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

 

Javaslat az Ócsai Római Katolikus Templom, 

Kulturális örökség (nemzeti érték megnevezése) 

Ócsa Város Települési Értéktárába történő felvételéhez 

 

Készítette:  

Pappné Hajdu Katalin Bizottsági elnök 

                                                                        (név)  

                                                                          (aláírás)  

  Ócsa, 2017. május 05.                                          (település, dátum)  

(P. H.)  

 

I.  

A JAVASLATTEVŐ ADATAI  

 

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

Gergelyné Kopcsó Eszter könyvtárvezető 

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 Római Katolikus Templom 

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 Mindszenty tér 

 

 

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 

 

Ócsai Római Katolikus Templom 

A mai templom elődjét 1754-ben építették a katolikusok számára, a Szentháromság 

tiszteletére.  
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1777-ben épült fel a jelenleg is látható templom, Mária Terézia és Migazzi Kristóf 

támogatásával, amit ismételten a Szentháromság tiszteletére szenteltek fel .A 

terveket Mayerhoffer János készítette, a kivitelezést Héber József neves ácsmester 

irányította. 

Ócsa 1916-ig Alsónémedi filiája (leányegyháza) volt, az alsónémedin szolgáló papok 

látták el az ócsai római katolikus hívők lelki gondozását.  

1916-ban expositura( kihelyezett káplánság) lett, helyben lakó beosztott pappal. 

1922-ben önálló plébániaként működött tovább. Ócsa első plébánosa, az azóta 

testvérvárosunkká lett Palástról származó Szűcs Gyula volt, aki 1918-ban 35.000 

koronáért restauráltatta a templomot. Ekkor a tornyot egy emelettel 

megmagasították.  

1920-ban Horthy Miklós kormányzó 500 kg harangércet utaltatott ki Ócsa Római 

Katolikus templomának javára. Ebből 2 harang készült, a 250 kg-os K hangú 

nagyharang (Szentháromság) és az 50 kg-os A hangú kisharang ( Szent Mihály). 

A II. Világháborúban megsérült a torony, rekonstrukciója 1946. november 30-ra lett 

kész. A templomot sátortetővel fedték be. Felújítása, festése folyamatosan zajlott az 

1960-as években. 

 

 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett  

Ócsa egyedülálló Római Katolikus  Temploma , Mária Terézia és Migazzi Kristóf 

támogatásával épült. 
 

 

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

honlapok, multimédiás források)  

 

MTA Topográfia Munkaközösség által kiadott Pest megye műemlékei c.  kiadvány. 

Szerkesztő: Dercsényi Dezső 

Tóth Péter Domonkos prépost jegyzetei, Ócsa  plébánosa (1983-2008) 

 

 

 

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 valószínűsítő dokumentumok, 

támogató és ajánló levelek  

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

hozzájáruló nyilatkozat  

 

 

 


