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MEGHÍVÓ 
VI. Tarna-völgyi Huszár és Katonai 

Hagyományőrző Találkozó 
A Kápolnai csata 162. évfordulója alkalmából 

2011. február 25. – 26. - 27.  
Program:    5. Éve kerül megrendezésre az Emlékcsata sorozat 
Február 25. péntek – Kápolna: 17.00 órától Csapatok érkezése  
20.00-21-00 Vacsora (élelmiszer adag osztás)  Kápolna Iskola 

Február 26. szombat – 
Kápolna 
09.00-09.30 Díszszemle Iskola udvar 
Kápolna - Tófalu 09.30-10.10            
irány menet Kápolnáról Tófaluba  
10.20-11.00 Díszszemle Tófalu templom 
11.00-11.30 Csata bemutató Tófalu 
11.30-12.30 irány menet Kápolnára 
14.30-16.20 megemlékezés csata játék 
20.00- Bál Autós vendéglő 
 
 

 

Február 27. vasárnap - Kápolna 
09.00-09.30 Hagyományőrző eskütétel a 
 templom előtt 
09.40-11.30 Átvonulás Kálba  
10.20-10.50    Díszszemle Komlolton  

  Kál 
11.00-11.40     Koszorúzás  az emlékműnél 
12.00-13.00 Csata játék Kál Tarna part      
13.00-13.50 Csapatok Kápolnára mennek 
14.00- 15.30 Rendezvény bezárása (Ebéd) 

Csapatok hazautaznak 

Mindenkit szeretettel vár 

Kál 
Morvai János 

polgármester sk. 
 

Magyar Huszár és 
Katonai Hagyományőrző 

Szövetség 
    S z é k e l y  T i b o r  

elnök sk. 
 

Kápolna 
Dr. Berecz Kálmán 
polgármester sk.  

 
Magyar Honvédvadász       
Hagyományőrző Csoport    

L á s z l ó  Z o l t á n  
                     sk.    
      

    

              Tófalu                                                           
Kerek József 

polgármester sk. 

 
Magyar Hagyományőr 

Világszövetség 
F ü l ö p  T i b o r  Z o l t á n  

ügyvezetőelnök sk. 
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Ötödször is Kápolna

Idén ötödszörre rendeztük meg a kápolnai csata emlékére a hadijátékkal egybe kötött biztonsági minősítő 
versenyt, és ezzel az MHVSZ eleget tett a Magyarország EU csatlakozási alapokmányában előírt társadal-
mi szervekre vonatkozó (Enkio) minősítő rendszer alkalmazásának, mely értelmében a társadalmi 
szervezetek tagjaikat, veszélyes tevékenység esetén kötelesek évente kontrolálni, minősíteni. Ilyen például 
a lövészeti sport ahol ismert az évente kétszeri minősítő lövészet rendszere, de ennek alapja az 1993 évi 
munkavédelemről szóló törvény. Elvileg a hagyományőrzésre is kötelező lett volna, de ez pótlódott a 
„kápolnai vizsgarendszer által.
Ezek az előírások sajnos ránk is vonatkoznak, mint hagyományőrzőkre, amennyiben „közbiztonságra 
veszélyes eszközöket” használunk. 
A Magyar törvények értelmében ilyen eszköz a 8 cm-nél hosszabb pengéjű szúró vágó eszköz, de ilyen a 
pirotechnikai vetőcsőként alkalmazott lőfegyverként nem vizsgáztatott elöltöltős fegyver is.
A csatlakozási alapokmányban vállalt kötelezettség szerint 2010 évtől ez az eljárás a szövetségek tagjaira 
nézve kötelező, akik a tevékenységet rendszeresen végzik (30 nap/ és edzésekkel együtt), és egy év múlva 
tehát ez évben (2011.) legalább ötévesnek kell lennie az ellenőrző rendszernek.
A „minősítő” ellenőrző rendszernek jól dokumentált számonkérési előírásokkal, és igazolásokkal kell 
rendelkeznie, és a bírálati folyamatot, hitelt érdemlő öt évig megőrzendő iratanyaggal kell rendelkeznie.
Örömmel jelentjük a fentieknek a Börzsönyi Lövész Klub Magyar Honvédvadász Hagyományőrző és 
Sport Csoport szervezésében eleget tettünk. Sajnos csak kevesen vették komolyan a feladatot, de így is 98 
fő jelent meg a minősítő csatákon az új helyi lovas csapattal együtt.
A vető csőhasználat, biztonságos hidegfegyver (tompított eszközök) ellenőrzése mellett vizsgáztunk, a bizton-
ságos csoportos közúti és terepi közlekedésből, a terepi tájékozódásból, napi elsősegélynyújtásból, biztonságos 
tűzrakásból, és tűz kezelésből, a korhű biztonságos harcászatból, pirotechnika használatból, de az EU előírás 
szerinti nyilvános főzésből is, amelyet a korszaki fejadagokból kellett elkészíteni, be számot adtunk körlet rendből, 
fegyelemből, és jó kedvből is. A ruházat milyensége másodlagos, elsődleges a megléte, és minősége, mert fagyott 
emberekkel nem lehet dogozni, ezért mindenki önmagát minősítette az egyéni lapon, ezt csak ellenőrizték a tör-
ténészek, és kirívó esetben javították ki az önpontozást. Volt példa pluszra, és mínuszra is.
Itt még hibázhattunk, csak pontot vesztettünk, de élesben ez pénzbüntetéssel, vagy eltiltással járhat, ha vétünk.
Tanulni és fejlődni jöttünk össze, egy kis vetélkedéssel fűszerezve.
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Jellemző hiba volt a főzés kihagyása kellő személyzet és eszköz hiányában, és még mindig nem tanultunk 
meg kis bográcsban gázpalack nélkül főzni.  
Előfordult a fegyver utólagos szakszerű ellenőrzésének elmulasztása, és a fegyver szakszerű ürítésének 
elmulasztása is, de ez csak egy esetben történt egyébként hibamentes volt a végre hajtás.
Szinte minden csapat elkövette azt a hibát, hogy a sérültet amennyiben a kiírt sérülése ruhával fedett 
területen volt nem távolította el onnan a ruhát, ez éles helyzetben életveszélyes, és a hideg sem lehet men-
tség, mert ez valóságban is előfordulhat hidegben.
     A Dr. Katona Tamás és Kaló Miklós Tüzér alezredes úr által vezetett bíráló bizottság, amely katonák-
ból, tűzoltóból, mentősökből, orvosokból, elöltöltős lövészekből, pirotechnikusból, és rendőrökből, 
polgármesterekből, tanárokból, és jogászokból állt, igen kritikusan de igazságosan pontozott.
A „versenyt”, abszolút mértékben és lovas fegyvernemben az Ózdi huszárok nyerték.
Tüzéreknél a Veresegyháziak vitték el az első díjat, míg a gyalogosoknál ifjúsági kategóriában a Nagykátai 
„kis tüzérek” nyertek. Felnőtt gyalogos kategóriában a Vadász csapat már több éve bejelentett lemondása 
miatt a Komáromi csapatot illette a jutalom.
Az eredmények a szokások szerint lezárásra kerültek a kápolnai polgármesteri hivatalban öt évre.
A rendezvény során, a kápolnai díszszemlén külön is megköszöntük azoknak a csoport vezetőknek és 
külső segítőknek, tagoknak a munkáját, akik öt éven át segítették a rendezvény kiforrottá válását.
A Vadász kereszt Tiszti fokozatának Tisztesség rendjét kapta hadi szalagon Dr. Katona Tamás úr hadtörténész.
A vadász kereszt Tiszti fokozatát kapta Tenczel György Úr a Börzsönyi Lövész Klub elnöke, Káló 
Miklós Alezredes Úr a bíráló bizottság társelnöke, Papróczi Attila úr az első Tarnavölgyi rendezvény 
társ szervezője, Vitkó Egon Úr az Ózdi Coburg huszárok parancsnoka, és Poszthumusz Tompa Vilmos 
Úr Kál község  elhunyt polgármestere, aki a rendezvényt a kezdetek idején felkarolta, és otthont adott a 
rendezvénynek.
A Vadász kereszt hadi keresztjét kapta dr. Berecz Kálmán úr Kápolna község polgármestere, Morvai 
János Úr Kál nagyközség polgármestere a helyi lovas csapat megszervezéséért, Kerek József  Úr Tófalu 
község polgár mestere, Blahó László Úr Komlolt község alpolgármestere,többéves vendég látásukért.
A Vadászkereszt hadi keresztjét kapta Serf  András Úr khő őrnagy, Basa László Úr khő százados, Vastag 
András Úr khő őrnagy, Papst József  Úr khő tüzér százados, , Barta Róbert Úr khő hadnagy úr. 
Távollétében:  Szeremlei Szabolcs Úr khő tüzér százados, Dr Vass László Úr khő honvéd alezredes.
A Vadászkereszt hadi keresztjét kapta Sánta János Úr khő őrmester, Bődi Zoltán Úr khő vadász őrmester, 
Kocsis János Úr műszaki szolgálatos, László Szabolcs khő. Vadász Őrvezető.
Az időjárás is kegyes volt hozzánk, mert bár reggel még hóban volt a sorakozó, Tófaluban már sütött a 
nap, és ez vasárnap estig nem is sokat változott.
A jókedvet csak fokozta, hogy elmaradt a „rókabőr vadászat” és a „fóka verseny” mindazok jóvoltából 
akik távolmaradtak és szokásos magatartásukkal rombolták becsületünket a falvak lakói előtt.
Nem csak az ital adja meg a tánchoz a hangulatot, ezt bizonyították az Ózdi huszárok akik másodszori 
abszolút győzelmüket önfeledt tánccal ünnepelték, hogy azt még a honvédség jelenlévő tisztikara is me-
girigyelte.
Vasárnap reggel üdítő színfolt volt, a Veresegyházi csapat parancsnoka Vastag András Úr khő. Őrnagy ve-
zette reggeli torna amely megfelelt egy laktanyai feladatnak. Bár a Vadászok „agg” parancsnokuk vezetése 
mellett „öreg katona módon” vettek részt ebben a feladatban, fő mozgás formációik a sorban állva ötszáz 
méteres merev távolba nézés, szemtorna négy újjal, laza sántikálás, stb., de ezt is halálosan komolyan!  
A rendezvényen őt ágyú, harminc ló, négy kocsi, huszonöt „pirotechnikai vetőcső” négy rakétavető 
került alkalmazásra, számtalan füst gránát, 200 db játékos pirotechnikai rakéta, 60 db ágyú pirotechnikai 
töltet, 400 db pirotechnikai puskatöltet, felhasználása mellett, 98 résztvevő bevonásával dobszó és kürtjel 
mellett, a tervezett programot perc pontossággal végrehajtva.
Ez évben a már többször, vagy csak tavaly vizsgázottak megkapták vadászkürtös nemzetiszínű szalag-
sávjukra Kápolna község címerét függelékként, Az idén először  vizsgázottak, fehér szalagsávon kapták 
meg a vadászkürtöt, függelék csak jövőre jár részükre.
Az első helyezettek, oroszlánjukat, ha idén nyertek először nemzetiszínű szalagon kapták és az oroszlán 
jobbra néz. 
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Azok akik már tavaly is nyertek oroszlánjuk szalagsávjára megkapták a tölgy hadi ékítményt.
A 2005 évben Pákozdon, és Tengődön; 2006 évben Kápolnán, Bükkaranyoson és Tengődön, 2007 évtől 
folyamatosan kápolnán vizsgázottak vadászkürtös nemzetei színű szalagsávjukon viselt gyalogsági fe-
gyvernemi jelzésükhöz, (amelyet minden 2010 évben jelenlévő megkapott, aki már legalább egyszer jelen 
volt Kápolnán,) megkapták a tüzér fegyvernemi jelzés kiegészítőt 2008 év jelzésére. (Erre más is jogosult 
lesz,  ha igazolja, névre szóló emléklappal jelenlétét.) A 2005. évi, a 2006. évi, és a 2007. évi minősítését a 
három tölgy hadi ékítmény feltűzése jelzi a fenti szalagon. Az első két évet igazoló tölgy ékítmény csak ak-
kor tűzhető fel, ha hitelt érdemlően igazolható névre szóló emléklappal, hogy azokban az években miden 
fent felsorolt helységben lezajlott rendezvényen jelenvolt, és versenyzett.
Így jelenlegi ismereteink szerint három főnek osztható ki a hétszeres minősítettség jelvénye. 

Budapest, 2011. március 10.       László Zoltán MÁV Mérnök Tanácsos   



8

FÉNYKÉPES KRÓNIKÁK

9

FÉNYKÉPES KRÓNIKÁK



8

FÉNYKÉPES KRÓNIKÁK

9

FÉNYKÉPES KRÓNIKÁK



10

FÉNYKÉPES KRÓNIKÁK

11

FÉNYKÉPES KRÓNIKÁK

VI. Tarna-völgyi Huszár és 
Katonai Hagyományőrző 

Találkozó 
 

Csapatbeosztás 
 

2011. február 25-27. 
 
 

Magyar oldal 
 

Osztrák oldal 
 

 

Szegedi 3. Honvéd zászlóalj 

Komáromi 99. Honvéd zászlóalj 

Veresegyházi 49. Honvéd 

zászlóalj 

Tápióbicskei tüzérek 

Wysocki Légió  

Ózdi 8. Koburg-huszárok  

 

Eger 34/3 Vilmos gyalogezred 

Isaszeg 31/3 gyalogezred  

Ferdinánd 7. dragonyosezred 

Bükkaranyosi Ferdinánd 

huszárok  

Dabasi tüzérek 

2. vadászok  
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Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség

MAGYAR HUSZÁR

a magyar katonai hagyományőrzés
hivatalos fóruma

http://www.magyarhuszar.hu 

info@magyarhuszar.hu

ERŐT!  TISZTESSÉGET!


