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I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Maráczi Nóra
2. A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó adatai:
Név: Maráczi Nóra
Levelezési cím:
Telefonszám:
E-mail cím: ertektar@janoshalma.hu

II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1.

A nemzeti érték megnevezése
Dr. Fenyvesi Máté életműve

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

□ turizmus

3.

A nemzeti értékek fellelhetőségének helye

4.

Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

× települési □ tájegységi

5.

□ megyei

□ külhoni magyarság

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

1933. szeptember 19-én született Jánoshalmán. Mint a hozzá hasonló korú jánoshalmi labdarúgók,
ő is Majoros Aladár tanár úr diákcsapatában kezdett futballozni. Az általános iskola elvégzése
után Galgóczi Dezső szabómesternél tanulta meg a férfiszabó-mesterséget. Már iskolás korában
felfigyelt rá Majoros Aladár, a kiváló nevelő, nagy tudású sportember. 1948-ban kezdte labdarúgó
pályafutását, a Jánoshalmi FC csapatában, amelyben 3 évet töltött. Az ifjúsági csapat állandó
tagja, 17 éves korában már Jánoshalma első csapatában játszik. Hamarosan megismerik
megyeszerte és már nem is meglepetés, amikor 1951-ben az akkor NB II-ben játszó kecskeméti
Kinizsibe hívják játszani, ahol a tanulásra is nagyobb a lehetőség. Itt a labdarúgás mellett
közigazgatási technikumba is járt. 1953-ban már több fővárosi NB I-es csapat érdeklődik utána, és a
sok ajánlat közül az akkor még Budapesti Kinizsinek hívott Ferencvárosi TC-hez igazol. Pályafutása
alatt balszélsőként 76 alkalommal lépett pályára a magyar labdarúgó-válogatottban. Több alkalommal
is próbálták külföldre csábítani, de ő mindannyiszor nemet mondott. Visszavonulása után
állatorvosként tevékenykedett. Nyugdíjasként a kisgazdapárt színeiben 1998-ban Jánoshalma
országgyűlési képviselője lett.
6.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

Dr. Fenyvesi Máté élő példa arra, hogy egy kis városi futballcsapat játékosából is lehet világhírű és
nagysikereket elérő labdarúgó. Életvitele példamutató, a sport mellett a tanulásban is jeleskedett.
Kevés olyan labdarúgót ismerünk, aki a tanulást és az élsportot annyira össze tudta volna egyeztetni,
mint dr. Fenyvesi Máté. A politikában is szerencsét próbált. Elért sikerei miatt megkapta a Magyar
Népköztársaság Érdemes sportolója címet 1955-ben, a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti
keresztjét 1994-ben, a Magyar Érdemrend középkeresztjét 2013-ban. Jánoshalma város, Fenyvesi
Mátéról nevezte el sportcsarnokát, ezzel tisztelegve a kiváló sportoló előtt.

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

Dr. Karsai Ferenc: Jánoshalma története 1849-1945
Karsai Péter - Dr. Karsai Ferenc – Ferenczi Jánosné – Menyhárt Tamás – Nasz Péterné: Itthon Vagyok
honismereti tankönyv
Horváth József: Jánoshalmi Sport Egyesület Labdarúgó Szakosztályának története
Összefogás Jánoshalmáért Egyesület: Jánoshalma értékei
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fenyvesi_M%C3%A1t%C3%A9

8.

Nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

III.
MELLÉKLETEK

1.

Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentáció

2.
Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és
ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló
nyilatkozat

