
 

VI. Orbán-napi Hegyi 
Vigadalom és Térségi 

Borverseny 
2011. május 29., vasárnap, 10-20 óra 

Oszkói Szőlőhegy, Hegypásztor Pincék 
 

10.00 Fagondnok családok találkozója. A területen 2010-ben 100 db őshonos 
fajtájú gyümölcsfát ültettek el oszkói és Oszkóhoz kötődő családok gyermekeik 
nevére. Idén elkészültek azok a kis táblák, melyek megörökítik a fák fajtáját a 
gyermek nevét és születési évszámát. A táblák kihelyezése és felavatása 
történik a program keretében. 

 
10.00 Jeli-túra indul a Hegypásztor Pince elől  a Vasvári Természetjáró 

Egyesület tagjaival, csatlakozókat várunk az Arborétum felfedezésére! 
 
11.00 Tábori szentmise 
 
EGÉSZ NAP SZÍNES PROGRAMOK A CSALÁD MINDEN TAGJÁNAK: 
 
Borudvar: a térség legjobb boraival 

 
Gasztronómia a helyi termékek jegyében: 

bodzaszörp, 100%-os gyümölcslevek, Birkás Gyümölcspálinkák, 

házi lekvárok, sajtkülönlegességek, termelői mézek, gyógynövény 

tinktúrák, kemencés finomságok, kürtőskalács, vasi dödölle, 

ínyenc ételek a Nagypityer Vendéglőből, bográcsos ételek, 

vattacukor, mézes sütemények, … 

15.00 Gombás-pince: Gyökeres fordulat szükséges a 
táplálkozási szokásainkban! Előadó: dr. Tóth Csaba - Kárpát-
medencei Magyar Táplálkozástudományi Egyesület elnöke 



 

Gyermeknapi kézműves foglalkozások: 

agyagozás, kerámiafestés, arcfestés, lufihajtogatás, LOGO-mobil, 
henna- és tűzzománc festés, ügyességi játékok, … 

 
Kézműves kirakodóvásár:  

fazekas termékek; vessző-, szalma-, csuhéfonott 
ajándéktárgyak; szőttesek; fa termékek; üvegfestmények; 
kézműves szappanok; termésekből készült ékszerek; … 
 

Vas Megyei Önkéntes Road-show 

Információk az önkéntességről 

Toborzás 

Interaktív programok 
 

Szabadidős programok: 

Íjászat, íjászbemutató 

Állatsimogató 

Lovaglás, lovasbemutató 

Grafológus 

Jósnő 
 

SZÍNPADI PRODUKCIÓK: 
 

13.30: Oszkói Tánccsoport 

14.00: Vasvári Zeneiskola Fúvószenekara 

15.00: Ungaresca utánpótlás néptáncosai – Vasi táncok 

15.30: Gersekaráti Kötélugrók Diák Sportegyesület 

16.00: Sok-szin-pad Társulat Lurkó csoportja 

16.30: Hastáncbemutató 

17.00: Eredményhirdetések 

17.30: Herényi Daloskör és a Kánya Duó 

18.30: Dominó Zenekar nosztalgiabulija 



 

 

Nevezéseket várunk: 
„A Vasi Hegyhát legízletesebb bora 2010” (a térségben termett 
szőlőből készült bor) cím elnyerésére, fehér és vörösbor illetve rose 
kategóriában. A nevezésre szánt borokat május 27., pénteken 16 óráig az oszkói 
Teleházban lehet leadni (Idősek Otthona 3. kapu), fajtánként 2 x 0,7 litert 
(lehetőleg címke nélküli semleges üvegben). 
 

„Legízletesebb borkorcsolya” versenyre, melyre bárki nevezhet a 
rendezvény helyszínén 13 óráig, egy tál saját készítésű borkorcsolyával, 
mellékelve a receptet. 
 

 

További információk: 
www.oszko.hu, 94/573-166 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 

Oszkótól kövesse az útbaigazító táblákat! 
 

 
 
 

A rendezvény támogatói: 
 

       
 

           
 

                 
 

 
Médiatámogató: 

 
 


