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A viadal
A viadal egyedülálló a maga nemében. A verseny során az íjászok egy-egy települést képviselnek (5+1 fős) csapatukkal. Ennek megfelelően nincs egyéni pontszám. Az íjászok a közös győzelemért szállnak harcba, a "Legjobb íjászok városa" cím eléréséért, és a dicsőségért, mely ezzel jár. Kiemelkedő szerepet kap a
korhűség, a szellemi felkészülés, a csapatmunka, a harci jellegű célok. A győztesek, -a csapat díjazásán túl- a városaik önkormányzatának átadhatják a legjobbaknak járó díszes kerámia kupát. (Szabóné Pénzeli Erzsébet keramikus gyönyörű
munkái.)
Várunk hát minden rátermett íjászt, aki kiállna városáért és a dicsőségért ezen a
napon!

Hagyományőrző családi nap
Ez a viadal mellett egy hagyományőrző családi nap, amely a X. századi és középkori hagyományokat, valamint az íjászatot hivatott népszerűsíteni.
Ezen a napon a magyar tradíciókat helyezzük előtérbe. Magyar termékek vására,
népi játékok, X. századi hagyományok, lovagi tornák, íjászat, magyar ízek!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Célséta
Aki szeretné közelebbről megismerni az íjászverseny céljait, azt szeretettel várják a Téglás
Városi Sportegyesület tagjai, Szabó Imre elnök és a felnőtt futballcsapat tagjai egy izgalmas
programra. Az érdeklődők a vezetők segítségével körsétát tehetnek a célokhoz, megismerhetik
a szabályokat és a különleges állomáshelyeket a sportpályán és a kastély parkjában. Mivel a
kastélykerti célokhoz csak a szervezett célséta alkalmával lehet ellátogatni, ezért kérjük az
érdeklődőket, hogy a helyszínen jelentkezzenek a kijelölt gyülekezőhelyen 11 órakor!
*
Ómagyar Hagyományőrzők Csapata
A társaság örömmel csatlakozott rendezvényünkhöz, egész napos programkínálatuk során
érdekes, sokrétű és interaktív programot nyújt a téglási közönségnek. Céljuk az államalapítás
előtti magyar kultúra szemléletes bemutatása, a múltról való ismeretek terjesztése.
*
Középkori zene és tánc
A hangszerek között felcsendül : a lant, az ud, a koboz, a zurna, a "régi" tárogató, a duda, a
kaval, furulya, tilinkó, doromb, bolgár dob, az ütőgardon, és a tekerőlant.
A zenekar több évszázad szépséges viseletében jeleink meg és muzsikál a kedves hallgatóság
kedvére. A táncház sem maradhat el!
*
Moldvai zene és tánc oktatás
Jó hangulatú ebéd utáni táncházra várják a kicsiket és nagyokat az Ómagyar Hagyományőrzők
13.30-ra a színpad előtti térre. Táncos lábúak és víg kedélyűek, kicsik és nagyok! Ott a helye
mindenkinek!
*
Betekintés a honfoglalók életébe
Az Ómagyar hagyományőrző társaság színvonalas, kulturális szolgáltatást ígér az érdeklődőknek.
Hiteles és látványos, egész napos bemutatóikon a közönség betekintést kap a honfoglalás kori
ómagyar kultúrába és életmódba.
A jurtaállítást is megtekinthetik mindazok, akiket érdekel eleink építkezési módja augusztus
24-én, kora este a Sportpályán.
Bemutatják honfoglaláskori elődeink viseletét, házát, tárgyi eszközeit, fegyvereit, hitvilágát,
szokásait.
A közönség tevékeny részese lehet programuknak. Kipróbálhatja a Magyar íjat és egyéb harci
eszközöket.
*
Íjászat
Az Ómagyar Hagyományőrzők Csapata ingyenes íjászkodási lehetőséget biztosít gyerekeknek
és felnőtteknek egyaránt, az egész nap folyamán.
*

Kézműves kirakodóvásár
A nap folyamán a Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény szervezésében kézműves kirakodóvásár és bemutatók várják az érdeklődőket. A Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület kézművesei és Molnár Gábor bőrdíszműves tart bemutató foglalkozásokat.
*
Kézműves foglalkozások
Tóth Imréné óvodapedagógust és Szabó Miklós fafaragót, az óvoda munkatársát jól ismerjük
kreatív kézműves tevékenységükről és alkotókedvükről, türelmükről. Az idei íjászversenyen
kézműves foglalkozásokra várják az érdeklődőket, akik fagyöngy nyakéket készíthetnek, illetve bicskát és halacskát faraghatnak.
*
Marcsi mama konyhája
Hagyományos ételkóstolóval várja Önöket Marcsi mama konyhája. Különböző ízesítésű puliszkát kínálnak a közönségnek, Bencze Antalné Marika néni, az Idősek Klubjának tagjai és a
Szociális Gondozási Központ munkatársai. Marcsi mama konyhája jó szívvel, szeretettel hívja
Önöket az ételkóstolóra. A Nyugattól Keletre Egyesület támogatja a programelemet.
*
Népi Játszótér
A Szárnyalló Népi Játékok egész napos ügyességi próbát és szórakozást kínál. A játékok használata ingyenes a gyerekeknek.
*
Középkori lovagok
A Debreceni Történelmi Korok Hagyományőrző Egyesület tagjai „kiutat kerestek a 21. századból, hogy megmutassák a ma emberének, honnan és miből lettünk azzá, akik most vagyunk”.Viselettörténeti bemutatót, gyalogos párviadalokat, muskéta sortüzet mutatnak be. A
fellépések szüneteiben megtekinthető egy középkori katonai tábor is.
*
Mindennap nyár
14.40 –től a Pappa Pia vidám nyári dalára táncolnak a leendő 5. osztályosok, majd a téglási
zumbások lendületes bemutatóját láthatjuk.
18 órakor, a színházi előadás előtt pedig a Lesz Dance TSE középkori táncokkal szórakoztatja
a közönséget.
*
Meghalsz, banya!
A Téglási Teátristák vadonatúj bemutatóját láthatja a közönség a Sportpályán felállított színpadon. Rideg Sándor Indul a bakterház című története folytatódik tovább a vidám népi játékban. A Téglási Teátristák szeretettel hívnak mindenkit.
*
Egészségügyi szűrések
Ingyenes egészségügyi szűrésekre várják a lakosságot a védőnői szolgálat munkatársai 11-14
óráig, az erre a célra felállított sátorban.

HÍREK

Szervezők:
Téglás Város Önkormányzata
Turáni Sólyom Hagyományőrző Egyesület

Támogatóink:
Téglás Város Önkormányzata
Nyugattól Keletre Egyesület
Tiszántúli Takarékszövetkezet
Pannonia Kincse Ásványvíz
Szécsi Péter grafikus
Némeczki Tüzép
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Vállalat
EuroInternet /Internet TV/
Tóth Jánosné Piroska
Szabóné Pénzeli Erzsébet
Varga Gábor

Segítőink:
Sándor és Nagy Hangtechnika
Városi Konyha
II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Szociális Gondozási Központ és Idősek Klubja, Téglás
Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
Tóth Imréné és Szabó Miklós kézművesek
Téglás Városi Sportegyesület
Téglás Város Polgárőr Szervezete
Védőnői Szolgálat
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és rengeteg segíteni akaró jó szándékú ember és szervezet
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