Vereb Vitéz napja

2015. május 9.

Szeretettel hívjuk és várjuk Önt,
családját, barátait, az érdeklődőket
a vitéz emlékére rendezett
ünnepnapunkra!

12:30 Köszöntő - Vereb, a kultúra és a nyugalom völgye - Kurcz Mária polgármester

10.00-tól Gyülekezés a Sportpályánál
10.45 Lovas és gyalogos felvonulás a Pogánykőhöz
Csókakői Sárkányok
Magyar Rend
Pázmándi Lovas Egyesület
Pentelei Szittya Íjászok
Szent László Társaság és Rend
Történelmi Bajvívók
Váli Hunok
Zúgó Nyilak Történelmi Íjász E.
11.00 Ünnepség a Pogánykőnél és az Emlékkapunál
Himnusz (közös éneklés)
Köszöntőt mond Kurcz Mária polgármester
Emlékbeszédet tart Tessely Zoltán országgyűlési képviselő
Koszorúzás

12:00 Megnyitó a Sportpályán
Történelmi Bajvívók – Diósd
Középkori magyar lovagi tornák, gyalogos
bajvívásának és XIII – XIV. században
használt különféle lovagi fegyverek bemutatása és használata vívás közben.
12:20 Végh János Tagiskola tanulóinak nyitótánca

12:40 Megőrzendő örökség- feladatunk a hagyományok, értékek megóvása– Dr. Révészné Nagy
Mária Ildikó elnök, Velencei-tó Térségfejlesztő
Közhasznú Egyesület
13:00 Helyi érték – megőrzendő örökség I.
Küngös és a Szent Kinga Termelőiskola bemutatkozása – Szabó Gergely polgármester
13:20 Helyi érték – megőrzendő örökség II.
Mátraverebély és a HU-BA faluprogram bemutatása – Nagy Attila polgármester
13:40 Helyi érték – megőrzendő örökség III.
Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület,
Földi kincsek vására: jó gyakorlatok-hazai és
nemzetközi sikerek – Neubauerné Szatmári Zsuzsa munkaszervezet vezető

14:00 Válinka Néptáncegyüttes
14:30 Vereb Tiszteletbeli Polgára elismerő cím adományozása – átadja Kurcz Mária pm.
14:40 Bronzöntés – bemutatja a Tűzvarázs Művészeti
Műhely: Bíró Csaba
15:00 „Aranyfényű Asszony”
Tolcsvay Béla népi szertartás játékának verebi
ősbemutatója
Előadják:
Tolcsvay Béla, Heinczinger Miklós, Nemes Levente, Vadrózsák Néptáncegyüttes tagjai, Dalos Ajkú
Szépasszonyok

Közreműködnek:
Csókakői Sárkányok, Pentelei Szittya Íjászok,
Zúgó Nyilak és Joháczi csapat ostorosai valamint a Váli Hunok

16:00 Rezeda Néptánccsoport Lovasberényből
16:30 Váli Hunok – játék, vadászat, solymászat
18:00 Veszelka Kommandó

12:30 – 14:00
Játszóház a Történelmi Bajvívókkal
14:00 – 18:00
Levendula Játszóház és Alkotóműhely
Kézműves foglalkozások és bemutatók:
Kocsy Márton díszmű és fegyverkovács mester és
Sáfár Benedek bőrműves, nyeregfaragó és
szíjgyártó mester
Íjásztatás—Vitézi próbák
12:00 – 18:00
Kézműves vásár
A nap folyamán helyi termék bemutató!
12:00 – 16:00
A honfoglalás kori vitéz leleteinek kiállítása az
„Ősünk” jurtában.
Ebédelési lehetőség és hun étel kóstolás.
Kürtős kalács—Kenyérlángos—Büfé
A programváltoztatás jogát fenntartjuk,
az időpontok tájékoztató jellegűek.
A belépés díjtalan.

Vereb és Lovasberény közötti út mentén, az út
árkában, 1853. május 9-én egy honfoglalás kori sírt tártak fel. A vitéz trepanált koponyájú, aki túlélte az operációt, ezt bizonyítja az erősen fejlett csontsarjadzás, ami
az eredeti csontmetszés vonalát jócskán túlnőtte, na meg
az ezüstlemez mely a csontseb fedésére volt hivatva.
Felszerszámozott lovával együtt temették el - ez bizonyítja harcosi, vitézi mivoltát. A sírban, az öv és a lószerszám aranyozott ezüstből készült veretei mellett 12
darab, átlyukasztott ezüstpénzt is találtak, melyek vagy a
ruha, vagy a lószerszám díszéül szolgálhattak, és a hadjáratokban való részvételt igazolták. Ezek szerint vitéz
atyánkfia 12 hadjáratban vett részt honfoglaló őseink
portyázásaiban, s ezek a pénzek a zsoldként illetve zsákmányként szerzettek egy-egy darabjai voltak. A legrégebbi érem Kopasz Károly által 875-ben, a legfiatalabb
pedig első Berengár által 915 és 924 között veretett
ezüstdénárok voltak, tehát ez időszakban vitézkedett,
azaz, a honfoglalók első nemzedékéhez tartozott. Az
elmondottak tükrében, bizonyosak lehetünk abban, hogy
az etelközi hazában született és Pannónia földjén, immár
az új hazában, Vereben talált végső nyughelyre.

A Pogánykő és az Emlékkapu jelölte honfoglaláskori sír az első olyan lelet, amelynek helyét megjelölték, előkerülését kőbe vésett felirattal örökítették
meg. A sír leleteiről készült másolatok a Közösségi Ház
állandó kiállításán megtekinthetők.
Reméljük, vendégünkként köszönthetjük Vereben,
„A kultúra és nyugalom völgyében”.
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