Torda Táltos Ünnepe
„ Őrzők, vigyázzatok a strázsán!...”
Ady Endre

A keleti végek íjászainak megmérettetése 2009. Földanya havának 19.
napján (szeptember 19.), Tordátfalva ősi földvárában, a Fiasmál hegyén.
Torda, a Táltos évezredek hosszú során át óvta- vigyázta
nemzetünket. Illő, hogy méltóképpen emlékezzünk őseink lelkének
csillagösvény – vezérére. Jelen korunkban, amikor dicső múltunk fénye
kihunyni látszik, kiemelten fontos, hogy magyari lelkeink egymást
erősítvén új hidat verjünk elfeledett dicsőségünk és kiüresedő jelenünk
közé, melyen ősi Istenünk és dicső elődeink újra elérhetik elárvult
lelkeinket.
Szent ősi fegyverünk, az íj segítse az utat bejárnunk föld és ég között!

A szombati nap rendje:
9 óra

Íjászok gyülekezője a tordátfalvi halastónál (a sátorozás helyszíne)

9.30

Közös felvonulás a Fiasmál szent hegyére. Köszöntés, seregszemle.

10.00

A délelőtti hadiösvény közös bejárása, ismertetése, gyakorlás.

11.00

Megmérettetés

14.00

Közös ebéd ( bográcsozás )

16.00

A délutáni hadiösvény közös bejárása, ismertetése.

17.00

Megmérettetés

Napnyugtakor egy közösen leadott lövés Torda Táltos tiszteletére
20.30

Kiértékelő a tábortűz mellett a tóparton.

21.00

Pipaszívó verseny ( saját pipával rendelkezőknek! )

Tudnivalók:
Az íjászünnepen kizárólag hagyományos történelmi íjakat szabad használni, favesszőkkel!
Korhű öltözetben való megjelenés nem kötelező, de mindenkitől elvárjuk az ünnepi
alkalomhoz illő viseletet és viselkedést!
Az ünnepen résztvevőknek ingyenes sátorozási lehetőséget biztosítunk a tó partján
(fabudi, tűzrakó hely, italvásárlási lehetőség). Saját evőeszközt mindenki hozzon magával!
Az érkezés péntek estétől lehetséges a táborhelyre. Bejelentkezés a helyszínen!

Nevezési díj 15 lei, ami tartalmazza a szombati bográcsos ebédet is.
Az íjászünnep helyszínének megközelítése:
Székelyudvarhely irányából a szovátai úton indulva Szentléleknél balra térünk a Nyikó menti útra.
A harmadik falu, Kobátfalva templománál letérünk jobbra, a kavicsos útra. Innen a „Tordátfalva”
táblákat követjük a táborig (4km)
Székelykeresztúr irányából a város Udvarhely felöli végében balra térünk a Nyikó menti útra. A
második falu, Siménfalva központjában balra letérünk a Medesér felé vezető keskeny aszfaltútra.
Innen a „Tordátfalva” táblákat követjük a táborig (6km)
Kapcsolattartó személyek: Tölgyesi Béla 0744 139426

Kiss László

0741 105117

a tordátfalvi Fiasmál szent hegye

