3 . Torda Táltos Ünnepe
2011. szeptember 24.
„ Alattad a föld, feletted az ég, benned a Létra...”
Weöres Sándor

A keleti végek íjászünnepe Földanya hava 24. napján

Tordátfalva

ősi földvárában, a

Fiasmál hegyén.

Torda Táltos újra szólítja jó magyar szívű-lelkű íjászait, hogy az
őszi napfordulón a sötétség erői ellenében bizonyságot tegyenek
Isten és ember előtt! Őseikre emlékezünk, barátok körében
ünnepelünk a régiek módjára: síppal-dobbal, eszem-iszommal a
tábortűz körül, íjászattal, ostorozással, birkózással és más egyéb
virtusokkal…
8-9 óra

Íjászok gyülekezője a FIASMÁL lábánál, a Jurta körül

9 óra
Közös felvonulás a Fiasmál szent hegyére. Köszöntés,
seregszemle, majd a délelőtti és délutáni hadiösvény közös bejárása.
1 óra gyakorlási idő a céloknál.
11 óra

Íjászok megmérettetése

14 óra

Közös ebéd ( bográcsozás )

16 óra

Íjászok megmérettetése

Napnyugtakor egy közösen leadott lövés Torda Táltos tiszteletére
20 óra
21.00

Kiértékelő a tábortűz mellett a tóparton.
Pipaszívó verseny ( saját pipával rendelkezőknek! )

…Tábortűz melletti vigadozás amíg a bor és a jókedv kitart…

Tudnivalók:
Az íjászünnepen kizárólag hagyományos történelmi íjakat szabad használni, favesszőkkel!
Minden résztvevőtől elvárjuk az alkalomhoz illő jelenlétet! A korhű, vagy magyaros
öltözetben való megjelenés kötelező, öltöztessük lelkünket és testünket is ünneplőbe!
Az ünnepen résztvevőknek ingyenes sátorozási lehetőséget biztosítunk a Fiasmál
lábánál. Saját evőeszközt mindenki hozzon magával!
Az érkezés péntek estétől lehetséges a táborhelyre. Bejelentkezés a helyszínen!

Nevezési díj 20 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

0755 191002

