
 

Egyesületünk ezekben az előző évhez hasonlóan sajnos (a járványhelyzet miatt) 

kevés rendezvényen, társadalmi eseményen vett részt. 

A mégis megvalósuló rendezvényeket jellemzően műsorainkkal támogattunk. 

 

Baráti kapcsolatunk töretlen a szegedi Bajtársi Klub tagságával, vezetőségével, a 

Hódmezővásárhelyi Helyőrség Zenekarával, és az országban működő, középkori 

katonai hagyományokat őrző egyesületekkel. 
 

Májusban részt vettünk a katonai hagyományőrzésről szóló Regnum-Fest 

rendezvényen. Ezt az eseményt háromszori időpont módosítással áthelyezték az 

online térbe, így egy közönség nélküli felvételsorozat készült Szabolcs várában. 
 

Idén először szerepeltünk volna a Hősök Napján Várpalotán, de sajnos ez éppúgy, 

mint 2020-ban, idén is elmaradt. 

Nagyon fontos volt a csapat lelkesedésének fenntartása is, mivel kevés rendezvény 

volt ebben az évben is, ezért néhányat saját ötletből, felajánlásképpen tartottunk. 

 

Önálló kezdeményezésre januárban a Magyar Kultúra Napjára ajánlottunk fel műsort, 

március 15-én viszont már nem csak én koszorúztam, mint tavaly, hanem a tagság is. 

 

Szegeden a Nándorfehérvár emléknapon adtunk műsort július végén. 

Az Eger Vár múzeuma, és az Egri Vitézlő Oskola rendezésében viszont részt vettünk 

a Végvári Vigasságok rendezvényén augusztus elején. 

Siklóson a Várfesztiválon léptünk fel. 

Hollókőn, és Szécsényben a Szent László Vitézei Egyesülettel adtunk közös műsort. 

Tokajban részt vettünk a Kozák-Huszár találkozón. 

 

A 2019-es évben hagyományteremtő szándékkal részt vettünk az első gerlai katonai 

hagyományőrző fesztiválon, ebben új partnereink a Békés Megyei Huszárok, de 

sajnos ezt a programot idén sem rendezhették meg. 

 

Idén is rugalmasan követve kormányzati rendelkezéseket , sikerült az eredetileg 

betervezett két táborunkat megtartani (péntek-szombat-vasárnap 2 külön hétvégén, 

napi 10 órában) így koreográfiáinkban, gyakorlottságunkban nemcsak tartottuk a 

színvonalat, hanem jelentős szakmai előrelépést is el tudtunk érni. 

 

 

A szervezési nehézségek ellenére sikerrel szerepeltünk Székesfehérváron, a 

Koronázási Ünnepi Játékokon. 

Augusztus 20-án az állami ünnepen szerepeltünk, szeptemberben a Vitézi Rend 

avatásán, októberben az Egri Vár Napján tisztelegtünk műsorainkkal elődeink előtt. 

 

Október 6-án, 23-án, és november 1-én koszorúzással emlékezünk hőseinkre. 

 



 

Tagságunk továbbra is zömmel a Szegedi Tudomány Egyetem hallgatóiból, kisebb 

részben már dolgozó, fiatal diplomásokból áll. 

Ezzel együtt jár, hogy akik máshol folytatják pályafutásukat, ők távoznak, helyükre új 

hallgatók érkeznek, ezért tagságunk toborzása folyamatos. 

 

A Szegedi Tudomány Egyetemmel, annak rendezvényein keresztül folyamatos a 

kapcsolatunk. 

 

A Toborzó Iroda munkáját is több ízben segítettük már rendezvényeken. 

  

Az év folyamán rendszeresen találkozott a tagságunk a rendezvényeken kívül is. 

Utazásaink, kirándulásaink során felkerestünk katonatörténeti, és általános 

kultúrtörténeti jelentőségű emlékhelyeket is, a fiatalság ismereteinek elmélyítésére. 

 


