
A tájházegyüttes egyik épületében 
Borbényi M. Éva szövő és 
kosárfonó alkotásaiból láthattunk 
összeállítást. A művész kirakat- és 
tárlatrendező, nem ócsai születésű, 
mégis ezer szállal kötődik 
a településhez. A tájházban évente 
négy-öt, különböző tematikájú 
kiállítást szerveznek, ezeknek 
általában ő a formai megálmodója, 
berendezője. November végéig 

látható kiállításán szövött fali kárpitjait, változatos anyagú és 
kialakítású, formabontó kosarait, vesszőből fonott használati 
eszközeit tekinthetjük meg. Munkái között láthatjuk a „kosárba 
álmodott családot” is, amelynek darabjai nagyszüleire, 
lányaira, férjére és önmagára hasonlítanak.
Az udvari tevékenységek között a szőlőé és a szüreté volt 
a főszerep. Az ügyesebbek szüreti koszorút készítettek, 
de lehetett szőlőt darálni, mustot kóstolni, vagy szekérre 
ülve végigkocsikázni a falun. Nagy László, a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóság helyi természetvédelmi őre 
elmondta: Ócsán és környékén már az Árpád-korban is 
jelentős volt a szőlő- és bortermelés. A református templom 
falán és a helyi, elsősorban női népviseletek darabjain 
gyakran láthatjuk még ma is a szőlőfürtöt és -levelet mint 
díszítőelemet. A településen és környékén egyre több család 
kezd ismét zöldség- és gyümölcstermesztésbe, és az új 
telepítésű szőlőfajtákkal is szívesen foglalkoznak a fi atalok. 
Az „Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesület” 2000-ben alakult 
az Öreghegyen lévő műemlékpincék tulajdonosaiból. 
Egyesületük célja, hogy a védett pincesort felújítsák, 
megóvják, és a lehetőségekhez mérten ismeretterjesztő, 

hagyományőrző programokat szervezzenek az ideérkező 
vendégeknek. Fontosnak tartják, hogy a látogatók maradandó, 
kellemes élményekkel távozzanak. Nem utolsó szempont 
azonban az sem, hogy szeretnék tovább éltetni az ősök 
szőlőművelési és borkészítési hagyományait.
Az Ócsai Tájházegyüttes speciális környezete kiváló lehetőség 
a vendégvárásra és persze a marasztalásra is, hiszen 
a jelenlegi hat porta számos épülete élettel van megtöltve. 
Gyermekeknek szóló, családi, kulturális és zenei programok, 
illetve az ünnepek és az évszakok folyamatosan kínálják az 
alkalmakat a közönségcsalogatásra. Verbőczi Gyulánétól, 
a Tájházegyüttes vezetőjétől megtudhattuk, hogy az első 
házat 1975-ben vásárolták meg, az akkor alakult tájvédelmi 
körzet irodájának. Ezt követően a templom körül elterülő 
ófaluban 62 hasonló házat helyeztek védelem alá. 
Külön érdekessége az itteni portáknak, hogy igen kicsik, 
s az ún. „kétbeltelkes” települési rendszer szerint épültek. 
A házhoz tartozó ólak, istállók, gazdasági épületek nem itt 
voltak, hanem azon a területen, ahol árvízvédett környezetben 
tudott a család gazdálkodni. A település nagyon gyorsan 
polgárosodott, kevés volt a földterület, a főváros közelsége 
és az 1898 óta meglévő vasúti közlekedés lehetősége 
beszippantotta a városba a lakosság egy részét. Ez hozta 
magával azt is, hogy sok régi hagyományt abbahagytak, 
vagy csak részben tartottak meg. A Tájház viszont nemcsak 
az idelátogatókat, hanem a helyieket is bevonja a szokások, 
hagyományok felelevenítésébe, őrzésébe. Ilyen például az őszi 
szüret és a közelgő gazdanap is. 
Az ócsai tájház szüreti programjáról és a „Kötődések” című 
kiállításról a Magyar Katolikus Rádió 2016. 10. 03. hétfői 
„Életre-való” családi magazinjában hallhattak helyszíni 
összeállítást. Az adás az archívumban visszahallgatható.  

SZÖVEG   —
SZENTIRMAI ÁGNES

ÓCSAI „KÖTŐDÉSEK”
Ízletes szőlőfürtökkel, szüreti felvonulással, túralehetőségekkel és különleges kiállítással várták az érdeklődőket 
az Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Ócsai Tájházában. A Kulturális Örökség Napjain minden évben 
igyekeznek a szervezők régi és új oldaláról bemutatni a települést, az ott élő és alkotó művészeket, a környék 
megfakult vagy ismét újjáéledő hagyományait. Az idei esemény is hasonló érdekességeket kínált.

SZERENCSE
A SPORT
ÉS KULTÚRA
SZOLGÁLATÁBAN

A szerencse nem más, mint a felkészültség
találkozása a lehetőséggel.
   (Darrell Royal)

Mindannyian hiszünk abban, hogy a ma tehetségeiből 
lesznek jövő bajnokai, világhírű művészei.

Ezért vagyunk büszkék arra, hogy a Szerencsejáték Zrt.
csak a tavalyi évben, több mint 25 milliárd forinttal 
támogatta a hazai sport és kultúra fejlődését.

Köszönjük, hogy játékával Ön is hozzájárul a magyar 
tehetségek sikereihez!

Mert vannak ügyek, amiket nem bízhatunk csak a szerencsére.
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Nálunk minden nap új élmény Vár!

Élmények ajándékba!
Történelem, wellness és lovagkor

ünnepi pillanatok az év minden napján Sümegen!

Akciós csomagajánlatok már 11 900 Ft/fő/éj-től!Tegye a fa alá szállodánk ajándékutalványát,
lepje meg szeretteit

egy Hotel Kapitányba szóló üdüléssel!

Kollégáink az alábbi elérhetőségeken: sales@hotelkapitany.hu, +36 87 550 166
örömmel segítenek akár személyre szabott ajándékutalvány összeállításában is!

Ajándékozzon pihenést,
kikapcsolódást és életre szóló

élményeket Karácsonyra!


