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Az elmúlt időszakban egyesületünk működését 
támogatták: 

 
 

  Szár Község Önkormányzata 
 
 

* Bélápapuszta Lovasközpont 
* Csákvári római katolikus egyházközség 
* Szent Margit Általános Iskola Szent László tagiskola 
* Etyeki Fidelitas 

 

Ezúton is köszönjük, 
 hogy segítették hagyományőrző munkánkat! 

 

+++ 
 

Az újság letölthető a honlapunkról (www.vertesegyesulet.com), aki pedig 
feliratkozik levelezőlistánkra, az megkapja automatikusan, amint 

elkészül. 
 

Nyomtatott példánya megrendelhető postai úton, vagy átvehető 
székhelyünkön 

(2066 Szár, Dózsa György út 18), 
 

A nyomtatott példányok ára: fekete fehérben 250 Ft, színes nagy 
méretben 1000 Ft példányonként, ez az ár tartalmazza a postaköltséget 

is. 
 

Aki szeretne valamelyik úton-módon hozzájutni a laphoz, vagy hirdetést 
megjelentetni benne, az keressen meg minket levélben 

(vertesegyesulet.info@gmail.com),ill. 
telefonon (06-22-714-437, 06-20-951-45-809). 

 

A témánkba illő, nem kereskedelmi jellegű 
apróhirdetéseket ingyen megjelentetjük! 

 

A „VÉRTES” Történelmi Hagyományőrző Ifjúsági Egyesület Lapja 
 Cím: 2066 Szár, Dózsa György út 18, 
Tel.: 06-22-714-437, 06-20-951-45-80, 

e-mail: vertesegyesulet@gmail.com , www.vertesegyesulet.hu, 
 munkatársak: Tóth Tihamér,Tóth Edit Tímea, Szirmai Nelli, Harmath Ferenc 

 A lap körülbelül  1.000 példányban készül. 
Bankszámlaszámunk: 10918,001-00000048-55040006  

melyre támogatást köszönettel elfogadunk. 
 

Az újságnak ez a száma ingyenesen lemásolható és 
továbbajándékozható! 

 





Nyári                        táborok 
 



    Idén, immár negyedik éve rendezünk nyári táborokat, 
ahol a résztvevő gyerekeket egy hétre a középkorba 
repítjük. Főleg az általános iskolás korosztály szokott 
jönni, de volt már kifejezetten ovisoknak rendezett tábor 
is. Persze ők nem alszanak ott. 
    A táborozóinkat utána szívesen látjuk legénységünk 
soraiban az egész évi programjainkon is. A nyári, szerdai 
apródképzéseken, a várjátékokon, hadibemutatóinkon és 
a tanév közben tartandó rendszeres heti edzéseinken is. 
Aki pedig ezekre is rendszeresen jár, az előtt nyitva az út, 
hogy apródcsapatunk rendes tagjává váljon. 
   De nézzünk inkább képeket melyek minden szövegnél 
jobban beszélnek a táborok hangulatáról. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Előszilveszteri Portya 
 
 
   
 
   
 
   
 
  
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   Az idei, harmadik téli poryánkat nulla fok körüli ködös hideg, de sáros időben 
rendeztük, amire a13 legelszántabb vitézünk jött el. 
   A csapatot két részre osztottuk, így valódi versengés alakulhatott a győzelemért. A 
szabály a következő volt: Elméletben 30-30 fővel indult mindkét csapat és két felnőtt 
megfigyelő (Gazda-Pusztai Gábor, akinek már többedik alkalommal köszönhetjük a 
segítségét és jómagam) kísérte őket. Különböző feladatokat kellet megoldani a 
csapatoknak. Volt harci alakzatos csata, nyílzápor, bozótban lopakodás, sáncostrom, 
és alkonyodó erdőben zászló és ellenségkeresés. 
   Ha valaki hangoskodott, nem teljesítette elég gyorsan és készségesen a parancsot, 
kardvágást vagy „nyílvesszőt” kapott, vagy bármi olyat tett, ami egy igazi harcban az 
életébe kerülhetett, a harci létszámból levontunk egy-egy főt. Így mindkét csapat kb. 
15 fő veszteséggel zárta a napot. 
   A harc után tábortüzes kerti eszem-iszom és mulatság keretében beszéltük át harci 
élményeinket és tapasztalatainkat. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Kínál                                Apróhirdetés 
---------------------------------------------------------- 

Babáknak huszárruha 
06-22-714-437 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7db gyalogostiszti és huszár-szablya, hüvely nélkül, 
egyben vagy külön-külön, 25.000-/db, valamint régi puska 

és pisztolymásolatok. 
               06-20-498-79-56 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------- 

1806-os mintájú, fekete, gyalogsági csákó (60-as) 2db 
lőszertáska,székely kabát és mellény fekete posztóból, 

torontáli ujjas. 
06-20-775-34-02 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Keres 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A „VÉRTES” Egyesület, B jogosítvánnyal vontatható 
 lószállító utánfutót keres. 

Készpénzünk nincs, viszont kézműves műhelyünk kínálatából, csere-
üzletet ajánlunk. 

Kínálatunk az előző oldalakon megtekinthető. 
06-22-714-437, 06-20-951-45-80 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Magánjellegű, hagyományőrzéssel kapcsolatos 
apróhirdetéseket ingyen megjelentetünk! 

vertesegyesulet@gmail.com  
 

Bélápapuszta 
Lovasközpont és Fogadó 
 

- Lovak bértartása 
- Lovaglás 
- Lovasoktatás, gyerekeknek és 
   felnőtteknek 
- Póni Klub 
- Lovastáborok 
- Középkori lovagi táborok 
 
Tel/fax: 06-22-594-388 
Mobil: 06-20-345-10-35 
8088 Tabajd, Bélápapuszta 
belapa@belapa.hu 
www.belapa.hu 

 
 
 











Kulturális ajánló 
Színház 
   A Győri Nemzeti Színházban látható Gárdonyi Géza, Egri csillagok 
című regényének musical változata. Azt, a szinte kivitelezhetetlen 
feladatot, hogy miként lehet ezt a művet színpadra vinni, sikerült jól 
megoldani. 
   Természetesen szükség volt némi átdolgozásra, egyszerűsítésre, ám 
a mű lényegét sikerült megőrizni. 
   Látványos díszletekkel, jó sok harcossal és sok csatával sikerült még 
az állandóan várjátékra járó hét illetve kilenc éves fiaim tetszését is 
megnyerni, akik pedig nagyon kényesek a harci játékokat illetően. 

Zene 
   Kátai Zoltán lantművész előbányászta az 1600-as években élt 
végvári vitéz, Watthay Ferenc énekeskönyvét és újra megszólaltatta 
azt. A szerző Székesfehérvári vicekapitány volt és a vár eleste után 
került török fogságba.  
   Isztambulban írta verseit, koldulásból szerzett pénzen készítette és 
saját kézzel illusztrálta. 
   Az élete mélypontján járó költő megénekelte egy ember és egy 
nemzet tragédiáját, harcait a bűnnel szemben, de a fogságban 
megoldást is talált: Isten segítségével van jövő embernek és 
nemzetnek egyaránt. 
   Most a nagyböjtben különösen is aktuális ez a CD, ajánlom 
mindenkinek! 

Könyv 
  Ez a könyv visszaemlékezés a Gyimesi-szorosban 1944 
szeptemberében lezajlott hősies védekező harcokra, melyben néhány-
száz magyar katona egy hónapig tartotta fel az előrenyomuló szovjet 
hadsereget, a bekerítésből kivágta magát, majd hátvédként 
végigharcolta az utat egészen Németországig, ahol is amerikai 
fogságba estek. 
   Ha emlékszünk még a kommunizmusban készített háborús filmekre, 
amiben mindent elkövettek, hogy a magyar katonát befeketítsék és az 
árulókat felmagasztalják, akkor feltétlenül olvassuk el ezt a könyvet, 
hogy helyreállítsa a látásmódunkat. 
   Találunk benne hazaszeretetet, önfeláldozást, bátorságot, 
bajtársiasságot, leleményességet és mindenfélét amire napjainkban is 

nagy szükségünk van. Kiderül belőle , hogy a XX. század magyar vitéze semmiben 
nem maradt el szent Lászlótól, Hunyadi Jánostól, vagy Dobó Istvántól. 
   Ebből a könyvből meríthetünk, hogy a XXI. századiak se maradjanak el. 

TT. 
Tóth Sebestyén apród rajza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cseszneki 
várjáték
, 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
   Az elmúlt nyáron, 
 eltérően a hagyománytól, a kőbánya színpad helyett a 
várban került megrendezésre a várjáték. A változásnak 
technikai okai voltak, és sok nehézséget okozott a 
rendezőknek. 

    Nagy Ferenc várkapitány azonban minden követ megmozgatott (szó szerint), 
a várban minden lehetséges talpalatnyi helyet elsimítottak és kiegyengettek, így 
igen megnőtt a hasznos terület. Új vásárteret is készítettek, közvetlenül a várfal 
alatt. Az új helyszín hátránya volt, hogy a lovas programokról le kellett 
mondani, előnye a romantikus környezet. Az ódon falak közt nyüzsgő 
sokaságban valóban a középkorban érezhette magát az ember. 

   Amúgy a résztvevők, a tőlük 
megszokott színvonalas bemutatót 
nyújtották, és az egész vár minden kis 
zugában  lehetett valami izgalmas 
programot vagy látnivalót találni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 







 







Történelmi 
tábor, 2010 

 

Tabajd-Bélápapuszta  
(óvodásoknak is) 

július 19-23.,  augusztus 23-27. 
Jelentkezés és bővebb információ: Szabadhegy Judit, 

06-20-590-59-56, www.belapa.hu 
 

Szár 
 július 26-30. 

Jelentkezés és bővebb információ:Szöllősiné Németh Beáta, 06-20-548-32-43 
 

Kisnyalka 
 (Győr mellett) 
 augusztus 2-6. 

Jelentkezés és bővebb információ: Horváth Hajni, 06-30-520-91-82 
 

Idén három helyszínen rendezünk lovagi, ill. lovas 
táborokat,iskolás korú gyerekeknek (7-14 év) melyben 

megismerkedhetnek a középkori apródok és udvarhölgyek 
életével, 

 

Találkozhatnak az udvari élet, lovagias viselkedés, szablyavívás, az  
           íjászat, pajzshasználat, a lovaglás, valamint a lovas szablya-harc  
         és kopja-használat alapjaival. Átélhetik egy főúri udvar táborozását, 

munkáit és szórakozásait, a kézműves foglalkozásokon pedig  
       elkészíthetik saját udvarhölgy és lovagi felszerelésük darabjait. 

 
A tábor nem tanfolyam, inkább kedvcsináló! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


