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2014. augusztus 8., Péntek

Református templom 

 Millenniumi- és babapark

17.45  A „Szóládi Falunapok-2014” rendezvény-
sorozatának ünnepélyes megnyitása

  - köszöntõt mond és a rendezvénysorozatot megnyitja
    Rózsás Elemér polgármester

Templomi koncert a Balatonföldvári Ifjúsági 
Fúvószenekar elõadásában

19.00  A parklétesítmény ünnepélyes átadása, az ezévi 
babafák elültetése

- a szóládi Kékibolya Nyugdíjas Klub dalcsokra

- ezt követõen állófogadás és kötetlen beszélgetés a parkban

2014. augusztus 9., Szombat

A sportpálya, illetve a pincesor területén valamennyi 
elõadás és program ingyenes.

Étel és ital az egész nap folyamán a büfékben, illetve 
támogatói jegy ellenében az önkormányzati sátornál

és pincénél vásárolható.

A nap az egészséges életmód jegyében telik. 
Gyerekeknek ingyenes kvízjáték az egészséges 

életmódról. Ingyenes vérnyomás, vércukor, koleszterin, 
testtömeg index és alkohol függõség mérés.

A nap folyamán a gyermekeket ingyenes légvár,
arcfestés, kvízjáték és gyermekelõadások várják.

A vállalkozó kedvûeknek a Tabi Íjászegyesület tagjai 
mutatják be az íjászat fortélyait.

09.00  Futapest országos terepfutó versenysorozat 
„Koppány vezér félmaraton” futóversenye

  - nevezni a helyszínen lehet 5 km és 21 km távon, több
    kategóriában

10.00  Balatoni Lovas Fesztivál XXI. Kettesfogat-hajtó 
verseny

11.00  Kisszínpad: a Miniszínház elõadásában Róka 
Rudi házat épít

11.00  A Magyar Jóga Társulás rendezésében ingyenes 
jóga óra a Satyananda Yoga Magyarországon 
Alapítvány sátránál

12.00-14.30  Falunapi közös ebéd

12.30  Óvodás és kisiskolás futás (200m) a Futapest 
rendezésében

Sportpálya

13.00  Balatoni Lovas Fesztivál folytatása, vadászhajtás

13.30  Kisszínpad: Csak Manitou meg ne tudja...!

14.30  Kutya ügyességi bemutató a Dalmata Fajtamentõ 
Egyesület rendezésében

15.00  A Magyar Jóga Társulás rendezésében ingyenes 
jóga óra a Satyananda Yoga Magyarországon 
Alapítvány sátránál

16.30  Fogathajtó verseny eredményhirdetése

kb. 17.30  Pincesori bográcsozás

  - fõzõverseny az elõzetesen meghirdetett kiírásnak
    megfelelõen (a verseny zsûrizése kb. 17.00 órától)

  - a pincesori létesítmények ünnepélyes átadása,
    köszöntõt mond Rózsás Elemér polgármester  

  - Szólád község zászlós borának kóstoltatása, közben élõ
    kívánságmûsor és karaoke a Megasztárból megismert
    Pál Zolival 

(Fõzõhelyek a polgármesteri hivatalban igényelhetõk)

18.10  Honvéd Néptáncegyüttes mûsora a Junior Prima 
Primissima díjas Zámbó István vezetésével

19.00  Rokker Zsoltti, a Bumeráng humoristájának 
mûsora

19.40  Pincesori bográcsos fõzõverseny 
eredményhirdetése

20.00  Megarox társulat operettvarázsa

21.00  Falunapi fõdíjak kisorsolása 2 kategóriában

  - szóládi lakosok részére 2 fõre szóló egy hetes
    görögországi nyaralás
  - falunapi vendégek részére kb. 15000 forint értékû
    ajándékcsomag
  - a fõdíjakon felül számtalan további ajándék
    (nyereményszelvényekhez a nap folyamán a vásárlások
    alkalmával -ebéd, emléktárgyak- lehet hozzájutni)

21.30  Sógorok, a mulatós mûfaj egyik vezetõ 
együttesének elõadása

22.30  Utcabál Pál Zolival, majd hajnalban karaoke és 
kívánságmûsor

kb. 04.00  Himnusz, majd hazamennek a zenészek...

Löszpincesor

2014. augusztus 10., Vasárnap

11.00  Református istentisztelet

13.00  Római katolikus szentmise
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