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2018. május 4. 18.00 óra
                       Megnyitó
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt megnyitó műsorunkra.

Fellépnek:
a Flashdance Tánciskola növendékei
Fehér Ricsi
(a Pest Megye Hangja tehetségkutató verseny győztese)
a Gyáli Tűzmadarak Mazsorett Csoport
az Energy Kid’s Tánciskola növendékei

Sztárvendégünk: 

Auth Csilla
énekesnő

A belépés díjtalan.

Kedves Vendég!

Köszönöm, hogy olvasol.
A mai világban, az internet folyamatos tér-
hódításakor, egyre nagyobb kérdés, hogy 
szükség van-e még a nyomtatott reklámok-
ra, ismertetőkre. Én hiszem, hogy igen.

Saját weboldallal rendelkezünk, melyen a 
nap 24 órában megtalálhatóak program-
jaink, rendezvényeink részletei, Facebook 
oldalunk pedig folyamatosan frissülő tarta-
lommal látja el az oda látogatókat.

A papír és az azon megjelenő színek mégis 
mások a számomra. Egy kézzelfogható él-
mény, megérint, hatással van. 

Rendezvényeinket is ebben a szellemben 
szervezzük Neked. Szeretnénk, ha egy olyan 
élménnyel gazdagodnál, melyre ha lehet, 
örökre emlékezni fogsz. 

Gyere el hozzánk, és hozd el a mosolyod, 
hadd őrizzük meg mi azt cserébe.

Paksi Zita igazgató

Hozd el a mosolyod
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2018. május 6. 17.00 óra 
    Korda György és Balázs Klári

           műsora Anyák napja alkalmából

Balázs Klári és Korda György nemcsak a színpadon, de a magánéletben is sikeres párost alkot. 
Számtalan díjat, elismerést és állami kitüntetés tudhatnak magukénak, vitalitásuk sok fiatalt 
megszégyenít. Együtt bejárták a világot. Európában, Amerikában, Kanadában és Ausztráliá-
ban is nagy sikerű koncerteket adnak. Ismert slágereiket együtt énekli velük a közönség, nép-
szerűségük közel 40 éve töretlen. 

Az Anyák napi műsorukban többek között olyan ismert dalokat hallhatunk mint a Szeress úgy 
is ha rossz vagyok, Gyöngéden ölelj át, Lady N, Comment ca, Mamma Maria…

Műsor hossza: 60-70 perc

Jegy: 3000 Ft

Klub tagoknak:  2500 Ft

...mert az élmény a legszebb ajándék!
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2018. május 12. 19.00 óra 
Görög Show & Vacsora & Táncest

Merüljünk el a görög kultúrában egy zenés, táncos vacsoraest keretein belül! 

A Pyrgos zenekar a görög népzene mellett populáris görög dallamokat is játszik. Tradicionális 
ételek, zene, tánc, vállalkozó kedvűeknek tánctanulás.

Ezt senki sem hagyhatja ki! 

Menü: 

Mártogató pitával és zöldségekkel

Citromos csirkeleves

Görög finomságok a svédasztalról

Narancspite

A belépőjegy az ételeket igen, 
az italfogyasztást nem tartalmazza.

Belépőjegy: 7500 Ft
Kedvezményes ár: 6500 Ft (április 16-ig)
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2018. május 9. 18.00 
Vancsó Zoltán fotográfus képszínháza

Fotókiállítás a mozivásznon!

2018. május 17. 19.00 
Rögvest - Improvizációs 
                          színházi előadás

Különleges vetítés HD és 4K felbontásban.
Húsz év alkotómunka, közel ötven önálló kiállítás után végre megtaláltam  
képeim bemutatásának legideálisabb formáját. Készítettem hat egész estés, ze-
nés slideshow-t a legfontosabbnak tartott fotóimból, amelyeket mozitermek-
ben vetítek le. Az eddigi tapasztalatok alapján úgy érzem, több szempontból is iz-
galmasabb egy mozis slideshow előadás, mint egy hagyományos fotókiállítás. 

Amikor Peter Gabriel sokszínű zenei világa találkozik egy fotográfus vizuális világával. 

„Megpróbálom bemutatni – mintegy tisztelgésként a világhírű zenész előtt –, miként kap-
csolódik össze bennem elválaszthatatlanul egy dalszerző hangzásvilága a saját vizuális vi-
lágommal. Amiről Peter Gabriel zenél – szavakkal vagy szöveg nélkül, csak hangszerek-
kel –, arra a képek nyelvén reagálok. Ebben a 245 fotót magában foglaló slideshow-ban 
Gabriel zenéinek döntő szerepe volt a dramaturgia kialakításában is.” Vancsó Zoltán

Belépőjegy: 1500 Ft (elővételben), az előadás napján 2500 Ft

Egy pörgős este tele nevetéssel, for-
dulatokkal és váratlan megoldásokkal.
A Momentán Társulat 2003 óta sikerrel ját-
szott előadása, mely 2016-ban elérte a bűvös 
1000. előadást! Nincs megírt szöveg, nincse-
nek előre kidolgozott poénok, nincsenek be-
épített nézők. Minden jelenet a közönség előtt, 
a nézők ötletei alapján születik. Elég, ha mon-
dasz egy műfajt, egy helyszínt vagy egy fog-
lalkozást, és máris a színpadon látod viszont.

Egyetlen este alatt járhatsz lakótelepi fürdő-
szobában és illegális kaszinóban, találkozhatsz 
irigy kalózokkal és zaklatott HR menedzserek-
kel, elleshetsz intim hálószobatitkokat és mes-
teri meggymagozó technikákat, sőt főhősévé 
válhatsz egy romantikus, improvizált dalnak is.

Belépőjegy: 3000 Ft
Egressy Klub tagoknak 2500 Ft
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2018. május 24. 17.00 óra
Muzsikál a mozi  ”Jávortól Karády-ig”

2018. május 15. 18.00 óra
Rendhagyó Kávéházi Esték
Vendégünk Gregor Bernadett                                    

Gyermekkora óta élete szerves része a színház, 
pályaválasztásakor is a színészet volt az egyedüli 
alternatíva. Édesapja Gregor József operaénekes. 
Évekig játszott a Nemzeti Színházban, majd a Pesti 
Magyar Színházban. Több filmben és sorozatban is 
szerepelt. 

Jelenleg az Újszínházban, utazó színházakban és 
fellépésein csillogtatja meg tehetségét Budapes-
ten és szerte az országban. 

A színésznőt Pappné Hajdu Katalin, az Ócsai Polgári 
Kulturális Egyesület elnöke kérdezi.

Beszélgessünk egy csésze kávé 
vagy forró tea mellett!

A belépés díjtalan.

Ki ne ismerné ezeket a dalokat ? 

„Köszönöm ,hogy imádott!” „Kétszer kettő, néha öt” „Hamvadó cigarettavég„ 

Régi magyar filmek fülbemászó, örökzöld dallamai elevenednek meg a színpadon. 

Egész estét betöltő zenés összeállítás a hazai filmgyártás aranykorából.

Szereplők: Buch Tibor, Szász Kati, Göth Péter es Pohly Boglárka

Belépőjegy: 2000 Ft

Csoportos 10 fő felett: 1500 Ft

színésznő
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GROOVEHOUSE

Zoltán Erika

2018. május 19. 19.30-01.00 óráig

                 Retro Party                 
Az este fellépői:

Kerozin
A többszörös arany- és platinalemezes Kerozin poénos, őrült dalaival, szövegeivel és legtöbb-
ször telt házas fellépéseivel a kezdetektől fogva a közönség egyik kedvenceként vált ismertté. 
Ki ne ismerné a Kismalac, vagy a Nelly, az elefánt, esetleg az Azurro című feldolgozásukat, 
hogy csak néhányat említsünk.  2013-ban a Transilvanian Music Awards különdíját nekik ítél-
ték.

Groovehouse
Legsikeresebb daluk a Hajnal, mely megjelenéséig minden korábbi rádiós játszási rekordot 
megdöntött. Nevükhöz fűződnek a következő nagy slágerek is: Hol vagy nagy szerelem, Ván-
dor, Ha újra látom, Ébredj mellettem, Szívvel-lélekkel, Tűz és víz, Legyen ez egy őrült vágy.

Zoltán Erika
Már 4 éves korában eldöntötte, hogy énekesnő lesz, és ettől semmi nem tántoríthatta el. 
Zongorázni tanult, és jazz-balett órákra járt. Az érettségi után éjszakai bárokban énekelt és 
táncolt. 1986-ban részt vett a siófoki Interpop Fesztiválon, ahol közönségdíjat nyert a Szere-
lemre születtem című számával, ami meghozta számára a várva várt sikert. A népszerű éne-
kesnő több mint 1.500.000 eladott hanghordozóval büszkélkedhet. Dalait vele együtt énekli a 
közönség minden fellépésen.

Az előadások után a Két Szuri garantálja a fergeteges party hangulatot!
Belépőjegy: 3500 Ft, az előadás napján 4500 Ft



2018. május 20. 15.00 óra
                Pitti Katalin
             Pünkösdi koncertje
az Ócsai Római Katolikus Templomban                 
Liszt Ferenc-díjas magyar operaénekes, érdemes mű-
vész.

A világ számos országában énekelt, a legjelentőseb-
bek: Drezda - Verdi: Lombardok c. operájának női 
főszerepével (Giselda) tizenhétszer hívták függöny elé 
a művésznőt.

Tíz éve rendszeresen tanít. 

A tanítás pedig szent kötelesség, mert „...amit szer-
zel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad meg! 
Szabad vagy a kövektől az étherig, de jajj neked, ha 
magadnak tartod meg!” - Hamvas Béla szavaival vallja 
a művésznő ars poétikáját.

Belépőjegy: 2000 Ft
Csoportoknak 10 fő felett 1500 Ft



16 17

2018. május 27. 12.00-20.00
            Tejbegríz Fesztivál            
Színpadi programok:
13:00 Répa Úr és az Egészség
50 perces, élőzenés, nagybábos előadás
14:30 Minion Mánia
zenés, interaktív mesekvíz, fotózkodási lehetőséggel
15:45 Vitéz László menyecskét keres
bábjáték
17:00 tejbePAPI evő verseny apukáknak
18.00 Apacuka zenekar koncertje

A nap házigazdája a két Szuri.

Egész napos kísérőprogramok:
Tejbegríz Bár a Ts Gastro felajánlásával
Tejbe kvíz
Óriás ugrálóvárak, Bungee ugráló
Pecsétgyűjtés a Tejúton garantált ajándékkal
Arcfestés, csillámtetoválás
Gyerekjátszó, logikai játszóház
A részvétel díjtalan, helyszín a Szabadidőközpont
és környezete.



2018. június 3. 19.00 óra
         Ismerős Arcok koncert
a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából

2018. június 9. 18.00 óra
         Szívügyünk a séta
                            +
                Egészséges ételkóstoló

Az Ismerős Arcok zenekar 1999 óta van jelen a magyar könnyűzenei életben. Népsze-
rűsíti, tudatosítja az egyetemes magyar kultúra szeretetének fontosságát. Zenéjükben 
a hagyományos rockzenei hangzás mellett felfedezhetők a blues, a jazz, a pop és a vi-
lágzene stíluselemei is. Dalaik témái között a legjellemzőbb gondolatok a család és a ha-
zaszeretet, kultúránk, értékeink tisztelete és megóvása, valamint a közösségben való lé-
tezés fontossága. Valamennyi szerzeményük a hat művész lelkének zenei lenyomata.

Belépőjegy: 2500 Ft, a koncert napján 3500 Ft



EGRESSY GÁBOR SZABADIDŐKÖZPONT
2364 ÓCSA, BAJCSY-ZS. U. 46-48. | 06 29 378 043 | www.ocsamuvhaz.hu

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. | facebook.com/ocsamuvhaz.hu


