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VI. Oszkó-Hegyi Mulatság 
 

Helyi Termék Vásár, Oszkó-Oszkó Találkozó 
„Fogadd el, fogadj el!” Nap 

 

2010. szeptember 5., vasárnap, 10-21 óra 
Oszkói Szőlőhegy, Hegypásztor-pincék 

 
EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK: 

 

Borudvar: a térség legjobb boraival 
 

Kóstolható helyi termékek: 
házi sajtok, tönköly-lepények, kisüsti gyümölcspálinkák, termelői 
mézek, mézkülönlegességek, házi lekvárok, mangalicatermékek, 
kemencés finomságok, házi savanyúságok, kürtőskalács, helyben 
préselt szőlő és almalé, stb. 

 

Kézműves kiállítók:  

fazekas, mézeskalácsos, szalmafonó, szőttesek, bőrtárgyak, fonott 
termékek, csuhé-munkák, fa termékek, üvegfestő, stb. 

 

Szabadidős programok: 

Állatsimogatás 
Íjászkodás 
Lovaglás 
Arcfestés 
Hennafestés 
Lufihajtogatás 
LOGO-Mobil (A LOGO Ifjúsági Szolgálat ügyességi- és szabadidős 

programjai.) 
Szirom–szüret (A játék 5 állomásán a résztvevők olyan élményeket 

szerezhetnek, melyek révén sokmindent megérthetnek a 
fogyatékkal élők világából.) 
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Kézműves foglalkozások : 

Számos meglepetésprogram gyerekeknek és felnőtteknek  
 

Kiállítások: 

Fotóválogatás a Hegypásztor Kör elmúlt 25 évéből 

A rozsszalmától a zsúptetőig 
 

Hegyi kapu avatás és borszentelés: 

a délelőtt folyamán 
 

„Oszkó-Oszkó programok”:  

13:30-16:00 óra között a Gombás-pincében 

Oszkó Zoltán beszámol legújabb kutatásairól az Oszkó név kapcsán 
Az oszkóról meghirdetett fotópályázat képeinek bemutatása, 

közönségszavazás 
Oszkói emlékek és ajándékok vásárlási lehetősége 
 

A rendezvény vendége:  

Schäffer Erzsébet a Nők Lapja közismert újságírója 

16:00 órától beszélgetés az írónővel a Gombás-pincében, aki kedvenc 
„Útközben” történeteit meséli. Dedikálási és könyvvásárlási lehetőség 
a helyszínen. 
 

Nevezéseket várunk: 

A VI. Hegyháti Főzőversenyre (augusztus 25-ig, a Közösségi Házban 
– Oszkó, Molnár Antal u. 4. – kérjük, adják le jelentkezésüket). A 
szakértő zsűri által értékelt bográcsos ételek közül a legjobbak 
„gazdái” értékes díjakat kapnak. 
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SZÍNPADI PRODUKCIÓK: 
 

13:00-13:30 Oszkói Tánccsoport műsora 

13:30-13:45 Oszkói gyerekszínjátszók előadása 

14:00-14:30 Válicka Citerazenekar Botfáról 

14:30-14.45 Főzőverseny eredményhirdetése 

14:45-15:00 Általános iskola készségfejlesztő speciális szakiskola 
gyermek és diákotthon csoportja Rumból 

15:00-15:50 Los Andinos Együttes: Az ellopott láma – zenés 
mesejáték – Székesfehérvárról 

16:00-16:30 Anikó és Dija: Slágerek a 60-70-es évektől napjainkig 
Tormásligetről és Sárvárról 

16:30-17:00 Vásári Kótya-vetye 

17:00-17:30  Vasvári Színi Egylet vásári komédiái 

17:30-18:30 Molnár Gábor Műhely Alapítvány műsora: Hangadó 
együttes Ajkáról 

18:30-19:00 Mira Orient Hastánccsoport Szombathelyről 

19:00-20:00 Kriszti és a Magyarucca koncertje Zalaegerszegről 
 

 

További információk:  
www.oszko.hu/programok/mulatsag 

94/573-166, hegypasztor@oszko.hu 
 

Oszkótó l  kövesse  az  útba igaz ító  táb lákat !  
A  m ű s o r v á l t o z t a t á s  j o g á t  f e n n t a r t j u k !  

 
 

Szervezők: Hegypásztor Kör, Pannon Helyi Termék Klaszter 
 
 

 


