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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
Majoros Aladár 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

Majoros Aladár 1896-ban Erdélyben született, de a trianoni ország feldarabolás után családjával
együtt Jánoshalmára menekült. Nagyszerű irodalom-történelem tanár és sportvezető volt. Előbb
vállalati könyvelő, majd 1931-től a helyi polgári fiúiskola tanára lett. A hazafiasságot és a magyar
irodalom szeretetét adta tovább tanítványainak. Ugyan ebben az évben indult meg a helyi
sportújság: a Sportnapló, melynek felelős szerkesztője Majoros Aladár volt. 1939-ben létrejött a
Jánoshalmi Sportegyesület (JSE), elnöke kisebb-nagyobb megszakításokkal Majoros Aladár tanár
úr lett. Évtizedeken át ő volt a helyi sportélet főszervezője. Ez idő alatt jó nevelő munkája
eredményeként több országos hírű labdarúgó került el Jánoshalmáról, így pl. Rendek István,
Fenyvesi József és a 76-szoros válogatott dr. Fenyvesi Máté is. Több generációt is ő indított el
ezen az úton, így pl. Újvári Géza, Benkovics Antal, Csesznegi István, Taskovics Tibor és sokan
mások is nála kezdtek el futballozni.

6.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

Nagy hatással volt a jánoshalmi sportéletre, nagyszerű pedagógus és futballedző volt. Majoros Aladár
nevéhez fűződik Jánoshalmán a szervezett labdarúgás meghonosítása. Irányításával a JSE NB III-as
csapat lett. Minden lehetőséget kihasznált a futball támogatása érdekében. Majoros Aladár emlékét a
téli időszakokban, a sportcsarnokban évről-évre megrendezett, nevéről elnevezett ifjúsági futball
bajnokságok és egy utca őrzi. Jánoshalma labdarúgásának egyik legnagyobb egyénisége volt.
1994-ben Jánoshalma Város Posztumusz Díszpolgára lett.

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

Dr. Glied Károly: Jánoshalma negyedszázada 1945-1970
Összefogás Jánoshalmáért Egyesület: Jánoshalma értékei
Horváth József: Jánoshalmi Sport Egyesület Labdarúgó Szakosztályának története
Karsai Péter - Dr. Karsai Ferenc – Ferenczi Jánosné – Menyhárt Tamás – Nasz Péterné: Itthon Vagyok
honismereti tankönyv
Szabó Sándor: A Jánoshalmi labdarúgás aranykorának krónikája

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

