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„A helyi identitás és kohézió erősítése" tárgyában  
a TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00009 számú  

„Helyi közösségek fejlesztése Apátfalván és Magyarcsanádon" című projekt 

EMLÉKEZTETŐ 

Időpont: 2021. 08. 21.  

Helyszín: Apá*alva, Lőtér 

Tárgya: Íjászok találkozója 

2021. augusztus 21-én tarto?uk az apá*alvi lőtéren az Íjászok találkozóját. A program 
megvalósításában és lebonyolításában a Bökény Népe Kulturális és HarcművészeM Egyesület, 
valamint Apá*alva Község Önkormányzata vállalt szerepet. 

A Bökény Népe Egyesület egy a honfoglalás kori kultúrát ápoló és művelő közösség. Ez az 
íjásztalálkozó pedig kiváló lehetőséget biztosíto? arra, hogy testközelből is megmutassák 
tevékenységüket. A rendezvény nyito? és ingyenes volt minden érdeklődő számára. Célunk 
az volt, hogy bárki betekintést nyerhessen eme közösség életébe, tevékenységi körébe, és ha 
valakinek tetszik amit lát, akár csatlakozhat is a közösséghez. 

Fontos kiemelni, hogy négy év kihagyás után rendezték meg újból a találkozót, mert a pálya 
területén átalakítási munkák voltak. Kihasználtuk a pályázat adta segítséget, hogy a közösség 
újbóli akMvitását serkentsük.  

A rendezvényen természetesen a főszerep a harci és modern íjak bemutatásáé, a 
honfogláskori fegyverek (ostor, bot, csatacsillag) és harcmodor kipróbálása volt, de mindezek 
melle? több kézműves foglalkozás is várta a kilátogatókat. Készíthe?ek maguknak bőrből 
karkötőt, vesszőből fonha?ak kisebb díszeket, kosárkát. Továbbá próbára tehe?ék 
ügyességüket szabadtéri népi játékok kipróbálásával is. Mivel egy környeze?udatos 
közösségről van szó ezért elsősorban természetes anyagokkal dolgoztak a kézműves 
foglalkozásokon, valamint a népi játékok is kizárólag ezekből készültek.  

A csapat minden tagja valamilyen kézműves tevékenységet  
mesterien művel, így több kézműves bemutató is volt.  
Ismertető tarto? a szappankészítő, fafaragó, bőrös,  
vesszőfonó és nyílvessző készítő, övszövő. 
A csapat felállíto?a saját készítésű jurtáját,  
melyet díszes nemeztakarókkal be is rendezek  
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Régi hagyomány, hogy a csapat támogatói, az apá*alvi emberek ilyenkor házi süteményeket 
visznek ki tálcaszámra és ajánlanak fel a találkozón részt vevőknek. A sokféle sütemény közö? 
helyi specialitások is voltak sütve, mint a lekváros kő?es, almás béles. 
A rendezvényre folyamatosan jö?ek ki látogatók, érdeklődők, családosok gyerekekkel és 
o?honos környezetben egy kellemes napot tölthe?ek el baráM közösséggel. 
Mivel az íjászok lőni szere?ek volna elsősorban, és a változatosan kialakíto? célok nagyon 
tetsze?ek nekik, kétszer is végigmentek a kialakíto? pályán. Így késő este le?, mire a csapat 
sátrat bonto?. 

 


