Falunapi meghívó
2019. augusztus 17.
(szombat)

Nagyalásony Község Önkormányzata

MEGHÍVÓ
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját államalapító
Szent István királyunk emlékéhez kötődő falunap és kenyérszentelés című
falunapi rendezvényünkre.
Programok
Programjaink helyszíne a Ludas-tó melletti szabadidőpark

07.00-08.45

„Pálinkás jó reggelt” zenés ébresztő
az Ajkai Városi Bányász Fúvós zenekarral és mazsorettekkel

09.00

Ünnepélyes megnyitó:
- Himnusz,
- A rendezvényt megnyitja Csöngei Gábor Nagyalásony község polgármestere,
- Verset mond Szalay Rozália
- Szózat

09.30

A Kinizsi Pál Általános Iskola tanulóinak és
a Nagyalásonyi Napköziotthonos Óvoda gyermekeinek műsora

10.00

Pápai Vadvirág Néptánc Együttes néptánc bemutatója

10.30

Country Sisters Noszlop táncbemutatója

11.00

Ökumenikus Istentisztelet és kenyérszentelés
- Mogetiana Vidékfejlesztő és Hagyományőrző Egyesület
íjászkodás és jurta sátor bemutatása

12.00

Nagyalásony Község Önkormányzata meghívja a nagyalásonyi és
nagyalásonyi kötődésű vendégeit ebédre

13.30-15.30

Családi sportdélután (Parasztolimpia)

15.15-16.00

Hét Csillag Kulturális és Sport Egyesület harcművészeti bemutatója és
interaktív foglalkozás gyerekekkel

16.00

Kenyeri Rábamenti Citerazenekar műsora

16.40

A somlóvásárhelyi Lyra Dalkör énekműsora

17.00

Mészáros Adrián Dominik énekes előadása

18.00

Kaczor Ferenc előadóművész fellépése

19.00

Pál Dénes előadóművész műsora

20.00

RCB (Rocklife Cover Band) együttes 90 perces populáris rock koncertje

22.00

Tűzijáték

Nagyalásony
Község
Önkormányzata

Kísérőprogramok
- Magyar Vöröskereszt Somló Térségi Program keretén belül arcfestés, sebfestés és kézműves
foglalkozások
- „ A hír a miénk!” Értékteremtő és Értékőrző Egyesület standja gyermekfoglalkoztatókkal és
reklámokkal várja az érdeklődőket. Az Egyesület vendégeként a Devecseri Foltvarró Kör
kiállítása és bemutatója
- Kézműves foglalkozás Benedek Gáborral
- Tóth Márton tüskevári fazekasmesterrel agyagkorongozás
- Csúszdás ugrálóvár és népi fajátékok Szalai Jánossal
- Lovas kocsikázás és pónilovaglás Mészáros Csabával
(a Veszprém Megyei Könyvtár és a helyi könyvtár támogatásával)
- Lufi hajtogatás és arcfestés Horváth Csabával
- Egészség megőrző program keretén belül vérnyomás és vércukor mérés a Somló Környéki
TKT egészségfejlesztési irodája szervezésében
- Boldizsár Zsolt devecseri festőművész kiállítása
Térségi (helyi) termelők/vállalkozók bemutatója:
- Murai-Kósa Katalin - (kézműves sajtok)
- Vidikum Bt. - (szörpök, lekvárok, ételízesítők)
- Sőth Imre - (friss gyümölcsök, gyümölcslevek)
- Marton Tibor – (méhész, kistermelő méz és méhészeti termékek bemutatása)
- A dákai fogyatékos otthon kézműves vására
- Fundamenta pénzügyi tájékoztatás, lakáskassza takarékkal kapcsolatban Molnárné Tokaji
Katalin személyi vezető bankárral
- Farmasi termékbemutató (vegyszermentes, parabénmentes gyógynövény készítmények
bemutatója vásárlási lehetőség biztosításával) Vargáné Csigi Melindával
A bemutató alatt vásárlási lehetőséget biztosítanak a termelők/szolgáltatók

Felhívás
Pite sütő verseny
Az otthon elkészített pitéket 2019. augusztus 17.én 10.00 óráig lehet
a helyszínen leadni.
Egész nap folyamán lesz lehetőség lángos, vattacukor, pattogatott
kukorica, jégkása fagylalt és italok vásárlására.

