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Pösei Sárkányvadászat 

2. program 

 

Sikeres Sárkányvadászatot szervezett a Szőlőfürt Egyesület Gyöngyösfaluban 2019. június 1-jén a TOP-

5.3.1-16-VS1-2018-00012 számú, Kőszeghegyaljai identitás – Megyei kohézió című projekt 

támogatásával. 

 

A Szőlőfürt Kulturális, Hagyományőrző és Természetvédelmi Egyesület rendezte meg a helyi értéknek 

nyilvánított Pösei Sárkány Legendájára alapozott szabadtéri rendezvényét, a Pösei Sárkányvadászatot, 

amely az idén a TOP pályázat támogatásával továbbfejlesztve új programelemekkel bővült. 

 

1867-ben az egykori Nagypöse településrész szőlőhegyéről hazafelé menet a gazdák sárkányt véltek 

látni ill. hallani egy öreg fűzfa odujában. A másnapra bagollyá változott sárkány kiűzésének nem 

mindennapi történetét lejegyezte a község korabeli krónikása, így az korrajzként máig fennmaradt. Az 

Egyesület a legendára alapozva egy több állomásból álló, játékos akadályversenyt rendez immár 

harmadik éve a szőlőhegyen, Pösei sárkányvadászat néven.  

Az idei évben továbbfejlesztettük a programot. A rendezvény központja új helyszínen, a 

Boszorkányáztató dűlőben, a helyi természetvédelmi oltalom alatt álló famatuzsálem, a kétszáz éves 

körtefa szomszédságában került felállításra. Itt gyülekeztek a sárkányvadászok, azok a gyöngyösfalui, 

lukácsházi, környékbeli családok, akik az idei évben először bevezetett előzetes email-es regisztrációnak 

köszönhetően előre lefoglalhatták indulási időpontjukat. A startnál mindenki megkapta az útlevelét, azt 

a leporellót, amely a legenda szövegét, a bejárandó útvonal térképét és a fejetlen sárkány képét 

tartalmazta. A lebonyolításba az idén először támogatóként bekapcsolódó LukácsHázi Boszorkányok a 

sárkány ellen sárkányfűvel (kis zacskóba csomagolt gyógyfüvekkel) látták el a vadászokat, akik 

tízpercenként indultak útnak. A szőlőhegy emblematikus pontjain elhelyezett állomásokon játékos 

próbákat kellett kiállniuk, volt sárkánykeresés bekötött szemmel, tárgyak tapintás alapján történő 

felismerése a sárkány odújában, a legenda szavainak elmutogatása, „sárkány spartan futás” és a 

különböző baglyok hangjának felismerése mellett azt is ki kellett találni, hogy melyik bagoly lehetett 

valójában a pösei sárkány. A sárkány mellett a vadászat sem maradt ki a témák közül, a Berek-völgye 

Vadásztársaság hivatásos vadászai szintén ott voltak az útvonalon és a szarvasok, őzek trófeáival 
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kapcsolatban osztottak meg érdekes ismereteket a résztvevőkkel. Az egyes állomásokon megoldott 

faladatokért sárkányfej matricákat kaptak a csapatok, amiket a menetlevélbe, a sárkány testére 

ragasztottak. A célba érkező vadászok felmutatták menetlevelükben az immár hétfejűvé változott 

sárkányt. Jutalmuk egy sárkány medál, egy ampulla pösei sárkányvér (vörösbor) és egy tál gulyás volt. 

A rendezvény programkínálatát bővítettük kiegészítő programokkal. A vágtató sárkányok, a lovak 

tulajdonságait, 21. századi szerepét ismerhették meg az érdeklődők a Marton Szállás rendhagyó 

lóbemutatóján. A sárkányok utódaival, a fenséges ragadozómadarakkal az Őrségi Nemzeti Park 

Igazgatóság munkatársainak bemutatóján lehetett találkozni. A Holdfényliget színpadán bemutatásra 

került a legendából készült zenés darab a Szent Márton Templom Kórusa előadásában, majd a Ziránó 

Színház Kelekótya haramiák című bábelőadása zárta a napot. 

A június 1-jén megrendezett program a korábbiak továbbfejlesztett változata 3 km-es útvonalon hét 

állomást helyezünk el, ahol aktivistáink a helyi értékekhez kapcsolódó feladatokat oldatnak meg a 

résztvevőkkel. Egy feladat megoldásáért egy sárkányfej jár, cél a sárkány hét fejének összegyűjtése. A 

versenyre családokat, baráti társaságokat vártunk és hívtuk a szomszéd település csapatait is. 

 

Gyöngyösfalu méltán büszke a Pösei Sárkány legendára, a legendára vonatkozó ismeretek, a 

családokat, civil egyesületeket megmozgató, közös kikapcsolódást nyújtó Sárkányvadászat segít a 

hagyományok tovább adásában. 

 


