
„170 éves a Magyar Honvédség” hadtörténeti vetélkedő 

Az idei tanév elején hirdette meg a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Fejér Megyei Tagozata „170 éves a Magyar Honvédség” 

címmel hadtörténeti vetélkedőjét. A verseny célja az volt, hogy a Magyar Honvédség születésének 170. évfordulója előtt 

tisztelegve Fejér megyei középiskolás diákokból álló csapatok a magyar történelem három jelentős korszakának – az 1848-49-es 

forradalom és szabadságharc, valamint az első és második világháború – hadtörténetéből adjanak számot tudásukról. 

A Honvéd Hagyományőrző Egyesület („HOHE”) 1990. nyarán alakult Kéri Kálmán nyugállományú vezérőrnagy elnökletével, aki a 

következő képen fogalmazott: ”az egyesület célja nemcsak a múlt emlékeinek megőrzése, hanem mindazok összefogása, akik 

számára a honvéd hagyományok ápolása és a Haza védelme fontos”.  A szervezet jelvényeként a „Tűzkereszt” kitüntetést 

választotta. 

A HOHE jelenlegi elnöke, Dr. Szakály Sándor történész irányításával továbbra is feladatának tekinti az 1848-as történelmi 

előzményekkel együtt, az 1868-ban létrejött Magyar Királyi Honvédség szellemiségének és a mindenkori magyar honvédség 

katonaerényeinek fenntartását és továbbadását, valamint a magyar történelmi és katonai hagyományok őrzését. 

A HOHE Fejér Megyei Tagozata két évtizede tevékenykedik Székesfehérváron és környékén, felvállalva a Magyar Királyi Honvédség 

hagyományainak őrzésén felül a magyar történelem minden katonájáról való méltó megemlékezést. Elnökük, Lévai Miklós ny. 

alezredes irányításával rendszeresen részt vesznek történelmi és katonai megemlékezéseken, kapcsolatot tartanak fenn és 

együttműködnek más katonai hagyományőrző szervezetekkel. 
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E katonai hagyományőrző és ismeretterjesztő munka kiemelkedő állomásaként 2018. október 13-án került sor a 170 éves Magyar 

Honvédség előtt tisztelgő hadtörténelmi vetélkedő megszervezésére a székesfehérvári Hiemer - ház báltermében, ahol Fejér 

megyéből nyolc középiskola tíz csapata vetélkedett egymással. A verseny feladatait a Pécsi Honvéd Hagyományőrző Egyesület 

ifjúsági tagozatának és a Fehérvári Huszárok Egyesületének korhű egyenruhákba öltözött hagyományőrzői illetve a szervező 

egyesülettel együttműködő nyugdíjas klub énekkarának tagjai – ’48-as és első világháborús katonanótákkal - színesítették. 

 A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégiumot két csapat (a 11. B-s „Kamikaze repülőmókusok”és a 12. A„Rózsaszín 

hadipónik”) képviselte a vetélkedőn, ahol eredményes szereplésükért oklevélben és könyvjutalomban részesültek.  

A tárgyi jutalmakon kívül a résztvevő csapatok legnagyobb nyereménye mégis az a felkészülés és a verseny során megszerzett és 

elmélyített tudás, amely megfelelő alapot teremthet a magyar történelmi (katonai) hagyományok őrzéséhez és azok 

továbbadásához is. 

Eredményes szereplésükhöz gratulálunk!                                                                      Szervező(felkészítő) tanár: Süveges Zoltán 


