
 

 

 

 

PEST MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 

 

Török István Úr részére 

elnök 

     Támogatói levél 

     Tisztelt Elnök Úr! 

 

Ócsa Város Települési Értéktár Bizottsága a 18/2020.(I. 28.) számú határozatával, a 

Települési Értéktárba befogadta Magyar Sándor kántortanító, helytörténész munkásságát, 

mint kulturális és szellemi örökséget. 

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. 

A második világháborúban hadifogságba esett. 

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

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

büntetésből áthelyezték. 

1952-ben kémia-biológia szakos tanári diplomát szerzett. 

Hamarosan a dabasi járásban a biológia-technika munkaközösség vezetője lett. 

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. Külön kiadványt szentel az Ócsai Öreghegyi Pincesor 

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

"Utódainkért Magyar Sándor" alapítványt hozott létre, ennek keretében támogatta a 

tanulásban eredményes diákokat  

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. 

 

A csatolt dokumentációk alapján támogatom és egyben javaslom Magyar Sándor életútjának 

felvételét a Pest Megyei Értéktárba. 

 



 

Az ehhez szükséges dokumentációkat mellékelten csatolom. 

• Szakértői vélemény a Települési Értéktárba való felvételhez 

• A 114/2013.(IV.16.) Kormányrendelet 1. számú melléklete 

• Ócsa Város Települési Értéktár Bizottságának határozata 

• 2 db fotó melléklet 

 

Kérem javaslatom elfogadását. 

 

Ócsa, 2020. január 30. 

 

         Bukodi Károly 

            polgármester 


