Keleti Gyepű

Az Árpád- kori hagyományok őrzése, felelevenítése. Az íjászat, mint hagyomány megőrzése, átadása az utókor számára,
eleink kultúrájának bemutatása. Szabadidős programok szervezése, a népi hagyományok, a népi kultúra megőrzése, és
népszerűsítése. Fizikai állóképesség, az erőnlét fokozása, az önfegyelem és etikus viselkedés iránti készség kialakítása,
közösségépítés.
Az egyesület céljai megvalósítása érdekében: szakmai kapcsolatokat épít ki tag- egyesületekkel, és szövetségekkel,
állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, melyek segítik a z egyesület céljainak megvalósítását. Baráti körök
összefogása, kapcsolatban tartása, az íjász hagyományok bemutatási feltételeinek biztosítása, rendezvények, bemutatók,
versenyek szervezése az Árpád-kor eszközeivel, viseleteivel a hitelességre törekedve, a felnövekvő nemzedék
bevonásával.
A Keleti Gyepű története
2004. óta az országban egyedülállóan csak a Keleti Gyepű működik, az ország 3 megyéjét, Szabolcs-SzatmárBereg, Hajdú-Bihar, és Borsod –Abaúj- Zemplén megye íjászait összefogva.
Határon túli kapcsolatokkal is rendelkezünk, a Partium területéről, és Felvidékről is vannak íjász barátaink, akik
lehetőségeikhez mérten részt vesznek rendezvényeinken.
(jelen pillanatban 12 egyesülettel és közel 100 fő civil íjásszal vagyunk kapcsolatban)
A gyepű felépítése a régi hierarchia alapján épül fel:
-

vezérrel
kapitányokkal
szellemi vezetővel
harcosokkal

2004-ban alakul a Keleti Gyepű és ezzel egy időben a Nyugati Gyepű. Egy adott gyepű 3 megye íjászait fogja össze. A
gyepűk viadalokon találkoznak és mérik össze íjásztudásukat. A viadal egy különleges íjászverseny, mely négy napig tart.
Természetesen szabályozott forgatókönyv szerint, ez a Viadal Szabályzata.
Sajnos a két gyepűt kivéve további gyepűk nem alakulnak az országban, így ez a folyamat a két meglévő gyepűvel 4 éven
át folyik, majd ezt követően a Nyugati Gyepű felbomlik, és a folyamat megszakad.
A Keleti Gyepű viszont együtt maradt a mai napig, és töretlenül folytatja az akkor kitűzött célokat. Természetesen idővel
egyre több és több célt tűzött ki a közösség, melyeket végre is hajtott.
2016-ra ott tartunk, hogy az eredeti célok mellet saját minősítő rendszerünk működik, 2008. óta saját szabályokkal,
célokkal, ahol az íjász saját tudását mérheti le évről évre, mintegy fejlődését követve. Az elért eredményeket nem érem
formájában jutalmazzuk, hanem veret formájában a minősítési szinteknek megfelelően, melyeket az övére függesztve
hordhatja. az íjász.
A vereteket a vezér adja át személyesen a Gyepű Napján, mely, mintegy záró rendezvénye a minősítő sorozatnak, melyet
minden évben két minősítő viadal előz meg.
Minden évben Keleti Gyepű bajnokot avatunk, ezt a megtisztelő címet az kaphatja, aki minősítőn és gyepű napján a
legtöbb pontszámot lövi.
2004. óta Újfehértó helyszíne ilyen rendezvényeknek, ebben a helyi önkormányzat segítségünkre volt.
A Keleti Gyepű tevékenyen részt vesz a város életében, rendezvényein.
Idei évtől központjául szolgál a Keleti Gyepűnek, itt tartunk találkozókat, megbeszéléseket.
A további célok elérésben partner az önkormányzat vezetése.

