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FALUNAP 
az 1010 éves Ősiben 

 

 

 

 

 
 

 

 
Helyszín: Ősi Művelődési Ház (Ősi, Kossuth L. u. 34.) 

 

11.00  Falunapi ünnepségsorozat ünnepélyes megnyitója 

 

Köszöntőt mond:   Kotzó László Ősi Község Polgármestere          

A rendezvényt megnyitja:  Campanari-Talabér Márta Várpalota Város Polgármestere 
 

Ősi Község Önkormányzata által alapított kitüntetések átadása, kitüntetettek köszöntése 
 

Az ünnepségen közreműködnek: Ősi Dalkör, Erdélyi Tibor, Balogh Benedek, Németh Norbert 
 

 

 
Helyszín: Közösségi Park (Ősi, Kossuth L. u., játszótér mellett) 

(rossz idő esetén a helyszín: Ősi Művelődési Ház) 
 

7.45  „1010 lóerő” Traktoros felvonulás  

a falu utcáin – zajos ébresztő 

9.00  Megnyitó 

9.15  Közösségi futás – rövid és hosszú táv 

bemelegítés Kása Andrással 

az Exatlon Hungary műsor versenyzőjével 
  9.30  Játszótér avatás 

10.00  Toldi Kupa 

11.00  Vadrózsa Citerazenekar 
 

  Ebéd – az elkészült pörköltek értékelése 

ŐSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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13.00  Térzene – Zirci fúvószenekar 

Főzőverseny, egészségügyi totó eredményhirdetés                          Ősi motorosok felvonulása 

     Gólyafészek Óvoda pom-pom csoportja 

Ősi Általános Iskola diákjai, zeneiskolásai 
      

Zayzon Csaba színművész zenés műsora 
   

      Ars Nova Táncstúdió  

16.00   Peter Sramek zenés műsora 
 

Főnix Dojo karatecsapat ősi csoportja   

           Egyed Brigitta színművész zenés műsora 

Gólyahír Tánc Egyesület 

          Rács Richárd szintetizátor játéka  

Papirovnyik Vivien zenés műsora 

        Traktor szépségverseny eredményhirdetése 

Miénk a színpad! ének – tánc – szavalat  
 

20.00   Geri-Betli Duó mulatós műsora 
 

1010 lámpás estéje - Lámpagyújtás 
 

Gyöptipró (utcabál hajnalig) Zenélnek: Szőke testvérek 

 

Rendezvények a Közösségi Parkban: 
 

9.00 – „1010 kavarás” pörköltfőző verseny 

9.00 – 12.00 Pétfürdői Hivatásos Tűzoltóság bemutatója 

9.00 – 12.00 Várpalotai Rendőrkapitányság bűnmegelőzési pont – kerékpár regisztráció 
 

9.00 – 12.00  Egészségsátor („Ősiért!” Egyesület támogatásával) 

Vérnyomás mérés, egészségügyi totó – vércukor mérés – vércukor mérő készülék 

cseréje 
 

9.00 – 12.00  Futó Ivett dietetikussal egészségmegőrző mérés „Fogyjunk szakszerűen” program 

keretében 

Dr. Ságodi László „Előzzük meg a bajt” betegségmegelőző előadása - beszélgetés 

(A programok az EFOP-1.5.2-16-2017-00010 pályázat keretében valósulnak meg) 

 

9.00 – 18.00 1010 jóslat jósda                                14.00 – 18.00  ugrálóvár 

 
Gyermekprogramok az „Ősiért!” Egyesület tagjaival, támogatásával 14.00 – 18.00 óra között 

kézműves foglalkozás – arcfestés – Zozó lufibohóc 

 

Rendezvények a Közösségi Házban (Ősi, Kossuth L. u. 117.) 9.00 – 18.00 óra között 
 

Erdei Kornél (famunkák) – Lőkös Laura (grafika) – Navratil Antal bányász fafaragó művész munkái – 

Ügyes Kezek Kreatív Klub tagjainak kiállítása 
 

Nyitott festőműhely az Ősi Kovács Alkotóműhely tagjaival 
 

Büfé, kézművesek kirakodó vására várja a kilátogatókat! 
 

A rendezvényre a belépés ingyenes! 

(A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!) 
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„1010 lóerő” traktoros ébresztő 
7.45 órától a település utcáin. 

 

Ha tiéd a legNAGYOBB!      Ha tiéd a legkisebb!        Ha tiéd a legszebb! 
 

Hozd el, gyere vele! Mutasd meg nekünk! 
 

Várjuk jelentkezését mindenkinek, aki traktorával szívesen felvonulna a település utcáin, ezzel ébresztve 

lakosainkat. Jelentkezni lehet az Ősi Polgármesteri Hivatalban.  
 

A gyülekező helyszíne: 7,30 órakor a Közösségi Parknál. 
 

A felvonuló traktorok között szépségversenyt hirdetünk. A szavazást leadni a falunapi program keretében a 

felvonulást követően Ősi Község Önkormányzatának sátránál levő szavazóládába leadott szavazattal lehet. 

Eredményhirdetés várhatóan 18.30 órakor. 
 

Kedves Picik! Kedves Ovisok! 
Nektek is felvonulást szervezünk! Hozd el ráülős vagy tolható kistraktorodat 

reggel 8,30 órára, s Ti is felvonulhattok a Közösségi Parknál!  

Ha Ti is részesei lennétek a motoros felvonulásnak, szívesen vennétek részt a 

felvonuláson, gyere 14,30-ra a Közösségi Parkhoz motoroddal! 

Gyere akár jelmezben, vagy öltöztesd fel traktorodat, motorodat, értékeljük! 

Jelentkezés a helyszínen, Ősi Község Önkormányzatának pavilonjában. 
 

VÁRUNK! 

 

Közösségi futás 
 

A rendezvény célja: hagyományt teremteni a nem versenyszerű közösségi futásra, nemtől és kortól függetlenül. 
 

A start előtt közös bemelegítés Kása Andrással 
az Exatlon Hungary versenyzőjével! 

 

Távok: mini táv (400 m),     hosszú táv (1,6 km). 

Regisztráció és rajtszám átvétel: 

8.00 – 8.45 óra között Ősi Község Önkormányzata sátrában a helyszínen, a rendezvény napján. 
 

START: 9.15 órakor 
 

A mozgás az egészség és a jó közérzet forrása! Kezdjük ezzel a falunapi szórakozást! 
 

 

1010 kavarás főzőverseny 
 

9.00 órától Pörköltfőző versenyre hívunk és várunk minden főzni szerető csapatot (családi, 

baráti társaságot, civil szervezetet, intézményt, munkahelyi közösséget). Nevezési díj nincs! 

Jelentkezni lehet: 2019. június 5-én (szerda) 12.00 óráig a 30/550-2499 telefonszámon, 

vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban. 
 

Jöjjön és érezze jól magát! Helyeiket a csapatok 8.00 órától foglalhatják el! 

Minden előzetesen jelentkező csapatnak 2 kg sertéshúst biztosítunk. A további alapanyagokról, 

főzőedényekről, kellékekről, valamint a kóstoláshoz szükséges evőeszközökről, poharakról, tányérokról, 

tűzifáról, gázpalackról, gázégőről, sátorról, asztalról stb. a csapatoknak kell gondoskodni! 

Az elkészített pörköltet zsűri értékeli. 
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II. TOLDI KUPA 
 

Ősinek már van egy örökös Toldija…. De terem-e még párja szűk hazájában, itt a mi 

falunkban? Van-e kihívója Toldinknak és a tavalyi győzteseknek? 

A Falunap keretében várjuk azon helyi lakosaink jelentkezését, akik szeretnék erejüket 

megmutatni, megmérettetni Toldi Kupánkon!  
 

A vetélkedő kezdete: 10.00 óra 
 

A versenyszámok:  petrencerúd-tartás, malomkő hajítás. Kategóriák: 10-14 év, 14 év felett 
 

A versenyre jelentkezni lehet: 2019. június 6-án (csütörtök) 16.00 óráig a 30/550-2499 telefonszámon, a 

Polgármesteri Hivatalban személyesen, vagy a helyszínen 09.00 óráig Ősi Község Önkormányzatának sátránál. 

A versenybíró Fekete László Ősi Község Díszpolgára, Magyarország örökös Toldi-bajnoka, 

a világ legerősebb embere! 

Nevezz be, gyere el, találkozz te is a mi Örökös Toldinkkal! 
 

 
 

 

Miénk a színpad! 
18.40 órától 

 

Váruk a jelentkezőket – gyerekeket, felnőtteket, baráti társaságokat – akik szeretnék 

megmutatni énekhangjukat, vers-, tánctudásukat! 
 

Légy bátor!           

Mutasd meg tehetséged!        

Gyere és énekelj nekünk! Vár a színpad! 
 

Jelentkezni a helyszínen az „Ősiért!” Egyesület pavilonjában lehet 14.00 órától a 

műsorszám megjelölésével – ének (karaoke), tánc, vers stb.) 
 

 
 

1010 lámpás estéje – Mert együtt lenni jó! 
 

Összefogás és összetartozás jelképeként gyújtsunk lámpásokat településünk 

születésnapján! 
 

Kérjük lakosainkat, baráti társaságokat, civil szerveződéseket, településünkre érkező 

vendégeinket, készítsenek lámpásokat (pl. egyszerűen csak tegyenek egy mécsest 

vagy gyertyát befőttes üvegbe), s hozzák magukkal rendezvényünkre. 

21 órakor ünnepélyes keretek közt mindenki meggyújthatja az általa készített 

lámpásokat, melyek elhelyezésre kerülnek egy előre kialakított helyen a további 

program időtartamára.  

Ünnepeljünk együtt! 
 

Rendezvényünkre mindenkit sok szeretettel várunk! 
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