
Meghívó 
 

Tisztelettel meghívjuk Önt a 2011. augusztus 6-án, Iliny Községben megrendezésre kerülő 
 

IV. Palóc Derelye/Dedelle Fesztiválra 
 

A fesztivált Iliny Község Önkormányzata, az Ilinyi Hagyományőrző Kör és a Balassagyarmati Kistérség 
Többcélú Társulása szervezi.  
 

A verseny Iliny Községben az Idősek Klubja kertjében kerül megrendezésre.  
 

A főzőverseny feltételei:  
 5 fős csapatok nevezhetnek, lehetőség szerint a csapat tagja legyen a település polgármestere vagy alpolgármestere 
 A dedellét a helyszínen kell elkészíteni, tetszőleges ízesítéssel, leginkább a településre jellemző ízekkel 
 A versenyzőknek tűzhelyet, asztalt biztosítunk 
 A dedellekészítéshez szükséges alapanyagokat, eszközöket a csapatok hozzák magukkal 
 Az elkészült ételből 15 db-t kell félre tenni zsűrizéshez az összes többi dedelle a helyszínen eladható, a bevétel a 

csapatok pénze marad 
 A dedellét az összes csapat egységes áron 400 Ft/ 6 db adhatják el 
 Az árusításhoz szükséges kellékekről a csapatnak kell gondoskodni 
 A csapatok népviseletben képviseljék településüket, falujukat, városukat  

 
 

A rendezvény hagyományteremtő szándékkal készül, egy vándor fakanalat indítunk 
útjára, melyet a nyertes csapat vihet el.  
Eddig elnyert helyezések: 
I. Szandai csapata 
II. Vanyarc csapata 
III. Iliny csapata 
 
A Zsűri az alábbi kategóriákba ítéli oda a díjakat: 

I. A legfinomabb dedelle 
II. A legszebb tálalás 
III. A legszebb népviseletes csoport 

 
 
Iliny, 2011-06-21 

Üdvözlettel: 
 
 
 

Dovicsin Ottó    Veres Béláné   
   Iliny Polgármestere       Hagyományőrző csoport vezetője 

 
Szabó Péter 

Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulás Vezetője 
  
 
 

Szeretettel várunk mindenkit! 
 



 
 

IV. ILINYI PALÓC DERELYE/DEDELLE 

FESZTIVÁL 

PROGRAMJAI 
 

A program rövid leírása: 

 10-től a csapatok érkezése, fogadása 
 11.00 Megnyitó 

A csapatok közös népviseletes bevonulása és polgármesteri köszöntő 
 Külön szeretettel köszöntjük a Lett vendégeket 
 13.oo Ebéd 
 14.00 Zsűrizés 
 15.30 Eredményhirdetés 
 13.00-tól Hagyományőrző csoportok fellépései/folyamatosan/ 
 Sok-sok meglepetés program/ Jolly és Suzy fellépése 17:00-tól/Hastáncosok/Tűz 

zsonglőrök/ Michael Jackson műsor /Este bál: zenél : Fábián Balázs/ 
 

A programok közben szórakoztató műsorok láthatók a szabadtéri színpadon 

 Palóc mesemondó mesterek furfangos meséi hallhatók/ Pál Pista bácsi/ 
 Palóc népdalok csendülnek fel dudaszó kíséretében 
 Az Ilinyi Íjászok bemutatója és az érdeklődőknek íjászati lehetőség biztosítása 
 Kisgyermekeknek különböző programok (gyöngyfűzés, bábkészítés, állatsimogatás 

és lovaskocsikázás,  Izolda népi játékai, kultúrházban: vadászkiállítás,  stb.) 
 A vállalkozó kedvű gyerekek külön asztalon próbálhatják ki a dedelle készítés 

műveleteit, folyamatát, szeretettel várjuk az óvodásokat, kisiskolásokat.  
Mindenkit szeretettel várunk augusztus 6- án szombaton az óvoda udvarban. 

Tisztelettel Dovicsin Ottó polgármester 

Támogatóink: 

 

 

 

 



Jelentkezési lap 
2011-08-06.  

 
Iliny 

Palóc Derelye/Dedelle Fesztivál 
IV. 

Település neve: ___________________________________________________________  

Fellépő csoport névsora: ____________________________________________________  

  ___________________________________________________  

  ___________________________________________________  

  ___________________________________________________  

  ___________________________________________________  

Ha a településükön Hagyományőrző csoport működik, szívesen fogadjuk bemutatkozó fellépésüket, 
minden fellépőt vendégül látunk ebédre. 
 
Hagyományőrző csoport neve:  ______________________________________________  
Műsorban résztvevők létszáma: ______ Fő 
 
Esetleges kérés: 
 _______________________________________________________________________   
 _______________________________________________________________________   
 _______________________________________________________________________   
 
Az ebéd a résztvevők számára ingyenes a kísérők részére 500 Ft 
Kísérőknek igényelt ebéd: _____ adag 
Az ebéd: 
gulyásleves: ____ adag 
töltött káposzta: ____ adag 
 

 
Nevezési határidő 2011.07.06.  

Kérjük a határidő pontos betartását!  
 

Levélcím:       
      Iliny Község Önkormányzata 

Iliny Kossuth út 17. 
2675 
Bővebb információ: 35/371-035, 20/9475508 

      E-mail: veres0911@freemail.hu 
     Kelt: Iliny, 2011-06-21 

 
                                                                                            __________________________  
                                                                                                          Vezető aláírása 


