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TANULÓINK ISMÉT BAKARUHÁBA BÚJTAK
A Karcagi Szakképzési
Centrum Nagy László
Gimnázi umába n már
második éve folyik a
katonai alapismeretek
tantárgy oktatása. Tanulóink egy része, nagy
érdeklődéssel fordul a
katonai pálya felé. A MH
86 Szolnok Helikopter
Bázis ismét lehetőséget
biztosított, hogy a bátrabb tanulók belekóstolhassanak a titokzatos
katonaéletbe.
Két tanulónk számol be, a táborban
megélt élményeiről.
Őzse Viktória 12. D osztályos tanuló
A Magyar Honvédség, ezen a nyáron is
várta a honvédelem és katonaélet iránt
érdeklődő ﬁatalokat.
Júliusban, egy feledhetetlen élményt
nyújtó táborban vettünk részt a Szolnoki He l i kopt e r
Bázison. A táborba
az ország szinte
minden pontjáról
érkeztek diákok.
Voltak, akik Nyíregyházáról utaztak
ide és olyanok is,
akik Pécsről. Rövid
idő alatt nagyon jól
összehangolódott a
csapat, ami a kiképzőkne k na gyban
köszönhető, hiszen
mindenkit egyenrangúan kezeltek.
Az öt napos tábor ideje alatt rengeteg
élménnyel gazdagodtunk.
Megismerkedhettünk a Magyar Honvédségnél rendszeresített fegyverekkel, légi
járművekkel, de részt vehettünk járőrfeladatokban, légpuska lövészeten, valamint paintball játékon is.
Az öt nap katonáskodás alatt nagyon sok
m i n d e nt t a nu l t un k a k i k é pz ők t ő l .
Megtanítottak
minket a túlélésre, víztisztításra, és a tűzgyújtásra is gyufa
nélkül. Dobtunk
gránátot és álcáztuk is magunkat. És ami számomra a legfontosabb, hogy
olyan egészségügyi oktatáson
v e t t ü nk ré s z t ,
amit adott eset-

ben, a civil életben is tudunk hasznosítani.
Különleges eset volt még számomra, dr. Simicskó István
honvédelmi miniszter táborban tett látogatása. Beszélgetett
velünk, kíváncsi volt a táborról kialakult véleményünkre.
Az utolsó napon egy felejthetetlen élményben volt részünk,
felszállhatunk egy honvédségi helikopterrel. Csodálatos volt
látni az alattunk elterülő Szolnokot és a környező falvakat.
Minden ﬁatalnak ajánlom a honvédelmi tábort, hiszen olyan
dolgokra tanítanak meg, amelyekre az életünk során
szükségünk lehet. Nem utolsó sorban fegyelemre.
Túri Boglárka 11. g osztályos tanuló
Az nyáron én is részt vehettem az immár 7. éve megrendezésre kerülő honvédelmi táborban. Néhány
sorban élményeimet szeretném megosztani. Kihívásnak tekintettem ezt az
5 napot, melyet a MH 86
Szolnok Helikopter
Bázison tölthettem el. Egy
kicsit betekinthettem a
katonaéletbe. Persze ez
csak töredéke volt a valóságnak, de nekem felejthetetlen élmény marad.
Nem esett nehezemre
követni a kiképzők parancsait. Igyekeztem úgy teljesíteni a
feladatokat, ahogyan azt elvárták
tőlünk. Sok új dolgot megtanultam,
sok információval gazdagabb lettem.
Egy kicsit más ember lettem az alatt
az 5 nap alatt. Egy megmagyarázhatatlan érzés kerített hatalmába,
amikor felvehettem az egyenruhát.
Különleges élmény volt számomra
a lövészet, az álcázás megismerése,
túlélési ismeretek
elsajátítása, ahol
csapatmunkában
kellet tevékenykednünk, hisz csak
így érhettünk el
eredményt.
Cs a k a j á nl a ni
t u d om m i n d e n kinek, akinek ilyen
lehetősége adódik,
mint most nekem,
használja ki ezt a
különleges alkalmat, és vegyen részt a táborozáson.
Őzse Viktória 12. D osztályos tanuló
Túri Boglárka 11. G osztályos tanuló
Csató Lászlóné
katonai alapismereteket oktató pedagógus

