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

 

Javaslat az "Hősök Szobra" emlékmű mint, 

Kulturális örökség szellemi és tárgyi javak(nemzeti érték megnevezése) 

Ócsa Város Települési Értéktárába történő felvételéhez 

 

Készítette:  

Pappné Hajdu Katalin Bizottsági elnök 

                                                                        (név)  

                                                                          (aláírás)  

  Ócsa, 2016. november 15.                                          (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"Hősök Szobra" emlékmű 

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: 2364, Ócsa Hősök tere  

 

 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik  

□  □ tájegységi x□ megyei □ külhoni 

magyarság 

    

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

 

Az emlékmű tetején maga Hungária ölében fekszik az elesett katona, aki reménykedő 

tekintetét veti a Hazát szimbolizáló nőalakra. Hungária fejét a Szent Korona díszíti, testét 

hadivért, vállát és hátát pedig köpeny borítja. A katona zubbonyban, szintén köpenyben került 
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ábrázolásra. A Szent Korona megjelenése az emlékművön szimbolizálja azt, hogy a hős 

katona „Nagy-Magyarországért” áldozta életét. A szobor készítőjének neve, s a készítés éve is 

meg van jelölve a szobor talapzatán (Markup Béla 1926). 

 

A szobor egy emlékoszlopon áll, mely kocka formájú. Összesen öt darab márványtábla van 

rajta, a két oldalon kettőn-kettőn az elhunyt hősök nevei szerepelnek, az elején pedig egy 

táblán az 1914-1918 felirat és Petőfi Sándor 1845-ben, Pesten írt, „A hazáért” című versének 

negyedik versszaka olvasható. 

 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett  

A magyar hősök emlékünnepét május utolsó vasárnapján tartjuk. Azokra a magyar 

katonákra és civilekre emlékezünk, akik az életüket áldozták Magyarországért. Az Ócsai 

emlékművet is az I. világháborús hősök emlékére készítette 1926-ban  Markup Béla.    

 

 

 

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

honlapok, multimédiás források)  

Végh László Flórián: http:/alsonemediesvidekehelytortenet.blogstop.hu 

Magyar Sándor:Utcák, terek és intézmények Ócsán 

Ócsai Kisbíró: 2016.novemberi száma 

Internet: Hősök szobra Ócsa 

 

 

 

 

 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:  

 

 

 

III.  

MELLÉKLETEK  

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

dokumentációja : Fényképek az interneten találhatóak meg. 

 

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

támogató és ajánló levelek  

1 pl.  Ócsa Polgármesterének ajánló levele. 

 

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

hozzájáruló nyilatkozat. 

Internetes képeket használtunk.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Honv%C3%A9ds%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Honv%C3%A9ds%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
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