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1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 

 

Javaslat az Ócsai Bolyai János Gimnázium, mint  

épített környezet 

Ócsa Város Települési Értéktárába történő felvételéhez. 

 

Készítette:  

Pappné Hajdu Katalin Bizottsági elnök 

                                                                        (név)  

                                                                          (aláírás)  

  Ócsa, 2017 február 07.                                          (település, dátum)  

(P. H.)  

 

I.  

A JAVASLATTEVŐ ADATAI  

 

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

Ócsai Polgári Kulturális Egyesület 

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

 

Név: Pappné Hajdu Katalin 

Levelezési cím: 2364, Ócsa Dózsa Gy. u. 19. 

Telefonszám: 0620 326-3325 

E-mail cím: pappne.hajdu.katalin@opke.ocsaportal.hu 

 

II.  

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI  

1. A nemzeti érték megnevezése Ócsai Bolyai János Gimnázium 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása  

 

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

□ ipari és műszaki megoldások □ kulturális örökség □ sport 

□ természeti környezet □ turizmus 

 

  

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 2364 Ócsa, Falu Tamás utca 35. 

 

 

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  

Az iskolát Villand Károly soroksári építőmester tervei szerint , soroksári kőművesek húzták fel 1929 és 

1932 között.  

Ócsai Bolyai János Gimnázium 1952-ben két osztállyal és 75 fővel indult. 
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A Gimnázium alapító igazgatója Porpáczy István. A Gimnázium névadója Bolyai János (Kolozsvár 

1802. december 15. - Marosvásárhely 1860. január 27.) . Minden idők legzseniálisabb matematikusa. 

1986-ban helyi fenntartású intézmény lett. A vezetők felismerték, hogy felújítás nélkül nem lehet a régi 

színvonalat tartani, ezért helyi forrásokból, hitelből és pályázatokból elindult egy hosszú felújítás 

sorozat, melynek eredményeként egy nagyon impozáns, funkciójában a mai kornak megfelelő oktatási 

intézmény került átadásra 1996-ban.  

Napjainkban 6 osztályos és 4 osztályos gimnázium működik, magas színvonalon. 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett  

A gimnázium a térség első érettségit adó iskolája volt. 

 

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

honlapok, multimédiás források)  

Magyar Sándor: Utcák, terek és intézmények Ócsán 

Bolyai évkönyvek 45. és 50. évfordulós 

 

 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:  

www.bogim.hu 

gimi@bogim.hu 

 

 

III.  

MELLÉKLETEK  

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

dokumentációja  

2. A 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.  

 


