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IX. Téglási Gulyásfesztivál
Rendkívül gazdag programkínálattal várjuk Önöket az idén IX. alkalommal megrendezésre kerülő téglási Gulyásfesztiválon.
Az esemény a gasztronómiát segítségül hívva igazi közösségi élményt
kínál, ahol a tradícionális magyar étel ezerféle változatát készíthetik el a
résztvevők. Természetesen nem maradhat el a jellegzetes téglási gulyás,
melyből mindenki kaphat kóstolót, és melynek receptjét szívesen megosztják a szervezők – az interaktív receptfalról bárki elvehet egyet, de el
is helyezheti kedvenc étele leírását. A családok, baráti társaságok, intézmények, kisközösségek pedig a legjobb gulyás elkészítésében mérettethetik meg magukat.
És ezzel nincs vége a gasztronómiai élvezeteknek, hiszen ezen a napon
kerül sor a már szintén hagyománynak mondható Házi ízek versenyére
is. A Bárczay Anna Városi óvoda közreműködésével összeállított versenyen házi süteményekkel várják a vendégeket a szervezők.
A téglási Gulyásfesztivál a helyi Települési Értéktár eleme. Éppen ezért
úgy döntöttünk, hogy a rendezvényen egy csokorba gyűjtve megmutatjuk
Önöknek a többi helyi értéket is, a hagyományos kiállítások mellett interaktív bemutatók formájában. A Téglási Teátristák kreatív népi fotósarokkal várják a vendégeket. Az érdeklődők megismerhetik a híres téglási
csigapörgetőt is: a téglási szépkorúak és a Nyugattól Keletre Egyesület
együttműködésének köszönhetően kicsik és nagyok kipróbálhatják a népszerű levesbetét készítésének fázisait.
A rendezvény különlegessége, hogy két Téglás találkozik, hiszen a színpadon bemutatkoznak a kárpátaljai testvértelepülés, Téglás kiemelkedően magas kulturális értékeket hordozó művészeti csoportjai is.
A gyerekek sem fognak unatkozni. Népi játszóház, vidámpark, kreatív
foglalkozások és lufibohóc várja őket. A színpadon pedig a hajdúsámsoni
Névtelen Színtársulat szórakoztatja őket az Ilók és Mihók c. darabbal,
majd a debreceni Csicseri és Borsó Zenekar várja a kicsiket a gyermekudvarban.
A délután folyamán az ünnepi köszönőket követően a Flaska Banda muzsikál, a Debreceni Népi Együttes táncol, Kovács Nóri, a Népművészet
ifjú mestere díjjal kitüntetett énekesnő ad koncertet. A mulatós zene szerelmeseit pedig Sós Fecó és Hencsy szórakoztatja majd, az esi órákban
pedig a Slack Zenekar zenél a nagyérdeműnek. Természetesen helyi fellépőkből sem lesz hiány, hiszen Téglás bővelkedik színvonalas művészeti csoportokban. Műsort ad az Ördögmotolla Néptáncegyüttes, az Ezüst
Alkony Népdalkör, a Lesz Dance és a DFDC.
A programhoz kísérőrendezvényként szüreti felvonulás társul, melyet
Hajdúhadház és Téglás együttműködése kapcsán első ízben a két település közösen rendez meg.
A napot intézményi és civil együttműködéseknek köszönhetően remek
további programok fűszerezik: a felsoroltakon kívül lesz irodalmi teaház,
régi játékok kiállítása, virágkötészeti kiállítás és kézműves kirakodóvásár
is.
Látogassanak el rendezvényünkre, ismerjék meg ezeket a finom magyaros étkeket és a csodálatos kulturális-szellemi értékeket!

Összefonódó programok
Hajdúhadház-Téglás szüreti felvonulás
A Gulyásfesztivált megelőző napon, szeptember 8-án kerül sor a Bárczay Anna Városi Óvoda 60. születésnapjának megünneplésére. A két rendezvény szorosan öszszefonódik és egymásra épül, így a településünk minden lakosa számára gazdag
programkínálattal állunk rendelkezésre. Az
eddigiektől eltérően a kézműves foglalkozások és gyermek-előadások helyszíne az
óvoda udvara lesz, mely a rendezvényen
"Gyermekudvarként" funkcionál majd. Az
óvodában kerül sor a Régi idők játékai és
Virágkötészeti kiállítása mellett a Házi ízek
versenyére is. Szeretettel várjuk Önöket
mindkét napon!

A két szomszédos település közös szüreti
felvonulásra invitálja a lovasokat, fogatosokat és a közönséget. A menet Hajdúhadházról indul és a téglási Gulyásfesztiválon fejeződik be. Biztosak vagyunk benne, hogy
remek együttműködéssel színpompás, látványos menettel tudunk jó hangulatot varázsolni a két város utcáira.
Szervezők: Téglás Város Önkormányzata,
Hajdúhadház Város Önkormányzata, Bek
Pál Kertbarátkör,
Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Klub

Fesztiválhangulat
A Bek Pál Kertbarátkör tagjai lelkesen díszítik a település főterét és javában készülnek a
Gulyásfesztivál dekorációi is.
Kíváncsian várjuk Gulyásbácsi megjelenését is, aki a Téglási Bölcsőde, Családsegítő és
Gyermekjóléti Intézmény meghívására érkezik majd hozzánk, hogy Gulyásnéni társául
szegődjön.
A receptfal felöltöztetésében az Önök segítségét várjuk. Kérjük, hozzák el kedvenc receptjüket, s tűzzék ki a receptfalra, hogy össze tudjuk gyűjteni Téglás legfinomabb ízeit!
A Téglási Teátristák különleges fotósarkot fognak kialakítani a fesztiválon, melynek kellékeit felhasználva a fesztivál látogatói jópofa jelmezes fotókat készíthetnek magukról.

VÁROSI HÍREK
Gulyásfesztivál
2017. szeptember 9.
Gyermekudvar: óvodaudvar
9.30 Lufibohóc
10.00 Névtelen Színtársulat,
Hajdúsámson: Ilók és Mihók
11.00 Csicseri és Borsó gyerekzenekar
Gulyásudvar: Moziudvar, színpad
13.00 Szüreti fogatok érkezése
14.00 Dominus Kórus, Kárpátalja
14.20 Köszöntőt mond:
Czibere Béla polgármester
Tasó László országgyűlési képviselő,
miniszterelnökségi államtitkár
Pajna Zoltán
a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés elnöke
a meghívott települések polgármesterei
14.50 Zenél: A Flaska Banda
- Ördögmotolla Néptáncegyüttes
- Debreceni Népi Együttes
15.45 Eredményhirdetés: Gulyásfőző verseny
16.00 Kovács Nóri koncert
17.00 Eredményhirdetés: Házi ízek versenye
17.30 Ezüst Alkony Népdalkör
18.00 Kárpátaljai népzenei csoportok
bemutatkozása: Rózsa Népdalegyüttes,
Orchidea Néptánccsoport,
Pergettyű Citerazenekar
19.00 Lesz Dance

19.20 Sós Fecó és Hencsy
20.45 Slack Zenekar
22.00 DFDC
22.30 Tűzijáték
Kísérőprogramok:
Házi Ízek versenye (Bárczay Anna Városi Óvoda), csigapörgető (Szociális Gondozási Központ
és a Nyugattól Keletre Egyesület),
régi játékok kiállítása, virágkötészeti kiállítás
(Bárczay Anna városi óvoda), kézműves kirakodóvásár, helyi értékek bemutatása (Téglási
Városi Könyvtár és közművelődési intézmény),
gulyásfőző verseny, szüreti felvonulás
(Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Klub és a
Bek Pál Kertbarátkör),
Szárnyalló népi játszóház,
vidámpark, trambulin
Házi Ízek versenye zsűri: Gara Gyula mestercukrász, Vatai Imréné ny. címzetes főjegyző,
Árva Istvánné (Katika),
a Bek Pál Kertbarátkör tagja
Gulyásfőző verseny zsűri: Barta Sándorné
(Jutka), a Bek Pál Kertbarátkör tagja, Molnár
Zsolt, a Csokonai Étterem séfje,
Zacsik Tibor, a Véndiófa Csárda séfje
A rendezvény fővédnöke
Tasó László országgyűlési képviselő, miniszterelnökségi államtitkár és
Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke

Helyszínek
Szeptember 9-én négy helyszín áll a vendégek rendelkezésére:
Az óvodaudvar „Gyermekudvarként” funkcionál, itt zajlanak a jobbnál jobb gyermekprogramok: kézműves foglalkozások, lufibohóc, a hajdúsámsoni Névtelen Színtársulat Ilók és Mihók c. mesejátéka, a Csicseri és Borsó Zenekar interaktív koncertje.
Az óvoda épülete „Kiállítóudvarként” virágkötészeti és régi játék kiállítással várja a
látogatókat, és itt kerül megrendezésre a Házi ízek versenye is, melyen a finom sütik
kóstolása és megvásárlása mellett ismét lehetőség lesz közönségszavazásra is.

A Mozi előtti terület „Értékudvarrá” alakul. Itt árusítják portékáikat a kézművesek, és
itt találják meg a Téglási Települési Értéktár kiállítást is.
Ráadás helyszínként a szüreti felvonulás utcáin várjuk az érdeklődőket Hajdúhadházon illetve Tégláson egyaránt.

Barátságok
Ez a nap az együttműködésekről és a barátságokról is szól. A főző csapatok baráti
közössége mellett a közreműködők és vendégek is jó barátságot ápolnak egymással.

A főzőverseny helyszíne a Gulyásudvar lesz, azaz a Városi Mozi udvara, ahol a délutáni és esti színpadi produkciók zajlanak majd, de itt várja majd az érdeklődőket a
Vendégeink lesznek német testvérvárosunk, Affalterbach delegáltjai, Átány község
csigapörgetés és az interaktív fotósarok is, és itt lesz a trambulin és a vidámpark, vaképviselői, és nagy örömünkre szolgál, hogy elvállalták a közreműködést ukrajnai
lamint a Szárnyalló Népi Játszótér.
testvértelepülésünk, Téglás művészeti csoportjai is.

Téglási
gulyás
Önök is segíthetik
rendezvényünk
sikerét
500,- Ft értékű
támogatójegy
megvásárlásával, melynek fejében egy tányér ízletes téglási babgulyásra invitáljuk
Önöket. Jegyek az
információs pultnál kaphatók, az
önkormányzat
munkatársainál.
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