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Nagy sikerre volt az Ócsai Tájház őszi hagyományőrző, a Kaláka
Szombatok keretében megrendezett programjainak.
Csaknem fél ezren vettek részt a „Zöld jeles napok” keretében szervezett
rendezvényeken, ahol a nemezeléssel, a falusi gazdálkodással, a Márton nap
hagyományaival, valamint földbe ásott, nádborítású, különleges ócsai pincesorral
ismerkedhettek meg az érdeklődők. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának
bemutatóhelyein szervezett, egy éven át tartó rendezvénysorozat a fenntartható
életmódot és a környezettudatos viselkedést népszerűsíti. A programok a KözépMagyarországi Operatív Program 33.6 millió Ft-os támogatásával valósul meg.
Ócsai Tájházban a hagyományos vidéki életmód élményszerű bemutatását célzó,
díjmentes KALÁKA SZOMBATOK keretében szeptember 3-án a „Ki minek
mestere? - A nemezelés” elnevezésű rendezvényen nemezes bemutatót láthattak
és kézműves foglalkozásokon vehettek részt a látogatók. Ekkor nyílt a
Nemezrege című kiállítás, amely november 27-ig még megtekinthető.
Október 22-én a Gazdanap keretében az ócsai gazdálkodók vásárral egybekötött
bemutatkozásán 13 őstermelő kínálta a maga termelte zöldségeket, valamint
tejtermékeiket, lekvárjait és kézműves portékáit. A helyi lakosok körében
meghirdetett legjobb lekvár és savanyúság versenyére 40 pályázat, termék
érkezett. A látogatók kézműves foglalkozásokon vettek részt, töklámpás és
terménybáb készítés zajlott, valamint lehetőség nyílt kemencében sült
finomságok megkóstolására is.
November 12-én a Márton napi újbor ünnepkor forralt bort és egyszerű ludas
étkeket lehetett ízlelni, valamint régi gyermekjátékokat próbálhattak ki a kicsik
és a nagyok, akik a kézműves játszóházban megismerkedhettek a
gyertyamártással, és a lámpás készítéssel. Nagy sikere volt az ócsai Öreg-hegyi
pincetúrának, ahol szakvezetők mutatták be a régi különleges pincesort.
A „Zöld jeles napok” következő állomásai:
-

Tavaszi nagytakarítás az Ócsai Tájházban
Víz Világnapja Pilisszentivánon
Húsvéti készülődés és kiállítás az Ócsai Tájházban
Föld Napja Budapesten a Pál-völgyi kőfejtőben
Lakodalmas az Ócsai Tájházban

2012.
2012.
2012.
2012.
2012.

március 10.
március 24.
április 7.
április 22.
április 28.

A projekt keretében zajlik a „tájbejárás” sorozat is, ahol 40 általános iskolai
osztály tanulói ismerhetik meg az Ócsai Tájház, a Sas-hegyi Látogatóközpont, a
Szemlő-hegyi-barlang, a farmosi Kék-begy tanösvény és a Pilisi len
Látogatóközpont természeti értékeit és vidéki hagyományos életmódot.
A „tájbejárás” sorozat programjai:
-

Sas-hegy: menedék a betontengerben
Ócsa: harmóniában a természettel
Szemlő-hegyi-barlang: föld alatti világ a város alatt
Pilisszentiván: természetvizsgáló hátizsákkal a Jági tanösvényen
Farmos: madarak és vizek védelme
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