
Ópusztaszer, az íjászat napja 
 

Méltán viseli ez a nap az íjászat napja kifejezést, hiszen az ország egyik legnagyobb 
rendezvénye, amely a hagyományápolásban oszlopos részt vállaló tradicionális íjászokat hívja 
össze egy hétvégére. Egy hétvégére, hogy együtt - méltó módon, méltó helyen - 
Ópusztaszeren emlékezzünk meg Árpád vezérünkrıl és képviseljük az íjászatot. 

Mi is az íjászat a magyar embereknek? Sport, melyet olimpiai szintre lehet csiszolni? A 
hagyományırzés kiemelkedı lehetısége? Vagy vadászati mód, mely évezredeken keresztül 
képviselte és képviseli a mai napig a vadászatot? 

Ezen a napon láthattuk, hogy az íjászat a magyar ember történelmének része. 

Hiszen számtalan hagyományırzı ember összefogásával Magyar Attila és a Nemzeti Íjász 
Szövetség szervezésében immár negyedik alkalommal rendezték meg a nyílzápor elnevezéső 
közös lövészetet, ahol közel 1600 íjász tudta egyidejőleg íját megfeszítve magasba röpíteni 
nyílvesszıjét. Megmutatta ez a nap, hogy kellı szervezés mellett milyen sokan tudunk egy 
olyan cél mögé felállni, mely a magyar íjászatot hivatott képviselni. 

Természetesen nekünk 
vadászíjászoknak az íj nemcsak 
történelmünk része, hanem a 
mai napig használt 
vadászeszköz. Így ezen a 
nagyszabású rendezvényen 
természetesnek tartottuk, hogy a 
nagyközönség elé a 
vadászíjászatot is kivisszük, az 
íjászat annyi más képviselıje 
közé. 

Így a Magyar Vadászíjász 
Egyesület és a Magyar 

Vadászíjász Szövetség közösen képviselte a magyar vadászokat ezen a hétvégén. 



Sajnos a jurta tábor szélén nem jurtát, de egy elég nagy sátrat tudtunk felállítani, ahol az 
érdeklıdık betekintést nyerhettek a vadászíjászat rejtelmeibe, testközelbıl ismerhették meg a 
vadászíjászat eszközeit és képviselıit. Sátrunkban a kiállított eszközök és kellékek mellett 
trófeakiállításunkat is megtekinthették a hozzánk belátogató érdeklıdık. A környezet 
jóvoltából a bátrabbak kipróbálhatták a fára szerelt leseket és nézhették, hogy milyen kilátás 
nyílik egy lessátorból. Nagy népszerőségnek örvendett a kiállításon fényképalbumunk is, 
amelybıl több száz boldog íjász tekintett vissza az érdeklıdıkre a terítékfotókról. 

Sok érdeklıdı volt kíváncsi, hogyan és 
miképpen tud elindulni a vadászíjászat 
rögös, de gyönyörő ösvényén. Kicsiny 
csapatunk a rossz idı ellenére hısiesen 
állta a „sarat”, és segített minden egyes 
érdeklıdınek és látogatónak. 

A rossz, esıs idı ellenére sokan jöttek 
ki a helyszínre és sokan látogatták meg 
rendezvénysátrunkat. Ezután 
elégedetten és elismeréssel nyilatkoztak 
a vadászat eme módját választó 
vadászokról, a vadászíjászokról. 

A rendezvényen a Nemzeti íjász Szövetség és a Magyar Vadászíjász Szövetség stratégiai 
együttmőködési megállapodást kötött, melynek fı célja az íjászat és az íjas vadászat 
fenntartása és hagyományainak ápolása.. 

Ez a megállapodás is rámutat arra, hogy 
a közös cél érdekében az íjászat 
különbözı területein mőködı  
szövetségek mindkét fél számára 
elınyös kapcsolatot építhetnek 
egymással. Kívánom, hogy a  
szövetségek együttmőködése sikeres és 
hosszú távú legyen.  
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