V. HONVÉDFESZTIVÁL
204. szeptember 23-28.
Az 1848. szeptember 28-i, sukorói haditanács, valamint a másnapi, a Velencei-hegység
lankái között lezajlott, kiemelkedő jelentőségű csata emlékének ápolása érdekében, a
Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete, a csata 150.
évfordulóján, 1998-ban, hagyományőrzők közreműködésével „megelevenítette” a
Pákozdi csatát. Göncz Árpád úr, akkori Köztársasági Elnök, valamint a több tízezer fő
érdeklődő részvétele visszaigazolta a kezdeményezés szükségességét és a szervezők
szándékának megerősítésével megalapozva a következő időszak hasonló feladatait.
A Pákozd-sukorói csata emlékünnepe, 2009-re egy nagyszabású rendezvénysorozattá
nőtte ki magát, s ennek ad keretet azóta (2010-től) minden év szeptember végén a
Honvédfesztivál.
A 2014. szeptember 23-28 között – a Katonai Emlékpark Pákozd koordinálásával - a
Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság, Székesfehérvár Megyei Jogú
Város, Pákozd Nagyközség Önkormányzata, valamint a korábbi ötletgazda Honvédség
és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete közös szervezésében
megrendezésre kerülő rendezvénysorozat célja, egy közös emlékezés, mely feleleveníti
a több mint 165 éve, szeptember 29-én lezajlott csata eseményeit, és számos
interaktív, a katonai hagyományokat, a honvéd kultúra sokszínűségét bemutató
ismeretterjesztő programmal, megemlékezésekkel tiszteleg a múlt honvédjei előtt.
A sokszínű kulturális, szabadidős és szakmai programok
kikapcsolódási, szórakozási lehetőséget nyújtanak a térség
katonacsaládoknak és az idelátogató turistáknak egyaránt.
A fesztivál fő szervezője a Katonai Emlékpark Pákozd,
megálmodója és a megvalósítás aktív közreműködője a
szervezete.
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A fesztivál tervét úgy állítottuk össze, hogy abban minden korosztály megtalálja a neki
szóló programot, és a lehető legszélesebb kínálati oldallal jelenjünk meg, minél több
érdeklődő számára biztosíthassunk tartalmas, érdekes hadtörténelmi, honvédelmi
programot. A program nyitórendezvénye az általános iskolás tanulóknak szóló, „Kész a
csatára a sereg” elnevezésű honvédelmi csapatverseny volt. Már ez is hagyományos
programelemnek nevezhető, hiszen az elmúlt öt évben minden alkalommal
megrendeztük, s minden alkalommal igyekeztünk újdonságokkal gazdagabbá tenni a
programelemet. A verseny 4 fős csapatok számára került megrendezésre, melyre
Székesfehérvár alapfokú tanintézményeinek több mint feléből érkezett nevezés, illetve
résztvevő csapat. Ebben az évben már a városkörnyéki iskolákat is megszólítottuk,
aminek eredményeként a táci Gorsium Általános Iskola csapata is részt vett a
versenyben.
A székesfehérvári István Király Általános Iskolában és a környékén (a tóparton, szép
környezetben) megrendezett verseny feladatai között egyaránt megtalálhatóak voltak
az elméleti és a gyakorlati feladatok, melyeket lelkesen és a katonavároshoz méltó
felkészültséggel hajtottak végre a csapatok.
A verseny megnyitóján, mely egyben a Honvédfesztivál sajtótájékoztatója is volt
(http://www.okkfehervar.hu/index.php?pg=news_2_3979 ), illetve az ünnepélyes
eredményhirdetésen kihelyeztük a Honvédfesztivál arculati elemeit tartalmazó
molinókat, feliratokat és látványelemeket.
Az izgalmas versenyen a Zentai Úti Általános Iskola csapata érte el az első helyezést és
tárgyjutalmakon kívül Ők fogják képviselni Székesfehérvárt a 2015 tavaszán, Sárisápon
megrendezendő nagyszabású honvédelmi versenyen. Itt is büszkén hangsúlyozzuk,
hogy azon a versenyen címvédőként lesz jelen egy másik székesfehérvári csapat, a
HTBK Székesfehérvári Szervezete által felkészített Táncsics Mihály Ált. Iskola csapata.
A „Kész a csatára a sereg” honvédelmi versenyen második helyezést a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola érte el, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig a Kodolányi János
Középiskola általános iskolai alaptagozatának tanulói állhattak fel.
Az eredményhirdetésen valamennyi résztvevő csapat kapott valamilyen ajándékot, s
ezzel is ösztönözni kívántuk a különböző honvédelmi, katonai programokon történő
részvételüket, aktivitásukat.
A rendezvényre készíttettünk egyedi okleveleket és emléklapokat, melyek reményeink
szerint hosszú időre őrzik az iskolafalakon és a versenyzőknél a verseny emlékét.

„KÉSZ A CSATÁRA
A SEREG”
honvédelmi verseny
2014. szeptember 23.

2014. szeptember 24.
HONVÉDELMI NEVELÉSI TANÁCSKOZÁS - Székesfehérvár

A Honvédfesztivál második napja – immár ez is hagyományos programelemként – az
ifjúság hazafias honvédelmi nevelésének aktuális kérdéseivel foglalkozó tanácskozás
volt, melyet Székesfehérváron, az Árpád Szakképzőben rendeztünk meg.

Ennek a programelemnek is vannak már hagyományai, hiszen 2012-ben a honvédelmi
nevelés általános kérdéseivel, 2013-ban pedig a Székesfehérváron folyó hazafiashonvédelmi nevelés gyakorlati kérdéseivel foglalkozó tanácskozást rendeztünk. Ebben
az évben ismét országos szintűre emeltük a szakmai tanácskozásunkat. A résztvevők
között köszönthettünk Budapestről, Dabasról, Sárisápról, Tátról, Pákozdról és
természetesen Székesfehérvárról érkezett elméleti és gyakorlati szakembereket.
A rendezvényünk kiemelt vendége Kun Szabó István vezérőrnagy úr, a HM társadalmi
kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára volt, aki vállalta a tanácskozás
nyitóelőadásának megtartását is.

A tanácskozáson jelen voltak a Honvédelmi Minisztérium, az MH Összhaderőnemi
Parancsnokság valamint a Székesfehérváron szolgáló katonai szervezetek képviselői,
általános-, középfokú- és felsőfokú iskolai képzés szereplői, irányítói,
óvodapedagógusok, civil szervezetek vezetői, képviselői, olyan személyek, akik az
elmúlt években, évtizedekben már nagyon sokat tettek a fiatalok honvédelmi
neveléséért.
Jelen tanácskozás igazolta, hogy a hazafias-honvédelmi nevelés akkor lehet igazán
hatékony és eredményes, ha az abban aktív szerepet vállaló intézmények, szervezetek,
civil szervezetek, személyek ismerik egymás munkáját, törekvéseit és azok
koordinálásával, segítésével járulnak hozzá a közös célok eléréséhez.
Ugyancsak hangsúlyt kapott az is, hogy a hazafias-honvédelmi nevelés egy hosszú
folyamat, mely akkor lehet eredményes, ha azt minél fiatalabb korban alapozzuk meg
és kezdjük el, s egymásra épülő elemei igazgatásáért széleskörű összefogás alakul ki.

2014. szeptember 25.

SZÁMHÁBORÚ 2014 – országos hadijáték
PÁKOZD

A Honvédfesztivál fiataloknak szóló programjai a Számháború-2014, országos hadijáték
megrendezésével folytatódtak. Ez a rendezvény is már egyidős a Honvédfesztiválokkal,
vagyis ezt is ötödik alkalommal rendeztük meg.
A több mint 200 tanuló részvételével lezajlott játék, a klasszikus számháború
szabályrendszerén alapult, de az a korszerű technikai eszközök (GPS, rádiók)
használatával kiegészített módon került levezetésre, mely nagyon kedvelt volt a
fiatalok körében.
A számháború játék megrendezésére a pákozdi Mészeg-hegyen, a Katonai
Emlékparkban és a környékén került sor. Ez lehetővé tette azt is, hogy a játékból kiesett
tanulók – a következő fordulók megkezdéséig – szakszerű vezetéssel
ismerkedhessenek meg a különböző kiállításokkal, s ezáltal a nemzetünk
hadtörténelmével.
A Számháború-2014 rendezvényére ismét az ország több településéről érkeztek
játékosok, így például Érdről, Budapestről, Lovasberényből, Vértesacsáról.
Azt, hogy a Honvédfesztivál állandó programjává vált a Számháború, mi sem mutatja
jobban, mint hogy sok-sok gyermek a korábbi évek versenypólóiban érkezett vagy a
megkülönböztető kendőjét is elhozta magával, de a folyamatosságot jelzi az is, hogy az
egyik csapat az előző évben eldugott és az erdő mélyén egy évig lapuló céltárgyat is
megtalálta.
A játékhoz biztosítottuk a megkülönböztető jelzéseket, kendőket, a jó minőségű
térképeket, feliratokat, tájékoztató táblákat és az arculati elemeket is, valamint
tárgyjutalmakat adtunk át a résztvevő tanintézményeknek, valamint a játék során
kiemelkedő teljesítményt nyújtott játékosoknak.

2014. szeptember 26.

HONVÉDELMI JÁRŐRVERSENY A
HOSOSZ szervezésében
PÁKOZD

A pénteki napon a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége szervezett
középiskolásoknak, főiskolás és egyetemista fiataloknak honvédelmi járőrversenyt 32
csapat részvételével.
A Katonai Emlékpark volt a verseny kiinduló pontja és a célba érkezés helyszíne.
Ezen az eseményen a KEMPP csak a helyet biztosította, valamint lehetővé tette a
versenyen részt vevő fiataloknak a kiállítások megtekintését, a Park egyéb
szolgáltatásainak igénybe vételét.

2014. szeptember 27.

Csatatéri Sokadalom és a Szárazföldi Haderő Napja

A rendezvénysorozat fő eseménye, a turisztikailag is kiemelkedő jelentőségű Csatatéri
Sokadalom, a Szárazföldi Haderő Napja.
A 2011-ben Nemzeti Emlékhellyé nyilvánított Katonai
PÁKOZDEmlékpark Pákozd, a Vadex ZRt.,
illetve a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának kezelésében lévő, összességében
több mint 4 hektáros szomszédos területek szolgáltatták a teret a központi programok
lebonyolításának.
Ez a hétvége szinte non-stop programot kínált a Pákozdra látogatóknak.
Szombaton a „Szárazföldi Haderő Napja” és a „Csatatéri sokadalom” rendezvényei
igazolták, hogy a katonai, a hagyományőrző és a civil kulturális programok nagyon jól
kiegészítik egymást és tartalmas, élvezetes műsort kínálnak kicsiknek és nagyoknak
egyaránt.
A nap során megállás nélkül követték egymást a katonai és hagyományőrző bemutatók
(I. András Király Lovagrend, Magyar Királyi Kardforgatók Rendje, M. kir. 3. Szent István
Gyalogezred hagyományőrző Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsége
Hagyományőrző Tagozata, Magyar Néphadsereg Hagyományőrzői), a színpadon pedig
folyamatos kulturális műsorokat láthattak a megpihenni vágyók (Abajka Citerazenakar,
Pákozdi Napraforgók Néptánccsoport, Pákozdi Népdalkör, Áldos Színpad, Wegierska
Górka – lengyel testvértelepülés kórusa, Ezüstperje Érsemjéni Néptánccsoport,
Bogárhalom és Csíkmák Néptánccsoport).
A látogatók körében igen népszerő Fricsy Richárd díjas Székesfehérvár Helyőrségi
Zenakar is nagy sikerű koncertet adott.
Újdonság volt az a 14:00 órától kezdődő csatatéri bemutató, ahol kisebb hadijáték
kertében mutatta meg minden, a különböző korszakokat képviselő hagyományőrző,
hogy a rendelkezésükre álló tudással és felszereléssel képesek arra, hogy elénk
varázsolják akár az I-II. világháború kisebb csatáját, vagy egy középkori lovagi viadalt.
A jelenkor katonái felkészültségéről is, meggyőződhettünk az izgalmas bemutató alatt.
Az egész napos bemutatók alkalmával az érdeklődők kipróbálhatták a bajvívást, az
íjászatot, dárdahajítást, fapuskával a közelharcot, paintballt, airsoftot, a MILES-t
(lézeres harcászati szimulációs rendszer) és megtekinthettek egy robbanóanyag-kereső
kutyás bemutatót is.
A katonai, történelmi programokat a Honvédszakszervezet főzőversenye, a
gyermekeket és fiatalokat megszólító Apródképző és Miska-próba feladatai, az
ólomkatona öntés, valamint az erre az alkalomra elkészült kiállítások színesítették
tovább.

2014. szeptember 28.

A Pákozd-sukorói csata emléknapja és a Haditanács
Szeptember 28-án rendeztük meg a Pákozd-sukorói csata emléknapját, melynek fő
elemeit a Dr. Gyuricza Béla vezérezredes úrra, a HTBK alapító és örökös elnökére
történő emlékezés, a Pákozd-sukorói csata emlékünnepe és a koszorúzás, a csatát
megelevenítő huszárbemutató, valamint a sukorói református templomban
PÁKOZD
megrendezett Haditanács képezték.
Hasonlóan az előző naphoz, ezeken a programelemeken is nagyon sokan voltak jelen
és az ünnepi megemlékezés valódi közös emlékezést és tisztelgést jelentett.

Az V. Honvédfesztivál – hagyományaihoz híven – méltó módon őrizte a Pákozdsukorói csata emlékét és szellemiségét, szolgálta a hadtörténelmünk élményszerű és
hiteles bemutatását, népszerűsítését, valamint a térségbe látogatók részére segítette
a szabadidő hasznos eltöltését.

Marketing
Már 2014. tavaszán próbáltunk lekötni kedvezményes és hatékony hirdetési
felületeket. Ennek köszönhetően a rendezvényt megelőző héten az Örs vezér téri LED
falon hirdettünk.
A nyáron sikerült lekötni a 2014. 09.17-26 között a Duna Televizióban hirdetési
felületet, valamint 09.20-26 között az M2 fő műsoridejében is láthatták a
rendezvényajánlónkat.
A UPC, DIGI-TV, T-Home, Invitel Hálózat és a Mindig TV előfizetői által „fogható”
„hatoscsatorna” által sugárzott Tea Glóriával című magazin műsor 6 alkalommal
vetítette ajánlóját, mely a Honvédfesztivált ajánlotta – 6 percben – nézőinek.
A Pesti Műsor 8. (szeptemberi) számában szintén megjelentünk egy programajánló
hirdetéssel.
A Magyar Turizmus Zrt Élmény itthon című, szeptemberi lapja és honlapja szintén
foglalkozott a Fesztivállal.
Természetesen a helyi média is ajánlotta a változatos programokat kínáló
rendezvényünket, különösen a Velencei-tavi és székesfehérvári turisztikai szervezetek.
A Katonai Emlékpark, a Gárdonyi TDM a Vital Hotel Nautis és a Velence Resort&Spa is
hírlevélben tájékoztatta regisztrált érdeklődőit a Honvédfesztiválról.
Eljuttattuk szórólapjainkat és plakátjainkat a környező településekre, elsősorban az
oktatási intézményeket és a turisztikai szolgáltatókat megcélozva.
A Honvédfesztivál záró napján a Magyar Turizmus Zrt képviseletében a Középdunántúli Marketing Igazgatóság is részt vett a programon, népszerűsítve a térség
turisztikai kínálatát.
A marketing anyagot, valamit a rendezvényünkről készült fotókat – a nagy méretei
miatt – postai úton, DVD-n juttatjuk el az NKA részére.
Az online megjelenések alább olvashatóak:

Média megjelenések:
http://kempp.hu/index.php?id=130&hir=310
http://kempp.hu/index.php?id=130&hir=311
http://kempp.hu/index.php?id=130&hir=309

1. Honvedelem.hu
http://www.honvedelem.hu/cikk/46351
http://www.honvedelem.hu/cikk/46651
http://www.honvedelem.hu/cikk/46754

http://www.honvedelem.hu/cikk/46708
http://www.honvedelem.hu/cikk/46694
http://www.honvedelem.hu/cikk/46687
http://www.honvedelem.hu/cikk/46676

2. Itthon, közép Dunántúlon (Szeptember 23.)
http://itthonkozepdunantulon.blog.hu/2014/09/23/csatara_fel_avagy_honved
fesztival_pakozdon
3. Szép Magyarország honlap:
http://www.szepmagyarorszag.hu/magyar/oldalak/pakozd_honved_fesztival_k
atonai_emlekpark/
4. Port.hu weboldal:
http://www.port.hu/honvedfesztival/pls/w/festival.festival_page?i_festival_id=
15472
5. Programturizmus.hu weboldal:
http://www.programturizmus.hu/ajanlat-fohajtas-a-honvedeknek-honvedfesztival-pakozd.html
6. Velenceito.info:
http://velenceito.info/programok-esemenyek/honvedfesztival-a-kempp-ben2014/
7. 7 perces összefoglaló a Honvédfesztiválról:
http://www.youtube.com/watch?v=AUaVHD_u7xc
8. Minalunk.hu weboldal (szeptember 23.):
http://www.minalunk.hu/Mandok/index.php?n=5&tartalom_id=13797&area=5
59
9. Utazzitthon.hu (szeptember 15.):
http://www.utazzitthon.hu/v-honvedfesztival-pakozd-25238.html
10. Fejér Megyei Hírlap online (szeptember 22.):
http://feol.hu/hirek/matol-honvedfesztival-1648252
http://feol.hu/olvaso/regi-uj-hazaban-1649566 (szeptember 29.)

11. Irány Magyarország:
http://www.iranymagyarorszag.hu/honvedfesztival/E1009136/
Ugyanennek a honlapnak az angol verziója:
http://www.cometohungary.com/v-honvedfesztival-pakozd-25238.en.html
12. Fesztiválkalauz:
http://www.fesztivalkalauz.hu/index.php/option/naptar/task/details/faz/2507
3
13. Velenceiturizmus.hu:
http://velenceturizmus.hu/honvedfesztival-p-1456.html?tab=6
14. Eventinfo.hu (2014.09.24):
http://eventinfo.hu/fesztival/honvedfesztival-pakozdon
15. Angol nyelvű, wherevent honlap:
http://www.wherevent.com/detail/Katonai-Emlekpark-PakozdHonvedfesztival-2014
16. Kulturinfo.hu:
http://www.kulturinfo.hu/moreinfo.gcw?prgid=216226
17. Esemény menedzser honlap:
http://www.esemenymenedzser.hu/akciok-ajanlatok/15675-5-honvedfesztival2014-szeptember-24-28.html
18. Honvédszakszervezet honlapja:
http://www.hsz.hu/rovatok/akt/babgulyasfozo-verseny-a-pakozdihonvedfesztivalon/
19. Defence.hu (szeptember 25.):
http://www.defence.hu/esemenynaptar/20140925
20. Szep-kartya weboldal:
http://www.szep-kartya.com/utazasi_blog/honvedfesztival-2014-szeptember23-28
21. Noihirek.hu:
http://noihirek.hu/cikk/lifestyle/a_legjobb_hetvegi_programok_2014_szeptem
ber_27__szeptember_28

http://www.velenceitonal.hu/adatlap/programok/honved+fesztival+2014+
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