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Egyesületünk tagjai az elmúlt évek gyakorlata alapján több hazai és külföldi 
rendezvényen mutatta meg rátermettségét a lovas és huszár hagyományőrző munkában. 
 
 
Február 

7-9 Radetzky Akadémián fejlesztettük elméleti ismereteinket és gyakorlati  
tappasztalainkat. 

 
Március 

A Szabadságharc és Forradalom alkalmából a Szent István Élelmiszer és Mg-i 
Szakközépiskolában és a Táncsics M. Ált iskolában tartottunk nyílt történelem órát. 
A 03. 15 .-i rendezvényen, Székesfehérváron szerepeltünk, majd az ünnepség után 
bemutatót tartottunk.  

 
Április 

10.-én Megtartottuk éves Közgyűlésünket a Mesterségek Házában. 
24-26.között a Felvidéki Tavaszi Hadjáraton vettek részt képviselőink. 
24-26 között a Komáromi Napok rendezvény sorozaton vettünk részt. 
 

Május 
01-02.-án Tavasz köszöntő rendezvényen szerepeltek képviselőink, mint római katonák. 
21-én Honvédelmi Napon Székesfehérváron képviseltük az Egyesületünket. 
22-én a Katona Zenekarok toborzóján szerepeltünk 
31-én és Június 01-én a Nemzeti Vágtán, mint hagyományőrzők szerepeltünk. 
05. 30-06. 01 között immár hagyományosan részvettünk a Csiksomlyói Búcsún 
 

Június 
06-án Katona Családok Országos találkozóján Komáromban szerepeltünk ismét. 
13.án Győrben alakítottuk a nemesi felkelés lovasságát.. 
25-28 között Nemzeti Lovas Találkozón vettek részt képviselőink. 
 

Augusztus 
14-16 között a Pápai Huszártáborban vettek részt képviselőink. 
22-23.között Keszthelyen, hagyományőrző találkozón vettünk részt. 

 
 



 
 
Szeptember 

19.Lajoskomáromban a falu napon szerepeltünk és Esküvőn kísértük a mennyasszonyt. 
27.-én ismét megszerveztük és lebonyolítottuk a „Pákozdi csatát” majd az azt követő 
„Huszárpróbát” 
28.-án Sukorón a református templomban a „Hadi tanácson” vettek részt képviselőink. 
29 -én a középiskolások harci túráján vettünk részt majd délután a Szfváron a 48-as 
emlék kiállítás megnyitóján vettünk részt. 

 
 
Október 

06. A Mészeg hegyi katonai emlékhelyen az aradi vértanúk emlékhelyének avatásán 
vettünk részt. 
14. Az utolsó nemesi felkelés 200 évfordulóján tartott megemlékezésen szerepeltünk. 
 

November 
20-22 Hagyományőrző találkozón vettünk részt Nimniceén (Csehország) 

 
December 

11.-én megrendeztük a FEHÉRVÁRI HUSZÁROK NAP-ját immár 13. alkalommal. 
30.-án A móri csata évfordulójához kapcsolódó megemlékezésen vetünk részt 

 
 
 

Székesfehérvár, 2010. március 16. 
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