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A 302/2011 (XII. 23.) Kormányrendelet (1) bekezdése alapján a kulturális örökségvédelemben 

érintett objektumok tulajdonosai évente kérelemmel fordulhatnak az emlékhely felújítása, 

fejlesztése ügyében a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterhez. 

Fentiek alapján a Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely résztulajdonosa, Pákozd 

Nagyközség Önkormányzata támogatást nyert a KEMPP 2017. évi karbantartására, fejlesztésére, 

valamint egy országos hatókörű rendezvény megvalósítására. 

 

A Pákozd-sukorói csata első emléke a község területén, 1874. március 15-i országos felhívás 

eredményeként elkészült emlékmű. Ennél jelentősen ismertebb az 1951-ben emelt, Mészeg-hegyen 

magasodó obeliszk. A lassan 70 éves kőfaragvány állapota az évek során folyamatosan romlik, így 

állandó karbantartást igényel. Az emlékmű elején keletkezett, ismeretlen eredetű foltot a kőfaragó 

eltávolította.  

A négy égtáj felé néző kőtáblája a felfüggesztés elgyengülése miatt balesetveszélyessé vált. A 

támogatás lehetővé tette, hogy a több mázsa súlyú táblákat (300 kg/db) a kapcsoláson kívül, annak 

tetejét körbe burkoltassuk egy kicsit szélesebb lapokkal. Itt korábban befolyt a víz, ezért a tartóvasak 

belülről korrodálódtak.  

 

Felújítás előtt … 

 

            
 



 

…felújítás után 

 

 

 
 

 

A Pákozd 086/I/f hrsz-en található Doni kápolna a Magyar Állam területén található, de a Katonai 

Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely részét képezi, karbantartása és üzemeltetése Társaságunk 

feladata. A 2018. január 12-i, Doni áttörés 75. évfordulójára készülve terveztük a kápolna 

megrongálódott tetőszerkezetének és borításának (bitumenes zsindely) javítását és festését, mely 

speciális, alpin technológiával valósulhatott meg. A javítás költsége a tervezett 600 000 Ft helyett 

bruttó 906 272 Ft összegű kiadást jelentett. 

Ugyan itt, a Doni kápolna előtt található, az exhumált ismeretlen magyar katona sírján lévő gránit 

tábla szövegének lap arannyal történő újra aranyozását is elkészíttettük bruttó 279 000 Ft díjért. 
 

        



 

A Katonai Emlékpark a magyar honvédség történetét mutatja be 1848-tól napjainkig, azonban 

tagadhatatlanul az 1848. szeptember 29-i győztes, Pákozd-sukorói csata emlékének ápolása és 

eseményeinek bemutatása áll rendezvényeink középpontjában és egy országos hatókörű, közel 1 

hetes rendezvénysorozat formájában. 

Ebben a csatában mutatkozott meg először az akkor formálódó magyar honvédsereg ereje és 

lelkesedése, mely a szabadságharc első győztes csatáját eredményezte. Az Emlékpark kiemelkedő 

rendezvénye a Honvédfesztivál, melynek célja, hogy méltó módon emlékezzünk meg a csatáról, 

valamint a Magyar Honvédség megszületéséről.  

1848. szeptember 29-én, a Pákozd-sukorói csata tűzkeresztségében megszületett magyar 

honvédsereg szellemi örökségének ápolását felvállalva, őrizzük a kiemelkedő jelentőségű csata és 

hősei emlékét. Ennek legmeghatározóbb eleme a pákozdi Mészeg-hegyen kialakított Katonai 

Emlékpark, valamint az immár hagyományosnak nevezhető őszi programsorozatunk, a 

Honvédfesztivál, mely egyre ismertebb és elismertebb rendezvénnyé erősödött. 

Szeptember utolsó hétvégéje már összefonódik a Pákozd-sukorói csata emléknapjával és az általunk 

rendezett, gazdag, egyhetes programsorozattal. Az elmúlt években összesen közel hetvenezren 

látogattak meg a látványos és tartalmas hagyományőrző rendezvényünket.  

A rendezvény lebonyolítását 2017. évben is támogatta a Miniszterelnökség. 

 

A Katonai Emlékpark főszervezésében VIII. alkalommal szervezett rendezvénysorozat nagy 

létszámú érdeklődés mellett zajlott. 

A középkortól napjainkig sok évszázad vitézi életét, fegyvereit, harcmodorát és alaki mozgását is 

megismerhették azok, akik felkeresték a következő katonai altáborokat: 

 

Az I. András Király Lovagrend célja a magyar katonai hagyományok kutatása és ápolása, 

valamint az események korhű megjelenítése a XI. századtól a XVII. századig. A 2017. szeptember 

23-i, VII. Honvédfesztivál programján gyalogosviadalt és tűzfegyver bemutatót tartott a XV-XVI. 

századból (vívás egykezes, másfeles és kétkezi karddal, íjász és számszer íjász bemutató, 

tűzfegyverekből három kéziágyú, egy siska, egy coluvrina, és egy hírlövő mozsár, és egy coehorn 

mozsár bemutatása működés közben).  



 

  

A Magyar Királyi Kardforgatók rendjének fegyvertárában szintén a X-XVII. század harci 

eszközei vannak jelen. Ők kifejezetten a hideg fegyverek használatát mutatják be az érdeklődők 

részére. Arra törekednek, hogy a tanult technikák beépítésével érzékeltessék a különböző 

fegyverekben rejlő lehetőségeket, módokat. Kijelölt táborhelyükön középkori lovagi sátrukkal  

korabeli táborhelyet/életképet mutattak be - korhű ruhában és felszereléssel.  

A nap folyamán fegyverkiállítást és fegyvertechnikai ismertetőket tartottak az érdeklődők számára, 

majd a "Kardom megforgatom, szélben táncoltatom..." címet viselő fegyveres harci bemutatót 

tartottak íjászattal, kardforgatással. 

 



 

 

Az időrendben soron következő, szabadságharc korszakát egy műgyűjtő képviselte a 10. Vilmos 

huszár szobra mellett táborozó, kis létszámú huszár hagyományőrzővel. A huszárok többsége a 

délelőtti időszakot az Ifjú nemzetőrök felkészítésével töltötte a csatatéren, akik a 15.00 órakor 

kezdődő csata aktív résztvevői lettek. 

 
 

 



 

Egy 15M 7,5 cm Skoda hegyi ágyút csodálhatott meg az, aki felkereste az I. világháború korát 

idéző Magyar Királyi 106. Önálló Honvéd Tüzérüteg altáborát, ahol tüzérségi figyelő állást 

állítottak fel. A nap során tüzérségi kiképzést tartottak, ahol – elsősorban a gyermekek - tüzelési 

testhelyzeteket sajátíthattak el, alaki kiképzést kaptak fapuskával, illetve a harcárok lehetőségeit 

kihasználva gyakorolhatták a kézigránát-dobást. 

 

  
 

A II. világháború korszakát és eseményeit a Magyar Királyi „Szent István” 3. Honvéd 

Gyalogezred Hagyományőrző Egyesület képviselte egy II. világháborús géppuska harctéri állás 

létesítésével, valamint a kiépített állás ellen intézett támadás bemutatásával. 

Az állásban 4 fő korabeli felszerelésben és öltözetben lévő hagyományőrző helyezkedett el. 

Bemutattak egy MG42-es géppuskát, légvédelmi állványon. Az odaérkező látogatókat folyamatosan 

tájékoztatták az állás kiépítésével kapcsolatos teendőkről, elmagyarázták a géppuska működését, 

harci szerepét, kezelő és kiszolgáló személyzet feladatát és egyes tevékenyvégeit. Lehetőséget 

biztosítottak a látogatók részére, hogy kipróbálják a kiépített harcállást és a korabeli fegyverzetet. 3 

alkalommal bemutattak egy harci cselekményt is, melyben a II. vh. magyar katonákat orosz felderítő 

egységek támadták meg. A bemutató pirotechnikai eszközökkel zajlott. A látvány és hang 

effektusokat a MG42-es képpuska füst gyertyák, valamint kézi fegyverek adták. 

 



 

 
 

 
 

Az 1951-1990. közötti időszakban létrejött Néphadsereg hagyományőrzői elsősorban statikus 

kiállítással képviselték az adott érát. Kipróbálható volt rádióállomás, szétszerelhetőek, kézbe 

vehetőek a hatástalanított fegyverek, pl. a Kalasnyikov gépfegyver, de belebújhattak a vállalkozó 

kedvű látogatók a felderítők álcaruhájába is. 



 

 
 

A statikus bemutatók között megjelent a magyar haditechnika legújabb fejlesztéseit bemutató HM 

EI Zrt és a GAMMA Műszaki Zrt, akik a Magyar Honvédség és a katasztrófavédelem részére 

terveznek és fejlesztenek rádió felderítő,- és zavarórendszerek, speciális hardver- és 

szoftverelemeket, járműveket, illetve a rendszer szállításához kapcsolódó kiképzéssel és 

szaktanácsadással foglalkoznak. 

 

 
 

Katona-dolog címmel erőt és szellemet próbáló feladatokkal vártuk a fiatalabbakat és idősebbeket. 

A Bakaland elnevezésű katonai jellegű akadálypálya teljesítését követően az altáborokat körbejárva, 

és ott a feladatokat teljesítve lehetett pontokat gyűjteni. Végül kiderült, ki-milyen rangban szerelne 

le a katonai kötelékből. 

 



 

 
 

 
 

A rendezvény csúcspontja a 15.00 órakor kezdődő csatabemutató volt, melyen 2 ágyú, 8 tüzér, 33 

lovas és 63 gyalogos hagyományőrző, valamint a 168. évforduló kapcsán 168 általános-, és 

középiskolás ifjú nemzetőr vett részt. 

A látványos bemutatót Dr. Hermann Róbert történész és Dr. Szabó József János hadtörténész 

narrálta. A rövid történelmi áttekintést követően a huszárok által bemutatott csapatmozgásokat, 

támadásokat és alaki mozzanatokat is részletesen megismertették a nézőkkel.  

Egy valódi csata részesévé válhatott az ágyúdörgés, fegyverropogás és közepette az, aki tanúja volt 

az események felelevenítésének. 



 

 

 
 

 
 

 

Izgalmas és tartalmas nap részese lehetett az, aki 2017. szeptember 23-án ellátogatott a 

Honvédfesztiválra. 

 

 

Az obeliszk és a Doni kápolna felújításának, valamint a 2017. évi 

Honvédfesztivál rendezvénysorozat megvalósítójának fő 

támogatója:  


