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Célunk az előttünk álló rendezvények népszerűsítése. Két olyan programot is kínál a város az 
elkövetkező két hétben, amely számos és különleges, ritkaságszámba menő látnivalót tartal-
maz. Mindkét rendezvényt Téglás Városi Önkormányzata szervezi. Az egyik a már több éve 
megtartott és sikeres Gulyás Fesztivál, a másik egy teljesen új kezdeményezés, egy Városok 
közötti íjászverseny és hagyományőrző nap. 
Ez utóbbiról szeretnénk többek között szót ejteni a lapnak ebben a külön kiadásában. 
 
Mitől különleges ez az íjászverseny és mitől hagyományőrző? 
Évek óta rendez a helyi íjászcsapat, versenyeket a Degenfeld Kastélykertben, melynek mindig 
is támogatója volt az Önkormányzat és a Kastély tulajdonosa. Egy olyan sportról, hagyomány-
őrző tevékenységről van szó, ami a magyarság X. századi gyökeréig nyúlik vissza. E rendez-
vények legfőbb szereplői maguk az íjászok és családjaik voltak. Ebben az évben a Téglási 
Hagyományőrzők gondoltak egyet, bővítették korábbi hagyományaikat, és az íjászversenyből 
- egy remek ötlet kapcsán - látványos, számos programot kínáló rendezvényt szerveztek. 
Egyik különlegessége, hogy az íjászok immár nem maguk kedvtelésére lőnek, hanem váro-
sukat, településüket képviselik. Ez egy teljesen új kezdeményezés Magyarországon. A résztve-
vőket, ennek megfelelően a települések zászlajával delegált csapatok képviselik. Így a nézők-

nek lehetőségük van kedvenc településüknek szurkolni, valamint betekinthetnek a hagyo-
mányőrző íjászat varázslatos világába. Az íjászokon is nagyobb a teher, hiszen komoly a cél: 
Városukért kell kiállniuk. 
Kelet-Magyarországról 14 város jelezte részvételi szándékát, többek között Debrecen,  
Nyíregyháza, Miskolc, a három legnagyobb város a környéken. 
 
Másik különlegessége, hogy immár nemcsak íjászverseny kerül megrendezésre, hanem egy 
látványosságokat felvonultató hagyományőrző családi nap. Ennek célja, olyan színes kulturá-
lis program biztosítása Téglás Város lakosai számára, amely a hagyományainkra épül, amely 
nem mindennapi és nincs párja a környéken. 
Az ötlet mellé nagyon sokan mellé álltak. Az Önkormányzat támogatásán túl nagyon sok vál-
lalkozó és magánszemély is hozzájárult ahhoz, hogy ez a rendezvény ebben a formájában 
megvalósulhasson. Így sikerült olyan különleges programokat is idehozni, mint a világhírű 
Kassai Lajos által tartott lovasíjász bemutató, kinek módszere immár Hungarikum. Ő a világ 
számos országában tart rendszeresen bemutatókat, oktatásokat. Ezen túl látványosnak ígérke-
zik a Gasztonyi Dániel mestersolymász által bemutatott produkció, melyen Magyarország tíz 
legismertebb ragadozó madarával találkozhatunk reptetés közben. A Bordó Sárkány zenekar, 
mely remek középkori stílusban játszott zenéjével varázsol hangulatos világot a felállított X. 
századi sátrak köré. Ki nem maradhat a korántsem teljes felsorolásból Kovács Nóri, a Motiva 
zenekar énekesét, melynek zenéi egyaránt lenyűgöznek fiatalt, öreget, hiszen előadásában szép 
magyar népzenét modern feldolgozásban hallhatunk viszont. 
Egész nap magyar termékeket forgalmazó kézműves vásárral találkozhatunk majd a X. századi 
harcosok és díszletek között. 

A rendezvény megnyitója látvány és hagyomány: 
Egy egészen különleges hangulattal és látványvilággal  kezdik a versenyt az íjászok. Céljuk, 
hogy a résztvevő városok versenyzői és a nézők is érezhessék, hogy egy rangos esemény 
résztvevői. Ebben egyrészt városok közötti viadal, másrészt történelmi kor a megjelenítésére 
számíthatunk. Bemutatják a résztvevő városokat valamint  láthatják a Vezér fogadását. Így 
zajlott ez valahogy a X. században is. Ha egy rangos eseményre érkezett egy GYULA 
(parancsot osztó fővezér) vagy KENDE (nagytiszteletű szellemi vezér), akkor azt illő tisztelet-
tel kellett fogadni. 
Ennek megfelelően, a városok zászlós, lovas bemutatkozó felvonulása után (9.30), szertartásos 
keretek között méltó módon fogadják az íjászok a Keleti Gyepű Vezérét. E fogadás során egé-
szen látványos fütyülő nyílvesszőket és lángoló nyilas napkoronggyújtást is láthatnak a nézők. 
 
Mit tudhatunk a Keleti Gyepűről? 
Ez Kelet Magyarország legnagyobb hagyományőrző Íjász szövetsége, mely három megye 
(Hajdú, Szabolcs és Borsod) hagyományőrző íjászainak tevékenységét hangolja össze, szabá-
lyozza és tartja egyben. Ennek a szövetségnek választott vezetője, (Vezére) régóta Györki 
Attila, akinek köszönhetően ez a szerveződés ma egyedülálló Magyarországon. A szervezet 
működéséről, életéről sok információt találhatunk a www.keletigyepu.hu honlapon. 
 
Hogyan folytatódik a rendezvény a megnyitó után? 
Az események a téglási Sportpályán párhuzamosan mindkét füves pályán zajlanak majd. A 
hátsó füves pálya lesz a verseny helyszíne. Az itt kialakított kilátókról követhetik nyomon az 
eseményeket az érdeklődők. 
A szervezők igyekeztek látványos és akciódús feladatokat kitalálni a versenyzőknek, melyek 
leküzdése még a gyakorlott íjászok számára is meglepetést fog okozni. Többek között készí-
tettek egy olyan műlovat, nevezzük Szélvésznek, mely teljes mértékben utánozza a ló mozgá-
sát. A ló honfoglalás kori nyereggel és kengyellel van ellátva, szívderítő látványa ellenére ko-
moly kihívás megülni és nyílvesszővel célba találni a hátáról. Lesz lengő cél, mozgó cél, távo-
li cél, ezek közül minden érdeklődő megtalálja a kedvére valót. 
Az események másik helyszíne az első füves pálya és a Gomba környéke. Itt láthatjuk majd a 
különböző bemutatókat, itt lesz a vásár valamint az ebéd és a kóstoló is. Ennek különlegessé-
ge, hogy egy fennmaradt X. századi recept alapján készült ételt fognak készíteni a szakácsok. 
A kétféle ételből, az érdeklődők kóstolót kérhetnek, hogy megízleljék a honfoglalás korabeli 
ízvilágot. Az ételeket a Karosi Turul Hagyományőrző Íjász Egyesületnek köszönhetjük. Ezen 
felül természetesen hagyományos ízvilággal is találkozhatunk majd, Jászberényi Miklós jóvol-

tából, aki korabeli fűszereket felhasználva, de mai szájízünk szerint készít majd finom ebédet 
az ebédelni szándékozóknak. 
 
Mitől lesz családi, ez a nap? 
A családias hangulatú, magyar hagyományoktól, zenéktől tarkított rendezvénytől. Így indulhat 
útjára, hagyományteremtő szándékkal, a környéken először. Jöjjön el mindenki, akit érdekel-
nek a gyökereink, a múltunk, hiszen ahogy a mondás is tartja: múlt nélkül nincs jövő, gyökér 
nélküli fának levele sincs. A családok pedig a legfontosabbak, hiszen a család a társadalom 
alap pillére. Ezért a programok között családi vetélkedőt, és népi játékokat felvonultató gyer-
mek sarkot, is találhatnak az érdeklődők. Ebben aprók és nagyok is kipróbálhatják ügyességü-
ket a hihetetlenül furfangos és érdekes népi játékokon keresztül. Ezt segítik az óvodapedagó-
gusok és a Hajdúdorogi Íjász Egyesület. 
A Téglás Városi Képes Újság által gyerekeknek meghirdetett rajzverseny munkáit is megte-
kinthetik az érdeklődők. 
A nap során értékes ajándékok kerülnek kiosztásra. Reméljük ez is meghozza a kedvét min-
denkinek. A nap főnyereménye egy Fujitsu Siemens digitális fényképezőgép. 
Az eseményről, a részt vevőkről, szereplőkről, nézőkről, egy videó anyag készüli, mely bárki 
számára elérhető lesz DVD-n vagy a Youtubon.  
 
Néhány gondolat a péntek esti Szertűzről! (augusztus 29 este) 
Nagyon fontos szakrális, vagyis szellemi része ez a hagyományőrző íjászatnak. Ahogy min-
denki tudja, hogy a japán harcművészetek fontos része a testi edzésen túl a mentális, szellemi 
felkészülés, úgy kevesen tudják, hogy így volt ez a honfoglaló magyarok esetében is. A test 
mindennapos edzésén kívül a magyar harcosok és köznép fontos támasza a táltos és a sámán 
volt. A táltos volt az, aki a dobjával a tűz körül lévőket segítette az elrévülésben. Ezért is hív-
juk Szertűznek. A táltos segítője a táltos paripája, a dob, melyet meg kell etetni parázzsal 
ahhoz, hogy szárnyaljon. A parázs hatására megfeszülő dob telt hangjára és a táltos torokhan-
gú énekére, dalára tudtak az emberek elrévülni, a szellemvilágba kalandozni, a harcokra felké-
szülni, vagy éppen a gondoktól megszabadulni. Az íjászok minden nagyobb rendezvénye előtt 
vagy után, napfordulók esetén szokás ez, melyet követve tisztelegnek a régi idők és őseink 
emlékei előtt. Akinek kedve van megnézni a szertartást, azt kérjük legnagyobb tisztelettel te-
gye, hiszen ez egy szent tűz, mely régi idők hagyományait őrzi. 
Kívánsághordó nyírfa ágacska, melyet a szertartás végeztével a forró parázsba téve (és nem 
dobva) kérhetjük őseinket, és Istenünket egy önzetlen kívánságunk teljesítésére. Ennek során 
egy halkan kimondott kérésünk találhat meghallgatásra, ha megfelelően alázatosak voltunk a 
régi hitünk szerint. 

Hagyományőrző Családi Nap  

Támogatói, Segítői 
Téglás Város Önkormányzata Czibere Béla 

polgármester, Vatai Imrén Címzetes Főjegyző 

Asszony, Szentpéteriné Zeller Edit Vezető 

Főtanácsos Asszony, rendező és fő támogató-

ként karolta fel a Hagyományőrző Családi 

Napot. 

- Téglás Város Önkormányzatának dolgozói 

- Sándor László Hangtechnika 

- KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft 

- Tóth István 

- Kárándi Imre Membrán Üzletház 

- Kárándi Imréné Rózsika 

- Teszolg Gazdabolt és Töltőállomás 

- ElCabulo Pizzéria 

- www.vilagitasok.hu 

- Suhaj Ferenc Zöldség-Gyümölcs 

- Barna Baromfibolt 

- Szilágyi Imre 

- Jászberényi Miklós  Ancsa büfé 

- Czelder Attila Czelkon Fortuna Bt. 

- Nemzeti Dohánybolt, Piac Csemege -  

 Nagy Csaba 

- Rezes Csaba vállalkozó, 100-as Kereskedés 

- Karsai Sándor Zöldség-Gyümölcs 

- Gábor Sándor Horgászbolt G&G’96 Bt 

- Gerhardt Róbert 

- COM 2 Számítástechnikai Bt 

- Bárczay Anna Városi Óvoda kollektívája 

- II. Rákóczi Ferenc Baptista Általános és  

Alapfokú Művészeti Iskola 

 

- Városi Könyvtár és Közművelődési  

 Intézmény 

- Városi Konyha 

- Téglás Város Városellátó Szervezete 

- Nagy Gyula Pannónia Kincse természetes 

 ásványvíz 

- Szabóné Pénzeli Erzsébet keramikus 

- Varga Gábor káposzta savanyító 

- Sigér Miklós; Sigér Pékség 

- Kissné Szathmári Piroska Diplomás Ápoló 

- Kiss Viktória Anna 

- Fejszés Imre 

- Téglás Város Polgárőr Szervezet 

- Hajdúhadház Modernkori Íjászok 

- Nádudvari Kézműves Szakiskola 

- Véndiófa Csárda Bocskaikert 

- Hajdúdorogi Íjász Egyesület 

- Keleti Gyepű  

 Ábrán András, Györki Attila, Simon György 

- Enikő Bútorbolt 

- Belánszky Péter 

- Karosi Turul Hagyományőrző ÍE.  

- Debreceni Történelmi Korok  

 Hagyományőrző Egyesület  

- Veresné Váradi Anikó 

Téglás 

 

 

Családi napon belül amatőr íjászverseny 12.00-től 12.30-ig: Nevezni 29-én pénteken 12.00 óráig lehet a szerkesztőségben, illetve augusztus 30-án 12.00 
óráig a verseny helyszínén (3 fős nevezés) A család minden tagjának: apa, anya, gyermek, egy-egy vesszővel kell célba lőni, a legtöbb pontot lövő családok 
nyernek. (Az első három helyezett családot díjazzuk) 
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Játékok nyereményekkel  
Három nyíl játék! Főnyeremény egy  
FujiFilm FinePix digitális fényképezőgép! 
 
A játékmenet: szerezz meg a verseny napjának leforgása alatt három tárgyat: egy bronz, 
egy ezüst és egy arany nyilat.  Ha mindhármat megszerzed, tedd őket egy borítékba, 
amelyen rajta van a neved és címed, majd add át a pontozóasztalnál ülőknek. A nap végén 
mindet felszúrjuk egy céltáblára, egy íjász rálő bekötött szemmel, akinek borítékját elta-
lálja azé lesz a fényképezőgép. 

 
Bronz nyilacska megszerzése: 

Írd le rovásírással helyesen az alábbi kis 
ábrába azt, hogy „ Keleti Gyepű”! Vágd 
ki és hozd magaddal a verseny napján. 
8.30 és 9.30 között keresd meg a Keleti 
Gyepű Vezérét és add oda neki. Kapsz 
tőle cserébe egy bronz nyilacskát. Az idő-
pont betartására figyelj mert később már 
csak jó szót kapsz, nyilacskát nem. 

Ezüst nyilacska megszerzése: 
Nézd meg Kassai Lajos táncos íjász be-
mutatóját 11.00 órakor, számold meg, 
hány vesszőt lő ki egy csapásra. Keresd meg újfent a Gyepű Vezért és mond meg neki, 
hány vesszőt láttál kiröppenni. Cserébe kapsz tőle egy ezüst nyilat. 

Arany nyilacska megszerzése: 
Szerezd meg a táltostól. Tőle nyilacskát csak ebéd után (13.00) kapsz, és csak akkor, ha 
meg tudod neki mondani, hogy mi is igazából a mesében szereplő Táltos paripa, amit pa-
rázzsal kell etetni.  
*************************************************** ******************* 

Rajzverseny gyerekeknek: Készíts rajzot vagy festett képet egy X. századi magyar lovas 
íjászról, vagy berendezett sátor belsejéről. A rajzodat tedd egy borítékba melyen rajta 
van a neved, címed, és juttasd el az újság szerkesztőségébe augusztus 29 déli 12.00 óráig. 
(A beérkezett rajzokat kiállítjuk a versenyen. Minden rajz készítője ajándékot, valamint az első 
helyezett egy pizza jegyet kap ajándékba. Eredményhirdetés 11.00 órakor)  
 

*************************************************** ********************** 
Kérdezz – felelek játék! 
 

1. A Motiva zenekar „Tánc” című videójában valahol, az énekes Kovács Nórit cifra szűrös 
legények táncolják körül. Kérdés: Hányan vannak? 
2. A zenekar  „Boldog születésnapot” című videó klipjében valahol a tortán egy számot lá-
tunk  gyertyából. Kérdés: mennyit ? 
3. Sorolj fel a fentieken kívül még legalább három zeneszámot, melynek videóját megtalál-
tad a youtubon.   
4. Film készül Kassai Lajosról. A film előzetesét megtalálhatod a youtubon. Ebben szerepel 
egy mondat: „lóra ültem, hogy világot lássak”. Hogyan folytatódik? 
5. Az interneten található egy videó, 2012-es OTP világkupáról, melyen Kassai Lajos a  
videó 7. percében repülő korongokat lő el. Kérdés: hányat?  
( A helyes megfejtést küld be az újság szerkesztőségébe egy üres borítékban, névvel, címmel 
ellátva, augusztus 29,  déli 12 óráig. A  helyes megfejtők nevét tartalmazó borítékokat,  au-
gusztus 30-án, a fehér zászló közelében szétszórjuk. A Vezér fogadásnál (9.30) miután a vezér 
kilövi fütyülős nyílvesszőit zászló irányába, a  vesszőjéhez legközelebb lévő három borítékot 
megkeressük. Tulajdonosak egy-egy pizza-jegyet kapnak ajándékba.)  
*************************************************** *********************** 
10 kérdés a honfoglalás korából verseny. A válaszokat írd egy papírra, tedd egy boríték-
ba melyen rajta van a neved, címed, és juttasd el az újság szerkesztőségébe augusztus 29-
én déli 12.00 óráig. (Az első három helyes megfejtő egy-egy pendrivot kap ajándékba. Ered-
ményhirdetés 11.00 órakor) 
� Mi a neve a Hét Vezérnek?  
� Mikor volt és hogy végződött a Pozsonyi csata?  
� Mi az a Gyepű?  
� Milyen részekből áll egy nomád íj?  
� Mi a neve a felajzott, (készenlétben lévő) íj tárolására szolgáló toknak?  
� Sorolj fel három fűszernövényt a x. századból  
� Mi a nemez?  
� Ki volt a Kende és a Gyula?  
� Hogy hívjuk a X. századi fejfedőt? 
� Mi a csillagösvény?  
 

Mit kell tudnunk Kassai Lajosról? 
Kaposváron született, foglalkozása íjkészítő, a modern kori lovasíjászat megalapítója, a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend tisztikeresztjével kitüntetett. Négy Guinness Világrekordot állított fel és minden eddigi 
lovasíjász versenyt megnyert. A világ számos országában tart bemutatókat és edzéseket, ennek köszön-
hetően ma már Amerikától, Új Zélandig számos országban hódít ez az új sport. Idén rendezték meg 22 
ország részvételével az 1. Nyílt Kassai Lovasíjász Világbajnokságot Magyarországon. 
A Kassai módszer immár Hungarikum, és az egyetemi oktatásba is bevezették. Életéről film készül, mely 
várhatóan idén kerül bemutatásra. 
Munkásságát megtekinthetjük a Youtubon a Duna TV arcélek című műsorában.                       

Ki az a Kovács Nóri? 
A Motiva Zenekar énekesnője. Régi székely és magyar népdalokat dolgoznak fel modern hangszerelés-
sel, megőrizve azok hangulatát népi jellegét. Teljesen egyedi fülbemászó a zenéjük, aki meghallgatja, 
szinte azonnal beleszeret. Legismertebb számuk közé tartozik a Tánc, és a Boldog Születésnapot címűek, 
melyekben talán a legszebb jókívánságokat éneklik meg, melyet minden magyar ember kívánhat. Vidám 
hangvételű számaik: aki kettő az nem három, a repülj madár repülj, valamit az örök Szerelem Szerelem 
című dalok. Aki nem ismeri őket, annak érdemes a youtubon meghallgatni a zenéjüket, garantáltan nem 
fogja kihagyni eztán a szombat esti (17.00) koncertet. 

Városok közötti hagyományőrző  
íjászverseny és családi nap 
 Ideje: 2014. augusztus 30. 

Rendező: Téglás Város Önkormányzata 
Helyszín: Téglás Városi Sportpálya (Stadion u. 4)  
Szombati program: 
8.00 Kézműves vásár 
9.00 Bordó Sárkány Régizene Rend zenekar szórakoztatja a 

közönséget a sportpályán 
9.30 Látványos megnyitó, városok felvonulása, a Keleti  
 Gyepű vezérének fogadása 
10.00 Regös Sziránszki József táltos dobolás éneklés. Verseny 

kezdés. 

10.30 Lovagi torna középkori bemutató 
11.00 Kassai Lajos balkezes-jobbkezes és táncos lövész   
bemutatója 
11.15 Olimpiai és csigás íj bemutató 
11.45 Angolszász íjászok bemutatója 
12.00 Családi amatőr íjászverseny, Bordó Sárkány zenél 
12.30 Solymászbemutató, Magyarország ragadozó madarai.   
13.00 Ebéd,  

Az újságban meghirdetett játékok eredményhirdetése  
13.30 Lovagi torna középkori bemutató 
Honfoglalás kori étkek kóstolása vendégeknek 
13.45 Japán hagyományőrző íjászat bemutató 
14.15 Bordó Sárkány Régizene Rend zenekar  
15.00 Kassai Lajos lovasíjász bemutatója 

16.30 Verseny eredményhirdetés 
17.00 Motiva zenekar koncertje 

Napközben folyamatosan zajló programok 
- Kézműves vásár 
- Családoknak: lovas kocsikázás - városnézési lehetőség 
- Gyerekeknek: póni lovaglás, ugráló, arcfestés, ügyességi és 

népi játékok  
- Íjásztatás  
 - „Tedd magad próbára - Árpád vezér legjobb íjásza: célba 

lövés 15 méterről értékes helyszíni nyereményekért!  
- Nádudvari Kézműves Szakiskola bemutatója 
 
Kutyát és egyéb kisállatot a rendezvény területére behozni                   

                         TILOS!  

Meghívó 
Téglás Város Önkormányzata tisztelettel hívja Önt és 

kedves hozzátartozóját 
a 2014. szeptember 13-án megrendezésre kerülő 

VI. Téglási Gulyás Fesztiválra. 
Helyszín: Városi Mozi udvara (Téglás, Kossuth u. 63.) 

 
PROGRAMOK: 
7.00-13.00 óráig Gulyás Főzőverseny 
A zsűri elnöke: JENEI TAMÁS 
 TV PAPRIKA SÉFJE 
A zsűri tagjai:   
- GÖNCZI  MÁRIA  ÉVA  
a Média Provincia Kulturális Egyesület elnöke 
- DÁNIELFY  ZSOLT  
a Debreceni Csokonai Színház művésze 
9.00-13.00 óráig Gyermekprogramok 
 „Hétszínvirág játszóudvar” 
- óvodapedagógusok vezetésével 
 „A zene mindenkié” mottó jegyében a Hajdúhadházi 
Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munka-
társai közreműködésével szórakoztató programok gyermekek 
és felnőttek részére. 

9.00 -20.00 óráig 
A Bek Pál Kertbarátkör Egyesület Termékkiállítása a Bárczay 
Anna Városi Óvoda aulájában. 
10.00-18.00 óráig Kézműves udvar iparművészek 
részvételével a Városi Könyvtár és Közművelődési 
Intézmény szervezésében. 
11.00 óra SZÜRETI FELVONULÁS  
A TELEPÜLÉS UTCÁIN  
11.00 órától Motoros felvonulás 
11.30 órától Veterán autók felvonulása 
12.00 órától Szüreti fogatok felvonulása 
 
Résztvevők:  
-Bek Pál Kertbarátkör Egyesület 
-Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Klub 
-Dr. Radnóczi Ferenc Kertbarátkör Hajdúhadház 
-Debreceni Old Timer Club 
-Téglási és Hajdúhadházi motorosok 
 
13.00 óra a Szüreti felvonulás résztvevőinek fogadása A 
Mozi udvarban 
  
14.00 óra A Városi programsorozatot megnyitja és köszöntőt 
mond: CZIBERE BÉLA polgármester 

 14.30 óra A Főzőverseny eredményhirdetése 
 15.00-20.00 óráig „ ZENE-TÁNC SHOW KAVALKÁD”  
 15.00 óra LESZ DANCE TÁNC ÉS SPORTEGYESÜLET 
                 (Debrecen) modern tánc műsora 
                 DFDC (Téglás) 
16.00 óra A Téglási Amatőr Színpad és a  
Valcer Táncstúdió előadása 
17.00 óra Népzenei és néptánc műsor 
18.00 óra KARCAGI  NAGY  ZOLTÁN  ÉS ANDI  operett és nóta 
műsora 
19.00 óra Az Ezüst-Alkony Népdalkör és vendégeinek 
meglepetés műsora 
20.00 óra Sztárvendég: 
 FENYŐ MIKLÓS   
és táncosainak előadása 
21.00 óra TÜZIJÁTÉK  
21.30 -24.00 óráig Szabadtéri bál zenél a SLACK  ZENEKAR  
 
A nap folyamán kirakodó vásárral, étellel, itallal várjuk az 

érdeklődőket! 
 

   Czibere Béla s.k.   Vatai Imréné s.k. 
      polgármester   címzetes főjegyző 

VI. Téglási Gulyás Fesztivál  
- Gulyás ételek főzőversenye  
Nevezés: 2014. szeptember 11-én  12.00 óráig írásban, 
a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, Szentpéteriné  
Zeller Edit vezető-főtanácsosnál (Nevezési díj nincs!!) 
Tüzelőről, sátorról, 1 db asztalról és 1 db lócáról a szer-
vezők gondoskodnak. 

A főzőverseny kategóriái: 
gulyás étel 
népi, tájjellegű gulyás étel 

 
Az elkészült ételeket 3 fős zsűri értékeli. 
A zsűri figyelembe veszi a főzés körülményeit, az íz 
harmóniát, a hagyományosságot, a sátor díszítettségét, a 

tálalást és az öltözetet is. 
Díjazás: 
I. díj 30.000 Ft értékű ajándékutalvány 
II. díj 20.000 Ft értékű ajándékutalvány 
III. díj 10.000 Ft értékű ajándékutalvány 
 
Értékes különdíjak is átadásra kerülnek. 


