
A Karcagi Szakképzési 
Centrum Nagy László 
Gimnáziumában már 
második éve folyik a 
katonai alapismeretek 
tantárgy oktatása. Ta-
nulóink egy része, nagy 
érdeklődéssel fordul a 
katonai pálya felé. A MH 
86 Szolnok Helikopter 
Bázis ismét lehetőséget 
biztosított, hogy a bát-
rabb tanulók belekóstol-
hassanak 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 vet-
tünk részt a Szol-
noki  Hel ikopter 
Bázison. A táborba 
az ország szinte 
minden pontjáról 
érkeztek diákok. 
Voltak, akik Nyír-
egyházáról utaztak 
ide és olyanok is, 
akik Pécsről. Rövid 
idő alatt nagyon jól 
összehangolódott a 
csapat, ami a kikép-
zőknek nagyban 
köszönhető, hiszen 
mindenkit egyen-
rangúan kezeltek. 
Az öt napos tábor ideje alatt rengeteg 
élménnyel gazdagodtunk.

Megismerkedhettünk a Magyar Honvéd-
ségnél rendszeresített fegyverekkel, légi 
járművekkel, de részt vehettünk járőr-
feladatokban, légpuska lövészeten, vala-
mint paintball játékon is.

Az öt nap katonáskodás alatt nagyon sok 
mindent  t anu l t unk a  k iképz ők tő l . 
Meg ta n í to t tak 
m i n ke t  a  t ú l -
élésre, víztisztí-
tásra, és a tűz-
gyújtásra is gyufa 
nélkül. Dobtunk 
gránátot és ál-
cáztuk is magun-
kat. És ami szá-
momra a legfon-
t o s a b b ,  h o g y 
olyan egészség-
ügyi oktatáson 
vet tünk  rész 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 megren-

dezésre kerülő honvé-
delmi táborban. Néhány 
sorban élményeimet sze-
retném megosztani. Kihí-
vásnak tekintettem ezt az 
5 napot, melyet a MH 86 
S z o l n o k  H e l i k o p t e r 
Bázison tölthettem el. Egy 
kicsit betekinthettem a 
katonaéletbe. Persze ez 
csak töredéke volt a való-
ságnak, de nekem felejt-
hetetlen élmény marad. 
Nem esett nehezemre 
követni a kiképzők paran-

csait. 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 megmagyaráz-
hatatlan érzés kerített hatalmába, 
amikor felvehettem az egyenruhát. 

Különleges élmény volt számomra 
a lövészet, az álcá-
zás megismerése, 
túlélési ismeretek 
elsajátítása, ahol 
csapatmunkában 
kellet tevékeny-
kednünk, hisz csak 
így érhettünk el 
eredményt.

Csak a jánlani 
tudom  minden-
kinek, akinek ilyen 
lehetősége adódik, 
mint most nekem, 
használja ki ezt a 
különleges alkal-

mat, és vegyen részt a táborozáson.

 Őzse Viktória 12. D osztályos tanuló
 Túri Boglárka 11. G osztályos tanuló
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