09.00 hod.

5. júna 2019 – streda
Vlastivedná súťaž (Tech. inkubátorový dom)

09.00 óra

2019. június 5. – szerda
Honismereti verseny (Technológiai inkubátorház)

17.00 hod.

11. júna 2019 – utorok
Stretnutie speváckych zborov (kultúrny dom)

17.00 óra

2019. június 11. – kedd
Kórusok találkozója (kultúrház)

21. júna 2019 – piatok
15.00 hod. Slávnostné zasadnutie OZ
Odovzdávanie ocenení starostom obce
16.30 hod. Ukladanie vencov pri pamätnej tabuli Gyulu Rudnayho
Vystúpenie speváckeho zboru Korona
II. ročník výstavy detských prác
„Putovný maliarsky štetec Gyulu Rudnayho“

15.00 óra
16.30 óra

2019. június 21.– péntek
Ünnepélyes képviselőtestületi ülés
Polgármesteri díjak átadása
Koszorúzás Rudnay Gyula emléktáblájánál
Korona énekegyüttes fellépése
II. Gyermekfestmények kiállítása
„Rudnay Gyula vándorecset“

2019. június 22.– szombat

22. júna 2019 – sobota

12.30 hod.
13.00 hod.
15.00 hod.

18.00 hod.
18.30 hod.
19.30 hod.
20.00 hod.

12.30 óra
13.00 óra

Ekumenická bohoslužba v reformovanom kostole
Otvorenie autorskej výstavy obrazov
Marty Vajdovej a Istvána Dušíka (kultúrny dom)
Slávnostné otvorenie XVIII. Dní obce
(areál za kultúrnym domom)
Kultúrny program:
Účinkujú: deti MŠ, žiaci základných škôl,
spevácky zbor Sajó hangja, Rómsky program,
hostia z Alsózsolce, tanečná skupina
Napsugár, folklórny súbor Haviar
Vyhodnotenie súťaže „Plešivecký kotlík“
Hudobné vystúpenie The Roads
Tombola
Večerná zábava – hrá skupina Freon

15.00 óra

18.00 óra
18.30 óra
19.30 óra
20.00 óra

22. júna 2019 – sobota, sprievodné podujatia
Plešivecký kotlík, remeselnícky trh, nafukovacie
atrakcie, jazda na poníkoch, maľovanie na tvár

17.30 hod.

7. júla 2019 – nedeľa
Vystúpenie Tanečného divadla Ifjú Szivek

Ökumenikus istentisztelet a református templomban
Vajda Márta és Dušík István művei tárlatának
ünnepélyes megnyitója (kultúrház)
A Pelsőci Községi Napok ünnepélyes megnyitója
(kultúrház mögötti tér)
Kultúrműsor :
Fellépők: óvodás gyermekek, helyi alapiskolák
tanulói Sajó hangja kórus, Roma program,
alsózsolcai vendégek, Napsugár tánccsoport,
Haviar folklór táncsoport
„Pelsőci bogrács“ verseny kiértékelése
The Roads zenekar koncertje
Tombola
Utcabál a Freon zenekarral
2019. június 22. – szombat, kísérőprogramok

O občerstvenie bude postarané! / A frissítőről gondoskodunk!

Prajeme Vám príjemnú zábavu...
Kellemes szórakozást kívánunk...
Zmena programu vyhradená / Műsorváltozás lehetséges

Pelsőci bogrács, kézműves vásár, felfújhatós atrakciók,
lovaglás, arcfestés

17.30 óra

2019. július 7. – vasárnap
Ifjú Szivek Táncszínház fellépése

