
 

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1. A nemzeti érték megnevezése: „NB III-ba bejutott apátfalvi focicsapat sikere”  

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 

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 

1973-ban az apátfalvi focisták bekerültek az NB III-ba. A csapatnak, mint fiatal sportoló 

én is tagja voltam. Az országban szinte ismeretlennek számító sportszakosztály tagjai, és az 

egész falu nagyon büszke volt az elért eredményre. Az ASK elnöke Marczika András a 

labdarúgók edzője, Beke Mihály tanár úr, „Mester” volt. 

Apátfalvának 1949 óta volt labdarúgócsapata. Mint sok másik, ez a csapat is mindig az egyre 

jobb eredmények eléréséért küzdött. A megalakulás óta természetesen cserélődtek a 

játékosok, újak, fiatalabbak jöttek. Az 1973- as csapat tagjainak többsége 5 éve játszott már 

együtt.  

Marczika András 1943 óta dolgozott a községi tanácsnál. Az 1972 februárjában lett az ASK 

elnökhelyettese, majd 1973 februárjától az elnöke. A sportkör legeredményesebben működő 

szakosztálya a labdarúgóké volt, amint azt bizonyítottuk is. A makói járás községeiben az 

előző 15 év alatt egyetlen csapat sem ért el ilyen eredményt.  

A bejutás: Ez az emlékezetes döntő meccs 1973. június 24-én volt, Apátfalván, a helyi és a 

dorozsmai csapat küzdött egymással. A sordöntő Dorozsma elleni mérkőzésen az én -Szilágyi 

Dezső- fejes gólommal nyertünk, 1-0-ra. Győzött Apátfalva, és ezzel bekerültünk az NB III-

ba. Hatalmas volt az öröm, megcsináltuk a lehetetlent. A győzelemre nagyon büszke volt 

mindenki, sok munka, fáradozás, kitartás feküdt benne, az egész falu boldog volt, híresek 

lettünk. 

 

A csapat tagjai: 

Két kapus volt: Varga I. József és Jung János  

Hátvédek: Laczi István, S. Nagy András, Jani András, Csala Lajos, Sóki János és Furák 

István  

Középpályások: Varga II. József, Mátó József, Szilvási András, Mátó Mátyás, és Vári Ferenc 

Csatárok: Szilágyi Dezső, Nagy Péter, Mátó Mihály és Szilvási János  



Ebben az összeállításban nyertük meg az 1972-73-as évi megyei I. osztályú labdarúgó-

bajnokságot, emellett az évi sportszerűségi versenyt is. 

 

A csapat hetenként 2-3 alkalommal tartott edzést. Télen január 10-től kezdődött az alapozás. 

Sokáig nagy gond volt a megoldatlan helyiségkérdés, de a művelődési ház segítségükre 

sietett, és biztosította számukra telenként, rendszeresen a nagytermet. A helyi tsz a 

személyszállításban nyújtott nagy segítséget, amikor a csapat más községben, vagy városban 

futballozott. Szinte mindenki közügynek tekintette a szakosztály működését.  

Híresek voltak a szurkolók is. A község lakóinak száma közel 5000 volt. A faluban egyik 

legjelentősebb eseménynek számított, és sokak egyetlen szórakozása a tv mellett a 

vasárnaponkénti futballmeccs. Szinte minden hazai mérkőzésünket 800-1200 néző előtt 

játszottuk. 

Az akkor ifjú focisták már idősebbek vagyunk. Azóta is örömmel gondolunk vissza a 

csapatra, a közös meccsekre. Minden évben Makón, Varga II József volt vendéglőjében 

összejönnek a még élő játékosok, felidézve a régi fociélményeket, sikereket. Sajnos az idő 

eljárt felettünk, nyugdíjasok vagyunk már. Az akkori sikercsapat tagjai közül sajnos már 

kevesen vagyunk.  

A faluház előcsarnokában 2013. június 22-én emléktáblát avattak a példátlan sportsikert elért 

csapattagok neveivel. Szövege: 

Az ASK 1973-ban az NB III. osztályba jutott labdarúgó csapata 

Marczika András s.k. elnök, Molnár János szakosztályvezető, Beke Mihály edző, Fa János 

intéző, 

Jung János, Varga I. József, Dutkon László, Szilvási András, S. Nagy András, Csala Lajos, 

Sóki János, Laczi István, Mátó Mátyás, Balogh Vígh Mihály, Furák Ferenc, Szilágyi Dezső, 

Furák István, Varga II. József, Mátó Mihály, Mátó József, Nagy Péter, Gyulai Ferenc, Kardos 

János, Vári Ferenc, Szilvási János, Magyar István, Tamás Mihály, Langó Imre, Szilvási 

Mátyás, Jani András. 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

A falu sportéletében példátlan sportsikernek számít a néhány ezer főt elérő község 

csapatának NB III-ba jutása. Különösen, hogy a csapatban csak apátfalvi játékosok 

szerepeltek. Sok mindent feláldoztunk a sikerért, küzdöttünk, futottunk, segített minket az 

egész falu. Fontos volt mindenkinek a jó szereplés.  

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája 

(bibliográfia, honlapok, multimédiás források) 

Kovács Piroska: NB III-ban az apátfalviak Csongrád Megyei Hírlap, 1973. július 12.  

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

III. MELLÉKLETEK 



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

dokumentációja 

 

 

álló sor: Beke Mihály edző, Szilágyi Dezső, Mátó Mihály, Mátó József, Nagy Péter, Vári 

Ferenc, Szilvási János, Molnár János 

guggoló sor: Mátó Mátyás, Furák István, S Nagy András, Jani András, Sóki János,  

ülő sor: Laczi István, Varga József, Jung János, Csala Lajos,  

1973. A megye I. osztályú csapat. Az NB III előzménye. A feljutást elősegítő legtöbb játékos 

ebben az összeállításban játszott.  

 
Mátó József, Varga II. József, Vári Ferenc, Laczi István, S. Nagy András, Szilágyi Dezső, 

Szilvási András, Beke Mihály edző 

Varga I. József, Balogh Vígh Mihály, Jung János, Gyulai Ferenc, Csala Lajos, Mátó 

Mihály, Mátó Mátyás,  

Az Orosházi Kinizsi vendégeként 1-1-es eredményt elért NB III-as apátfalvi csapat.  



 

 
 

1972 S. Nagy András, Jung János, Szilágyi Dezső, Nagy Péter, Varga I. József, Laczi István, 

Mátó József, Mátó Mátyás, Furák István, Vári Ferenc, Szilvási János, Mátó Mihály, Sóki 

János, Csala Lajos, Jani András, Beke Mihály edző 

 



 

„A csapat. „ Nosztalgia találkozó 

 

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

támogató és ajánló levelek 

 

 



 

aláírás: Veréb József  

 

Mátó József a csapat tagjának visszaemlékezése. 

 

Támogató levél az NB. III-as csapat helyi értéktárba való vételéhez. 
 
Az utolsó döntő meccsen Szilágyi Dezső fejelte a győztes gólt, 1973-ban. A csapat 
lényege, hogy a fiúk 1968-tól együtt játszottak, nem voltak nagy ellentétek közöttük. 
Mindenki egyért, egy mindenkiért, egymásért küzdöttek. Nem szidták, hanem 
segítették egymást.  
Rá következő péntekenként tartottuk a játékos értekezleteket, ott beszéltük meg a 
hétvégén lezajlott meccseket, nem a meccs után közvetlen. Ez jó volt, mert addigra 



lenyugodott mindenki, nem voltak indulatosak, átgondolták a történteket. Az illető 
megértette, hogy hibát követett el. Megbeszélték, ha te ezt így csináltad volna jobb 
lett volna. Megértették egymás szavát a játékosok.  
Jó volt az összhang. Én is megtettem mindent értük, ott voltam közöttük, tanítottam 
őket.  
Javaslom a csapat 1973-as sikerét az apátfalvi értéktárba.  
 
Apátfalva, 2018. 04. 03. 

Beke Mihály  
edző 

 
 

Javaslat a NB III-ba bejutott apátfalvi focicsapat sikere felvételére az  

Apátfalvi Települési Értéktárba 

 

Beke Mihály az edző, született apátfalvi volt, 1953 óta tanított testnevelést a helyi általános 

iskolában. A tanítási órák utáni sportélet szinte minden idejét elvette. Heti 2-3-szori edzés, a 

mérkőzések, az általános iskolai sportköri foglalkozások, mind nagy odaadást kívántak 

„Mester” részéről. Kevesen mondhatják el úgy, mint ő, hogy csapatukban saját nevelésű 

játékosok játszottak. Az NB III-as eredmény szerzői is az ő keze alól nőttek ki, még általános 

iskolában szerettette meg velünk a sportot, és váltunk sportolókká. 

Eléggé mostoha tárgyi és személyi feltételek mellett jutottak el idáig, hisz a városi csapatok 

sokkal jobb körülmények között edzettek. Nagyon kell szeretni a labdarúgást ahhoz, hogy a 

csapat, a vezetőség, és nem utolsósorban a közönség együtt, ilyen kimagasló eredményt érjen 

el. A vidéki mérkőzésekre a Tsz busszal és személyautókkal 50-100 lelkes szurkoló kísérte el 

mindig a csapatot. Nagy volt az összetartás, barátok voltak. Borzasztó lelkes csapat, hatalmas 

baráti kollektíva volt. Volt mellettük Tsz segítség, segített a tanács is, és a lelkes szurkolók is.  

 

Javaslom a helyi értéktárba felvételre az NB III-as csapat sikerét.  

 

Apátfalva, 2108. március 16.  

Sóki József, szakosztály vezető 

 



 

 

Langó Imre a csapat tagjának visszaemlékezése:  

 

Fiatalon 18 évesen volt részese a csapatnak. Játszottak a Szarvas ellen, örök élménye maradt 

neki az, hogy rúgott két gólt, és méghozzá, a Szarvasiak között volt egy Lancsa nevű focista, 

ő NB I-es csapatban játszott, ő mellette tudott két gólt rúgni Langó Imre. Hatalmas élmény az 

emléke is. 

Nagy csapatokkal játszottak, mint a békéscsabai, Agyagipar csapata, az Orosháza.  

Voltak olyan sokan jó focisták, hogy két jó csapatot is ki tudott volna kiállítani belőle a 

Mester. Akkoriban sok jó focista volt a faluban. Baráti kasszájuk volt adományokat adhattak a 

szurkolók. Ebből vacsorákat rendeztek.  

Az edzések kedd-szerda pénteken voltak a pályán. Péntek este a kultúrházban történt a 

vasárnapi csapat kijelölése.  

Hunyadi utcán lakott Szabó János cipészmester, sportszerető ember, és Korom Feri bácsi a 

vasboltos, valamint Kurusa Erzsi apja. Ha jól játszottak a focisták meghívta valamelyik 

vacsorára a csapatot. 

Langó Imre, Apátfalva Templom utca 4 szám alatti lakos 

 



3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 

hozzájáruló nyilatkozat 

 
Az apátfalvi „Aranycsapat” emlékére 

Kedves Apátfalviak!  
Mindig nagy szeretettel gondolok vissza egy felejthetetlen eseményre, amely 2010. 
december 12-én, vasárnap délután történt. Az apátfalviak egy csodát hoztak létre, 
amikor közadakozásból elkészíttették az apátfalvi díszpolgárok portréit.  
Ez a példa arra ad bizonyítékot, hogy az apátfalviak büszkék értékeikre, szívesen 
állítanak emléket azoknak, akik igazán Apátfalvává tették ezt a települést. Legyen az  
tanár, orvos, pap vagy egyszerű köztiszteletben álló ember.  
Emlékeimben megjelent egy régi szép évszám 1973. Nem lehetett egy gombostűt 
sem leejteni a meccspálya szélén, amikor az ASK játszott. Idén júniusban 40 éves 
évfordulója lesz, hogy az ASK, az apátfalvi fiúk feljutottak a csúcsra...  
Néhány volt játékossal és Beke Mihály edzővel beszélgetve arra jutottunk, hogy az  
apátfalviak által csak „Aranycsapatként” emlegetett legendás focicsapatnak köztéri 
emléket kellene állítani. Közadakozásból ismét Apátfalva jelesre vizsgázhat.  
Ifj. Szigeti Mártonnal megálmodtunk egy 50 cm átmérőjű gránit futball labdát, amelyre  
a játékosok neveit felvéssük. Az emlékművet Apátfalva központi helyén, köztéren 
helyezzük el. Az átadási ünnepséget június közepére tervezzük, amikor a csapat az 
emlékezetes meccsét játszotta. Az emlékmű kb. fél millió forintba kerül, melyet egy 
békés megyei kőfaragó mester készít el.  
Minden ötletet és véleményt szívesen fogadunk, de az ötlet kivitelezésének jogát 
teljes mértékben fenntartom. Amennyiben a kivitelezés összegének fele összejön, az 
ötlet megvalósítása elkezdődhet. Az adományokkal, az adományozással kapcsolatos 
kérdésekkel kérem forduljanak hozzám. Köszönettel és tisztelettel  
Dr. Langó Julianna 
Apátfalvi Hírek, 2013. február 

 


