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A Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Zrínyi Miklós Laktanya 

Hódmezıvásárhelyi Helyırségi Zenekarának méltatását (DVD bejátszás) 
 

„A rutin a minıség halála.” Kovács István ırnagy ars poeticája a Magyar Honvédség 
5. Bocskai István Lövészdandár Hódmezıvásárhelyi Helyırségi Zenekara mottójá-
nak is felfogható: a megalakulás bonyodalmai után is gyakran nehéz gondokkal kel-
lett szembenézniük a zenekar tagjainak, de a kihívásokat legyızve szép sikereket 
értek el fellépéseik során. 
     Hódmezıvásárhelyen honvédzenekar csak az 1951-es alapítású 62-es lövészez-
rednél kezdett mőködni. Az 1960-as évektıl a városban állomásozó alakulat már sa-
ját zenekarral rendelkezett Hegyes György ırnagy vezetésével, amely az 1990-es 
megszüntetésig láthatta el feladatait, és hosszú kihagyás után csak 2001. augusztusá-
tól szervezıdhetett újjá. Az újrakezdés nem ment könnyen: bár a zenekar tagjai va-
lamennyien magasan képzett, kiváló, fiatal muzsikusok voltak, kezdetben csak saját 
hangszereiken zenéltek, majd a Központi Hangszerraktárban porosodó, régi eszkö-
zök közül válogathattak. 
     A katonazenészeknek sok idejük nem volt az összecsiszolódásra, a 2001-es kará-
csonyi ünnepségen már koncerteztek, majd 2002 májusában, a Honvédelem Napja 
alkalmából, az Ópusztaszeren rendezett Katonacsaládok Országos Találkozóján mu-
tatkoztak be elıször a nagyközönség elıtt, ahol mintegy tízezer fıs hallgatóság él-
vezhette elıadásukat. Az év végére már az ország legjobban felszerelt, egységes ze-
nekarává váltak. 
     A Helyırségi Zenekar fennállása óta nemcsak Hódmezıvásárhely kulturális és 
mővészeti életét színesíti, hanem országosan és nemzetközileg is elismertségnek ör-
vend. Tagjai számos katonazenekari fesztiválon nagy sikerrel léptek fel, így Debre-
cenben, Egerben, Szolnokon, Kecskeméten és Miskolcon, de közremőködésükkel ké-
szített koncertfelvételt a Magyar Rádió Bartók Fıszerkesztısége is. Több alkalommal 
jártak már Aradon, de meghívást kaptak Olaszországba, Ausztriába és Németor-
szágba is, valamint 2003 és 2005 között felléptek az augusztus 20-i, budapesti tiszt-
avatásokon is. 
     A zenészek mindamellett, hogy kiváló mővészek, katonai szolgálatot is teljesíte-
nek, akárcsak az állomány más tagjai. 2006 tavaszán, amikor térségünket árvíz fe-
nyegette, önálló munkacsapatot alakítva, többhetes aktív fizikai munkával, elisme-
réssel vettek részt a Csongrád-Szentes-Algyı területén folyó partvédelemben. 
 
A 2001-es újjáalakulás óta a zenekar vezetıje Kovács István ırnagy úr, aki mind a 
magyar zeneirodalom, mind a nemzeti hagyományok népszerősítésére, a magyar 
nemzet zenei mőveltségének magas szintő bemutatására törekszik. 
     A zenekar feladatának súlyát jelzi, hogy a Magyar Honvédségben mindig jelen 
van, és ott is kell lennie a katonazenének, a katonazenészek nagy családjának, akik 
észrevétlen szürke eminenciásként szolgálják ki a rendezvényeket. A katonák pálya-
futásuk elsı napján a „Vigyázz” jellel találkoznak és katonai szolgálatuk a „Magyar 
takarodó” hangjaival ér véget. Mindeközben pedig észrevétlen ugyan, de mindig 
találkoznak velük: a katonazenészekkel. 


