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Kapjak:

Berlinger Gábor száaados-
Budakeszi Katonai Hagyomány rz Egyesiilet
Szkenderovics Zoltán szé.zados , -
Kiskun Huszar és Honvéd Hagyományórz Egyestilet
Mayer Hoffer Miklós hadnagy -
Békés Megyei Károly Huszár és Honvéd hagyományótz Egyesiilet
Dr. Borsos Ba|áus hadnagy -
Perczel Miklós Nemzet r Bandérium
Erb Lajos f hadnagy -
Váci Huszár és Nemzet r Bandérium
Dr. Szabó Csaba órnagy -
Zalai 47 .-ik Honvédzászl a|j Hagyományórzó Egyestilet
Udovecz Gyórgy ezredes -
Jászkun Magyar Királyi Honvéd Hadikultura Alapítvany
Pop Hunor tizedes -
Szegedi Sorgyalog Hagyományórz Egyestilet
Kun Attila husziárkapitány -
Kec skeméti Huszárok Hagyom ány &zó E gye stilete
Baráth Gábor huszárkapitány -
1 5. Pálfi Huszárezred Hagyományótz Egyesiilete



Tisaelt Hagyomány rzó Bajtársak!

Az I848l49- es Szabadságharc nagy csatáinak l70. évfordulójára egy emlékmenet keriilt
megszervezésre Tápióbicske,Dány,Isaszeg, G d ll títvonalon, és erre a fenti csapatokból

nként jelentkezí5 tisztekés legénységi állomány vonult végig.

Ennek a menetnek asznrvez je és megbízott vezet jekéntezítan szeretrém kifejezrri minden
résztvev felé a tiszteletemet és nagyrabecsiilésemet azért a példamutaó hely íllrásért és

fegyelmezettségéért, amit a rendezvény egész ideje alatt kifejtettek.

Kiiltin ktisziinetemet fejezem ki a tiszteknelg és a csaparészek vezeóinek a példamutató
fegyelemért, a pontosságért és precizitásért, amit a program kivitelezésében megvalósítottak. E
nélkiil a rerrdkíviil feszített program sszeomlott volna.

Ilyen jól egytittmííkiid , egyiittínenetel és egyiitt gondolkodó tisztekb l és legénységb l {álló

vegye alakulat még a magyar katonai hagyomány rzés tekintetében is ritkán található.

Számomra megtiszteltetés volt ennek a vegyes alakulat parancsnokiának lenni , és biiszke is
vagyok ama , hogy ilyen módon iilrnepelt k egyiitt a 170. évfordulót . Bízom abban , hogy nern

utoljára lehet em része eg ilyen dics és biiszke alakulahak .

Kívánok minden résztvev6nek jó egészséget , szép haryomány n t rendezvényeket az
elkiivetkez kre is , és katona szerencsét .

IÍtlenet< az egykori bátor honvédek és mai dics utódaik !

Kelt : Szegededen,2019. április 19. napján

Bajtársi tidvozlettel :

A Szabadságharc 170. -ik
évfordulój ára lzerv ezd

emléknenet vegyes
alakulatának volt parancsnoka

Ps: Kére,l:r a Tiszt Urakat , hogy lwelemet a vegyes alakulatban részt vev katoník el tt hirdessék ki .
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