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II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1. A nemzeti érték megnevezése: Móricz Ágnes közösség- és művelődésszervező tevékenysége 

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: Apátfalva, elhunyt 

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: 

„Móricz Ágnes 1952-ben született Szentesen, három gyermek édesanyja, és már nagymamai 

örömöknek örvend, van több unokája. 

1981-től nyugdíjba vonulásáig tevékenykedett Apátfalván, először a József Attila Művelődési 

Ház igazgatója majd 1996-tól a Dózsa György Általános Művelődési Központ 

Művelődésszervezője és Intézményegység vezetője volt. 

Főbb tevékenységi körei: 

Apátfalva Község kulturális tevékenységének szervezése, a település tradicionális múltjának 

kutatása, gyermek, ifjúsági, felnőtt amatőr művészi csoportok munkájának irányítása, szabadidős, 

prevenciós programok szervezése, lebonyolítása, felnőttképzés szervezése. 

Munkájához tartozott még: a Szigetház, erdei iskola irányítása, szakmai programok kidolgozása, 

szervezése, lebonyolítása. 

A település belföldi és külföldi kapcsolatainak kiépítése segítése, fesztiválok, találkozók 

szervezése, közös projekt lebonyolítása.  

A falusi turizmus lehetőségeinek feltárása, szakmai, infrastrukturális falufejlesztő projektek írása, 

a nyertes pályázatok lebonyolítása, helyi könyvek, kiadványok szerkesztése. 

A helyi könyvek közül szeretném megemlíteni 

-/Bíbic könyveket, „Ő azt hiszi, csak játszik” címmel halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 

integrált nevelése a helyi Bíbic Óvoda kiadványa, „Te is más vagy, Te sem vagy más” – A 

tolerancia jegyében c. kiadvány a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kiadásában./ az Apátfalvi 

Hírek- helyi újság szerkesztése, amely tevékenységet még ma is szívesen végzi. 

1997-től alakult civil szervezet a Pátfalváért Egyesület elnöke, ezt a tevékenységet még ma is 

nagy szeretettel és elhivatottsággal végzi. Az Egyesületnek nagyon sok nyertes pályázata volt és 

van jelenleg is a legutóbbi a Szigetház teljes körű rekonstrukciója, melynek lebonyolításában Ági 

is részt vesz. „A virágos Apátfalva mozgalom” elindítója, amely sikeres kezdeményezés volt a 

községben, ma már hagyománnyá nőtte ki magát. 

Mindenkor szívesen részt vett és jelenleg is részt vesz a község „kulturális” életének 

szervezésében, máig is sokan kérnek tőle tanácsot egy-egy program megszervezéséhez. Ő mindig 
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segítőkész és őszintén elmondja a véleményét. Nagyon sokat beszélget az emberekkel, szociális 

érzékenységgel elfogadja a másságot, megértő másokkal szemben. Elfogadja mások pozitív 

értékeit. Mindig fontosnak tartotta kapcsolatainak kiépítését, és ügyelt arra is, hogy ezek a község 

javát is szolgálják. 

A népzene, a néptánc a népművészet és a népi hagyományőrzés iránt lelkesedett, művészeti 

értékei ebben teljesedtek ki a legjobban. 

Kitüntetéseit is szakmai munkájának elismeréséért kapta – Bessenyei György-díjat a Magyar 

Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Miniszterétől 2002-ben és Apátfalva 

Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának Nemzetiségi Díját 2012 decemberében vehette 

át.” Írta Faragó Erzsébet intézményvezető 2014.  

 

Ági munkásságára jellemző, hogy mindent szívvel-lélekkel csinál, és nagy hittel. Amit elkezd, 

azt be is fejezi, és tartja mindenkiben a lelket. Ha kell, mindent megmozdít, mindenkit felkeres, 

aki az ügyben segíteni tud. A sok könyv közül talán a Szigeti György féle könyv volt a 

legnagyobb „falat”. A sok néprajzi, helytörténeti, kézműves és néptáncos tábor, a határon innen 

és túlról érkező sok-sok gyereknek... Ha kellett rendezett, ha kellett interjút adott, ha kellett 

táncos ruhát varrt. A paraszti kemence közös megépítése és újjáépítése, az abban való sütés és 

főzés… A népi játékok, a parasztolimpia, a néprajzi gyűjtő utak, mind-mind Ági munkáját is 

dicséri. Ápolja Terike néni hagyatékát, Kardos István és Pistus tanár bácsi emlékét…A sok év 

alatt mindig egy szempont vezette: „Csak tiszta forrásból”, s ehhez igazodik a mai napig is.  

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: 

Móricz Ágnes a Pátfalváért Egyesület elnöke évtizedek óta összetartja a "kis csapatot". Az 

Eszterlánc Házban Ő rendezte be a tisztaszobát az összegyűjtött anyagokból, a régi tárgyak 

gyűjtésében is fontos szerepe volt. Sokszor hallottam tőle előadást a tisztaszoba ékéről az 

apátfalvi fehér hímzésről az ideérkező csoportoknak és helybélieknek. Ági hagyományőrző és 

ápoló, átadja tudását és megőrzi azt az utókor számára. Évtizedeken keresztül szerkesztette a 

Pátfalvi Szó helyi lapot, amiben mindig kiemelten foglalkozott a helyi hagyományokkal, a 

művészeti csoportok munkájának népszerűsítésével. Több könyv, kiadvány szerkesztése, 

megírása is fűződik nevéhez, legjelentősebbek, a Bíbic-könyvek nyolc kötete, a Szigeti György 

gyűjtését tartalmazó könyv és Az összefogás története című könyv, mely 1997-2017-ig írja le a 

Pátfalváért Egyesület és ezen keresztül az egyesület elnökének Áginak a tevékenységét.  

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

honlapok, multimédiás források): 

Az összefogás története c. könyv. összeállította és szerk. Móricz Ágnes 

A Csongrád Megyei Hírlap, a Délvilág számai: 

Lila Délvilág 1995. márc? 21. Nyitva a művház kapuja Szabó Imre 

Reggeli Délvilág 1992. márc. 28. Megszólalt az apátfalvi nagyharang Polner Zoltán 

Kék Délvilág 1992. Pátfalván járt a Jókai (mese) 

Délvilág 1996. aug 9. Disszertációtémából testvérközösségi kapcsolat? Farkas Csaba 

Délvilág 1981. A változások kora Apátfalván Kinyó István 

Kék Délvilág 1992. április 8. Nem ülnek ölbe tett kézzel. Móriczi-kultúra Apátfalván 

Pátfalvi Szó, Pátfalvi Szókimondó számai 
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8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

III. MELLÉKLETEK 

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

dokumentációja: 
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2.A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést támogató és ajánló levelek:  
 
Ajánlólevél Móricz Ágnes művelődésszervező tevékenységének értéktárba vételéhez.  
 
Én Móricz Ágnessel az „Ép testben legyen ép lélek” 2001-től 2004-ig megvalósuló egészségügyi prevenciós 
programokban működtem együtt.  
Az Egészségügyi Minisztérium finanszírozásában a Szív- és érrendszeri 
megbetegedések megelőzése, a magas vérnyomás, elhízás megelőzését célzó 
programokat szerveztünk, a Dél-alföldi Régió Települési Egészségterv Egyesülettel 
(DEZSŐ, Röszke) közösen.  
A négy év alatt megvalósult programok alapvető célja, hogy illeszkedjen az országos, 
általános egészségnevelési rendszerbe, összhangban legyen a helyi kultúrával, a 
nevelési rendszerrel és a szociális célokkal. 
Partnerségben valósultak meg az önkormányzat, óvoda, iskola, művelődési ház, 
védőnői-, háziorvosi szolgálat, ÁNTSZ, Pátfalváért Egyesület, DEZSŐ, Homokhát 
között. A programokon összességében sok gyermek és felnőtt vett részt (szinte a falu 
teljes lakossága). 

A projektekben a szakmai programokon, egészségnapokon túl, lehetőség volt 
beszerzésekre is, mint kondigépek, játékok, sporteszközök, stb., valamint a Szigetház 
és az egyesület technikai eszközeinek fejlesztésére is. 2004-ben elnyertük az 
„Egészségbarát Település” kitüntető címet. 
Ezt a sok és sok féle programot döntően Móricz Ágnes szervezte, egyeztette és 
vezényelte le. Minden segítséget megkaptunk tőle. Ő tényleg akarta, hogy a lakosság 
nyisson egy egészségesebb életmód felé. Segítségével gyarapodott a falu ismeretekkel, 
élményekkel és eszközökkel. 
Ezen és sok más kulturális jellegű törekvése miatt is javaslom a helyi értéktárba 
felvételre.  
Apátfalva, 2019. 07. 02. 
 

Bakáné Nagy Gyöngyi védőnő Apátfalva 
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Móricz Ágit nagyon régóta ismerem. Azt a sok munkát, amit annyi éven keresztül 
végzett, mint a kultúrház igazgatója, nem nagyon ismertem. Én akkor figyeltem fel a 
munkájára, amikor sok vidéki csoportot fogadtak a Pátfalváért Egyesülettel. A férjem sok 
gyereket vitt körbe a faluban lovas kocsival. A bakra többször felült mellé Ági, és csak 
mesélt és mesélt a faluról. Ezek után én is ellátogattam a Szigetházba. Körbe vezetett, 
és akkor szembesültem vele, mennyi muzeális értéket gyűjtöttek össze. Én még akkora 
szeretettel  senkit nem hallottam a pátfalvi himzésről beszélni, mint akkor Őt. Nagyon 
sok mindent mesélt az apátfalvi hagyományokról, emberekről. Megdöbbenve hallgattam. 
Én, aki itt születtem, itt éltem le az életemet, felét sem ismertem azoknak a 
történeteknek, amit mesélt. Azt hiszem, nagyon elhivatottnak kell lenni valakinek, aki 
„betelepültként” ennyire ismeri az itteni hagyományokat. Azóta én is beléptem az 
egyesületbe, és csak csodálom azóta is, hogy milyen nagy hittel és odaadással kezdett 
neki az új helyünk létrehozásának. Az egyesület több tagja nem hitte el, hogy ebből még 
lehet valami. Ő tartotta bennünk a lelket. Töretlen önbizalommal harcolt érte, és akis 
csapatot összetartva megalkottuk az Eszterlánc házat. Azt hiszem, a falunak egy igazi 
gyöngyszeme lett, minden féle régiséggel. Most is ugyanazzal a szeretettel tud minden 
tárgyról  mesélni, mint régen.  Én ezért szeretném, ha felvennék az apátfalvi 
„hallhatatlanok” közé. 
 
Apátfalva, 2019-06-27                                                                     Varga Zoltánné 
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Vargáné Nagyfalusi Ilona értéktár bizottság elnöke 

 

 

3. A javaslathoz csatolt fényképek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat 

Fotó Vargáné Nagyfalusi Ilona 


