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

 

Javaslat az Ócsai Turulmadár 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:  

Magyar Mária nyugalmazott tanár, Ócsa díszpolgára. 

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 Turulmadár 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 Szabadság tér.  

 

 

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 Ócsai Turulmadár emlékművet Orbán Antal szobrászművész készítette. 1939. május 

utolsó vasárnapján avatták fel széles tömegek jelenlétében  az Ócsai Szabadság téren. A 

második világháború alatt Fülöp István kántortanító a Petőfi Iskola padlásán rejtette el, hogy 
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megmentse a beolvasztástól, ahol 44 évig porosodott. A  felújított emlékmű 1989. március 15-

én került vissza a helyére, talapzatán elhelyezett márványtáblán megörökítették a második 

világháborúban meghalt ócsai lakosok nevét. Egy másik táblán Falu Tamástól olvasható egy 

versidézet. A teret napjainkban is Szabadság térnek hívják. Az 1848-49-es Magyar 

Forradalom és Szabadságharc hőseit a mai napig itt a téren ünnepeljük, koszorúinkat is itt 

helyezzük el. 

 

 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett  

A turul a magyar eredetmondák mitologikus madara. Jelképpé a második világháborúban 

vált,a katonák lelkességét ,elkötelezettségét jelképezte,tulajdonképpen egy sólyom. Ezért 

lehet látni emlékhelyként,emlékezés az elesettekre.  

 

 

 

 

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

honlapok, multimédiás források)  

Magyar Nemzet újság(1989) 

Internet: Ócsai turulmadár címszó alatt 

Internet: Turulinfó 

 

 

 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:  

 

 

 

III.  

MELLÉKLETEK  

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

dokumentációja : Fényképek az interneten is megtalálhatóak. 

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.  

 


