MATASZ
Hagyományőrző Tagozat 2019.-évi beszámolója

Január 10-én hagyományőrző díszőrség biztosítása az NKE felkérésére a Ludovika téren a Doni
megemlékezésen, MATASZ közreműködéssel.
Január 11-én részvétel a HM HIM Doni megemlékezésén (19. Doni Hősök Emléktúra útbaindító
díszparancs átvétele az MH PK-tól.)
Január 12. hagyományőrző díszőrség biztosítása a pákozdi Doni kápolnánál
Január17-20 között a Doni Hősök Emléktúra 1. menetszázadát vezettem négy helyszínen
emlékbeszédet tartottam.
Január 23-24 között részt vettem a 19. DHE Hajdu menetszázad (Kratochvil Károly Honvéd
Középiskola) túráján Debrecen környékén- a szervezést segítettem valamint biztosítottam egy
korabeli polgári célra átalakított pc. ágyút.
Január 25-én meglátogattam a 19. DHE Lenkey nemzetközi menetszázadát (MATASZ Heves Megyei
szervezet) Eger környékén. Segítettem a szervezést.
Január 26-án a Vérteserdő Zrt. felkérésére II. világháborús díszőrséget és díszlövő löveget
biztosítottam a II. világháborús megemlékezéshez. MATASZ és helyi hagyományőrzők bevonásával.
Január 27-én Novák Tamás filmrendező Mosonmagyaróvári sortűzről készülő dokumentum
filmjének forgatásán az újrajátszott jeleneteket szakértettem Vácott.
Február 3-án részt vettem a 19. DHE Jász menetszázad túráján Nagykáta környékén. Díszlövő ágyút
biztosítottam. Résztvevők: aktív, ÖTT, ÖMT. ÖVT katonák.
Február 14-18 között részt vettem a 19. DHE Honvédsuli Egyesület túráján Nyíregyháza környékén.
Díszlövő kézifegyvereket biztosítottam, segítettem a szervezést.
Február 19-én részt vettem a HMFESZT rendezvény első megbeszélésén. Előadtam a dinamikus II.
világháborús bemutatóhoz- az előző évi tapasztalatok alapján- javaslataimat Kovács Imre fő
szervezőnek.
Február 25-én a Stefánián értékeltem, mint fő szervező a 19. DHE végrehajtását a végrehajtó
szervezetek és a Honvédelmi Sport Szövetség képviselő előtt.
Március 23.-án hagyományőrző bemutatót tartottam a Süttői Erdészet felkérésére Tardoson,
MATASZ közreműködéssel
Március 27-én a Magyarság Háza felkérésére I. világháborús hagyományőrző előadást tartottam
MATASZ közreműködéssel középiskolás diákoknak Budapesten.
Március 28-án hagyományőrző díszőrséget vezettem a Szekszárdi tartalékos eskütételen helyi és
MH HFKP hagyományőrzők közreműködésével.
Április 4-én Hagyományőrző díszőrséget adtam a MATASZ ENS nemzetközi találkozón a Hadik
szállóban
Április 13-án II. világháborús hagyományőrző bemutatót tartottam a KEMPP felkérésére MATASZ
közreműködéssel.

Április 25-én Magyarság Háza felkérésére I. világháborús hagyományőrző előadást tartottam
MATASZ közreműködéssel középiskolás diákoknak Budapesten.
Április 30-án helyszíni szemlét és egyeztetést tartottunk Kunszálláson a 2019.-évi HMFESZT
helyszínén Simin Gyula Mátyás alezredes és Újhelyi Péter őrmester urakkal.
Május 2-án Magyarság Háza felkérésére I. világháborús hagyományőrző előadást tartottam MATASZ
közreműködéssel középiskolás diákoknak Budapesten.
Május 24-én I. világháborús díszőrséget biztosítottam a BP Főváros 8. ker. Polgármesteri Hivatal
Hősök Napi megemlékezéséhez a fiumei úti sírkertben MATASZ közreműködéssel.
Május 25-én II. világháborús légvédelmi tüzér bemutatót hajtottam végre díszlövésekkel a MH 12.
Arrabona Légvédelmi Rakétaezred felkérésre Győrben MATASZ közreműködéssel. Korhű polgári célra
átalakított löveget biztosítottam.
Május 26-án a HM központi Hősök Napi megemlékezésén az elmúlt évekhez hasonlóan
hagyományőrző díszőrséget és díszlövéseket biztosítottam Balassagyarmaton MATASZ
közreműködéssel. Díszlövő ágyút biztosítottam. Továbbá Abda községe felkérésére díszlövő
légvédelmi ágyút biztosítottam kezelőkkel az abdai megemlékezéshez MATASZ közreműködéssel.
Május 30-júniu 2-a között a 2019.-évi HMFESZT rendezvényen vezettem a II. világháborús
dinamikus bemutatót MATASZ és egyéb hagyományőrzők- ÖTT közreműködéssel. 4 db. polgári célra
átalakított tüzérségi eszköz és kezelőit biztosítottam.
Június 15-én díszlövő légvédelmi ágyút biztosítottam Bp. Főváros Rákosmente önkormányzatának
felkérésre MATASZ és Kratochvil közreműködésével.
Június 22-én Díszlövő légvédelmi ágyút biztosítottam kezelőkkel a MH BHD családi-nyilt napjára
és a HM HIM Múzeumok éjszakája rendezvényére a Kapisztrán térre MATASZ közreműködéssel.
Június 24-én az NKE felkérésére díszlövő ágyút biztosítottam kezelőkkel a Ludovika kertjébe
emlékmű avatáshoz MATASZ közreműködéssel.
Június 27-én I-II. világháborús ágyú és kézifegyver bemutatót tartottam a MH HFKP Honvédelmi
Táborának
Június 28-29-én Légvédelmi tüzér bemutatót tartottam díszlövésekkel az újfehértói Országos
Gépészkovács Találkozón Kratochvil közreműködésével.
Június 30-án II. világháborús tüzérségi bemutatót tartottam díszlövésekkel a nyíradonyi falunapon
MATASZ közreműködéssel.
Június 1-én I-II. világháborús tüzérségi bemutatót tartottam a MH Hadihajós és Tűzszerész Ezred
családi napján újpesten.
Június 13-án I. világháborús tüzérségi bemutatót hajtottam végre Ópályi Község felkérésére
Ópályiban Kratochvil közreműködésével.
Júnis 27-én légvédelmi tüzér bemutatót biztosítottam Tiszagyulaháza felkérésére Kratochvil
közreműködésével.
Augusztus 2-án a MH ARB Tápiószecső Raktárbázis családi nyíltnapjára (Fegyverzettechnikai
Szolgálat Napja) tüzérségi bemutatót biztosítottam kezelőkkel négy tüzérségi eszközzel és
díszlövésekkel.

Augusztus 5-9-én I. világháborús bemutatókat tartottam a MATASZ csapatával az Isonzó Expressz
rendezvényein tüzérségi eszközzel.
Augusztus 10-én a Budapesti lengyel intézet felkérésére II. világháborús bemutatót tartottam
MATASZ közreműködéssel Óbudán.
Augusztus 12-16-a között II. világháborús bemutatót és „kiképzést” tartottam a MH 12. Arrabona
Légvédelmi Rakétaezred honvédelmi Táborának középiskolás résztvevőinek.
Augusztus 17-20-án a Szentendrei Skanzen felkérésre I. világháborús bemutató sorozatot tartottam
MATASZ közreműködéssel Szentendrén.
Szeptember 10-én Bp. Rákosmente felkérésére II. világháborús díszelgést és bemutatót tartottam a
Bp. 17.kr. Helikopter lakópark közelében.
Szeptember 18-án Magyarság Háza felkérésére I. világháborús hagyományőrző előadást tartottam
MATASZ közreműködéssel középiskolás diákoknak Budapesten.
Szeptember 19-én Kengyel településen díszlövést biztosítottam hősi halottak újratemetésén ÖTT
közreműködéssel.
Október 3-án a pákozdi KEMPP felkérésére kiállítás megnyitó beszédet tartottam.
Október 4-én a MH II. sz. ÖTT ezred részére tartós kölcsönzéssel beszerzett II. világháborús 120
mm-es polgári célra átalakított aknavetőt pirotechnikai vetőcsőként levizsgáztattam a PKLV-nél
továbbá intézkedtem a táborfalvai lőkísérleti állomásnál a katonai bevizsgálás ügyében.
Október 11-én I. világháborús díszőrséget biztosítottam Sipos Gyula Ezredes Sírjához Farkasrétre
MATASZ és ÖTT közreműködéssel.
Október 12-én hagyományőrző díszőrséget biztosítottam a MATASZ Tartalékosok Napi
rendezvényére Szentendrére.
Október 18-19-én a Csak még egyszer előre című film folyatásának filmforgatására az I.
világháborús jelenet elkészítését szerveztem és irányítottam a MH BHK gyak. terén MATASZ és egyéb
hagyományőrző szervezetek, ÖTT közreműködéssel.
Október 21-22-én a Magyarság Háza felkérésére 1956-os bemutatókat tartottunk kb. ezer általános
és középiskolás diák részvételével.
Október 22-én a MH HFKP 1956-os megemlékezéséhez hagyományőrző díszőrséget biztosítottunk
és ágyúval díszlövést váltottunk ki.
Október 23-án a HM HIM felkérésére a múzeum díszudvarán 1956-os interaktív bemutatót
tartottunk.
November 4-én a Pestisrácok felkérésére a Bem téren 56-os hagyományőrző díszőrséget adtunk.
Október folyamán megkezdtem a 20. DHE rendezvénysorozat előkészítését és a helyszínek
egyeztetését.
November hónapra szervezem a 120mm-es hagyományőrző célú aknavető átadását (MATASZ
közreműködéssel) a II. sz. ÖTT ezrednek.
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