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 Nagydorog 2018.január 

I. 
A JAVASLATTEV Ő ADATAI  

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 

Rácz László 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

Név:                    Rácz  László 

Levelezési cím:  2401. Dunaújváros Pf:: 161. 

Telefonszám:      +36 305379402  

E-mail cím:         raczlaszlo013@gmail.com 
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II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI  

1. A nemzeti érték megnevezése:  

  Joó András Nagytiszteletű Református Lelkész életútja-munkássága 

2.  A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

 
□ agrár- és élelmiszergazdaság □ egészség és életmód  □ épített környezet 

□ ipari és műszaki megoldások      X kulturális örökség □ sport 
□ természeti környezet □ turizmus  

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 

     7044. Nagydorog 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
     x települési □ tájegységi x megyei □ külhoni magyarság 

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

         Joó András 1881.Január 31-én született,az akkori Veszprém vármegyei Szilasbalhás 

         településen. Mai helységneve: Fejér megye- Mezőszilas .Időskori fényképe az 1.sz. 

         lapon látható. Apja, Joó András anyja, Eke Julianna szegény paraszti család volt.  

        Gimnáziumot Pápán, teológiát Debrecenben végezte utána Karcag városába (1903)                           

         segédlelkészként kezdte meg papi hivatását. Itt ismerte meg Kerekes Vilmát ki 

         később (1908.09.16.) felesége lett élete végéig,boldog, példamutató házasságban éltek. 

         Bekapcsolódott Karcag város polgári életébe is célul tűzte, egy néprajzi-tájmúzeum 

         létrehozását. Elkezdte gyűjteni a még fellelhető népi tárgyakat. Erről pontos listát 

         vezetett . Nevéhez fűződik, 1906.okt.04. a Nagykun Múzeum alapítása. 1908  március 

         lelkészként, Pálfa községben folytatja, majd a Simontornyáról 1914.évben érkezik  

         Nagydorogra. . Lelkészi beiktatása 1914. május 01. nagyszámú hívek részvételével. 

         Vészjósló időszak volt ez a református gyülekezet és az Ő életében is.Az I világháború 

         csatáiban sok család veszítette el hozzátartozóját. Helyt állt és buzdította  híveit, mint- 

         egy lelki támasza volt a családoknak. Közösségformáló ereje volt . 

         A háború után megalakították a helyi színjátszó kört. Számtalan előadást tartottak. 

         Maga is több nyelven beszélt és állandóan képezte nyelvtudását.   

         1920-30- as években az Iskolaszék elnöke. Sokat tett a nagydorogi diákok, fiatalok 

          oktatási színvonalának emeléséért. Nevéhez fűződik két harangunk újraöntetése is. 

          Hitoktatás-konfirmáciok megszervezése, szinte mindennapi lelkészi feladatok ellátása. 

           Helyi Hangya Szövetkezet alapítója.  

           1921.évi LIII törvény előírja az elemi iskola 6. osztálya után 21 éves korig a fiuk 

           kötelező jellegű katonai előképzését. 1930-ban a Levente mozgalom helyi vezetője. 
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        Újabb, II. világháborús időszak nehezíti lelkészi munkáját. Háború dúl és ismét csalá- 

        dok maradnak apa-fiú nélkül. Rendíthetetlenül végzi feladatát Istentisztelet-esketések- 

        keresztelés-hittan-lelki gondozás-temetések . Mint azt „Pro memoria „ emlékeztető fel- 

       jegyzésében megemlíti, családokat bújtatott az átvonuló Orosz katonák elől 1944. dec. 

       ( „ feleségem, napam, Benkő Teréz 3dik éve segédkező leány, Gaál Endréné tanítóné     

        2 ikergyermekével „ )         

        A front elvonulása után újra kellett szerveznie a hittanoktatást, kihívások az új 

        kialakuló társadalmi rendszerrel szemben. Beleveti magát a szervező, közösségformáló 

        munkába. Nevéhez fűződik a helyi selyemhernyó tenyésztés meghonosítása is. 

        Egészen 1953- ig végezte lelkészi munkáját. mint a nagydorogi református gyülekezet 

        lelkipásztora. Soha nem hagyta cserben nyáját, mindenkihez volt kedves szava, bízta- 

        tása. Belőle erőt merített a reménytelen ember is,szuggesztív hatással volt az emberek- 

        re. Igazi nagydorogi lokálpatriótává vált. 39 évig szolgálta nyáját, nem akárhogyan ! 

        1980-március 29-i  bekövetkezett haláláig élt 100 évet. Imádott felesége egy hónappal 

         élte túl.  

         Sírjuk megtalálható Nagydorog Református temető bejáratánál jobbra első sor. 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: 

       Joó András Nagytiszteletű Református Lelkész példaértékű életútja követésre méltó  

      a mai és az elkövetkező generáció számára is . 

      Nagy tudású és tudását szívesen átadó, közösségformáló személy volt. 

       Színjátszó köri előadásai, szintén közösségformáló. 2.sz. melléklet. 

        Iskolaszéki elnök, fiatalok nevelése 3.sz. melléklet. 

        Levente mozgalom elnöke 4.sz. melléklet. 

        Saját feljegyzésében említ személyeket, hogy bújtatta őket. 5.sz. melléklet. 

          Karcag város munkásságát méltató levele . Elek György helytörténész. 6.sz.melléklet 

          Sírja Nagydorog Református temetőben található. 7.sz. melléklet 

          Meghatározó szerepe volt Nagydorog lakosságának a Református hitközösség 

           társadalmi és jellembeli formálásában, egész életútját a vallásnak szentelte. 

           Összegezve, megállapíthatjuk nemcsak Nagydorog de egész Tolna megye 

           méltán lehet rá büszke ! 

           A fent leírtak alapján méltó helye van a Települési és a Megyei értéktárban. 
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7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források):  

           1, Dobri István  A mi településünk Nagydorog, 

           2, Elek György Karcag ,helytörténészi levele 

           3, Rácz László fényképek-személyes emlékek. 

               Pro memoárban említett Benkő Terézia Édesanyám volt.  

           4, Göbölyös Márta, unoka személyes emlékek 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: jelenleg nincs 

 

III. 
MELLÉKLETEK  

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

       1, 2.sz. melléklet-Szinjátszó kör 1918. 2db kép 

       2, 3.sz. melléklet- Jaksa János Bizonyítvány,Joó András aláírása 

       3, 4.sz. melléklet-Levente mozgalmi fénykép ,középen Joó András 

       4, 5.sz. melléklet-Pro memoria Joó András feljegyzése 

       5, 6.sz. Melléklet-Elek György Karcagi helytörténész levele 

       6, 7.sz. melléklet-Joó András és felesége Kerekes Vilma sírja Nagydorog 

   

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek: 

            1, Surányi Réti Katalin Református Lelkipásztor Nagydorog ajánló levele 

            2, Göbölyös Márta,  unoka ajánló levele 

            3, Széles Ferencné (Hencz Erzsébet) Református egyháztag ajánló levele 

            4, dr. Nagy Molnár Miklós etnográfus múzeumigazgató ajánló levele 

 

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

          Rácz László, javaslattevőként kijelentem, hogy hozzájárulok az általam készített  

          fényképek más területen való felhasználásához. 

 

         Készítette: 2018.január Nagydorog  Rácz László 
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