
Vážení občania!

Tradičné podujatie  „Dedinská veselica“ sa uskutoční 30. júla 2022 tj. v sobotu v areáli
kultúrneho domu, so začiatkom o 15:30 hod. 

 V kultúrnom programe vystúpia:    citarový súbor z Obidu, „Kék Szivárvány“ miestny 
spevokol , folkórny súbor Boróka z Kamenice nad Hronom. 

Zaspievať si môžete  počas kultúrneho programu: Nech znie pieseň v belanskom chotári!
 s regionálnymi spevákmi: Juhász Irén, Kovács László a našou rodáčkou Smid Erzsébet
v  hudobnom doprovode prímaša Mezei Zsolta a cigánskej cimbalovej hudby. 

Vybrať  si  môžete  aj  zo  sprievodných programov.    Na 1.rybársku súťaž  o  belansko-
veselicový pohár sa môžete  zaregistrovať v sobotu o 6.00hodine  na rybníku Mária
Dvore.  Priateľský  futbalový zápas s TJ Kamenica nad Hronom si môžete pozrieť so
začiatkom o 14:00 hod. na športovom ihrisku. 

Po kultúrnom programe nasleduje  odovzdávanie čestných uznaní a odovzdávanie cien
Szép porta.

Od 20:00 hodiny sa uskutoční tanečná zábava , do tanca bude hrať Mikle Péter. 
O polnoci bude vylosovaná tombola.

Herec Bernáth Tamás, obľúbený clowndoctor detí a šašo Tomi v jednej osobe sa postará
o zábavu detí. Okrem toho ich  čaká  aj skákací hrad a zmrzlina.

Pre návštevníkov je zabezpečené občerstvenie a guláš.

Na bohatý  program Dedinskej veselice každého srdečne očakávame!

Tisztelt lakosok!

Hagyományos  rendezvényünk  a  „Falunapi  vigadalom“  2022.  július  30-án,  azaz
szombaton  lesz megrendezve a kultúrház udvarán, 15:30 ó. kezdettel.  

A  kultúrműsorban  fellépnek:  az   ebedi  citerazenekar,  a  „Kék  Szivárvány“  helyi
énekcsoport, és a Boróka - garamkövesdi néptáncegyüttes.

Szóljon  a  dal  a  Bélai  határban! kultúrműsor  alatt  énekelni  is  lehet  a  regionális
énekesekkel: Juhász Irénnel, Kovács Lászlóval és falunk szülöttével Smid Erzsébettel.
Mezei Zsolt prímás  és cigány cimbalommuzsika kíséretében.

Kísérőprogramokból is választhatnak: az I. horgászversenyre a falunapi kupáért a Mária
udvari halas tónál sztombaton reggel 6 órakor lehet regisztrálni. A helyi sportpályára
14:00  órai  kezdettel  várjuk a  kedves  focirajongókat  barátságos  fotbal  mérkőzésre,
Kövesd csapatával.

A kultúrműsort követően következik az elismerő oklevelek és a Szép porta díj átadása.



 
Az utcabál este 20.00 órakkor kezdődik, a zenét  Mikle Péter szolgáltatja. Éjfélkor lesz
megtartva a tombola húzás.

Gyerekeket   Bernáth  Tamás  színművész,  ismert  clowndoctor  és  Tomi  bohóc  egy
személyben fogja szórakoztatni. Légvár és  fagylalt is biztosítva lesz. . 

A látogatóknak frissítőről és gulyásról gondoskodva van.

A gazdag bélai vigadalmi programra mindenkit szeretettel várunk!


