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A Vértesi Erdõ Zrt. harmadszorra ren-
dezte meg mûemlék rekonstrukciós
programját. Ezúttal az országosan is-
mert búcsújáró helyen, Vértessomlón,
a németek betelepítésének 280. év-
fordulója alkalmából, a Sarlós Boldog-
asszony templom javára. 

A hagyományos búcsút az erdõgazda-
ság szakrális témát felölelõ kiállítások-
kal és kulturális programokkal egé-
szítette ki, így a kétnapos program egy-
ségbe foglalásával jött létre az elsõ Vér-

tesi Templom Fesztivál, a Székesfehér-
vári Egyházmegye Vértesi Esperes ke-
rületén belül.

Az egyháztörténeti fesztivál elõtt az
erdõgazdaság pályázatot írt ki a telepü-
lések számára a szakrális kisemlékek
gyûjtésére, a Tatabányai Múzeummal és
a Kuny Domokos Múzeummal együtt-
mûködve. Ezzel egyidejûleg vettek
részt a régió általános iskolásai és óvo-
dásai a „Vitányvár legendája” címû
rajzpályázaton. Az ünnepségre készült
el a templom gyönyörû tölgyfa ajtója is,
az állami erdészeti társaság felajánlásá-
ként. 

A Vértesi Templom Fesztivált Kocsis
Mihály vezérigazgató nyitotta meg. Ün-
nepi beszédében idézte Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes fõvédnök – er-
re a rendezvényre megfogalmazott – le-
velét. Ezt követõen Hartdégen József,
Vértessomló polgármestere köszöntötte
a vendégeket. Bedy Sándor plébános
örömét fejezte ki és áldását adta az
együttlévõ emberekre. Majd felcsendült
az erdõgazdaság vadászkürtöseinek hí-
vószólama. A fesztivál nyitánya a szer-
zetesrendi konferencia volt. Azoknak a
szerzetesrendeknek a képviselõi vettek

részt és tartottak történelmi elõadást,
akiknek elõdei egykor a Vértesben tele-
pedtek meg, és az elmúlt századokban
kiemelt szerepük volt az oktatásban. A
Vértes mûvelõdéstörténetének megha-
tározó szereplõi a premontrei, a kamal-
duli, a bencés, a ciszterci, a domonkos
és a kapucinus rendek. A konferencia
teljes anyagát DVD-n adja ki az erdõ-
gazdaság, segítve a Vértes régiójának
helytörténeti oktatását.

A fesztiválon a Székesfehérvári Egy-
házmegye Vértesi Esperes kerületének

települései is lehe-
tõséget kaptak a
turisztikai, gasztro-
nómiai bemutat-
kozásra, a hagyo-
mányok hangsú-
lyozásával. Tata-
bánya, Vértesszõ-
lõs, Bicske, Csá-
kvár, Gánt, Csák-
berény, Csókakõ,
Pusztavám, Mór,
Oroszlány, Kecs-
kéd, Környe, Vár-
gesztes, és Vértes-
somló képviselte
magát.

Bemutatkozha-
tott a Zsámbékról érkezett premontrei
rend is, akik szerzetesrendi játékokba
vonták be a gyerekeket. A ciszterciek a
Zirci Ciszterci
Apátságból filmve-
títéssel tették kü-
lönlegessé a kiállí-
tási standjukat. A
k a p u c i n u s o k a t
Szalai Gábor plé-
bános vezette. A
kiállítói helyen
múzeumpedagó-
giai játékokat mu-
tattak be, a Kuny
Domokos Múze-
um és a Tatabá-
nyai Múzeum
munkatársai. A
Mária Út Egyesület
standjánál jelent
meg a Mária Rádió, és külön térképen
szemléltették a Vértest átívelõ, és Vértes-
szentkeresztet is érintõ Mária Út zarán-
dokútvonalat. Ez új zarándokút a Vérte-
si Erdõ Zrt. területén. Kitelepedett a
fesztiválra az oroszlányi Gárdonyi Géza
Könyvtár, a Vitányvár Baráti Kör Egye-
sület, és bemutatta tevékenységét a

Székesfehérvári Katolikus Karitász. A
fesztiválra érkezõ családokat számos
gyermekprogram (bábszínház, mese-
mondó, lovagoltatás, íjászat, állatsimo-
gató, játszóház, kézmûvesség) várta. A
templomban megcsodálhatták László
Dániel festõmûvész Zarándokutak cí-
mû kiállítását, a templom mellett pedig
az erdõgazdaság „Keresztény kultúrtör-
téneti emlékeink a Vértesben” címû fo-
tómûvészeti gyûjteményét. 

Szombaton a Csámborgó Zenekar
adott egyórás hangulatos koncertet
Ambrózy Tamás plébános vezetésével,
majd a Kincsõ Zenekar jóvoltából kü-
lönleges élményben lehetett része a nagy-
érdemû közönségnek.  Az est fénypont-
jaként páratlan élményt nyújtott Mága
Zoltán hegedûmûvész koncertje. A nap
folyamán Viszló Levente, a PRO VÉRTES
Természetvédelmi Közalapítvány elnö-
ke ötszáz adag szürkemarha-gulyást fõ-
zött az alapítvány felajánlásaként, és íz-
letes Csíkvarsai Csípõs Csodafalatot
kínált, mely a magyar szürkemarha hú-
sából készülõ vastag kolbász. Nagysza-
bású kirakodóvásár és bemutatók szí-
nesítették a programokat.

Vasárnap a körmenetet láthattuk és
Spányi Antal, a Székesfehérvári Egy-
házmegye püspökének ünnepi miséjét.
A vértessomlói népdalkör és a tánce-
gyüttes különbözõ korosztályai szívhez
szóló mûsort adtak, majd Pintér Tibor

tábortûzi hangulatot idézõ összeállítá-
sát hallhatták. Solt Klaudia kellemes
elõadása után következett a Kormorán
Együttes fergeteges koncertje. A napot
és vele a Vértesi I. Templom Fesztivált
Böjte Csaba miséje zárta.              

Sárainé Illés Edina
Vértesi Erdõ Zrt.
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