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Legenda 
 

 Valami egészen különleges, egyedi és látványos produkciót láthatunk a 2015. szeptember 25-én 19 órától a 
téglási Kastélykertben a Naná Színház, az Ezüstperje és a Nyíló Akác Néptáncegyüttesek közös produkciójában.      
 Az ősmagyar mitológiából merített produkció története 
egy szép mese a jó és a rossz küzdelméről. Az Ígéret - 
hegyén valamikor egy csodálatos és szerető Istennő ural-
kodott: Babba, akinek a sötétség úrnőjével egyszerre szü-
letett gyermeke, és aki rövidesen elvesztette a hatalmát.    
 És most, amikor a sötétség az úr, megjelenik a halottnak 
hitt fia az Istennőnek (a Szarvasfiú), hogy megszabadítsa 
egy varázsszó kimondásával a népét.  Vajon ki tudja-e 
mondani? És mi is az a varázsszó?      
A darab arról a korszakváltásról szól, amiben az egész 
világ most vajúdik. Gazdag asszociációra hív a történel-
münkről, barátságról, szerelemről.    
 Az előadást több helyen mutatták már be, gondolatokat, 
indulatokat kavarva. Szerettel várják a téglási közönséget 
is.              A társulat                    

Hagyományőrző Nap Kulturális Kiadványa  
Hagyományőrző Családi Nap 

Ideje: 2015. szeptember 25-26. 
Rendező: Téglás Város Önkormányzata, Szervező: 
Turáni Sólyom Hagyományőrző Egyesület Téglás 

Helyszín: Téglás Városi Sportpálya (Stadion u. 4) és 
Degenfeld kastélykert 

 
program : 
péntek este: 
18.00 - Szertűz Regös Sziránszki  József , Kiss 
György és Bakó András közreműködésével, zászlók 
felavatása.  
19.00-"A Legenda", Hajdúnánási Naná Szín-
ház, az Érmihályfalvi Nyíló Akác és az 
Érsemjéni Ezüstperje néptánccsoportok közös 
Produkciója 
21.00 - Vacsora  
Szombat: 
8.00 
 Kézműves vásár 
A Bordó Sárkány Régizene Rend vendégeket tobo-
roz szekéren a városban. 
9.30 
Látványos megnyitó /Városok felvonulása, 
Vezérfogadás,  Kurul dobkör szenzációs 
felvezetője, tüzes nyíl, fütyülő vessző/ 
10.00 
Versenykezdés és programok a nézőknek. Városok 
előljáróinak közös fotózása, zászlóik és testőrség je-
lenlétében. 
Napi látnivalók:  
• Jurta tábor, honfoglaláskori jurták 

• Állatsimogató, pónilovaglás 

• Régi szakmák 

• Íjászok  és bemutatók, próbalövések: olimpiai,       
        csigás,  magyar, számszeríj 

• Bordó Sárkány Régizene Rend emeli a hangulatot 

• Kurul dobosok harci kedv fokozó előadása 

• 11.00 Kassai Lovasíjász Iskola Bodnár Törzsének  
        íjász bemutatója 

• 12.00 Debreceni Történelmi korok egyesület :   
       csatajelenetek és életkép 

• Nádudvari szakiskola jurtás nemezes szakmai  
        bemutatója 

• Táltos Dob, Sziránszki József 

• 13.00 Ebéd a vendégeknek 

• 13.00 Az Érmihályfalvi Nyíló Akác és az  
       Érsemjéni Ezüstperje néptánccsoportok bemutat-    
       kozása 

• 14.00 Kovács Nóri (Motiva) énekel 

• 15.00 Ebéd a versenyzőknek 

• 15.00 Álmos vezér legszebb leánya viselet- és  
        szépségverseny, korhű ruhában 

• 15.20 Álmos vezér legszebb asszonya, viselet- és  
        szépségverseny korhű ruhában 

• 16.00 Gasztonyi Dániel  
        mestersolymász bemutató 
17.00 Eredményhirdetés 

•  Játékok gyerekeknek, családoknak: 
Célbadobás  
Labirintus  
Kakasfogás 
Családi vízhordás 
Amatőr  íjászat  
Trambulin 
Körhinta 

Legenda - táncos színielőadás a  
Degenfeld Kastélyban 

 
Páratlan élményben lesz részünk szeptember 25-én este. 18.00 
órai kezdettel egy ősi szertartás, a szertűz veszi kezdetét, 
melynek során a dobosok és énekesek megelevenítik az ősi 
hitvilágot, megáldják a városok zászlait és segítenek a modern 
kor emberének megérteni őseink szellemiségét. 
Ehhez kapcsolódik  19 órakor a Legenda című előadás.  A kü-
lönleges, tánc- és színházi elemeket ötvöző darab helyszíne a 
megújult, csodálatos szépségű Degenfeld-Schomburg Kastély 
előtti park . 
Tartsanak velünk egy gyönyörű környezetben megtekinthető, 
szenzációs előadásra! 
A szabadtéri előadás miatt javasoljuk, hogy kispárnát hozza-
nak magukkal. 

Az előadás ingyenes! 
 
A helyszínen lehetőség lesz 1500,- Ft értékű támogatójegy 
vásárlására, mellyel a Városok közötti íjászverseny és hagyo-
mányőrző családi nap megrendezését segítik elő a kedves né-
zők. 
 

 

Az elmúlt évben óriási sikert aratott bemutatóival 
Kassai Lajos lovasíjász, akinek lovasiskolái van-
nak az ország, sőt a világ több pontján is. A Kas-
sai Lovasíjász Iskolák Debreceni Törzsének tagjai 
jönnek el az idei rendezvényre, hogy megmutas-
sák lovasíjász-tudományukat. 
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 Tímea, Szabó 
Gergely, Ujj István, Budai Anita, Fülöp Szabolcs, 
Pálfi Ádám   

Debreceni Történelmi Korok Hagyományőrző Egyesület 
 
A történelmi hagyományőrző közösség 2010-ben alakult Debrecen városában, majd 
2014-ben csatlakozott a Debreceni Történelmi Korok Hagyományőrző Egyesület égi-
sze 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 csataje-
lenetek előadására más csapatokkal, illetve a közönség előtti fegyveres párviadalokra, 
alakzati bemutatókra. 
- a Hagyományőrző ágazatot, vagyis saját kutatás és más hagyományőrzők által felku-
tatott leletek, források alapján 
hiteles öltözetet, fegyverzetet, 
egyéb felszereléseket és tábor-
képet készítenek, melyet szak-
mai előadás keretében ismer-
tetnek meg a közönségünkkel. 
Céljuk a magyar történelem 
fent említett szegletének, így a 
magyar kultúra egyik szerves 
elemének életben tartása, be-
mutatása, 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 szá-
mára tudnak tartalmas és hasznos szabadidő eltöltést biztosítani. 
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Téglás Városi Képes Újság Kulturális Kiadványa   
Nyíló Akác Néptáncegyüttes 
 

A Nyíló Akác Néptáncegyüttes nagy múltra 
tekint vissza. Alapítója Nyakó József, aki 
hosszú ideig vezetője és koreográfusa is volt 
a csoportnak. 1981-ben azért tért haza 
Érmihályfalvára, hogy egy kis színt, egy kis 
életet, mozgást hozzon városuk kulturális 
életébe. 1985 végén már megszületett az 
első, egész estét betöltő önálló műsor. Ren-
geteg gyakorlást igénylő, igen nehéz elemeket felvonultató, botokkal előadott táncot 
járnak. A Nyíló Akác nevet 1988-ban vették fel, utalva ezzel a régió jellegzetes fa-
fajtájára. A kezdeti nehézségek ellenére kitartó munkával sikerült egy mindenki által 
becsült és szeretett csoportot összeverbuválni.  

Regös Sziránszki József 
 
Sziránszki József  2004-ben ismerkedett meg a tál-
tos dob révítő erejével. A honfoglalás korának zené-
jét szeretné feléleszteni, s megmutatni a mai kor 
emberének. Ezzel együtt szeretné megmutatni az 
akkor kor világlátását, életfelfogását, s zenei világát 
a korhoz illő hangszerekkel.  
A Regős nevet szívesen használja, és hasonul vele, 
próbálja megénekelni történelmünk fontos esemé-
nyeit, főleg a honfoglalásnak nevezett korból, és az 
azt megelőző népvándorlás koráról. Fontosnak tart-
ja, hogy ápoljuk hagyatékainkat, és azt hiánytalanul 
továbbadjuk a jövő nemzedékének.  
A tavalyi szertűznél bebizonyította énekének átütő 
erejét, varázsos hatását. Aki akkor ott volt, bizonyá-
ra most is jelen lesz a szertűznél, aki pedig tavaly 
kihagyta, idén mindenképpen tartson velünk és 
Sziránszki Józseffel egy megtisztító tűzszertartásra, felemelő élményben lesz része. 

Kurul Dobosok 
 
2009. március elején alakultak. Zenéjükkel szeretnék elérni, hogy a közönség átélje őseink csatáinak 
hangulatát és mindennapi életének pillanatait, az érzést, mint: Hajnalban feszülten figyelni az életet 
adó vadra, vagy a hazánkra törő ellenségre várva. Ló hátán vágtatva üldözni a zsákmányt, vagy bátran 
a támadóra rontani bajtársainkkal vállvetve. Nehéz nap után  csöndben nyugodt pihenésre készülni, 
fergeteges, éjszakába nyúló mulatságra, a teljesített kihívások, vagy a természethez kapcsolódó jeles 
napok ünneplésére. 
Mindezek előadására ősi és szent eszközt használnak, a zenét, és a dobot. Dobjaikat maguk készítik, 
de mellettük más hangszerek is szerephez jutnak, mint például doromb, láncosbot, tilinkó, kaval, teke-
rőlant. 

Kovács Nóri 
 
A tavalyi rendezvényen megismerhettük a csodálatos hangú Kovács Nórit, aki 
most is szívesen vállalta a téglási fellépést. 
Nóra a Balkán Fanatik, később a Motiva énekesnőjeként tört be a köztudatba. Az 
említett formációkon kívül szólókarriert is ápolgat és az oly kevés népdalgyűjtők 
táborát erősíti. Feldolgozott népdalait modern stílusban szólaltatja meg, ezért a 
fiatalabbik generáció számára is közkedvelt. Nórit az uniós elnökség hivatalos 
országimázs videójában is hallhatjuk énekelni a Balkán Fanatik kíséretében. 

Gasztonyi Dániel mestersolymász 
 
Gasztonyi Dániel bemutatójára bizonyára 
sokan várnak az idén is. 
A solymászatot munkaszerűen 18 éves korá-
ban kezdte el űzni. A bemutatókon kívül 
dolgozott kül- és belföldi filmes produkciók-
ban, fotózásokon és a környezettudatosság 
fontosságát hangsúlyozó programokban.  
A solymászat története egybeforrt a magya-
rok történetével, sőt talán még attól is régeb-
bi, a legendák korában kezdődik.  
A Magyar Solymászat 2013-ban felkerült a 
Kulturális Világörökség listájára. 

Kick-Box Thai-Box K-1. 
EDZÉSEK KEDD-PÉNTEK 18:30 

Úttör ő ut. Tornaterem 
II.Rákóczi F. Ált. Iskola 

 
IRATKOZZATOK BE FIÚK- LÁNYOK! 

Gyerek- Ifjúsági- Felnőtt csoportokba 
A beiratkozásra és első edzésre hozni kell 6000 

Ft havi tandíjat és tornaruházatot. 
Edző: Károly István Csimpi 5 danos mester  

Nyíregyházáról 

A Hagyományőrző Családi Nap  

támogatói, segítői: 
Téglás Város Önkormányzata, Czibere  Béla pol-
gármester, Dr. Gál György jegyző és Téglás Város 
Képviselő-testülete szervezőként és támogatóként 
karolta  fel a Hagyományőrző Családi Napot. 
- Téglás Város Önkormányzatának dolgozói 
- Hydroexport-Keviép Kft 
- Hajdú Takarék Takarékszövetkezet 
- Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
- HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. 
- Decathlon Debrecen Áruház  
- II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási    
  Nyelvű Baptista Általános Iskola és  
  AMI kollektívája 
- Balogh Gábor Baromfibolt, Balogh Gábor és  
  Szilágyi Márta 
- Báder Tibcsy a Sláger TV előadója 
- Bárczay Anna Városi Óvoda kollektívája 

- Barna Baromfibolt 
- Belánszky Péter 
- Bódi János és Bódi Krisztián 
- BUGA 
- COM 2 Számítástechnikai Bt 
- Czelder Attila Nemzeti Dohánybolt és Lottózó 
- Debreceni Történelmi Korok Hagyományőrző E. 
- Dudás Csaba WEB-lap készítés 
- Dudás György 
- ElCabulo Pizzéria 
- EMIR Gyros 
- Enikő Bútorbolt 
- Fejszés Imre a Bek Pál Kertbarátkör Elnöke és       
   kertbarátkör tagjai 
- Gábor Sándor Horgászbolt G&G’96 Bt 
- Gázszer Kft- Ibolya Divatház 
- Gerhardt Róbert 
- Gonda DESIGN Digitális Nyomtatás 
- Hajdúdorogi Íjász Egyesület 
- Hajdúhadház Modernkori Íjászok 

- Jászberényi Miklós Ancsa büfé 
- Kárándi Imre Membrán Üzletház 
- Karosi Turul Hagyományőrző ÍE. 
- Kelet Tex Kft Kristóf Zoltán 
- Keleti Gyepű és  Ábrán András, Györki Attila,   
  Simon György 
- Kemecsei Party Service 
- Kovács Nóri énekesnő 
- Majoros László 
- Makszim Zsolt 
- Nádudvari Kézműves Szakiskola 
- Nagy Gyula Pannónia Kincse  
  természetes ásványvíz 
- Nemzeti Dohánybolt, Piac Csemege Nagy Csaba 
- Ragyák László 
- Rezes Csaba vállalkozó, 100-as Kereskedés 
- Sigér Miklós; Sigér Pékség 
- Sipos Sándor 
- Suhaj Ferenc Zöldség-Gyümölcs 
- Szabóné Pénzeli Erzsébet keramikus 

- Szarka és Társa 
- Szilágyi Imre és neje 
- Szociális Gondozási Központ 
- Téglás Város Polgárőr Szervezet 
- TESZOLG Gazdabolt és Töltőállomás 
- Tompa Tibor Csaba 
- Tóth Anita 
- Tóth István Tóth Ker 96 Bt. 
- Turáni Sólyom Hagyományőrző Íjászegyesület 
- Univerzum Média Kft 
- Varga Gábor káposzta savanyító 
- Varga Gyula 
- Vatai Balázs 
- Városi Konyha 
- Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 
- Véndiófa Csárda Bocskaikert 
- Veresné Váradi Anikó és családja 
- www.vilagitasok.hu 
Fő támogató: Sándor László a színházi előadás és 
a programok fény és hangtechnikájának biztosítása 

Az érsemjéni Ezüstperje Néptáncegyüttes 
 

A csapat 2004 őszén alakult meg Sütő Sza-
bolcs és neje Sütő Judit kezdeményezésére. 
Sütő Szabolcs egyik alapító tagja volt a nagy-
váradi filharmónia hivatásos néptánccsoportjá-
nak, a Nagyvárad Néptáncegyüttesnek.  
A csoport vezetője elárulta, hogy ez egy olyan 
"szerelemről" szól, amely ha egyszer elkapja 
az embert és belekóstol, akkor az örökké tart. 
Véleménye szerint a néptáncosok alkotta ala-
kulat nemcsak egy egyszerű tánccsoport, ha-
nem egy nagy összetartó család, amin belül soha nem voltak ellentétek, konfliktusok, széthú-
zások. Jelenleg az Ezüstperje Néptáncegyüttes két, egyaránt 30 fős csoportból tevődik össze, 
amelyek egyike a község fiataljaiból álló felnőttcsoport, másika pedig a község iskolásaiból 
álló gyerekcsapat. 
Bárhová mennek fellépni, vagy táborozni, mindenhová magukkal viszik Érsemjén hírét, ne-
vét, igyekezvén megismertetni szülőföldjüket a világgal. Ezt mi sem igazolja jobban, mint az 
évi 35-40 fellépés, amelyen a csapat tagjai részt vesznek, öregbítvén településük hírnevét. 

A Bordó Sárkány Régizene Rend 2010 tava-
szán alakult Magyarországon. A zenekar elsősorban 
középkori világzenét játszik, mely műfajnak hazánk-
ban szinte egyetlen képviselői. Repertoárjukban Eu-
rópa dalai mellett természetesen a középkori magyar 
énekek és táncok is megtalálhatóak. Hűen ragaszkod-
nak az autentikus vonalhoz, mind a dallamvilág, a 
hangszerek, mind pedig a viselet és az előadásmód 
tekintetében.  


