Ócsa különlegességei
2022. április 09. (szombat) résztvevők száma max. 8 fő
Ára 14 700,- Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltséget és a túravezetés díját.
NEM tartalmazza a templom belépő díját (500/300,- Ft)
6.00 Indulás Kozármislenyből. Felszállási lehetőség: saját lakás (Kozármisleny, Pécs, Bonyhád).

Mesebeli lápvilág – nemzeti parkos munkatárs vezetésével
A Budapesttől délre fekvő Ócsa melletti Nagy-erdőben
található Selyem-réti tanösvény hazánk egyik
legmesésebb táján kalauzolja végig a látogatókat. Az
év minden szakában víz alatt lévő varázslatos
láperdőbe kényelmes sétaút vezet be egészen a zölden
tündöklő Selyem-rétig.
A tanösvény hossza: 1500 m (3 km oda-vissza)
Könnyű séta, jól jelzett útvonalon, széles, jó minőségű
földúton.

Ócsai pincesor
A hagyomány szerint Ócsán a XIII. század elején
Franciaországból ide települt premontrei szerzetesek
honosították meg a szőlőművelést, s ezzel együtt
megjelentek a feldolgozás és tárolás épületei is. Az
Öreghegy ma már megritkult szőlőinek környezetében
szokatlan szerkezetű építményeket látunk. Mint hosszában
megnyúlt szalmakalapok, nádtetők sűrű sora guggol
egymás mellett. Közelebbről megnézve a tetők földbe vájt
pincéket takarnak, melyek hazánkban egyedülálló
mezőgazdasági műemlék együttest alkotnak.

Ócsa, Árpád-kori templom
Az eredeti templom a XIII. században épült, román
stílusban, valószínűleg II. András alapította. Az itt
letelepedett premontrei szerzetesek építették
Boldogságos Szűz Mária tiszteletére. A tatárjárás
hatalmas pusztításokat okozott az épületben, melyet a IV.
Béla által visszatelepített premontreiek építettek újjá,
koragótikus stílusban. Így került Ócsára a csúcsíves
stílus. Többek közt ekkor épült a kereszthajó is.
A török időkben, a XVI. század közepén török
mecsetként használták. A meglehetősen rossz állapotba
került, romos épületet 1560-ban a református egyház vette
birtokába. A templom mellé, attól elkülönülten álló kolostort is építettek a premontre-iak. A
kolostorépület nem vészelte át az évszázadokat, mára már nyomát sem leljük.
A fedetlenül álló, rogyadozó templomot a teljes pusztulás elől végül is gróf Teleki József mentette
meg, támogatásával helyreállították és át is építették a templomot, melyet 1777-ben szenteltek fel a
reformátusok.
Az utolsó nagyszabású munkálatok az 1990-es évek első felében történtek, amikor is 1995-ben
Európa Nostra díjat kapott az alapos helyreállításnak köszönhetően.

Jelentkezés és bővebb információ:
Palotai János (06-30/48-777-38, mail: palotaix@t-online.hu)
Családok Kulturális és Szabadidősport Egyesülete Kozármisleny (www.csakszis.hu/2022)

