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Hagyományőrző Nap Kulturális Kiadványa
Ez a rendezvény a viadal mellett egy hagyományőrző családi nap, rengeteg látnivalóval és
programmal, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.
Ezen a napon a Magyar tradíciókat helyezzük
előtérbe. Magyar termékek vására, magyar népi
játékok, X. századi hagyományok, középkori játékok, lovagi tornák, igazi magyar ízek, magyar
zenék.

Részletes program:
2016 augusztus 25. csütörtök

•

18 órától a Lovasíjász film vetítése a Városi Moziban

•
•

2016 augusztus 26. péntek

•
•
A legkisebb gyerektől a legnagyobbakig, mindenki meg- •

találja a maga játékát. Fából körhinta, vagy hordólovaglás? Itt mindent megtalálsz. És ha elég talpraesett vagy
és szereted a kihívásokat, akkor itt van neked - a paintball mintájára- a legújabb őrület világszerte: a csapatíjászat. Vajon ki lesz a legjobb te és a haverjaid, vagy a
csajok, akikről sosem hitted volna?

12 órától érkezés, táborverés a csapatoknak
15 órától, gyakorlási lehetőség
18.30-19.30 vacsora a jelenlévőknek
19.38, naplemente, Szertűz gyújtás, melynek során őseink előtt rójuk le tiszteletünket, egy lélekemelő szertartás során, melynek idei vendége és vezetője
Majercsik János Oguz és barátai. A szertartás során, egyebek mellett, kiosztásra kerülnek a nyírfa
ágacskák, azok számára, akik a tűz által szeretnék
közvetíteni üzenetüket, kívánságukat a Teremtő felé.
• A szertartás részeként Mónus József távlövő világbajnok 150 méteres lövéssel gyújt meg egy szalmabálát
az egybegyűltek tiszteletére a Degenfeld kastélykertben.

Az íjászat iránt érdeklődők, megcsodálhatják az
íjászokat, azok viseletét, a látványos és mozgalmas célokat, kipróbálhatják az íj kezelését. Ezen
túl látványos íjász és lovasíjász bemutatók színesítik majd a napot.
• A Téglási Íjász Egyesület harcosai szintén részt
vesznek az éjszakai tüzes-nyilas bemutatón.
Életre keltjük Mátyás király idejének mindennapjait. Középkori táncok, gyönyörű táncos lányok,
duhajkodó lovagok és bohóckodó udvari zené- • 21 órától, a Sárkánylányok látványos tűzzsonglőr
előadását láthatják.
szek várják a bámészkodókat.

Magyarország legszebb ragadozó madarainak 2016 augusztus 27. szombat
bemutatójával várjuk az érdeklődőket, egy mestersolymász előadásában.
• 8.00 tól későn érkező csapatok bejelentkezése, csapatbeosztások ismertetése
Végül egy különleges, szabadtéri zenés táncos • 9.30 látványos megnyitó, melynek során felvonulelőadással zárjuk a napot, Degenfeld kastély udnak a résztvevő városok, lovasok, vendégszereplők.
varán, a gyönyörű és hatalmas platánok árnyékáMajd a honfoglalás korának megidézésére követkeban.
zik a vezérfogadás, melynek része a fütyülős veszszős távlövés, és a tüzes nyilas napkoronggyújtás.
Légy hát a vendégünk erre a napra,
Majd a köszöntők következnek és a Himnusz,
érezd magad otthon e kis hazában!
Kovács Nóri előadásában.
• 10.15 versenykezdés,
A nézőket napközben a következő programok szórakoztatják:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Régizene Rend lovas kocsin invitálja a helyszínre a
várost.
9.00 - tól Nádudvari szakiskola jurtája és szakmai
bemutatója látható
Majercsik János Oguz és barátai dobolnak.
10.00 - tól 16.00 óráig íjcsata, ahol minden lelkes
érdeklődő kipróbálhatja a paintballhoz hasonló íjász
játékot.
10.15 - től a Pergő Hagyományőrző Műhely Sárkányverő Játéka
Közben, Mátyás korabeli életképpel ismerkedhetnek
az érdeklődők a Crux Alba Középkori Hagyományőrzőknek köszönhetően.
Lovagi bajvívással szórakoztatnak a Debreceni
Történelmi Korok Hagyományőrző Egyesület
tagjai.
Középkori táncokat láthatunk két gyönyörű lány a
Deja Vu Dance tánccsoport és a Bordó Sárkány
előadásában
Az érdeklődők kipróbálhatják a tradicionális és
olimpiai íjászat tudományát.
A vendégek számára lovas kocsis városnézésre lesz
lehetőség.
Korabeli ételekkel csillapíthatják étvágyukat azok,
akik idő közben megéheztek (lángos, tócsni egyéb)
Meghívott vendégek számára tálalnak honfoglalás
kori jurtában a Karosi Turul Hagyományőrző Egyesület tagjai
13.00 Kovács Nóri énekel
13.00 ebéd a versenyzők és meghívott vendégek
részére.
13.30-tól íjász majd közvetlenül utána lovasíjász
bemutató, a Kassai lovasíjász iskola Bodnár Törzsének előadásában
16.00 Solymász bemutató
17.00 Bordó Sárkány Nagykoncert
18.00 Eredményhirdetés
20.00 órától, zenés táncos színi előadás "Csillag
vagy Liliom" címmel, a kastélykertben a Hajdúnánási Naná Színház előadásában.

8.00 - tól kézműves vásár. A Bordó Sárkány

Crux Alba középkori hagyományőrzők
Küldetésünknek választották a magyar történelem egyik legszebb korszakát megidézni (1458-1490), Hunyadi Mátyás uralkodónk dicsőséges éveit. Szeretnénk a táborunkkal egy szeletét bemutatni az Európa szerte méltán híres zsoldos seregéből.

Óriási sikert aratott bemutatóival Kassai Tímea, Szabó Gergely, Ujj István, Budai
Lajos lovasíjász, akinek lovasiskolái van- Anita, Fülöp Szabolcs, Pálfi Ádám
nak az ország, sőt a világ több pontján is. A
Kassai Lovasíjász Iskolák Debreceni
Törzsének tagjai jönnek el az idei rendezvényre, hogy megmutassák lovasíjásztudományukat.
A törzs 2008-ban alakult 13 fővel.
Edzéseiket Debrecen dél-keleti részén a
Szeged utcai horgásztó melletti területen
tartják.
Céljuk a lovasíjászat népszerűsítése, megőrzése, és továbbadása az utókor számára.
Tagok: Bodnár István törzsfő
Krizsán Gábor, Tar Zoltán, Szabó Balázs,
Budai László, Koleszár Árpád, Koleszár

Debreceni Történelmi Korok Hagyományőrző Egyesület
A történelmi hagyományőrző közösség 2010-ben alakult Debrecen városában,
majd 2014-ben csatlakozott a Debreceni Történelmi Korok Hagyományőrző
Egyesület égisze alá. Választott történelmi koruk a 15. század vége, Mátyás király
uralkodásának utolsó 10 éve 1480-1490 és még az utána levő 10-20 év is egészen
1510-ig. Egyaránt próbálják képviselni az országban:
- a Haditorna ágazatot, vagyis gyakorlati edzések révén próbálnak felkészülni
csatajelenetek előadására más csapatokkal, illetve a közönség előtti fegyveres
párviadalokra, alakzati bemutatókra.
- a Hagyományőrző ágazatot, vagyis saját kutatás és más hagyományőrzők által
felkutatott leletek, források alapján hiteles öltözetet, fegyverzetet, egyéb felszereléseket és táborképet készítenek, melyet szakmai előadás keretében ismertetnek
meg a közönségünkkel.
Céljuk a magyar történelem fent említett szegletének, így a magyar kultúra egyik
szerves elemének életben tartása, bemutatása, és minél több mai emberhez való
eljuttatása oly módon, hogy az a szakmai kritériumoknak is megfeleljen. Nagyon
fontosnak tartják továbbá a gyerekekkel, a fiatalsággal végzett tudatos ismeretátadási folyamatot, amivel minél több gyerek számára tudnak tartalmas és hasznos
szabadidő eltöltést biztosítani.

Téglás Városi Képes Újság Kulturális Kiadványa
játékost) a kiesett fél levegőbe emeli az kezét - jelezve a kiesést, saját bázisterületére megy. Itt várakozik, míg csapattársai
közül valaki “fel nem támasztja” vagy a játék véget nem ér. A
Az ország első akció-íjász játéka, melyhez nincs szükség fejlövés illetve az íjat eltaláló lövések nem számítanak találatnak, így azok esetén a találatot kapott fél nem számít kiesőnek.
íjásztudásra, bárki kipróbálhatja.
Több kiesett játékos esetén a legkorábban kiejtett játékos fog
“feltámadni”.
Alap szabályok:
Minden játék 15 perc, ezen kívül tartunk egy 5-10 perces felké- A nyílvesszők folyamatos pótlásának érdekében a játékosok
szítést és a játékszabályok ismertetését minden új játékos részé- elhagyhatják a csatateret, összeszedni azokat. A vesszőt szedő
játékosra ugyanazok a szabályok érvényesek , mintha a biztonre.
A csatatéren egy időben 6-8 játékos tartózkodhat (2x3 fő vagy sági zónában tartózkodna. (nem lőhet és nem lőhető). A pályán
kívülre esett nyílvesszőket a kiesett játékosok is visszadobálhat2x4 fő), esetenként a játékmester.
ják a biztonsági zónába a folyamatos játékmenet érdekében.
A cél: az ellenfél összes csapattagjának kiejtése.
A csatateret bármilyen okból elhagyó játékos csakis a saját báFontos szabályok:
zisterületénél térhet arra vissza!
A 18 év alatti játékosoknak a teljes védő felszerelés viselése
kötelező a csatatéren, 18 év felett a maszk viselése kötelező, az A játékos feltámasztása: Kiesett csapattársat kétféleképpen lehet újra játékba hozni:
egyéb védőfelszerelés használata szabadon választható. A
maszkot a csata idejére kötelező becsatolva tartani!
A játékosok csak a szervezők által biztosított felszerelést hasz- Bármelyik csapattárs kézzel kiüt egy pontot a saját térfelén felnálhatják.
állított szivacs táblából.
Az íjászok NEM lőhetnek el sérült, vagy hiányos nyílvesszőt,
Bármely még játékban lévő csapattag elkap egy felé repülő
(pl. Hiányos vagy sérült szivacsfej, tollazás stb.) és minden
nyílvesszőt úgy, hogy annak szivacsfeje nem érinti őt.
esetben azonnal jelezni kell az észlelt meghibásodást, rongálódást a játékmesternek, aki azonnal gondoskodik a sérült eszköz
cseréjéről. A sérült felszerelés balesetet okozhat!
Vessző nélkül tilos elsütni az íjat!
A játékmestert illet minden végső döntés joga a játék folyamán.

ÍJCSATA a lakosságnak

Csillag vagy liliom
A darab Árpád-házi Szent Margit történetét kíséri végig,
születésétől - haláláig. Szenvedélyes sorsok, nagy szerelmek és őszintén hitt egyéni igazságok ütköznek benne. A
magyarság mindmáig legnagyobb csodája ez a történet,
amely a mi közös történelmünk. A zenés előadásban életekre, sorsokra látunk rá, és a XXI. század legnagyobb
kérdése (a saját spiritualitásunkhoz való viszony) kérdez
vissza ránk általa. Vajon tényleg többek lennénk, mint
majmok esendő utódai? Milyen utakon, és hová vezet az
emberi élet?
Jegyek elővételben augusztus 24 - 26 –ig megvásárolhatóak a Polgármesteri Hivatalban 700 -Ft-ért. Az előadás
megkezdésekor 1.000 -Ft a jegy ára.

A CSATA MENETE:
A csapat: Minden csapat tag eldönti, hogy melyik csapatban
szeretne részt venni. Egy csapatban minimum 3 - maximum 5
fő lehet.
Csatatér: A csatatér 2 egyenlő részre oszlik, közepén a biztonsági zónával. A térfelek egymással szemben helyezkednek el,
amelyen a játék ideje alatt csak a csapattagok és a játékmester
tartózkodhat.
A játék: A játék elkezdéséhez minden csapattagnak fel kell sorakoznia a saját csapatának bázisán várva a Játékmester jelét.
Ezután mindenki a biztonsági zóna határához fut, hogy felkapjon egy íjat. Csapatonként 10 db nyílvesszőt helyezünk ki a
fedezékek tetejére. Ha ezek elfogytak, a játékosoknak maguknak kell gondoskodnia az utánpótlásról :) Egy játékos maximum 2 db nyílvesszőt tarthat magánál egy időben.
A csata menete: Ha bárki találatot kap, (a szivacsfej érinti a
A Bordó Sárkány Régizene Rend 2010 tavaszán alakult Magyarországon. A zenekar
elsősorban középkori világzenét játszik, mely műfajnak hazánkban szinte
egyetlen képviselői. Repertoárjukban Európa dalai mellett természetesen a
középkori magyar énekek
és táncok is megtalálhatóak. Hűen ragaszkodnak az
autentikus vonalhoz, mind
a dallamvilág, a hangszerek, mind pedig a viselet
és az előadásmód tekintetében.

A Sárkányverő
elnevezésű (nem csak) szabadtéri játék
koncepciója az európai, közép-ázsiai népek hősmítoszai közül a "lányrabló sárkány" történetek ismert sémáira épít. Ezek
szerint egy gonosz sárkány elrabol egy
lányt, általában a király lányát, akit játékonként a kiválasztott 8 hősnek kell kiszabadítania. Ennek során a hőst alkalmi
társai, mitikus lények segítik. A hős a sárkány fejének/fejeinek levágása után megmenti a lányt, majd feleségül veszi.

A Hagyományőrző Családi Nap

∗

támogatói, segítői:

∗

Téglás Város Önkormányzata, Czibere Béla
polgármester, Dr. Gál György jegyző és Téglás Város Képviselő-testülete szervezőként és
támogatóként karolta fel a Hagyományőrző
Családi Napot.
Téglás Város Önkormányzatának dolgozói
Véndiófa Csárda Bocskaikert
Hydroexport-Keviép Kft
Hajdú Takarék Takarékszövetkezet
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.
NASATEX Kft. Enikő Bútorbolt
Pannónia Kincse Ásványvíz
MAMI CSEMEGE Privát Max
Sigér Klán Kft.
Sándor László a színházi előadás és a programok fény és hangtechnikájának biztosítása
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II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola
Balogh Gábor Baromfibolt, Balogh Gábor
és Szilágyi Márta
Báder Tibcsy a Sláger TV előadója
Barna Baromfibolt
Ép-Trend Bau Kft Belánszky Péter
COM 2 Számítástechnikai Bt.
Czelder Attila Nemzeti Dohánybolt és Lottózó
Dudás Csaba WEB-lap készítés
Dudás György
ElCabulo Pizzéria
EMIR Gyros
Fejszés Imre a Bek Pál Kertbarátkör Elnöke
és kertbarátkör tagjai
Gábor Sándor Horgászbolt G&G’96 Bt.
Gázszer Kft- Ibolya Divatház
Gonda DESIGN Digitális Nyomtatás

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

A Szárnyas Sárkányok Utcaszínházi Társulat, mely csapat
tűztánccal, tűzzsonglőrködéssel és tüzes produkciók létrehozásával foglalkozik.

Hajdúhadház Modernkori Íjászok
Jászberényi Miklós Ancsa büfé
Kárándi Imre Membrán Üzletház
Karosi Turul Hagyományőrző ÍE.
Kelet Tex Kft Kristóf Zoltán
Keleti Gyepű, Györki Attila, Kiss György
Kemecsei Party Service
Kovács Nóri énekesnő
Lukács Farm
Majoros László
Makszim Zsolt
NAZCA Laci bőrdíszmű
Nádudvari Kézműves Szakiskola
Ragyák László
Rezes Csaba vállalkozó, 100-as Kereskedés
Sipos Sándor
Suhaj Ferenc Zöldség-Gyümölcs
Szabóné Pénzeli Erzsébet keramikus
Szarka és Társa Bt.
Szilágyi Imre és neje
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Szociális Gondozási Központ
Téglás Város Polgárőr Szervezet
TESZOLG Gazdabolt és Töltőállomás
Tóth István Tóth Ker 96 Bt.
Tóth Jánosné Piroska
Turáni Sólyom Hagyományőrző Íjászegyesület
Univerzum Média Kft
Varga Gábor káposzta savanyító
Városi Konyha
Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
www.vilagitasok.hu

