
 
 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 

  

PROGRAM 

„Középkori Kézműves Vásár rendezvény szervezése Dédestapolcsányban” 

2021.  május 29-30. 

                                                              

2021. május 29. szombat  

Speeker: Szűcs Béla 

Minden olyan rendezvényre szükség van, amely a magyar történelemből veszi a példát, azokból a dicső 

korszakokból, amikor nemcsak lélekben voltunk erősek.  

Vásártér: Látványsütés hajnaltól.   (Tóth Imre vezetésével, Szikszó)  

Büfé (délután 13 órától): Zima Béla Nyékládháza; kézműves söröket és üdítőket Fekete Pétertől lehet vásárolni.  

Vásártér: hajnaltól sülnek az étkek, malacok, csirkék. 

  

11.00 Vásártér, színpad: Johannita lovagrend bevonulása, (Mályi)  

A „Kard és Kereszt Johannita Lovagrend” (Mályi, Miskolc) korhű sátrakból tábort ver a rendezvény egy arra 

megfelelő helyszínén, és táboruk egész nap látogatható. Az odalátók számára bemutatják a korhű fegyvereiket, 

ruházataikat, védőfelszereléseiket, megnézhetik, megfoghatják az érdeklődők. Bevonulásuk az Enigma zenéjére 

nagyon látványos. A fegyvereket a táborban megnézhetik, megfoghatják az érdeklődők. A Johannita Lovagrend 

a XI. században harcolt a Szent Földön. 

 

11.20 Színpad: Polgármesteri köszöntő, megnyitó  

11.30 Színpad: Helyi Művészeti Iskolások műsora – zenekar 30 perc, néptánc 10 perc (Csomasz Brass Band, a 

Csomasz Tóth Kálmán Református AMI Felsőzsolcai Tagintézményéből. 

12.30 Színpad: Bulgáros együttes középkori zenéket játszik, a vásári hangulatot idézi elénk. (Nyékládháza)  

13.15 Ebéd (látványsütés, darabolás)  

14.30 A Cseh Vitéz - Zalányi Gyula színművész előadásában 

14.45 Vásártér: A Johannita Lovagrend interaktív történelmi előadása, harci bemutatója a közönség 

bevonásával majd a boszorkányok kiválasztása. A harci bemutatón hadi csapatmozgásokat, páros küzdelmeket 

kardokkal, csatabárdokkal, pajzsokkal, íjakkal. Boszorkány égetés. (Mályi)  

15.30 A Vagabanda gólyalábas csoport műsora 

17.00 Színpad: Nassera Táncegyesület - Hastánc előadása (Pallay Krisztina hastánc csoportja, 

Szirmabesenyő) 

Pallay Krisztina és csapata a keleti zene ritmusával és dallamával varázsol el, a csoport tánca lágy, látványos, 

elegáns, és nőies. Versenyeken nagyon nagy sikerrel szerepelt, többek között 2017-ben Autentikus Folklór 

Kategóriában – A Területi, Országos, és Európa bajnokságon : Profi kategória I.helyezés és Különdíj; Felnőtt 

kortárs: I.helyezést nyert. Felnőtt pop: I. helyezést nyert.  

 

18.00 Kiss Csaba és barátai élő koncert 

20.00 Sky Fanatic élő koncert 

 

 



 
 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

21.00 Vásártér: Főnix Tűzzsonglőr csoport tűzprodukciója  

A Főnix tűz- és akrobatacsoport akrobatikus elemekkel fűszerezett, különböző tüzes eszközön történő 

mutatványozás, - mint a tüzes bot, tüzes szárny, valamint tüzes meteor - látványos és szórakoztató show-műsor 

keretében kápráztatja el a nagyérdeműt. 

 

21.30  Tűzijáték 

 

 

 

2021. május 30. vasárnap  

11.00 Megnyitó – középpontban a gyermekek és a családok - Ugrálóvár egész nap  

11.00-13.00-ig Vásártér: Kézműves foglalkozás gyerekeknek, felnőtteknek  

 

11.00 – 12.00 Pepe Bohóc műsora és lufi show, arcfestés 

12.30 Újvári Marika operett és nóta műsora 

13.15 Versek - Zalányi Gyula előadásában 

14.00 Rokker Zsolti humorista műsora  

15.00 Színpad: Daya Show - Balázs Daniella (KÁCS) énekes, táncos interaktív bemutatója, a gyerekek 

bevonásával  

16.00 A POM POM együttes zenés gyermekműsora 

 

 

 

 

 

 

A bemutatók a Bükk-Térségi Leader Egyesület a „Leader Tudomka Falvak fejlesztése” című VP6-19.2.1.-15-2-

17 kódszámú felhívás keretében támogatást nyert 1928113212 számon nyilvántartott pályázat támogatásával 

valósul meg. 


