Az 1848/49-es Szabadságharc Hagyományőrző Budai 2. Honvédzászlóalj
(Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület)
2016. évi szakmai beszámolója
A zászlóalj bővítése
2016-ban kezdtük meg az 1848/49-es Szabadságharc Hagyományőrző Budai 2. Honvédzászlóalj kibővítésének
megszervezését. Óbuda Önkormányzata elsőként csatlakozott a budai kerületek részvételével kiállítandó közös
zászlóalj kezdeményezésünkhöz. Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer két rend korhű gyalogos
egyenruha és a hozzá tartozó kiegészítők kiállítását vállalta a zászlóalj felszereléséhez. A két fő hagyományőrző
honvédet Óbudán toboroztuk, így Óbuda nemcsak a támogatással, hanem a gyakorlatban is részt vállalt a
1848/49-es szabadságharc hagyományőrző Budai 2. Honvédzászlóalj kiállításában. Pályázat útján további egy
honvéd felszerelését tudtuk kiállítani, így 2016. év végére honvéd gyalogságunk 8 főre nőtt.

A tüzérség megszervezése
A 2016-os év kiemelt feladata tüzérütegünk kiállítása volt. A Honvédelmi Minisztérium nyertes pályázata
segítségével gőzerővel álltunk neki az eredeti hatfontos ágyú másolatának elkészítéséhez. Csikány Tamás
ezredes szakmai felügyelete mellett elkészült az eredeti ágyú kétharmados kicsinyített változatának tervrajza,
az ágyúcső öntésének megrendelése, a lafetta és a kerekek elkészítése és vasalása. A szakmai munkát Forró
Gábor hadnagy koordinálta, a lafetta elkészítését Horváth Domokos őrmester, bútorrestaurátor mester, a
vasalatokat Viski Miklós készítette. A pályázat összegének kései (december 29!) beérkezése miatt a pályázati
összeg feletti önrészből készült munkák még nem fejeződtek be, így az ábrákon a készülő ágyú munkafázisai
láthatók.

Tüzérségünk az 1848. júniusában megalakult „honvéd tüzérség 1-ső 6 fontos gyalog ütege”, rövid néven Első
hat fontos üteg néven kezdi meg a hagyományőrzést, parancsnoka Forró Gábor hadnagy, tagjai Szabó Péter és
Viski Mihály lesznek. Első fellépésük 2017. március 15-én a Hadtörténeti Múzeumban lesz. Az üteg tagjainak
ünnepélyes esküje, avatása, az első hatfontos ágyúnk felszentelése 2017. május 21-én lesz Budavár Kapisztrán

terén. A tüzérütegünk 2017-ben a csatabemutatókon már rendszeresen részt vesz, a rendezvényeken pedig már
ágyúval történő díszlövést is tudunk vállalni.
Kiemelt szakmai tevékenységek
A 2015. évi sikeres bemutatkozás után 2016. március 14-15-én is minket kért fel a Hadtörténeti Múzeum a
Forradalmi Forgatag rendezvényén a honvéd gyalogság bemutatására, őrjáratok és díszsortüzek levezénylésére.

Egyesületünk rendes tagja a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetségnek, mely rendezvényein
és kiképzésein aktívan részt veszünk. Díszegységünk 2016. novemberében kiváló eredménnyel tette le az
MHKHSZ gyalogsági alaki és küllemi minősítő vizsgáját. Berlinger Gábor hő. hadnagyot, zászlóaljunk
parancsnokát az MHKHSZ 2016. augusztusában szövetségi gyalogsági törzstisztnek (a gyalogság országos
koordinálását végzi) nevezte ki, amely a csapat hagyományőrző tevékenységének elismerése is egyben.

Óbudai rendezvényeink
2016-ban három alkalommal vettünk részt ÓbudaBékásmegyer rendezvényein. A május 7-ei Óbuda
Napja kulturális fesztiválon mutatkoztunk be a
kerületnek, előtte egy rövid bemutatkozó filmet is
forgattak rólunk.
2016. május 7.-én Óbuda kulturális fesztiválján, az
"Óbuda Napján", a Zichy-kastély udvarán
szerepeltünk. Sátrunkat szépen feldíszítettük a
tevékenységünkről és a honvédek felszereléséről
készített transzparensekkel. Rengeteg gyermek,
elsősorban 8-12 évesek érdeklődött a fegyverek,
felszerelések iránt, öröm volt a sok mosolygó arcot
látni. A legkisebbek kedvence a harci dobunk volt,
minden kisgyerek szeretett volna a dobverővel egyet
ráütni, így dobosunk sem unatkozott. A Fő téren
őrjáratokat indítottunk, a kastélyudvarban pedig
szuronyharcot is bemutattunk. Bemutatkozásunk jól
sikerült, rengeteg érdeklődőt vonzott a zászlóalj standja és a menetelések is tetszettek a közönségnek.

2016. június 5-én a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából Óbuda Önkormányzatának felkérésére
Csillaghegyen, az Országzászlónál vettünk részt az ünnepségen. Fő feladatunk a tisztelgés mellett a nemzeti
lobogó és Óbuda zászlajának tartása volt. Az ünnepi beszédet Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter mondta
sorfalunk előtt.

2016. szeptember 17.-én zászlóaljunk a III. kerület Civil és Nemzetiségi Napján, az Óbudai Piknik, VII.
Római-parti Fesztiválon vett részt, melynek jelmondata: „Együtt a Dunával honfoglalástól napjainkig Történelmi és gasztronómiai kalandozások a Duna-parton” volt. A pünkösdfürdői Duna-parton a 10. római
légió mellett kaptunk helyet, ahol az esős idő ellenére többször is a nagyszínpad elé vonultunk és bemutattuk a
szabadságharc honvéd gyalogságának fegyvereit, felszereléseit.

A 2016-os évben a következő országos és helyi rendezvényeken vettünk részt:

Lengyelország
2016-ban a lengyel-magyar szolidaritás évében a Szentegyházi Gyermekfilharmónia zászlóaljunk kíséretében
nyári hangversenykörútját Kis-Lengyelországban tartotta és az út során hat helyszínen emlékeztünk meg a
Lengyelországban elhunyt magyar hősökről, végeztünk díszelgési és menetgyakorlatokat. A turnékörúton
ugyanis ezen a nyáron nemcsak a magyar és székely zenekultúra, hanem a két baráti nép katonai hagyományai
is bemutatásra kerültek, amelynek a lengyel-magyar szolidaritás éve és a lengyel függetlenségi háborúval
szervesen összekapcsolódó első világháború 100-adik évfordulója adta meg az aktualitást.

Őszi hadjárat, Szentegyháza, 2016. 10. 07-09.
A XI. Őszi hadjáratnak idén jeles aktualitása volt, hiszen a Szentegyházi Huszárbandérium idén
megalakulásának 20. évfordulóját ünnepli. A szabadságharc 1848. évi erdélyi toborzó körútját felelevenítő őszi
hadjárat idén a zord időjárás ellenére is rengeteg hagyományőrző csapatot vonzott, érkeztek a huszárság és a
gyalogság képviselői a Kárpát-medence minden szegletéből.

A hadjárat másnapján honvédzászlóaljunk részt vettek Nyergestetőn Pécs város kopjafa állítási ünnepségén,
majd megkoszorúzta a Honvéd Emlékművet.

A budai 2-ik Honvéd Zászlóalj 2016. évi programjai időrendben
2016.02.06. Gyalogsági kiképzés, Kecskemét
2016.02.19. Tavaszi hadjárat – Tápiómente bemutatkozása – Polgárok Háza
2016.03.06. Szolnoki csata hadibemutató
2016.03.10. Történelemóra, fegyverbemutató a SZIA negyedikes évfolyamának
2016.03.11. Nemzeti ünnepségek: NSJG, SZIA, Tarkabarka, Szivárvány és Pitypang Óvodák
2016.03.14-15. Hadtörténeti Múzeum nyílt napja, Forradalmi Forgatag
2016.04.04. Tavaszi Emlékhadjárat, Tápióbicske
2016.04.08. Tavaszi Emlékhadjárat, Vác
2016.04.15. Díszőrség a Széchenyi Emlékév tiszteletére, Budakeszi
2016.04.23. Felvidéki Hadjárat: Madar, Sutyu-völgy
2016.04.24. Kiképzés és 48-as hadijáték, Komárom, Monostori Erőd
2016.05.07. Óbuda Napja, Honvédtábor a Zichy-kastély udvarán
2016.05.15. Pünkösd, Szentegyháza, Madarasi Hargita
2016.05.21. Budavári megemlékezés, Görgei Artúr halálának 100 éves évfordulója
2016.05.30. Hősök Napja, Budakeszi
2016.06.06. Nemzeti Összetartozás Napja, Óbuda, Csillaghegy
2016.06.15. Egerszeg Fesztivál, Zalaegerszeg
2016.08.13-18. Kis-Lengyelország, katonai tiszteletadások, hangversenyek a Szentegyházi
Gyermekfilharmóniával: Ószandec, Szczawnica, Tarnó, Luzna, Krakkó, Limanowa
2016.09.17. Római-parti Fesztivál, Pünkösdfürdő
2016.09.24. Pákozdi csatabemutató
2016.10.01-02. Gyalogsági kiképzés és gyakorlás, Bábolna
2016.10.06. Aradi Vértanuk Emléknapja – városi, iskolai ünnepségek Budakeszin
2016.10.07-08. Őszi Hadjárat, Szentegyháza
2016.10.09. Megemlékezés, kopjafaavatás, koszorúzás, Nyergestető
2016.11.19. Gyalogsági alaki és küllemi minősítő vizsga, Kecskemét
2016.12.04. Szent Borbála napi tüzéravatás, Komárom
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