
Életkép az Ócsai Öreghegyi Pincesor Egyesületről 

 

2021 év az Ócsai Öreghegyi Pincesor életében nem a rendezvények sokaságáról volt 

emlékezetes. A covid jegyében telt ez az év, ezért a tavaszi és őszi nagy rendezvényeinket nem 

tudtuk megtartani, de kisebb összejöveteleket sikerült megrendezni. 

Két Pinceegyesületi est volt az érdeklődők számára. Az egyik borkostólóval egybekötött 

sajtkóstoló volt. Az ócsai székhelyű „Erdélyi és hazai ízek ínyencségek” boltja sajtkínálatából 

kóstolhattak a résztvevők fenséges sajtokat, az Eklézsia Pincészet kiváló borai kíséretében.  

Az októberi Pinceegyesületi esten betekintést 

nyerhettünk Ócsa életébe az I. világháború idején, a 

tartalmas előadás Végh László Flórián helytörténész 

kutató munkájának volt köszönhető. Az est sem 

múlhatott el borkóstoló nélkül, ezen alkalomból a Somlói 

illetőségű Kancellár Birtok borait ízlelhették meg a 

résztvevők.  

Az egyesületünk tagjaival minden évben meglátogatunk egy borvidéket, a tavalyi évben a 

Györkönyi pincékhez kirándultunk. Egynapos programunk keretében a csodálatos 

pincefaluban három kiváló borász borait ízlelhettük, és betekintést nyerhettünk a pincék 

kialakulásának történetébe. A híres györkönyi töltöttkáposzta elkészítését is megismerhettük 

és finom borral kísérve megkóstoltuk. Vendéglátónk: Braun Zoltán Györköny község 

polgármester volt. 

Városunk és Egyesületünk hírnevének népszerűsítése céljából a Kossuth Rádió „Országjáró” 

műsorában történő részvételt egyesületünk kezdeményezte és szervezte, mely remek alkalom 

volt arra, hogy Ócsa és a helyi nevezetességek, értékek bemutatásra kerüljenek a hallgatóság 

részére, ezzel is felhívtuk a figyelmet városunkra, mely egyre több látogatót vonz. 

Tavalyi évben közzétettük a pincetulajdonosok részére 

a felújításokkal és építkezésekkel kapcsolatos 

műemlékvédelem ajánlását, mellyel kapcsolatban a 

vezetőség tagjai szívesen nyújtanak segítséget a 

pincetulajdonosoknak. 

A 2022. év a várakozás éve egyesületünk életében, 

bízva abban, hogy a közönség előtt kinyithatjuk 

pincéink ajtajait és színes rendezvényeinkkel egyre 

több élményt nyújtsunk az érdeklődőknek. 

 

Borbaráti üdvözlettel Egyesületünk vezetősége nevében Nyulas Pál elnök 

 

 



 

2022 évi Programjaink: 

Március 22.      1. Pinceegyesületi est:   

„Ócsai Madárvárta 40 éve” 

előadó: Dr. Csörgő Tibor -ELTE tudományos munkatársa 

„Szőlőművelés tavaszi munkái” 

előadó: Paulus Pincészet Mór             heyszín: Római Katolikus Plébánia 

Az est folyamán a Móri Paulus Pincészet borait kóstolhatjuk. 

 

Május 28.     Orbán napi nyitott pincék 

Helyszín: Ócsa Öreghegyi Pincesor nyitott pincék, ahol kiváló minőségű borokat 

kóstolhatnak egész nap, melyet színes programok kísérnek. 

 

Szeptember  20. 2. Pinceegyesületi est: „A bor a Bibliában és a liturgiában” 

előadó: Mihoc Valerian plébános atya          helyszín: Római Katolikus Plébánia 

Az est folyamán helyi pincészetek borait kóstolhatjuk (Tóth Béla, Balló Benő). 

 

Október 18. 3.Pinceegyesületi est: „Kalandozás a világ tengerein” 

előadó:  Soproni Gyula                  helyszín: Római Katolikus Plébánia 

Az est folyamán helyi borokat kóstolhatunk a Barizs testvérek boraiból. 

 

November 26.  Újborkóstoló-barangolás az Ócsai pincék között 

Helyszín: Ócsa Öreghegyi Pincesor nyitott pincék, ahol a gazdák friss borait kóstolhatjuk. 

 

A rendezvényeinkre minden érdeklődőt szeretettel 

várjuk és reméljük, hogy 2022 évben már nem 

akadályozza meg a vírus a programok megrendezését. 

 

Borbaráti üdvözlettel Egyesületünk vezetősége 

nevében Nyulas Pál elnök 


