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

 

Javaslat: Az Ócsa Népviselet Képeskönyve 

Kulturális örökség kategóriájú örökség 

Ócsa Város Települési Értéktárába történő felvételéhez 

 

Készítette:  

Pappné Hajdu Katalin Bizottsági elnök 

                                                                        (név)  

                                                                          (aláírás)  

  Ócsa, október 12.                                        (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: Az Ócsai Népviselet Képeskönyve 

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 Falu Tamás Könyvtár, Ócsai Tájház. 

 

 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik  

X□ települési □ tájegységi □X megyei □ külhoni 

magyarság 

    

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

 

 

Az Ócsai Népviselet Képeskönyve 
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Magyar Mária és Magyar Ilona testvérpár, Ócsa díszpolgárai, akik gyermekkoruk óta 

foglalkoznak a népművészettel, közelebbről az ócsai népviselettel. Édesapjuk volt a 

gyűjtőmunka megkezdője, akinek értékmentő munkáját Ilona és Mária pedagógusok folytatták. 

 Ilona és Mária figyelmét már zsenge gyermekkorukban felkeltette a helyi népviselet szépsége. 

Gyermekként nagy babákra varrtak szabályos komplett ócsai népviseletet, mely rakotthátú 

blúzból, lebegőből, kötényekből, alsószoknyákból és természetesen szoknyából állt. A 

gyermekkori játék felnőttként kutatómunkává érett.  

Összegyűjtötték az ócsai népszokásokat, majd a feledés homályából újra előcsalogatták 

elődeink mindennapi életét, meghatározó szokásait.  Beszélgettek idős ócsai asszonyokkal, akik 

fiatalkorukban népviseletben jártak és ismerték szüleik és nagyszüleik öltözködési szokásait, a 

ruhák szabásvonalait és a használatos textileket.   

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

Az ócsai népviselet Pest megyében, de sok vonatkozásában az Országban is egyedülálló. Jelen 

pillanatban is kutatás folyik egy félgyász viseletről, mely feltehetően csak az ócsai 

népviseletben létezett. (Erre a kutatásra és eredményére a későbbiekben visszatérünk.)   

 

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

honlapok, multimédiás források)  

A könyv az Ócsai Tájházban megvásárolható és az Ócsai Falu Tamás Könyvtárban 

megtekinthető. 

Későbbi megoldandó feladat az internetre való feltöltése.  

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 könyv felhasználásához az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület, egyeztetve a 

szerzőkkel, a hozzájárulását adja. 

 

 

 


