     A berohanó fegyveresek rögtön sorba állították a 

portán lévő összes férfit, így a szállásadó Komlósi Bá-

lintot is. Mátét rögtön meglőtték és csak egy szomszéd, 

Szilágyi István portáján elszállásolt orosz tiszt közbelé-

pésére nem végezték ki a többi férfit is. Szerencsére 

Szilágyi bácsi tudott beszélni az orosz tiszttel, mert 

kicsit tudott oroszul. Az első világháborúban, mint ha-

difogoly hosszú ideig élvezte az oroszok vendégszere-

tetét.   

     Az életben maradtaknak még sokáig kellett hallgat-

niuk a gyomron lőtt csendőr szakaszvezető jajgatását. 

A megtorlástól félve nem merték ellátni a sebét. Az 

elvérzett katonát a Komlósi család a kertjük végében 

levő Vígnyári temetőben temette el. A sír környezetét 

Kartali Tibor barátommal és testvéremmel, Molnár 

Árpáddal tartjuk rendben. A kopjafa felújítását idén 

tervezzük. Kartali Tibor édesanyja, Kartali Jánosné 

született Szabó Erzsébet mesélte, hogy barátnőjével, 

anyai nagymamámmal Finta Sándorné született Dobi 

Juliannával leánykorukban sokszor tettek mindenszen-

tekkor egy - egy szál gyertyát a székely katona sírjára. 

De mindig csak figyelve, ne hogy baj legyen belőle.  

Ma már hála a jó istennek nem ezt a világot éljük. A 

szakaszvezető sírhantján is bárki bátran helyezhet el 

egy - egy szál virágot, mécsest, vagy nemzeti színű 

szalagot. 

     Máté János sírját Komlósiék a mai napig gondoz-

zák.  A sír így a szocializmus alatt sem maradt gondo-

zatlanul. Igaz, a Genfi konvenció előírja az idegen ka-

tonák sírjainak gondozását, de a saját katonákét már 

nem. Végül is logikus, hiszen a saját katonáink sírjai-

nak gondozása magától érthetődőnek tűnhet. Illetve 

magától érthetődőnek kellene, hogy legyen. De ez nem 

volt mindig így. A szocializmus alatt az iskolákban 

működő úttörőszervezetek is sok helyen csak az orosz 

katonák sírjainak felkutatására és rendben tartására 

ösztönözték tanulóikat. Így gyermekkoromban minket 

is. A hozzá tartozó nélküli, elesett magyar katonák sír-

jainak gondozása csak a magyar érzelmű helyi lakosság 

bátorságán és kegyeletén múlott. Dr. Bús János és Dr. 

Szabó Péter hadtörténészek Béke poraikra II. (2001) 

című írásukban olvashatjuk, hogy 1946-ban a főváros-

ban Rákoskeresztúron és a Farkasréti temetőben 25 

holdon körülbelül 35 ezer első és második világháború-

ban elesett magyar és 11 ezer idegen katona sírját tar-

tották rendben közadakozásból. Napjainkra ugyanitt a 

magyar katona sírok száma már a 100-at sem éri el. A 

25 éves megőrzési idő után a sírhelyeket ismét eladták. 

A Komlósi ház a temető felől, ahol menedéket kapott Máté 

János és a Mére család 
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Szomorú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     2008. július 6-án Farkas János közreműködésével 

kopjafa lett állítva Máté János sírhalmára, melyet id. 

Hegedüs Lóránt református püspök avatott fel. Több 

évtized távlatában az emlékek sajnos megkoptak. Így 

Máté János születési helyeként, vagy lakhelyeként 

Makfalvára emlékeztek az emlékezők. Egy barátunk, a 

nagykárolyi Berei Károly Makfalván átutazóban hozott 

egy kis üvegcsében makfalvi földet, melyet a sírhanton 

el is helyeztünk. Az üvegcsére az volt írva „Maréknyi 

Makfalvi Szülőföld”.  

     Ismét eltelt 6 év.  

     Úgy gondoltam írok Makfalva Polgármesteri Hiva-

talának és felveszem a kapcsolatot az esetleges hozzá-

tartozókkal. Több e-mail váltásunk történt Barabás Zol-

tán János Úrral a polgármesteri hivatal könyvelőjével, 

és Péterfi Levente tanár Úrral. Többszöri levélváltások 

után rá kellett döbbennünk, hogy Máté Jánosnak nem 

valószínű, hogy köze van Makfalvához. Származási 

helye nagy valószínűséggel a Mére család akkori lak-

helyével mosódhatott össze. Közben Péterfi tanár Úr 

segítségével felvettem a kapcsolatot Rózsa Lajosné, 

született Mére Magdolnával, de sajnos közelebbit ő 

sem tudott mondani, mivel Balkányban tartózkodásuk 

alatt még csak öt éves volt.  

     Sajtos Sándor Balkányi református lelkész Úrtól 

kapott adatok alapján a Balkányi Református Egyház 

halotti anyakönyvében, Varju Gyula lelkész 1944. nov-

ember 26-án jegyezte fel Máté János magyar királyi 

csendőr szakaszvezető halálát. Életkora 26 év, a halál 

oka: orosz katona főbe lőtte, áll a sárguló lapokon. A 

feljegyzett halál oka látszólag ellentmond a visszaem-

lékezéseknek, de úgy gondolom egyik nem zárja ki a 

másikat.  

     Balkány volt Erdőskerti település részen élő a 2. 

világháborút megért idősebb lakosok, Mátét, mint szé-

kely katonát emlegették. Máté János személyazonossá-

gáról többet is szerettem volna megtudni, de sajnos 

nem sikerült. Felvettem a kapcsolatot Cserhalmi Ediná-

val, a Duna TV „Sírjaik hol domborulnak” című műso-

rának munkatársával, Vitéz Ságvári Pállal, a Magyar 

Csendőr Bajtársi Egyesület elnökével, vitéz József Ká-

roly magyar királyi herceg, főkapitány által vezetett 

Vitézi Rend magyarországi széktartó székkapitányával 

vitéz Kurucz Ádámmal. Segítséget kértem a Honvédel-

mi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Had-

történelmi Levéltárából. Próbálkoztam a Hadi sír nyil-

vántartóval és felvettem mindenkivel a kapcsolatot, aki 

helybeliként a kora és ismerete alapján tudhat valamit 

az 1944. október-novemberi eseményekről.  

Sajnos a második világháborús veszteségi nyilvántartá-

si listák sem teljesek, azokat a háborús események ala-

kulása miatt hiánytalanul csak 1944. szeptemberéig 

tudták pontosan vezetni. Ebbe a nyilvántartásba az 

1944. szeptembere után elesett, sebesült, eltűnt, fogság-

ba esett katonák közül már nem mindenki került bele. 

Mindezek ellenére úgy gondolom, esély mindig van 

arra, hogy Máté János hozzátartozóit megtaláljuk, vagy 

személyazonosságáról tudjunk meg többet. Illetve ad-

dig van csak esély, míg nem mondunk le róla.   

     A Háborús Kereső Szolgálat oldalain még 2007-ben 

is találhattunk 2. világháborús balkányi honvédeket, 

akiket hozzátartozóik kerestek, mert ők még nem 

mondtak le szeretteikről. Talán van még valaki, aki 

Máté Jánosról sem mondott le. Úgy gondolom, lehet 

esélye annak is, hogy Máté és a menekült családok 

esetleg Makfalva környékről, szomszédos falvakból, a 

front elől menekülve érkeztek Balkányba. Mint ahogy 

ez 1916. októberében is megtörtént. Hátha valaki név, 

katonai rang alapján a szomszédos településeken felis-

meri és megtalálja elveszett hozzátartozóját.  

     Így elhelyezhetnénk Máté János magyar királyi 

csendőr szakaszvezető sírhantján végre tényleg egy 

maréknyi szülőföldet. Ami jelezné nem csak Máté Já-

nosnak és esetleges hozzátartozóinak, hanem minden 

magyar katonának és minden magyarnak, határon in-

nen és túl, hogy nem feledte el Őket a Haza!  

 

Molnár Zoltán 

2. világháborús 

lövedék nyoma a 

Vígnyári temetői 
síremléken 

Máté János magyar királyi csendőr szakaszvezető kopja-

fája. (a fasor túloldalán a Komlósi ház) 
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Szép eredmények a magyar tantárgyversenyeken 

 

     Ez évben is sor került a Mikes Kelemen magyar 

nyelv és irodalom tantárgyverseny megyei szakaszának 

megszervezésére, amelyet február 24-én, Marosvásár-

helyen szerveztek meg, a Bolyai Farkas Elméleti Líce-

umban. Mi is részt vettünk e versenyen, a hármasfalui 

Szent István Általános Iskola és a makfalvi Wesselényi 

Miklós Általános Iskola néhány tanulójával, akik sike-

resen jutottak tovább a körzeti szakaszról a megyei sza-

kaszra. A megyéből rengeteg tanuló vett részt, akik e 

verseny által tudásukat mérték fel. A mi iskolánk tanu-

lói is kitűnő eredményeket értek el: 

     Hármasfalusi Általános Iskola: 

     Cifra Erika – Noémi – V. osztály – 6,00  

     Nemes Károly – V. osztály – 6,00  

     Ponyori Regina – Andrea – VII. osztály – 8,60 

     Makfalvi Általános Iskola:   

     Somodi Boglárka – V. osztály – 8,60  

     Szőcs Emőke – VI. osztály – 7,70  

     Dósa Brigitta – VII. osztály – 7,95  

     Péterfi Réka – VII. osztály – 8,90 

     Március 3-án került sor a Simonyi Zsigmond he-

lyesírási verseny megyei szakaszának megszervezésé-

re, Marosvásárhelyen a Tudor Vladimirescu iskolában. 

A megyéből 130 tanuló vett részt a versenyen. A Szent 

István Általános Iskolából három tanuló, a Wesselényi 

Miklós Általános Iskolából öt tanuló vett részt, akik 

tudásukhoz mérten jól teljesítettek. A részt vett tanu-

lók:  

     Cifra Erika – Noémi – V. osztály – 31,5 pont  

     Nemes Szabolcs – VI. osztály – 57 pont  

     Cifra Zoltán – VII. osztály – 54 pont  

     Dósa Blanka – V. osztály – 69,5 pont  

     Somodi Boglárka – V. osztály – 69,5 pont  

     Felméri Huba – VI. osztály – 69 pont  

     Szikszai Dániel – VI. osztály – 71 pont  

     Dósa Brigitta – VII. osztály – 69 pont 

     A makfalvi iskola tanulóit Kincses Éva, a 

hármasfalusiakat Győri-Koncz Sarolta tanárnők készí-

tették fel. 

     Gratulálok a tanulóknak a kitűnő eredményekért, és 

egyben megköszönöm lelkesedésüket, odaadásukat, 

szorgalmukat, és kitartást, szorgalmas tanulást kívánok 

nekik a továbbiakban is. 

 

Győri-Koncz Sarolta magyartanárnő  

Vallásversenyek – 2018 

 

     "Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított 

irántunk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket, 

és azok is vagyunk." 1 Jn 3,1a  

 

     Immár második éve országos szinten megszervezik 

a református, unitárius, evangélikus felekezetek számá-

ra a minisztérium támogatásával a vallás olimpiászt. A 

Maros Megyei Tanfelügyelőség honlapján február 5-én 

tették ismertté, hogy a verseny körzeti szakasza február 

17-én lesz megszervezve a Református Kollégiumban.   

     Ahhoz, hogy valaki ezen a versenyen diákjaival 

megjelenjen, előválogatást kellett szerveznie. Az elővá-

logatás eredménye szerint azok a diákok, akik a leg-

jobb eredményt érték el, részt vehettek a körzeti szaka-

szon, melyet az V.-VIII. osztályos tanulóknak szervez-

tek. Maros megyét két körzetre osztották fel, mely a 

következőképpen valósult meg: a marosi egyházmegye 

volt a 1. számú körzet, míg a küküllői, maros-mezőségi  

és görgényi  egyházmegyékhez tartozó iskolák voltak a 

kettes számú körzet.  

     A verseny időpontja 2018. február 17-e volt, ame-

lyen a makfalvi iskolát Dósa Blanka, Somodi Boglárka 

V., Szőcs Emőke, Bartha Gabriella VI. osztályos , Dó-

sa Brigitta, Péterfi Réka, Felméri Ferencz Bence  VII 

osztályos tanulók képviselték. A  hármasfalui általános 

iskolát a következő tanulók képviselték:  Bartus Barba-

ra Evelin, Ponyori Regina Andrea, Raffay Szende Bo-

róka VII. osztályos tanulók. Ezen tanulókat a versenyre 

Péterfi  Levenete  tanár úr és Kincses Éva aligazgató-

nő, valamint Tőkés Brigitta tanárnő kísérte el, akiknek 

ezúton is köszönjük. A verseny eredményei:  a 22 ötö-

dikes közül  Dósa Blanka 7,5-ös médiát, Somodi Bog-

lárka 7, 40-et ért el. Szőcs Emőke  7, 35-öt, Bartha 

Gabriella  7, 20-at a 31 hatodikos közül, Péterfi Réka 9, 

70-et,  Dósa Brigitta 8,40-et, Felméri Ferencz  Bence 

7,80-at a 31 hetedikes között. A hármasfalusiak közül 

Ponyori Regina Andrea 9,70-es, Bartus Barbara Evelin 

9,65-ös , Raffay Szende Boróka 8, 25-ös médiát értek 

el. Az eredmények szerint minden olyan tanuló, aki 9-

esen  felüli érdemjegyet szerzett, részt vehetett a márci-

us 3-án megrendezett megyei versenyen. A megyei 

versenyen iskolánkat Péterfi Réka, a hármasfalui isko-

lát Bartus Barbara Evelin képviselték. Ponyori Regina 

Andrea ugyanis betegség miatt nem tudott részt venni. 

A szabályzat szerint az országos versenyre csak min-

den osztályt egy tanuló képviselhetett a megyéből, V. –

XII-esek a világi iskolák, valamint egy-egy IX.-XII.-es 

az egyházi iskola tanulói közül.  A megyei versenyen, 

mely már sokkal nehezebb volt, Bartus Barbara Evelin 

8,30-as, míg Péterfi Réka 7,60-as médiát értek el. 

     Diákjainknak gratulálunk, és még sok szép ered-

ményt kívánunk az elkövetkező tanévekben, versenye-

ken! 

Albert Csilla vallástanárnő 



Könyvajánló 

 

Kun Árpád: Boldog észak  

 

     Kedves makfalviak! Az e havi számban Kun Árpád,  

Boldog észak című regényét ajánlom figyelmükbe. 

     A szerző első regénye, a Boldog észak igazi nagy 

találkozás volt számomra, kimondhatatlanul szerettem 

olvasni, és több hét távlatából is rajongással gondolok 

vissza a könyvre. Főhőse, Aimé Billion, afrikai anyától 

és francia apától származik. S bár élete első harminc-

nyolc évét Beninben tölti, mégis első sorban európai-

nak érzi magát, legfőbb törekvése, hogy Franciaország-

ba költözzön. Nagy nehézségek árán ez sikerül is neki, 

ám abban az országban, amit oly sokáig otthonának 

gondolt,  nem érzi jól magát,  idegenség érzete arra 

készteti, hogy tovább utazzon. Az apjától örökölt rozo-

ga Opellel indul el és érkezik meg Norvégiába. Az el-

képesztő nyelvérzékkel  rendelkező Aimé kezdetben 

idegenvezetőként tevékenykedik, majd ápolói végzett-

ségének köszönhetően sikerül egy öregotthonban elhe-

lyezkednie. S hogy teljes legyen az otthonra találás, a 

szerelem is megérkezik és letelepedik a főhős életébe. 

A főhős szerethetősége, emberi minősége, a történet 

gördülékenysége, olvashatósága mellett nagy értéke a 

regénynek, hogy számomra ismeretlen világokba/ kul-

túrákba enged bepillantást: a főhős afrikai nagyapja 

egy vudu mágus, aki képes visszajönni, illetve másokat 

is visszahozni a halálból- ezt a világot sejtelmesség, 

titokzatosság járja át. Aztán ellenpontként ott van Nor-

végia, a jóléti társadalom országa, ahol a fejlett szociá-

lis rendszernek (is) köszönhetően 20-30 évvel „túlélik” 

saját magukat az emberek- a távolságtartásnak, a rend-

nek, a pontosságnak, a magánszféra óvásának a világa. 

Nem várt  csattanóként a  regény epilógusa érdekes/

megható információt tartogat számunkra. De ezt nem 

árulom el! 

     Kun  Árpád,  Boldog  észak  című  regénye 

kölcsönözhető a makfalvi könyvtárból! 

Vass Katalin 

Márciusi tanácsgyűlés 
 

     A márciusi tanácsgyűlésnek három napirendi pontja 

volt: 

     1. Határozattervezet a gyűlésekről 

történő videofelvétel készítéséről 

     2. A 2018-as költségvetés kiegészí-

tése 

     3. Különfélék 

     A gyűlésekről történő videofelvéte-

lek készítéséről szóló tervezetet Vass Imre polgármes-

ter ismertette. A tanácsosok egyöntetűen egyetértettek 

a határozattervezettel.  

     A költségvetés – módosítást Barabás Zoltán főköny-

velő ismertette. aki elmondta, hogy a Hármasfalu ré-

szére megnyert iskolafelújítási pályázat kapcsán növek-

szik a költségvetés összértéke, erre kell a tanácsi hatá-

rozat. A képviselők egyetértettek a módosítással.  

     A különfélékben Vass Imre polgár-

mester részletesen reagált az Orbán 

Balázs által működtetett blogon meg-

jelent vádakra, hangsúlyozva, hogy 

részéről a vitát lezártnak tekinti.  

     Más érdemi kérdés nem lévén, Ne-

mes András ülésvezető a gyűlést bezártnak nyilvánítot-

ta. 

Muszka Árpád 
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Sakk 
 

Bronzérem Székelyudvarhelyről 

 

     2018. március 17-18.-a között a Székelyudvarhelyi 

Városi Könyvtár szervezésében ifjúsági sakkversenyre 

került sor, ahol Dénes Attila a hét fordulós svájci rend-

szerű versenyen bronzérmet szerzett.  
      A megmérettetésen Attila 5 pontot szerzett, amivel 

a dobogó harmadik fokára léphetett, előtte már csak 

Libik Krisztina és Nagy Elek Tamás teljesített jobban.  

     A szervezők a 10-18 évesek korosztályán kívül, 

amelyben Attila is versenyzett, még két kategóriában, a 

10 év alattiak valamint az amatőrök csoportjában díjaz-

ták a résztvevőket. 

 

Labdarúgás 

 

Megkezdődött a falusi labdarúgó bajnokság 

 

     Március 31-én elrajtolt a falusi labdarúgó bajnokság 

(VI. liga) tavaszi visszavágó sorozata, amelyen a szom-
szédos Kibéd község csapata is érdekelt. 

     Az együttesben három makfalvi labdarúgó is helyet 

kapott Jakab András, Suba Barna és Ozsváth Levente 
személyében. 

     Az első mérkőzésen a kibédiek hazai pályán 4-0-ra 

alulmaradtak a nyárádgálfalviakkal szemben, majd a 

gyenge szereplés a következő, jeddi kiszálláson is foly-
tatódott, ahol súlyos 8-0 aranyú vereséget szenvedtek. 

     Somosd ellen, hazai pályán folytatódott a pontvadá-

szat, ahol a hazaiak ezúttal sem tudtak győzni. Bár 4-0-
ra kikaptak, a játék képe alapján az eredmény egy kis 

szerencsével szorosabb is lehetett volna.    

 

Péterfi Levente 

MAKFALVI TEKINTŐ         
 

 

                 Szerkesztették:  

                Barabás Zoltán, Bányai Éva,  

Gábor Áron Árpád, ifj. Kovács Árpád, Péter Ödön,  

Péterfi Levente, Vass Katalin 
 

Támogatónk: 

Makfalvi Polgármesteri Hivatal 
 

Internet:  

www.ghindari.ro   

E-mail: makfalvitekinto@yahoo.com 
 

A lapban megjelent írások a szerzők  

véleményét tükrőzik!     
 

Lapterjesztő:  

Máthé Olga 
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Jelenet a versenyről 
Kép forrása: facebook.com 

A bajnokság tavaszi programja 

 

12. forduló: 2018. március 31. (16 óra)  

 Kibéd - Nyárádgálfalva 

 

13. forduló: 2018. április 7. (16 óra) 

Jedd - Kibéd 

 

14. forduló: 2018. április 15. (16 óra) 

Kibéd - Somosd 

 

15. forduló: 2018. április 22. (16 óra) 

Panit - Kibéd 

 

16. forduló: 2018. április 29. (16 óra) 

Uzdiszentpéter - Kibéd 

 

17. forduló: 2018. május 6. (16 óra) 

Kibéd - Mikefalva 

 

18. forduló: 2018. 13. (16 óra) 

Egrestő - Kibéd 

 

19. forduló: 2018. május 20. (16 óra) 

 Kibéd - Székelybere 

 

20. forduló: 2018. május 27. (16 óra) 

Széplak - Kibéd 

 

 21. forduló: 2018. június 3. (16 óra) 

Kibéd - Koronka 

 

22. forduló: 2018 június 10. (16 óra) 

Csíkfalva - Kibéd 


