XXIX. Dicsőséges Tavaszi Emlékhadjárat
A rendezvénysorozat Közép-Európa legnagyobb katonai hagyományőrző
rendezvénysorozata, mely az 1849-es dicsőséges Tavaszi Hadjárat útvonalait járja
be, mintegy száz lovas hagyományőrző, javarészt huszárokkal március 31-től május
23-ig.
Én idén harmadszor mentem végig a hadjáraton édesapámmal, akinek az idei volt
a 15-dik. Sosem hagyja ki, és mint minden évben, idén is a március hónap a
hadjáratra való felkészüléssel telik: ló és lovaskocsi fel-és előkészítése, viseletek
összekészítése, varrása, lószerszámok előkészítése.
Néhány éve már hogy Hort „indítja”a hadjáratot, ilyenkor március 31-én,vagy már
előző nap érkeznek lovasok a településünkre.
Április 1-én reggel indulunk otthonról, az uticél Boldog, ahol délután toborzó
menet halad végig a településen, népzenével, tánccal, itókával, este pedig
mulatság. Másnap, április 2-án az ünnepi beszédek és a lóáldást követően
kivonulunk a Balázs tanyára, ahol kezdetét veszi a csatabemutató. A lovasok és a
gyalogosok korhű ruhákban és fegyverzettel mutatják be az egykori csatát, mely
alatt végig történész meséli el mit is lát a közönség. A csata után irány Jászberény!
A környező településeken, valamint a városban is ünnepségeket tartanak. A
következő állomás és csatahelyszín Tápióbicske április 4-én. A leglátványosabb
csata az összes közül, az ellenfelek a Tápió-folyó hídján csapnak össze, a harc a
folyóban is folyik. A következő fő helyszín Isaszeg, (április 6.), ahol este a vacsorát
táncház követi élő népzenével. Idén Hort testvértelepüléséről, Farkaslakáról is
érkeztek vendégek. A rendezvényre Felvidékről, Erdélyből és Ausztriából is járnak
hagyományőrzők. Isaszegen kiosztásra kerülnek a résztvevők számára az oklevelek
és kitűzők is.
Az emberek mindenhol megbámulnak minket, ahogy megyünk a városban, vagy
faluban lóval, népviseletben, mert manapság nem mindennapi látvány az emberek
nagy részének, de nekünk ez természetes. Azért szeretem a hadjáratot, mert
nagyon sok érdekes emberrel találkozunk. Örülök, hogy lehetőségem van arra,
hogy Közép-Európa legnagyobb katonai hagyományőrző rendezvényén évek óta
részt vehetek, mert nem sok ember van, aki részt vesz ezen a rendezvényen és én
köztük vagyok.
Remélem, hogy az Igazgató Úr jövőre is elenged! 
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