
Tájékoztató a pomázi Huszár és Katonai Hagyományőrző Ünnep 

(tavaszi emlékhadjáratos találkozó) résztvevőinek. 

Regisztráció: Fülöp Tibor Zoltán: tel. és sms: 30 371 4410; villanylevél: fuloptiborz@gmail.com 

 

Rendezvény neve  

Huszár és Katonai Hagyományőrző Ünnep 
 

Helye és ideje:  

Pomáz, Magyar Vár, 2020. VIII. 29. 
 

Rendezvény célja 

A tavaszi emlékhadjáratot alkotó közösség megerősítése, a közösségen belül az emberi 

kapcsolatok kiszélesítése, s a magyar katonai hagyományőrzés népszerűsítése 
 

Kiket várunk 

- akik az emlékhadjáratokat részben vagy egészben „belovagolják, átlovagolják”  

- a csatabemutatók „beálló” résztvevőit 

- akik intézkedéseikkel, munkájukkal hozzájárulnak az emlékhadjáratok 

megvalósulásához (pl. támogatóink, polgármesterek, helyi rendezők, szervezők, 

hadtáposok, tábori őrök, táborépítők és így tovább) 
 

Regisztráció 

A Magyar Várban a Huszár és Katonai Hagyományőrző Ünneppel egy időben lovas verseny 

valamint művelődési tábor is zajlik, s ha a vírus helyzet azt nem akadályozza meg, 

közönségre is számítani lehet. Ezért a tavaszi emlékhadjáratosoknak regisztrálni szükséges!  
 

Regisztrálni legkésőbb augusztus 23-ig (vasárnapig) lehet. Akik regisztrálnak: 

- azoknak ingyen érkezés jár 29-én déltől 30-án reggelig;  

- nem kell belépőt fizteni (1 000 Ft felnőtteknek, 5 00 Ft gyerekeknek), továbbá a 

Magyar Várból való ki-bejárás is biztosított; 

- A regisztrálók a Magyar Vár bejáratánál olyan karszalagot kapnak, amely a tavaszi 

emlékhadjáratosoknak való, s azt a rendezvény idején végig viselni szükséges! 
 

Regisztrálni itt lehet 

Fülöp Tibor Zoltán: telefon és sms: 06 30 371 4410; villanylevél: fuloptiborz@gmail.hu 
 

Meghívottak felvonulásra és csatabemutatóra 

- a műsorismertető alatt KÖZREMŰKÖDŐK néven olvasható azon csapatok neve, akik 

felvonulásra és csatabemutatóra külön meghívást kapnak; 

- velük külön megállapodások alapján történik az egyeztetés a részvétel feltételeiről; 
 

Szállás  

Ha valaki a Magyar Vár területén kíván aludni, akkor saját sátrat érdemes hozni. Fürdési és 

mosdó használati lehetőség van – tábori körülmények között. 
 

Istállózás, takarmányozás 

A felvonulásra és a csatabemutatóra meghívott lovak számára a sátoristállókat és a táborépítést 

megszervezzük, a takarmányt biztosítjuk (40 ló számára), valamint további 10 már egyeztett ló 

számára takarmányt biztosítunk. Minden egyéb más esetben a tavaszi emlékhadjáratos 

találkozó alkalmából a Magyar Várba hozott lovakról, gazdájuk maga gondoskodik. 
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Lótartóknak 

Törvény alapján (is) előírt követelmények lótartóknak. 

1. Lóútlevél megléte; 2. Vérvétel 3 évente, mely igazolja, hogy az adott ló mentes, a fertőző  

    kevésvérűségtől, a takonykórtól, a tenyészmének esetén tenyészbénaságtól, (versenylovak- 

    nál e vizsgálatokat évente kell megejteni) 

Törvényileg nem előírt, de mindenképpen elvárt: 

1. Lóinfluenza ellen egy éven belül; 2. Ló rhinopneumonitise ellen (közismertebb nevén 

herpesvírus) fél(!) éven belül oltva legyen. 

 

Kérünk minden résztvevőt, hogy katonai hagyományőrző ruházatban (nagy 

meleg esetén, ha van rá mód, könnyítettben), népviseletben vagy magyaros 

öltözetben jelenjen meg! 

 

 

Fülöp Tibor Zoltán 

rendező 
 

 

A KÖRZETI ORVOSOK RENDELÉSI IDEJE 
A rendelések helye: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 21. 

  

     CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

1. körzet 

Dr. Perger Zsuzsanna 
(26) 526 -229 
katharoszmed@gmail.com    13 - 17 8-12 

4. körzet 

Dr. Buda Andrea 
(26) 526-228    

12.30 – 

16.30 8 -12 

2. körzet 
Dr. Vas János 
(26) 526-229    7 - 11 13 -17 

3. körzet 

Dr. Telegdi András 
(26) 526-228 
kismelcsi@gmail.com    8 – 12 13 -17 

5. körzet 

Dr. Sztrányay Anette 
(26) 526-227    12 -16 7 - 11 

 
*Felhívjuk a figyelmüket, hogy Dr. Buda Andrea és Dr. Telegdi András valamint Dr. Perger Zsu-

zsanna és Dr. Vas János pénteki rendelési idejei évenkénti periódusban változnak! (Dr. Buda 
Andrea páros év péntekén: 8-12, páratlan év péntekén:12-16) (Dr. Telegdi András páros év 

péntekén: 13-17, páratlan év péntekén:8-12) tartják rendelési idejüket. 
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A rendelés helye: 2013 Pomáz, Jankovich Gyula utca 2. 

     CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

6. körzet 
Dr. Kaiser Attila 
(26) 322 -770*            8 - 12    8 - 12 

  

 
 

ORVOSI ÜGYELET 
Helye: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 21. 

Tel.: 26/ 326 – 211; Ügyeleti idő: Hétfőtől – péntekig: 17 - 07-ig; 
Szombaton és vasárnap: 24 órás ügyelet van. 

 

 
Mivel augusztus 29-e szombat munkanap, úgy tudható, hogy a pénteki  

munkarend a mérvadó! 

 

 

 
 

ÁLLATORVOSI ÜGYELET 

Még keressük! 

 


