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Július 30. – augusztus 1. Gyula 

A Fesztiválon ahogy az eddigi is, most is rengeteg színes program várta a Fesztivál látogatóit. 

Állig felfegyverzett, hagyományőrző vitézek megerősített táborai, oszmán katonai portyák, 

bemutatók. 

A hagyományőrzők és a helyi civil szféra felvonulása éppen olyan tetszésnek örvendett, mint 

a vásárütés, a bajvívások, a csata bemutató, illetve az egyes hagyományőrző csapatok külön 

bemutatói. A vásárosok és az étkek és italok árusítói pompás hangulatot varázsoltak az ódon 

falak köré. 

 

 

Augusztus 6-8  Hajdúnánás 

A város az elmúlt években sokat tett Bocskai István emléke méltó ápolásáért, megőrzéséért. A 

fejedelem élete során arra törekedett, hogy egyesítse a magyar nemzetet, hajdúkatonái 

számára kiváltságlevelet adományozott, s letelepítésükről gondoskodott. A hajdúszabadság 

adományozásával, a hajdútelepítéseknek köszönhetően a történelmi Magyarország területén 

számos olyan település, régió található, amelyek őrzik és ápolják a hajdú öntudatot. A 

hajdúvárosokat mind a mai napig összetartja a fejedelem iránt érzett tisztelet és megbecsülés. 

A rendezvényen átadásra került egy a Főtéren elhelyezett emléktábla, ami Lengyel-Magyar 

barátságnak állít emléket. 

A rendezvényen a Magyar Honvédség toborzói és páncélozott járművei is jelen voltak.  

 

Augusztus 6-8  Kőszeg 

Évente kerül megrendezésre augusztus elején Kőszegen a Félhold és Telihold – Kőszegi 

Ostromnapok rendezvénysorozatot, mellyel az 1532. évi közel egy hónapos török ostromra 

emlékszik a Vas megyei város. A városi civil szervezetek tagjainak nagyszámú jelmezes 

részvételével zajló, történelmi időket idéző fesztivál mára Kőszeg egyik legismertebb 

nagyrendezvénye, 2007 óta a Nyugat-dunántúli régió kiemelt kulturális és örökségturisztikai 

rendezvénye 

 

Augusztus 15-17 Eger 

Egri Vígasságok 

Eger egyik nagyszerű hagyományőrző nyári programja a Végvári vigasságok, amely a vár 

felújítása miatt szűkített formában, és más struktúrában várta a látogatókat. A látványban 

gazdag történelmi fesztivál visszarepít a várvédők korába, így a falak között hajdú vitézek 

párbajokat és mutatják be a bajvívás fortélyait. A zászlóforgatók mellett megelevenedik a 

török kultúra. 

 

Szeptember 10-12 Szigetvár 

A programokban, díszletben és hangulatban is középkor kultúráját idéző hétvégén mindenki 

megtalálja a számára kedves szórakozást. Gyermekprogramok, korhű hagyományőrző 
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bemutatók, kézműves vásártér és kitűnő hangulat mellett előadók és zenekarok koncertjein 

táncolhatunk. 

 

December 17-én Fonyód  

2021.ben Fonyódon tartottuk meg éves találkozónkat, gyűlésünket ahol, az elnökség 

megtartotta éves beszámolóját, majd a tagsággal együtt értékeltük az elmúlt két évben a  

pandémia miatt kialakult helyzetet. Megemlékeztünk elhunyt bajtársainkról, barátainkról. 

Megbeszéltük rövid, és hosszú távú terveinket.  

 

Fent említett rendezvényeink a társadalom és a honvédelem közötti szorosabb kapcsolat 

kiépülését szolgálják, a történelmi idők felidézésével, korhű életképek (viselet, fegyverzet, 

szokások, életmód) bemutatásával. Célunk a korabeli eseményeken keresztül bemutatni, hogy 

a honvédelem és a társadalom egymás kölcsönös támogatása nélkül nem működött volna 

megfelelően, mely napjainkra is igaz. 

 

 

 

 


