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

 

Javaslat a Hagyományos ócsai ételek 

Egészség és életmód (nemzeti érték megnevezése) 

Ócsa Város Települési Értéktárába történő felvételéhez 

 

Készítette:  

Pappné Hajdu Katalin Bizottsági elnök 

                                                                        (név)  

                                                                          (aláírás)  

  Ócsa, 2017. Július 31.                                         (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 Hagyományos ócsai ételek 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása  

 

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

□ ipari és műszaki megoldások □ kulturális örökség □ sport 

□ természeti környezet □ turizmus 

 

  

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 2364, Ócsa  

 

 

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 

   Hagyományos ócsai ételek 

A tradicionális ócsai ételeket, ócsai emberek kutatták fel .  2016. májusában készült az Ízőrzők c. 

műsorban , az ételek közül 5 meleg étel és egy torta elkészítésre került.  

Nevezetesen:      Főző neve   Étel neve 



2 
 

  Horváth Károly    Májleves 

  Nagy László     Tepsis hal 

  Horváth Károly    Kolbász leves 

  Vígh László    Nyúl erdei gombával 

  Barizs János Bálintné   Tejbegríz kirántva 

  Donne Imre    Borkrém torta 

  Balló Gábor       

  Barizs János Bálintné   Menyecske szeme 

 Egyéb tradicionális ételek: 

  Gölödin leves, 

  Aratógulyás, 

  Savanyú tüdőleves, 

  Krumplis bodag v. pogácsa megtalálhatóak 

 Leírásaik a szakértő anyagban. 

 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett  

A recepteket ócsai emberek gyűjtötté össze. A leírt ételek Ócsa és környékéről 
származnak. Némelyik több száz éves múltra tekint vissza. 
 

 

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

honlapok, multimédiás források)  

YouTube Ízőrzők Ócsa kisfilm. 

Ócsai emberek gyűjtései 

 

 

 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:  

- 

 

III.  

MELLÉKLETEK  

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

dokumentációja YouTube Ízőrzők c kisfilm 2016.-os film, 2017 márciusában került 

feltöltésre. 

6 db fotó 

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

támogató és ajánló levelek. 

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

hozzájáruló nyilatkozat. 

1  db 

 

 

 


