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-5%-5%

a loVagi felSzereléS: a tegez
Íjat már az ősember is használt, a nyílvesszőket pedig már ekkor is egész biztos 
összefogták valami módon a szállításhoz. Meglepő, hogy a legegyszerűbb nyíltege-
zért mégsem az őskorba, vagy az őserdei primitív törzsekhez kell utazni, hanem a 
középkori Nyugat-Európába, Robin Hood világába... (folytatás a blogon)

edzőtáBor kiSnyalkán 2010 júni. 20.
A fagyos, hideg télben jólesik visszaemélkezni a nyári edzőtáborok izzasztó csatái-
ra és izgalmas élményeire. Az alábbi képek Kisnyalkán készültek, ami egy fantasz-
tikus táborozás emlékeit elevenítheti fel emlékeinkben, de csak azoknak akik ott 
voltak.... (folytatás a blogon)

előSzilVeSzteri portya filmforgatáSSal

Sikeresen megtartottuk az előszilveszteri portyánkat, melyet tulajdonképpen egy 
filmforgatás köré rendeztünk. Különböző jelenteteket vettünk fel a havas tájon mí-
nusz 5 fokos hidegben, ami a forgatókönyv szerint egy érdekes középkori történet 
fog elmesélni... (folytatás a blogon)

CSizma árak, CSizma CSere-feltételek

Új csizmák árai: Gyerek csizma ( 34-ig ) 18.000- Felnőtt ( 35-43 ) 30.000-
Nagy ( 44-től ) 33.000-
Az általunk készített csizmákat, nagyobb vásárlása esetén, visszavesszük, ill. be-
számítjuk az új lábbeli árába.... (folytatás a blogon)

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: info@vertesegyesulet.hu
Honlap: www.vertesegyesulet.hu

Munkatársak: Tóth Tihamér, Szirmai Nelli, Rossel Ildikó, Rossel Gergely
 A lap megjelenik körülbelül 1.000 példányban 2 havonta.
Bankszámlaszámunk: 10918,001-00000048-55040006 

melyre támogatást köszönettel elfogadunk.
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Ha internetáruházunkban vásárol, 

most 5% kedvezményt adunk!

Tárcsa pajzs 14.000 Ft
Végvári tarsoly 7.000 Ft
Vitézes tarsoly 4.000 Ft
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Február 19. 
Pápai Huszáregyesület éves 
közgyűlése

Március 11. 
1848-49 emlékezete Kerper Pé-
ter fotókiállításának megnyitója a 
könyvtár folyosóján (a Történel-
mi Napok fényképanyagából)

Március 15. 
Városi ünnepség, megemléke-
zés az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc 162. évfordu-
lójára 

Május 29. 
Hősök napi megemlékezés Bő-
sárkányban

Május 29. 
Hősök napi megemlékezés 
Tapolcán

Február16-21. 
Balassi emléktúra 
Lovas túra Kisnyalka-Salföld-
Kisnyalka útvonalon.

Február 19. 
Balassi nap Salföldön

Február 24 
Egyesületi éves közgyűlés, Szár

Március 7-18. 
Óvodai huszárbemutatók

Március 15. 
Bicske, 1848-as bemutató és 
játszóház

Április 26. 
Tavaszi Mustra 
Fegyvernök próba 
Apród és fegyvernök-avatás

Április 29.-Május 1. 
Fraknói várjáték

2011. február 4-5-
6.(p-v) 
Radetzky Aka-
démia, Sümegi 
Varistálló

Február 12. 19h 
Huszárbál, Mo-
gyoród, Gödöl-
lői út. 77. Ring 
Fogadó

EsEménylista

VíVáSedzéS minden héten:
Csütörtök 15h 

csákvári plébánia
Péntek 16h 

Bicske, Szent László ált. iskola

www.papaihuszar.hu 
huszar@papaihuszar.hu

Magyar Királyi  
Kardforgatók Rendje 
Honvéd Szondi György SE
Információk: 06705901113 

www.kardforgatok-szfvar.hu
Február 21. 

Székesfehér-
vár 
ARÉV Sport-
csarnok 
Budo fest 
harc–művé-
szeti gála

Február 14. 
Székesfehérvár  
Balassi emléknap

Bakonyi Poroszkálók  
Hagyományőrző- és  

Sportegyesület
www.bakonyiporoszkalo.fw.hu

csepinpeter@freemail.hu

Február 14. hétfő 
Balassi nap, Várpalota,  
Nagy Gyula galéria

Július 15-17  
Csobánc

Július 22-24  
Sárvár

Augusztus 5-7  
Várpalota

Augusztus vége  
Buda elliberata

www.magyarhuszar.hu
szetibi@vipmail.hu

Bethlen Gábor  
Hagyományőrség

www.bethlenhagyomanyorseg.hu
info@bethlenhagyomanyorseg.hu

Február 17. 
Balassi Bálint Gimnázium 
Rendhagyó történelemóra

Április 30 - Május 01. 
Fraknó (A) Várfesz-
tivál

Május 20-22. 
Tatai Patara

Május 27-29. 
Château de Jehay (B)

Július 16-22. 
Bethlentől Rákócziig, 17. századi 
menetelés Kassáról Sárospatakra

Július 23-24. 
Bethlentől Rákócziig Sárospatak

Augusztus 27-29. 
Château d’Herbeumont,

www.vertesegyesulet.hu
info@vertesegyesulet.hu
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intErjú 
Somogyi győző

nyomokat hagytak benne az állatok, 
és a hozzájuk tartozó szagok, 
élmények. 
 Később, hogy újra közel 
kerülhessen az állatokhoz, 
lovászfiúnak állt, és ekkor még 
álmodni sem mert saját lóról, de ezt 
az időszakot mégis mostani élete 
kezdetének tekinti. 
 1974-ben vették meg azt a romos 
parasztházat, ami mostanra már 
az otthonuk. Eleinte csak nyaranta, 
hétvégente jártak le, csinosítgatták 

az épületeket. Ekkor születtek gyermekeik. 1986-ban 
költöztek le véglegesen. 
 Néhány baráttal fejükbe vették, hogy felelevenítik 
a honfoglaló magyarok nyugat-európai kalandozásait. 

De a terv végül nem valósult meg, 
mert nem sokkal az indulásra kitűzött 
időpont előtt jutott valakinek eszébe, 
hogy lovuk sincs, és igazából még 
senki sem ült lovon. 
 Ezért aztán az egész kalandozó 
csapat elment egy lovardába, hogy 
kipróbálják milyen is az a lovaglás. 
És, bár “…magyarnak teremt az isten 
lovat, nyerget…”, kiderült ,hogy azért 
nem árt a gyakorlás sem. 
 Ki-ki a maga vérmérséklete szerint 
próbálkozott tovább, de a kalandozás 
így elmaradt. 
 Mivel a klasszikus lovardai 

mentalitás nem mindig a legtoleránsabb, Győző úgy 
gondolta, hogy nem ebben a “fejleordítós” stílusban tanul 
meg lovagolni. 
 Egyszerre vett egy szamarat, és egy csikót. A 
kettő közül a szamár nőtt fel először, ezért alakult úgy, 
hogy három évig, saját maga készítette szerszámokkal 
azon közlekedett. 48 éves volt, amikor először felült 
saját lovára. Ekkor még sem a lova, sem ő nem értettek 
a lovagláshoz, de jól összecsiszolódtak. Sok eséssel 
tarkított, lassú út vezetett addig, amíg már  végre 
nem csak elméletben, 
hanem lóháton lehetett 
tervezni a vitézi életet. 
Ennek eredménye 
lett a Radetzky 
huszáregyesület, amelyet 
1991-ben jegyeztek be. 
 A kommunizmus 
alatt csak a `48-as 
hagyományőrzést 
engedélyezték. 
Ő azonban, mint 
hadtörténész tudta, hogy 
ennél sokkal színesebb a 
magyar vitézi múlt. 

Egy napsütéses téli napon 
autóba ültünk, és egészen 
Salföldig meg sem álltunk. 

Mesébe illő tájon át vezetett 
az utunk, aminek a végén 
megérkeztünk Somogyi Győző 
otthonába. Fehérre meszelt épületek, 
nádtető, istálló. Az udvarról először 
a műtermébe léptünk be, ahol éppen 
egy festményén dolgozott. Nagy 
szeretettel fogadott minket, és már 
Vele együtt haladtunk tovább.
  Az épület, amiben 
élnek, egy pici, tiszta takaros házikó. A falakon sok 
családi portré, amik a házigazda keze munkáját dicsérik, 
és cserépkályha gondoskodik az otthonos melegről. 
 Somogyi Győző nem csak fantasztikus festő, de 
a magyarországi hagyományőrzés 
kiemelkedő alakja.  Gyermekkora óta 
érdeklődéssel fordult a katonaság felé. 
Különösen szerette a történelmet, azon 
belül is a hadtörténetet. Festészete 
is ebben a témában mutatkozott meg 
először. Rajzai visszatérő elemei voltak 
a katonák, hadi jelenetek. Érdeklődési 
köre ellenére katona nem volt, de 
látja, hogy a legtöbb férfi életének 
meghatározó epizódja a katonaság, 
és szerinte is fontos. Meggyőződése, 
hogy a hagyományos magyar, és 
keresztény nevelés része, amire 
minden fiúnak szüksége van. 
 Négy éves kora óta készít papírkatonákat, és 
terepasztalon hatalmas csatákat jelenít meg. Az itt 
kialakított saját szabályrendszerét később, már valós 
hagyományőrző seregénél is alkalmazta. Például mind a 
mai napig négy közvitéz és egy tiszt alkot egy egységet. 
 Pesti gyerek volt, de a háború alatt 
szétbombázták a lakásukat, és a nagyszülőknél, 
falun töltöttek egy hosszabb időszakot. Itt életre szóló 

Ildikó
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BeSzámoló
iii. salföldi Balassi nap

 A lőfegyver elterjedéséig a lovasság egyik 
legfontosabb fegyvere a kopja volt, nemcsak a 
lovagkorban, hanem a végvári vitézek kezében is. 
Szerette volna megismerni, milyen ez a fegyver a 
gyakorlatban. 
 A lovagláshoz hasonlóan ezt is magányosan 
kezdte gyakorolni, és hamar felismerte, hogy nem is 
nagy ördöngösség.  
 Nemsokára a kopjás harchoz is lettek bajtársak, 
akikkel megalakították a Salföldi kopjások kompániáját. 
Ez volt hazánkban az első török kori hagyományőrző 
csapat, amit azóta sokan követtek. 
 Hogy legyen utánpótlás, minden évben kopjás 
tábort rendeznek, már eleve jó lovas fiúknak. Közűlük 
verbuválódik  aztán a legénység. Idén megpróbálkoznak 
a fiatalabbakkal is. Lesz egy kopjás tabor 10-14 év 
közötti gyerekeknek. 
 Somogyi Győző nevét említve nem hagyhatjuk 
szó nélkül, a katonai hagyományőrzést érintő grafikáit.  
 Egyik ilyen különlegesség a hat évig működő 
hagyományőrző folyóiratát, a Futár. Kódex lap méretű, 
kézzel írt és rajzolt, havonta megjelenő gyönyörű munka 
volt ez, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző 
Szövetség hírlevele. 
 A másik, számunkra fontos rész, a különböző 
korok harci viseleteit, felszereléseit feldolgozó, 
színes rajzokkal teli történelmi könyvek. Ezek közül 
is kiemelkedik a Nagy huszárkönyv, mely páratlan 
részletességgel dolgozza fel a teljes magyar huszárság 
történetét. 
 Cikkünkkel szeretnénk megköszönni a Művész 
úr eddigi hagyományörző munkáját, és jó egészséget 
kívánunk további munkásságához.

Somogyi Győző saját kézzel készített albumából

A Salföldi Kopjások taglistája
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BalaSSi Bálint élete
Rossel Ildikó

 Balassi Bálint 1554. október 20-án született a felső-
magyarországi Zólyom várában. Gyarmati Balassi János báró 
és Sulyok Anna gyermeke. Öccse Ferenc, húgai Anna és Má-
ria. Tudományokban, vitézi dolgokban mestere, Bornemissza 
Péter oktatta.. Valószínűleg ő keltette fel a költői hajlandóságot 
is az ifjúban.
 A Habsburg udvar 1569-ben koholt vádak alapján 
letartóztattatja édesapját. A család lengyelországi birtokaikra 
menekült, ahova a kalandos körülmények között megszökött 
családfő is követte őket. Az itt töltött évek alatt Bálint lefordított 
németből egy vallásos elmélkedést. A könyvecske megjelené-
sének évében édesapja is kegyelmet kap.
 Különleges epizód az ifjú életében az új király, Rudolf 
koronázási ünnepsége. Az elbeszélések szerint, az egész 
udvart elkápráztatta juhásztáncával.
 1575 nyarán a törökök elfoglalták a Balassiak Nóg-
rád vármegyében fekvő várait, Kékkőt és Divényt, a hozzájuk 
tartozó birtokokkal együtt. Ugyanekkor, az időközben zász-
lósúrrá kinevezett Balassi János, hogy 
udvarhűségét bizonyítsa, a Báthory 
István elleni lázadók közé küldte fiát, de 
már Erdély határánál elfogták a fejedelem 
emberei. Báthory az ifjút gyulafehérvári 
udvarában tartotta, majd, lengyel királlyá 
való megválasztásakor, magával vitte 
Krakkóba. Itt Balassi egy eszten-
dőn át részese lehetett az udvari 
életnek. Már éppen haza készült, 
amikor apja meghalt. Mikor vissza-
tért hazájába, lakóhelyül csupán a 
Tátra aljában fekvő Liptóújvár és 
uradalma maradt meg.
 Egyszerre több lánynak 
is udvarolt, akikhez, az akko-
ri szokásokat követve, bókoló 
verseket írt. 1578 táján 
találkozott Losonczy 
Annával, akivel gyer-
mekkoruk óta ismerték 
egymást, és belészere-
tett. Kedvéért Bálint már 
egész verssorozatot írt.Anna 
ekkor az egri várkapitány felesége volt. Az asszony egy ideig 
viszonozta a költő érzelmeit, aki talán azért, hogy szerelme 
közelében lehessen, s egyúttal vitézi hírnevet is szerezhes-
sen, egri szolgálatra jelentkezett. Csakhogy Anna épp ekkor 
hagyta el a várost, mert férjét Horvát bánná nevezték ki.
 Balassi immár azért folyamodott a haditanácshoz, 
hogy Eger helyett Lengyelországba mehessen, ám óhaját el-
utasították. Így aztán három évig élt a hires végvárban, ötven 
lovas kapitányaként. Különös és hírhedt hírnevet szerzett, 
sikeres portyáival, vásárütéseivel, és a végvári vitézek fékte-
len, tivornyázó életét élte.
 Mikor kitelt egri szolgálata, a békés zólyomi és 
selmecbányai polgárokkal viaskodot és civakodott. Hogy az 
általuk gyűlölt Balassit városaikból eltávolítsák, egy fiatal öz-
vegyasszony elleni erőszakkal vádolták meg.
 1584 karácsonyán, Sárospatakon feleségül vette 
megözvegyült unokahúgát, Dobó Krisztinát, s egyúttal időle-
gesen elfoglalta az ottani várat is. Ez a tette viszont főbenjáró 
véteknek számított, hiszen Sárospatak zálogbirtokként is a 

király tulajdona maradt. 1585 őszén megszületett fia, Já-
nos. Ugyanekkor súlyos betegségtől és bűntudattól gyötörve 
megírta végrendeletét. 1586. augusztus 24-én, Nagyszombat 
városában, feleségével együtt áttért a katolikus hitre. Ettől 
kezdve főként a jezsuitákkal keresett kapcsolatokat, hisz 
vonzó volt számára a rend katonás szervezete és tagjainak 
kifinomult műveltsége.

 1587 nyarán, a zaklatott élettel elégedetlen felesége 
hűtlen lett hozzá, s házasságukat később érvénytelennek nyil-
vánították. Ez év őszétől 1588 elejéig, az országgyűlés várha-
tóan elmarasztaló ítéletétől tartva, az Eger közeli Szarvaskő 
várában húzta meg magát. Ügyei azonban kedvező fordulatot 
vettek, s ezen felbátorodván, elhatározta, hogy feleségül veszi 
az 1587 novemberében megözvegyült Losonczy Annát. Újult 
erővel látott a versírásnak, s megalkotta a míves belsőrímek-
kel ékesített Balassi-strófát. Közben Érsekújvárott alkalmaz-
ták, ötven lovas kapitányaként. Innen azonban a frissen nősült 

várkapitány jogos féltékenysége miatt csúfosan hamar 
távoznia kellett.

 1589 őszén elhagyta az országot, s Lengyel-
országba ment. Az volt a terve, hogy a 
lengyelek által a törökök ellen indított 
hadjáratban részt vegyen. A lengyelek 
azonban békét kötöttek a szultánnal.
 Ezután nyugatra utazott és be-
járta Európát egész az “Óceánum 

tenger”partjáig. Ekkortájt írta istenes 
énekeinek nagyobb részét.

 1591 őszén tért haza Magyar-
országra. De örökölt lakóhelye, 

Liptóújvár megtartásáért is 
hadakoznia kellett. Vége-
hossza nem volt a perek-
nek, s energiáit védekező 
iratok fogalmazására kellett 

fordítania. Égető pénzhiá-
nyán erdélyi lovak eladásával és 

tokaji borok szállításával próbált 
enyhíteni. 1593-ban legújabb, rej-

télyes szerelmét Fulviának nevezte 
el. Ekkoriból való öt egystrófás remeke, amely egy papírlapon, 
saját keze írásában maradt meg. A nálánál két évtizeddel 
fiatalabb Batthyány Ferenchez írott leveleiben már öntudatos 
költőnek mutatkozik.
 1593–94-ben az ún. „hosszú háborúban”, a török 
ellen indított hadjáratban újra katonáskodott. 1593 őszén, a 
tizenöt éves háború kezdetén, részt vett családja várainak 
visszafoglalásában. Esztergom 1594-es ostroma során, 1594. 
május 19-én egy gyalogos roham közben egy szakállas ágyú 
golyója mindkét combját elroncsolta. Az orvosok amputációval 
még megmenthették volna, de ő nem fogadta el, mondván 
egy vitéz nem élhet lábak nélkül. A vérveszteség és a vérmér-
gezés miatt május 30-án hosszas szenvedés után hunyt el az 
Esztergom-szentkirályi katonai táborban. Halálos ágyánál egy 
jezsuita, Dobokay Sándor állt.
 A Kriván havasa alatti Hibbe kegyúri templomában te-
mették el, ahol öccsével, a nem sokkal őutána elhunyt Ferenc-
cel együtt, apja és anyja mellett nyugszik. 
 Ez a kiváló katona és nyughatatlan vérű kalandor 
rengeteg verset hagyott hátra maga után, és ő volt első nagy 
költőnk aki anyanyelvén szerezte dalait.
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www.Balassi.eu

Balassi Bálint-emlékkard 
Átadás ünnepség február 14-én, 
Bálint napján Budán.

Vasvár 
2011. február 12. Nagy Gáspár 
Kulturális Központ 
Reneszánsz lakoma 
Koncert, zene, tánctanulás, ko-
rabeli ruhák es kiszolgálás, több 
fogásos étkekkel es borokkal.

Szeged 
Balassi-mise a Dómban 
február 13. este 6 órától

Balassi napok

várpalota
Balassi napot 14-én, hétfőn tartjuk 
Várpalotán, a Nagy Gyula galériában.

program: Kátai Zoltán koncertje, Kő-
szegi Péter irodalomtörténész beszél 
Balassiról és koráról, Szilágyi Péter a 
Magyar Bajusz Társaság elnöke tart 
előadást a bajuszról. Ezután kötetlen 
beszélgetés.

Balassi emléKnapoK  
SzékeSfehérVáron

 Csapatom, a székesfehérvári 
Magyar Királyi Kardforgatók Rendje 4-ik 
éve emlékezik meg Balassi Bálintról. 
Nekünk, magyaroknak nem Valentint kell 
ünnepelni ez időn, hiszen ott van nekünk 
Bálint napja!
 Balassi Bálint sok tekintetben 
érdekes személyiség volt. Hiszen végvári 
vitéz, 50 lovas tiszt, költő, esztergomi 
hős. Bőven van ok nevét fényesen tarta-
ni!
 Az első alkalom az Alba Regia 
Laktanya tornatermében került megren-
dezésre 2008-ban, „A zólyomi kard és 
tollforgató” címmel.
 2009-ben a Török-udvarban tisz-
telegtünk, „Kékkő visszavétele a töröktől” 
elnevezéssel várvívást valósítottunk 
meg. Aznap olyan hideg volt, hogy majd’ 
belénk fagyott a lélek, ráadásul a felke-
rekedő szél is nehezítette dolgunkat. De 
tettük amit tennünk kellett!
 2010 Bálint napja a Helyőrségi 
Művelődési Otthon épületében talált 

minket. Háttér gyanánt egy korhoz illő 
hatalmas méretű festmény szolgált. Az 
esemény neve „ A katonaköltő” volt.
   2011-ben a Szent István Művelődési 
házban emlékezünk meg a vitézről, „ 
Szépséget téntával, vitézséget szablyá-
val” címmel.  Programjainkon  vázoljuk a 
költő életútját, különös tekintettel katona 
voltára, majd három költői korszakából 
egy-egy verset olvasnak fel csapatom 
tagjai. Ezen az eseményen be fogunk 
mutatni egy török kori jelenetet is: „ For-
dul a kocka „ .

   Mindenkit szívesen látunk, 
ki Valentin helyett inkább 
a Bálintokat köszönti és 
szívesen látna egy műsort 
Balassi Bálint tiszteletére, 
melyet hajdani korok ruháiba 
öltözött és fegyvereit viselő 
fiatalok valósítanak meg.

/Vidermann Csaba/

Balassi napoK 
keretében megrendezendő  

„Élő Történelemóra” bemutatása,  
2011. február 17-én csütörtö-

kön,  valósul meg, a  
Balassi Bálint Nyolcévfolyamos 

Gimnáziumban
A Bethlen Gábor Hagyományőr-

ség Egyesület rendezésében
ZÁRTKÖRŰ

BalaSSi loVaS emléktúra

indul Kisnyalkáról a Kisnyalkai és 
Petőfibányai, valamint a „VÉR-
TES” Egyesület lovasainak rész-
vételével, február 16-án, cél a 
Salföldi Balassi napi rendezvény.
A résztvevők teljes törökkori fegy-
verzetben teszik meg az utat, így 
tisztelegve a végvári vitéz-költő 
emlékének.
Info: Farkas Tibor 
0630-411-70-92
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Misztrál EgyüttEs

Balassi - Mezőn széllel járók
 A Bálint napi ren-

dezvényeinkhez kap-

csolódóan egy Balassi al-

bumot ajánlunk mindenki 

figyelmébe.

 Az együttesnek 

számos lemeze jelent 

már meg. Szöveget nem 

írnak, hanem leginkább a 

magyar irodalom remek-

műveit szokták megzené-

síteni. Számtalan hang-

szerüket virtuóz módon 

kezelik. Már meglévő 

dallamokat kevernek népdalokkal és saját szerze-

ményeikkel, és az eredmény lélegzetelállító.

 Ez a Balassi válogatás is felejthetetlen él-

ményt nyújthat mindenkinek.

 A versek, zenék az együttes honlapján meg-

hallgathatók, ha tetszett az album megrendelhető.

w w w . m i s z t r a l . h u

BALASSI BÁLINT a XVI. század legnagyobb ma-
gyar poétája. A magyar nyelvű reneszánsz szerelmi 
líra és vallásos költészet megújítója. Évszázadokig 
csak istenes versei jelentek meg nyomtatásban. 
1874-ben kerültek elő szerelmes versei. A poéta, 
az istenszerető, a végvári hős, a hazájáért életét 
áldozó Balassi nagyon szeretett és tudott is élni, 
az égi örömök keresése mellett nem vetette meg 
a világi örömöket sem. Ma, amikor a XIX. századi 
arisztokratikus irodalomszemlélet modernizálása 
több irodalomtudományi vizsgálati módszer felől is 
megindult, úgy gondoltuk, főként új zenei megoldá-

KultúráliS ajánló 
Bálint naphoz KapcSolódóan

sokkal, de mindeközben átgondolt irodalomtörté-
neti vizsgálódásokra támaszkodva megpróbáljuk a 
korabeli irodalmi alkotásokat közelebb hozni a mai 

ember érzés- és ízlésvilá-
gához. Megzenésített Ba-
lassi-verseinkben ugyanúgy 
megmutatjuk az első igazi, 
európai, modern költőt, mint 
az esendő és az életet hab-
zsoló magánembert.
 A lemez zenei anyaga 
úgy veszi alapul a Balassi-
korabeli dallamvilágot, hogy 
közben modern hangszere-
léssel dolgozza át az auten-
tikus dallamokat, eseten-
ként mai zenét komponál a 
versekhez.

 Versválasztásaink, dalaink és lemezünk címe 
a megnyugvást nem találó, örök vándorúton járó, 
szabadságkereső Balassi Bálint képét szeretnék 
megidézni és elvehetetlen ajándékul adni mindenki-
nek.

/Misztrál/
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VáraK: zólyomi Vár

 Zólyom vára sosem szűkölködött izgalmakban, ese-
ményekben. Az unalom messze elkerülte a várnak még csak 
a környékét is. Vannak azonban történetek melyek a feledés 
homályába vesznek, mások jelentőségét pedig mi más bizo-
nyíthatná jobban, mint az idő vas fogának kiállása. Mely ese-
mények olyan mélyre vésődtek a szívekben, fejekben, hogy 
több emberöltőn által haladhattak, mindig 
komoly jelentőségű tartalmat hordoz-
nak, nem csak egy családnak, 
vagy közösségnek, hanem 
akár egy egész nemzetnek. 
1554 októberének idusa 
után pár nappal az egész 
vár izgalmakkal teli napra 
készült. Bábáért szalasztottak, 
vizet melegítettek, és minden-
ki sürgött forgott, aki aznap a 
várban fellelhető volt. 
Nem sok esemény 
lehet az, béke 
idején,mikor mindenki, 
aki elérhető teljes készültségben áll. 
Egyet tudok találni gondolataimban, ami nem más, mint egy 
gyermek születése. Most sem csalatkozom gondolatom me-
netében. Balassa János feleségének vajúdása megkezdődött. 
Férfi legyen a talpán, aki ebben a tehetetlen helyzetben meg-
találja a helyét. Mikor a bába megérkezik, a vár ura imígyen 
szól hozzá:
- Ha fiú gyermeket segít a világra 100 arany, ha leány 50 
arany a fizetsége- ezzel biztosítva magának a tiszta lelkiisme-
retet, hogy amit ő tudott, megtett az ügy érdekében.
Szegény bába csak egyet felelhetett:
-  Ezt az égiek dolga megítélni, beleszólásom nekem nin-
csen...- Pedig gondolhatjuk, hogy ha rajta múlik szívesebben 
segít világra 100 aranyas gyermeket, mint 50 aranyasat.
Az órák teltek, a feszültség nőtt, az idő közeledett. A várkapi-
tány türelme fogytán volt, tehetetlenségében a bába asszonyt 
hívatta maga elé időről időre. Aki a jövendőbeli apát próbálta 
nyugtatni:
- Akár fiú gyermekkel áldja meg az Úr, akár leánnyal, az biz-
tos, hogy szerencsés bölcsőbe érkezik!
Senki jelen lévő nem kételkedett ennek a mondatnak igazsá-

gában. Elegendő volt  csak az égre tekinteni, és október havá-
ban áprilisi felleget látni. Mintha minden kifordult volna termé-
szetéből, és a jelentős eseményre fordította volna figyelmét, 
önmagát is feledve. Percek alatt olyan vihar kerekedett a vár 
fölött, melynek tombolása júliusnak is becsületére vált volna. 
Dörgött, villámlott, és a zápor a várat is megpróbálta elmosni 

helyéről. Majd a következő pillanatban 
egy semmiből támadt szélvi-

har szétzavarta a felhőket, 
és a kitisztult égen újra az 

októberi nap ragyogott 
fényesen. 

A vár kapitánya ekkor már 
nem bírta tovább leplezni fe-

szültségét, papot hivatott.
- Tud valami égi jelet mutatni, hisz 

maga az egek tolmácsa.
Istenünk felkent embere 

az égre tekintett, majd a 
tájat kémlelte. A felfris-

sült természet csillogott az 
esőcseppek gyémántdíszétől. Szinte 

érthetetlen, hogy ennyi jel sem volt elegendő az Balassa 
úrnak, de az égiek kegyelme végtelen, és szeme elé tárták 
a minden kétséget kizáró bizonyosságot adó pompázatos 
jelenséget. Besztercétől Esztergomig hétszín szivárvány jelent 
meg és tündöklött napnál is fényesebben. Isten hű szolgája 
így könnyű lélekkel szólhatott földi urához:
- Íme a jel, melyre vágyott, írott emlékek tanúskodnak arról 
hogy dicső Lajos királyunknak is megjelent eme égi jel, ugyan-
ezen helyen.
Az apa szíve megnyugodott, és ezzel egy időben a bába sza-
ladt a szobába:
- Fiú, fiú, szép és egészséges! Erős a hangja, barna a szeme!
Az apa kíváncsisága azonban kielégíthetetlennek látszott:
- Tekintete mire esett előbb? Kardra vagy tollra?
- Mindkettőt megtalálta Uram, és mindkettőre mosolygott!
A pap háromszor keresztet vetett, majd az apához fordult:
- Milyen nevet kap a gyermek a keresztségben?
- Valentin, magyarul mondva Bálint! - Majd a várkapitány ar-
cán már ragyogó mosollyal így folytatta mondandóját - Írva és 
mondva lészen! Első fiam Bálint 1554 október 20-án született. 
Balassa Bálint élete pedig harc lesz és szivárvány!

Rossel Ildikó
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Király-KróniKa:  
géza Király (1074-77)

Magnus néven emlegetik a króni-

káink I. Gézát, aki I. Béla király 

fia volt. Apjához hasonlóan két 

öccsével, Lászlóval és Lamperttel fiatal ko-

rukat vándorlással töltötték, a magyar királyi 

udvar és a környező királyságok közt, asze-

rint, hogy ki viselte épp a Szent 

Koronát.  

 

Salamon királysága alatt úgy 

tűnt végre kibékülnek Szent 

István örökösei, de a bizán-

ciak fölött aratott nándorfe-

hérvári győzelem után a király már 

csak Vid ispánra hallgatott, aki gyűlölte Gé-

zát és ő maga szeretett volna helyette her-

ceg lenni.

 Vid és Salamon szerette volna Gézát 

tőrbe csalni, de ő mindig megsejtette a ke-

lepcét és kibújt belőle.

 Végül testvéreit külföldre, édesanyja 

rokonságához küldte segélycsapatokért. 

Eközben azonban meg-

támadták Salamon se-

regei, és áruló vezérei 

magára hagyták Géza 

herceget. Azonban az 

árulók nem beszéltek 

meg egységes jelet és 

a király vitézei az átáll-

ni készülőket, tévedés-

ből majd mind levág-

ták.

 Pár nap múlva érke-

zett haza László herceg 

cseh rokoni segítséggel, 

és egy erdőben talál-

kozott a két testvér, 

ahol csak egy Vác nevű 

remete lakott.

 Itt égi csodajelenés esett, amiben 

László herceg angyalokat látott az égből 

alászállni, amint a Szent koronát Géza fejére 

helyezik. El is határozták a testvérek, hogy 

székesegyházat alapítanak azon a helyen. 

Ez lett a későbbi Vác városa.

Tihamér

Szt. László és Géza király szarvasvadászata
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 Pár nap múlva, a mogyoródi csatában 

újra cselhez folyamodott Géza serege, hi-

szen nagy volt Vid ispánék túlereje. Géza és 

László megcserélték zászlaikat. A király, aki 

mindenáron Gézával akart leszámolni, mikor 

László herceggel találta szemben magát, a 

csata közben megfordította seregét, hogy 

Gézát keresse. Csakhogy az így felborult 

hadrendet kihasználták a hercegek, oldal-

ba támadták, bekerítették, és tönkreverték 

Salamon seregét. Salamon elmenekült és a 

magyarok Gézát királlyá választották.

 I. Géza király csak három évig uralko-

dott. Végig a nyugati határszélre menekült 

Salamonnal kellett vesződnie, aki egyszer 

még a német császár seregét is az ország-

ba hozta. Ekkor Géza ismét cselhez folya-

modott. Kémei lefizették a német vezéreket, 

akik addig erősködtek, míg a császár harc 

nélkül hazaindult.

 Géza a békés életben hagyott legin-

kább nyomot maga után.

A gazdaságot igyekezett megerősíteni a sok 

belháború után. A pénzverést és a vásárok 

rendjét szabályozta. 

Két fia született Kálmán és Álmos.

          Az ő uralma alatt igen megerősödött 

az ország, ám váratlanul betegségbe esett 

és meghalt.

 Az általa alapított Vácon temették el.

/Képes Krónika nyomán/
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loVagi felSzereléS: 
 Íj

H  ogyan készült a visszacsapó íj?
Több rétegben egymásra ragasztottak 
fát, állati inakat és szarut. A ragasztót 
halból főzték.

 A régészek megtalálták őseink kőből fara-
gott íj-sablonjait. Ezekbe préselték a különböző 
rétegeket, hallatlan türelemmel és szakértelemmel. 
Sokáig tartott egy íj elkészítése, ezért roppant 
drága volt, kisebb vagyont ért.
 Az első íjfeszítő lovas-
népek, a szkíták, még rövid 
íjakat használtak, ame-
lyek végig hajlékonyak 
voltak merev rész 
nélkül. Ezekkel 
még, a későb-
biekhez képest, 
rövid nyílvesszőt 
lehetett használni, 
így a lőtávolság is 
kisebb volt.
 A hunok 
fejlesztettek ezen, és 
az íj végeire két merev 
szarvat erősítettek. Ez 
megnövelte az íj húzáshosz-
szát, így hosszabb lett a vessző, 
és megnőtt a lőtávolság és a vesz-
sző átütőereje. A Hunok íjspecialitása volt az 
aszimmetrikus felépítés. Ekkor nem a markolat, 
hanem a nyílvessző kerül az íj közepére. Később 
azonban ez az újítást elhagyták és maradt  a szim-

metrikus forma amit mostanában 
többnyire magyar íjnak neveznek.
 A következő állomás a kun íj. 
Itt egészen lerövidült a reflex rész és 
megnyúltak a merev szervak.
 A mongol íjra két kis ütközőzsá-
molyt szereltek. Ez a lövés pillanatában 
hirtelen lerövidíti a húr hosszát és így egy 

plusz löketet ad a vesszőnek.
 A végállomás, melyet 

a lőpor elterjedése 
okozott, a tö-

rök íj lett. Ez 
felajzatlanul 

teljesen C alakú, 
amit átfeszít az 
íjász a túloldalra. 
Az egész íj nagyon 
rövid lett,mégis 
döbbenetes sebes-
séggel, erővel és 

pontossággal repíti 
a nyílvesszőt.

 Az idők során kétféle 
íjászstílus alakult ki Eurá-

zsiában.
 Az egyik a nyugat-európára 

jellemző gyalogos íjászat.
 Itt az íjász az íjat magasra emeli lehetőleg 

a szeméhez, gondosan céloz, és úgy lő. Íjaik, 
egy fából faragott fegyverek. Előállításuk olcsó és 
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gyors. Elsősorban a szegények fegy-
vere volt. A kis létszámú nyugati 
harcokban, a néhány fényes lovag 

mellett, ilyen gyalogosok szolgáltak 
segéderőként, akiket viszont a gazda-

gabb harcosok lenéztek és megvetettek.
 Egyszer előfordult, hogy egy lovag 

kivégeztette saját íjászát, mert a meg-
ölte az ellenség vezérét. A korabeli 
ábrázolások sormintaként szok-
ták őket ábrázolni a harci 
jelenet alatt, körülbelül így: 
levágott fej, íjász, levá-
gott láb, íjász…
 Ezeket az 
embermagas-
ságú tiszafa 

íjakat nem lehetett lóról 
használni. Elsősorban 
azért számítottak ve-
szélyes fegyvernek, mert 
olcsó fegyver lévén renge-
teg embert lehetett felszerelni 
vele. Az alacsony árhoz képest 
pedig nagyon hatékony fegyver 
még képzetlen harcos kezében is, 
főleg ha sokan vannak.
 A másik stílus a lovasíjászat.
 Ekkor harcosunk a vágtató ló hátán, 
mellkas közepéhez húzza a vesszőt és ideget, és 
látszólag célzás nélkül lő. A legügyesebbek akár 
3-4 másodpercenként.
 Ennek titka, hogy több évi kitartó gyakorlás-

sal, tökéletesre fejleszti technikáját mind a lovag-
lás, mind az íjászat terén. Tehát nem egykönnyen 
válhat valaki lovasíjásszá. Aki viszont végigjárja 
ezt az utat az olyan szintre juthat amiről az angol 
típusú gyalogos íjászok nem is álmodnak.
 Összetett, visszacsapó íjakat használnak, 
ezek rövidebbek, de sokkal hatékonyabbak a bot-
íjnál. A fennmaradt ábrázolások gyakran királyt 
ábrázolnak így, aki  fenségesen teríti le a szörnye-
ket és oroszlánokat.
 A lovasíjász harcmodor lényege a feltétlen 

fegyelme. Ez a fegyver-
nem mindig a fegyelmezett 

pusztai pásztor életmódját foly-
tató népek sajátja volt.

 Érdekes, hogy amint letelepedtek, 
egyből hanyatlani kezdett minden nép ebbé-

li tudása.
 Hogy ezt a fegyvert miként kell hasz-
nálni, azt ma már szerencsére lég jól 

tudjuk.
 Sokan kísérleteztek evvel a fegyverrel és 

rengeteg dolgot megfejtettek titkaiból, ami 
azonban több könyvet is megtöltene.

 Reméljük nemsokára ennek 
önálló sorozatot szentelhe-

tünk.
 Azonban addig is aján-

lok két könyvet.
Kassai Lajos és Kelemen Zsolt legkiválóbb mai 
lovasíjászaink, az ő könyveikből rengeteg min-
dent megtudhatunk nem csak az íjászatról, de a 
lovasíjászathoz kapcsolódó gondolkodásmódról is.
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nyári BeSzámoló: 
„VérteS” edzőtáBor KiSnyalKán

 Miután bekvártélyoztuk 
apródcsapatunkat Kisnyalka-
majorba, először is feltérképeztük 
a területet. 
 A Pannonhalmi apátság-
tól néhány mérföldre, annak 
régi istállójából alakítottak ki egy 
nyári-iskolát. Az egykori boxok 
lefalazásával jöttek létre a szobák. 
A folyosón és fogadó-teremben 
vívó-edzést is tudtunk tartani, - 
kb. húszan - akkora. Külön kon-
certterem is van ill. egy rendes 
lakásrész. Az épület körül több 
hektáros erdős, ligetes zöld terület 
karámokkal és lovakkal tarkítva. 
És ami a különleges, hogy az 
ablakoktól a lámpaburákig, a pad-
lóburkolattól a kémény cserepéig 
minden alkatrész egy-egy külön 
iparművészeti alkotás. Mindez 
házigazdánk Farkas Tibor külön-
leges szépérzékét dicséri. Ideális 
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nyári táborhely.
 Edzőtáborunk, még ha 
sokat is esett az eső, hála a jó 
helyszínnek jól sikerült. Volt sok 
vívás, nyilazás,  masírozás, kirán-
dulás az apátságba és minden, 
ami ilyenkor szokás. Egy hétig 
teljesen a középkorban érezhettük 
magunkat. 
 A péntek esti mulatságra 
aztán megérkezett több barátunk 
és néhány szülő. Az est fénypont-
ja a koncert volt. Előzenekarként a 
frissen alakult „VÉRTES” együttes 
játszott népzenéket, őket pedig a 
Misztrál együttes követte és tette 
felejthetetlenné az estét.
 Ebben a hideg télben azon-
ban inkább a fényképek beszél-
jenek, azokon sok zöld fű és fa 
látszik..
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„VérteS” híreK: 
itt jártunK, terVeK, foglalKozáSoK

Milyen lehetett a 
Palotsákisasszonyok  

élete?
Nagy szeretettel 
várjuk azokat az 
általános iskolás 
korú lányokat, akik 
szeretnének díszes 
seregünk mellé 
szegődni, és támo-
gatni lovagjainkat 
élelemmel, ruházat-
tal, dallal, szépség-
gel, és lélekkel.

Péntekenként 16 
órától a bicskei 
Szent László 
iskolában ké-
szüljünk együtt a 
portyákra:

Tanuljunk főzni, 
együtt énekelni, 
hímezni és sok 

mást, ami egy középkori várkis-
asszony életét kitöltötte.

Információk: 06202064322
Helyszín:  

Bicske, Szt.László iskola

új hagyományőrző  
Szakkör indul

lányoKnaK!

itt jártunk:
Október végén

       Misztrál klub, Bp

December 12., 19.

       Szár, Adventi sokadalom, kéz-
műves vásár

December 30.

       Előszilveszteri Portya

       Filmforgatás

terVeink:
Február16-21.
       Balassi emléktúra
       Lovas túra Kisnyalka-Salföld-

Kisnyalka útvonalon.
Február 19.
       Balassi nap Salföldön
Február 24. 18h
       Egyesületi éves közgyűlés, Szár
Március 7-18.
       Óvodai huszárbemutatók
Március 15.
       Bicske, 1848-as bemutetó és 

játszóház
Április 26.
       Tavaszi Mustra
       Fegyvernök próba
       Apród és fegyvernök-avatás
Április 29.-Május 1.
       Fraknói várjáték

M E G H Í V Ó
„VÉRTES” Egyesület 2011. évi közgyűlésére

A közgyűlés időpontja: 2011 február 24. 18 óra
Helye: Szár, Dózsa György út 18.

Tervezett napirend:
Éves gazdasági beszámoló
Éves munkaterv elfogadása

Elnökség éves beszámolójának elfogadása
Elnökség munkájának értékelése

Új tagok bemutatkozása

HELyREIGAZÍTÁS
Előző számunkban megjelent rejtvény meg-
fejtésének a meghaztározása helyesen:
1077 Géza király halálának az éve és ekkor 
mondott le Salamon a trónról.

MÁRCIUS 15
Az előzetes tervek szerint egyesületünk részt 

vesz a bicskei városi ünnepségen.

• A programból: Élő történelemóra
• Csatabemutató
• Huszártoborzó – történelmi játszóház
• Huszárbemutató
• Fáklyás felvonulás
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peCSétgyűjtő VerSeny
A 2010-11-es hadiévben legtöbb pecsétet 
gyűjtő tagjaink tárgyjutalmat kapnak!
Alsósok :      új típusú „VÉRTES” sisak
Felsősök .    rövid acél-kard
Lányok :       bőrtáska
Nyeremények kiosztása a Tavaszi Mustrán, ápri-
lis 26.-án

SzaBlya-VíVáS haladóknak
Szombat délelőtt, ½ 10-kor tartjuk acél kardos vívóedzésünket, a 

10 év fölötti apródoknak.
Ha jut rá idő, utána lovaglás.

Felszerelés:   
• acél szablya
• páncélkesztyű
• páncél
• sisak

Jelentkezés, info.: Tóth Tihamér, 22-714-437, 06-20-951-45-80

Tihamér

Szabadsága vagyon már én sze-
gény fejemnek... 
(Kiben örül, hogy megszabadult az szerelemtől) részlet

Szabadsága vagyon már én szegény fejemnek,  
Szerelemtől nincsen bántása én szívemnek,  
Vagyok békességes, én elmém már csendes,  
nincs gyötrelme lelkemnek.

Örülök, röpülök, nemkülönben, mint karul,  
Kinek sárga lába lábszíjakbúi szabadul,  
Nem kesereg lelkem, mert megmenekedtem  
szerelem békjójábúl.

Kell immár énnékem csak jó ló, hamar agár,  
Ifjak társasága, éles szablya, jó madár,  
Vitézek közt ülvén kedvem ellen sincsen  
jó borral teli pohár.

Kegyesek, szép szüzek, reám bár úgy nézzenek,  
Valamint akarják, azzal mind egyet érnek;  
Mert sem szerelmekkel, sem gonosz kedvekkel  
többé vízre nem visznek.

Szerzém én ez[t] verset víg és szabad elmével,  
Gyűlésben indulván jó ruhás legényekkel,  
Hozzám hasonlókkal, vitéz ifiakkal,  
nem kehegő vénekkel.

BALASSI BÁLINT



18. Az árlista a következő szám megjelenéséig érvényes.

További képek és információ honlapunkon elérhető: www.vertesegyesulet.hu

lEgénységi tiszti
Csákó 10.000 40.000
Vitézkötés 10.000 10.000
Csákórózsa 2.000 4.000
Tollforgó 2.000 2.000
Tábori sapka 4.000 7.000
Tarsoly 15.000 35.000
Kardszíj 12.000 22.000
Kardbojt 7.000 10.000
Lőszertáska 15.000 45.000
Pantallérszíj 12.000 -
Zsinóröv 18.000 20.000
Nadrág 25.000 60.000
Dolmány 80.000 120.000
Mente 80.000 120.000
Fehér köpeny 12.000
Tábori nadrág(oldalt gombos) 12.000
Csizma (sarkantyúval) 35.000 42.000
Pisztolytáska (pár) 12.000 24.000
Nyeregbunda(műszőr) 10.000
Nyeregbunda(bárány) 30.000
Sabrak 24.000
Posztó málhazsák 2.000
Kantár 25.000 65.000
Bőr kötőfék+szár 15.000 -
Feszítőzabla 7.000 7.000
Láncos csikózabla 4.500 4.000
Szügyelő 12.000 16.000
Farmatring 12.000 16.000
Kengyel 10.000 10.000
Kengyelszíj 8.000 8.000

huSzár egyenruha éS lóSzerSzám (1798-1848)
Kívánságra bármely kor egyen-
ruháját és felszerelési tárgyait 
elkészítjük az I. világháborúig. A 
jelzett kor egyszerűbb darabjaiból, 
raktárkészletünk is van.

35-ig 36-43 44-től
Papucs 6.000 6.000 6.000 
Cipő 8.000 12.000 15.000 
Bakancs 15.000 25.000 28.000 
Bakancs (kézzel varrt felsörész) 28.000 31.000 
Csizma 18.000 30.000 33.000 
Fűzős csizma 25.000 35.000 38.000 
Viking csizma 25.000 35.000 38.000 
A cipőket és a gyerek méreteket 
géppel varrjuk, a talp kézi varrása +

3.000 

Javítás
Talp-gumi csere 1.350 
Sarok-gumi csere 650
Teljes talp gumi cs. 2.000 
Talp újra varrása 4.000 

középkori CSizmák  
és láBBeliK

Kaptafa nélkül készülő, varrott 
talpú, középkori jellegű cipőket, 
bakancsokat, és csizmákat ké-
szítünk, egyedi megrendelésre, 
kizárólag személyes próbával. 
Használatba vétel előtt egy-két 
hetes bejáratás szükséges. Ek-
kor a lábbeli végleges formájának 
elnyerése előtt előfordulhat, hogy 
feltöri viselője lábát.

2066 Szár, Dózsa György út 18.  
Tel.: 06-22-714-437,  
06-20-951-45-80  

E-mail: info@vertesegyesulet.hu
További képek és információ 

honlapunkon:
www.vertesegyesulet.hu



19.Az árlista a következő szám megjelenéséig érvényes.

ingEk

Gyerek fehér 4.500 
Gyerek fekete 5.000 
Felnőtt fehér 5.500 
Felnőtt fekete 6.500 

DolMányok

ovis kisiskolás felnőtt
Rövid dolmány 25.000 30.000 40.000 
Sípujjú dolmány 25.000 35.000 45.000 
Rövidujjú dolmány 20.000 35.000 45.000 

1867-1914-es huszármenték mintájára ké-
szítünk, szürke-fekete színösszeállítással, 
hétköznapi viseletre télikabátokat.

MEnték

Rövid mente egyszerűsítve 55.000 
Rövid mente teljes zsinórzattal 70.000 
Hosszú mente egyszerűsítve 65.000 
Hosszú mente teljes zsinórzattal 80.000 
Bőrrátétes női mente 50.000 
Rövid női mente 40.000

süvEgEk Műszőr, BárányBőr,
polár posztó

prémes süveg 2.500 4.000 
csákós süveg 3.500 5.000 
Kun süveg 4.000 
Bocskai sapka 6.500

2066 Szár, Dózsa György út 18.  
Tel.: 06-22-714-437, 06-20-951-45-80  

E-mail: info@vertesegyesulet.hu
További képek és információ honlapunkon:

www.vertesegyesulet.hu
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páncélok

Rátétes karvédő 3.500
Bőr-páncél 120.000
Bőr-sisak 16.000
Páncél kesztyű (bőr) 22.000
Gyerek pajzs 5.500
Lovagi, végvári pajzs 14.000
Kerek bőrpajzs (50 cm) 16.000

ÍjászfElszErElésEk

Tépőzáras karvédő 1.200
Apród tegez 5.000
Magyar tegez 16.000
Rátétes íjtegez 19.000
Nomád íj 9.500
Szkíta íj 13.500
Emese íj 15.000
Koppány íj 17.500
Magor íj 20.000
Nimród íj 22.500
Gyerek nyílvessző 800
Fenyő nyílvessző 1.100
Cédrus nyílvessző 1.600

fakarDok

Fakard (40, 60,80 cm) 2.500
Fakard bőrhüvellyel (40 cm) 4.500
Fakard bőrhüvellyel (60 cm) 6.000
Fakard bőrhüvellyel (80 cm) 8.000

lószErszáMok

Lándzsa tartó 1.000
Kantár 25.000
Szügyelő 12.000
Veretes szügyelő 15.000
Lovagi szügyelő 17.000
Farmatring 12.000
Lovagi farmatring 17.000
Kengyelszíj 8.000
Kengyel 10.000
Bőr heveder 14.000
Kötél heveder 8.000
Veretes orrszíj 7.000
Veretes homlokszíj 5.000
Veretes kantárszár 12.000
Nyeregbunda 15.000
Hátsó nyeregtáska 40.000
Mar táska 40.000
Lengötalpas katonai nyereg 140.000
Favázas bok-nyereg 280.000

ÖvEk

Gyerek öv 2.000
Öv (3 cm széles) 3.500
Öv (4 cm széles) 4.500
Veretes íjász öv 7.000
Fűzős lovagi őv 7.000
Apród öv 7.000
Szablya öv (szegecselt) 7.000
Szablya öv (varrott) 12.000
Veretes lovagi öv 12.000

HétkÖznapi HolMik

Karkötő 500
Hajcsat 1.000
Tolltartó 1.000
Bicskatok 1.000
Erszény 1.000
Övtáska (varrott) 3.500
Fonott tarsoly 16.000
Lovasíjászos, kis tarsoly 4.000
Telefontok (fűzött) 2.500
Telefontok (fonott) 5.000
Férfi válltáska (A4) 23.000
Kislány válltáska 4.000
Női válltáska (A5) 18.000

Az árlista a következő szám megjelenéséig érvényes.

További képek és információ honlapunkon elérhető: www.vertesegyesulet.hu

2066 Szár, Dózsa György út 18.  
Tel.: 06-22-714-437, 06-20-951-45-80  

E-mail: info@vertesegyesulet.hu
www.vertesegyesulet.hu
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Lószerszám javítás

Nyereg
Szíjazat
Katonai, 

Lovagi felszerelések
JAVÍTÁSA

2.500 Ft/munkaóra
2066 Szár, 

Dózsa György út 18.
06-22-714437

foglalkozáSok, Bemutatók

Egyesületünkkel a következő programok megren-
dezését vállaljuk:

Hagyományőrző kézműves programok
• Hagyományőrző kézműves foglalkozások:

 – Lányoknak: karkötő, hajcsat, tolltartő, párta, öv, 
erszény stb. készítése.

 – Fiúknak: fakés, késtok, öv, pajzs, bicskatartó, 
tarsoly stb. készítése.

• Kézműves bemutató és kiállítás szervezése

• Kézműves vásár szervezése

Lovagi, vitézi, hagyományőrző programok
• A magyar történelem X-XIX. századaiból

 – Középkori hadi-tábori élet bemutatása
 – Lovagi hadi-sátor állítása
 – Fegyverzet és viselet bemutató
 – Szablya-vívás oktatása
 – Íjász foglalkozás
 – Élő történelemóra
 – Apród-kiképzési bemutató
 – Csatabemutató
 – Középkori, lovagi nyári-táborok szervezése

• Lovagi játszóház
 – Kopjatörés, kardkitartás, gólyalábazás, íjászat, 
számszeríjászat, lópatkolás, várostrom, kardfor-
gatás, célba dobás, kísértetkastély, lándzsado-
bás, verekedős játék

 – népmesei, mondai és történelmi témájú szelle-
mi vetélkedők

Lovas programok
Különböző méretű, középkori, harci 
szerszámzatú, póni- és kis-lovainkon:
• gyermek-lovagoltatás
• lovas harci gyakorlatozás fakarddal 

és kopjával
• középkori lovas-táborok szervezése
• lovas csata-bemutató

apróhírdetéSeK
EgyEsülEtünk 

KínálatáBól

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

keres.
Készpénzünk nincs, viszont kéz-
műves műhelyünk kínálatából, 

csere-üzletet ajánlunk.
Kínálatunk ebben az újságban 

megtekinthető.

Tel.: 06-22-714-437
06-20-951-45-80

Magánjellegű, hagyományőrzéssel 
kapcsolatos apróhirdetéseket ingyen meg-

jelentetünk!   
info@vertesegyesulet.hu

Lovasközpont és Fogadó
• Lovak bértartása
• Lovaglás
• Lovasoktatás, gyerekek-

nek 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
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rEjtvényEk

A decemberi újság 
rejtvényének szeren-

csés nyertese:

Kovács Viktor (Szfvár)

Jutalma: 1 ezüstdénár, 
melyet postán juttatunk el 

hozzá.

Helyes megfejtők:

• Vincze Benedek (Szár)

• Székely István (Bicske)

A helyes megfejtések: 
1691, 1077

A helyes megfejtést beküldők között 1 ezüstdénárt sorsolunk ki, melyet az egyesület által készített 
termékekre lehet beváltani.
A megfejtést címünkre várjuk: 2066 Szár, Dózsa György út 18.    
Akár e-mail-en is: kapitany@vertesegyesulet.hu
Beküldési határidő: 2010. március 15.
Sorsolás: 2010. március 16.

Írj a cellákba számokat 1-től 9-ig úgy, hogy egy adott sorban, oszlopban és a háromszor hármas ki-
sebb négyzetekben mindegyik szám csupán egyszer forduljon elő.

A kék pöttyök egy évszámot rejtenek:  
ebben az évben vette feleségül Balassi Bálint Dobó Krisztinát.
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Írj a cellákba számokat 1-től 4-ig úgy, hogy egy adott sorban, oszlopban és a kétszer kettes kisebb 
négyzetekben mindegyik szám csupán egyszer forduljon elő.

A kék pöttyök egy évszámot rejtenek: ebben az évben adták ki az Aranybullát.
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felhíVáS, óVodáKnaK
Tisztelt óvónők!
 A közelgő március 15-ei ünnep emlékezetessé téte-

lében szeretnénk segíteni önöknek, az elmúlt évhez 
hasonlóan, amikor is nyolc óvodába és iskolába jutot-
tunk el.
 A március 15-ét megelőző héten egy huszárunk szívesen meglá-
togatja önöket, a gyerekeknek tart egy rövid bemutatót és előadást 
a magyar huszárok öltözetéről, szokásairól, harcairól. Utána a ruhák 
fegyverek felpróbálhatóak, kézbevehetőek.

 A Szárhoz közeli (20 km-en belüli) településekre – kí-
vánságra - lóháton érkezünk, ekkor a korabeli szerszámzatú 
paripa is kipróbálható a gyerekek számára.

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődésüket, kérjük 
az alábbi telefonszámokon, vagy e-mail címen jelezzék.

„VÉRTES”Egyesület
Tel.: 06-22-714-437, 06-20-951-45-80  
E-mail: info@vertesegyesulet.hu

 � lovag
 � végvári vitéz
 � honfoglaló 
harcos

 � török
 � tatár
 � huszár
 � apród
 � varázsló

 � mexikói
 � indián
 � király
 � pásztor
 � ördög
 � királylány
 � udvarhölgy
 � tündér
 � szellem

a farSangi idöSzakBan 
jelmezek Bérelhetők!
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Kölcsönzési díj:

Egyszerűbb jelmezek:
1.000 Ft /nap (+kaució)

Teljes fegyverzet:
3.000 Ft /nap (+kaució)

2066 szár, Dózsa GyörGy út 18. 

teL.:06-22-714-437, 06-20-951-45-80

www.verteseGyesuLet.hu

verteseGyesuLet@GmaiL.com


