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1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Kormányrendelethez 

 

Javaslat: Magyar Sándor életműve 

Kulturális örökség kategóriájú örökség 

Ócsa Város Települési Értéktárába történő felvételéhez 

 

Készítette:  

Pappné Hajdu Katalin Bizottsági elnök 

                                                                        (név)  

                                                                          (aláírás)  

  Ócsa, 2020. január 28.                                        (település, dátum)  

(P. H.)  

 

I.  

A JAVASLATTEVŐ ADATAI  

 

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

Szöllősiné Panyik Ida nyugalmazott tagóvoda-vezető  

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

 

Név: Pappné Hajdu Katalin 

Levelezési cím: 2364, Ócsa Dózsa György 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: Magyar Sándor kántortanító életmű 

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 Magyar Sándor utca 

 

 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik  

X□ települési □ tájegységi □X megyei □ külhoni 

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

 

 

 

 

Magyar Sándor életmű 

Magyar Sándor Csongrádon született 1902. szeptember 12-én. Pedagógus és helytörténész. A 

kiskunfélegyházi tanítóképzőben szerzett diplomát. 1920-ban Jászszentlászlón falusi 

tanítóként indult a pedagóguspályán. Pálmonostora, Alsónémedi, Ócsa gyermekeit tanította, 

nevelte öt évtizeden keresztül. 

Jó szervező lévén közéleti emberré vált. Alsónémedin 22 tagú férfikórust szervezett, 400 tagú 

gazdakört alapított és vezetett, Ezüstkalászos gazdatanfolyamon tanított, leventeoktatóként 

működött két évtizedig. Az Ócsai Takarékszövetkezet megszervezője. 

A második világháborúban hadifogságba esett. 

A szovjet hódítás és a kommunista hatalomátvétel miatt 1948. után kántortanító, levente -

oktató és nyugati hadifogoly volta miatt mellőzték, rendőri felügyelet alá helyezték, 

büntetésből áthelyezték. 

1952-ben kémia-biológia szakos tanári diplomát szerzett. 

A természet szeretetét és tiszteletét plántálja tanítványaiba. A dabasi járásban, mint biológia-technika 

munkaközösség-vezető tanára, megalapozza a gyakorlókerti munkát. A diákok gyümölcsfákat 

telepítettek, konyhakerti növényeket neveltek. 

Több ócsai vonatkozású könyv került ki a keze közül, melyekben bemutatja Ócsa értékeit. A könyvek 

idegenforgalmi szempontból is nagy jelentőséggel bírnak.  

Az értékeink című könyve számos olyan értéket mutat be, ami napjainkban a települési értéktár, vagy 

több közülük a Pest Megye Értéktár részét is képezi. Így például az Ócsai Tájvédelmi körzet, a 

Madárvárta, az Ócsai Műemlék Református templom, az Ócsai Pincesor és nem utolsó sorban a 

Tájház leírása, ismertetése is szerepel a könyvben. Külön kiadványt szentel az Ócsai Öreghegyi 

Pincesor megismertetésére. 1992-ben kiadott könyvében Ócsa utcáit és tereit mutatta be.  

"Utódainkért Magyar Sándor" alapítványt a tanulásban eredményes diákok támogatása érdekében 

alapította, melynek forrásaként felajánlotta könyveiből befolyt tiszteletdíját.  

1990-ben munkássága elismeréseként megkapta Ócsa díszpolgára kitüntető címet.  

Ócsán utcát neveztek el róla, ahol két lánya Magyar Ilona és Magyar Mária a mai napig él, akikről 

tudnunk kel, hogy a Népviseleti babák megálmodói és megalkotói, melyek jelenleg Pest Megye 

értékét gazdagítják. 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett  

 

Népi és kántortanítóként több Pest megyei település ifjúságát tanította a természet szeretetére 

és tiszteletére 

 

Több ócsai vonatkozású könyv került ki a keze közül, melyekben bemutatja Ócsa értékeit. A könyvek 

idegenforgalmi szempontból is nagy jelentőséggel bírnak.  
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Az értékeink című könyve számos olyan értéket mutat be, ami napjainkban a települési értéktár, vagy 

több közülük a Pest Megye Értéktár részét is képezi. Így például az Ócsai Tájvédelmi körzet, a 

Madárvárta, az Ócsai Műemlék Református templom, az Ócsai Pincesor és nem utolsó sorban a 

Tájház leírása, ismertetése is szerepel a könyvben. Külön kiadványt szentel az Ócsai Öreghegyi 

Pincesor megismertetésére. 1992-ben kiadott könyvében Ócsa utcáit és tereit mutatta be.  

 

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

honlapok, multimédiás források)  

Internet: nevesocsaiak c. alatt Magyar Sándor  

Dabasi Hírlap, 

Ócsai Hírmondó, 

 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:  

 

 

III.  

MELLÉKLETEK  

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

dokumentációja 

Csatolva 

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

támogató és ajánló levelek  

Polgármesteri támogató levél 

 

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

hozzájáruló nyilatkozat  

 

A csatolt fotók felhasználásához az Ócsai Települési Értéktár nevében, a rendelkezésünkre 

bocsájtó szóbeli engedélye alapján hozzájárulok.  

 

 

 


