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Kijelenthető az is, hogy a sereg „jelentkezőorientált”, hiszen 
ahhoz, hogy valaki kipróbálja a katonaéletet, nem szükséges 
elhagynia a jelenlegi állását. Tartalékos katonaként mind a 
kiképzés, mind az esetleges szolgálatteljesítés munka mel-
lett elvégezhető. Amennyiben pedig a jelentkező megkedveli a 
katonai szolgálatot, bármikor válthat főállásra – tekintettel arra,  
hogy a kiképzési rendszer modulokból épül fel, így átjárható, 
tehát azokat a kiképzéseket, amelyeket a jelentkező tartalékos 
katonaként elvégzett, beszámítják, amikor állománykategóriát 
vált, így szerződéses katonaként már nem kell újra végig-
csinálnia.

Ki jelentkezhet?
 minden 18. életévét betöltött,
 büntetlen előéletű,

 magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár,
 aki legalább alapfokú végzettséggel és
 kellő elhivatottsággal rendelkezik.
A jelentkezőknek pedig szolgálatformától függően 

alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük.
A legfontosabb információ: hol lehet jelentkezni katonának?
A katonai pálya iránt érdeklődők személyesen a 

megyeszékhelyeken lévő toborzó irodákban jelentkezhetnek. 
Szolnokon személyesen a Táncsics Mihály u. 5-7. szám alatt 
tudnak velünk találkozni, de érdeklődhetnek a 0656/505-159 
telefonszámon és e-mailben a szolnok.toborzo@mil.hu-n.

További információk elérhetők az iranyasereg.hu és a 
hadkiegeszites.hu honlapokon.

Magyar Honvédség

2018. június 4-én a kunhegyesi Család és Gyermekjóléti Központ-
ban gyűltek össze a járás családsegítő szakemberei, a jelzőrendszer 
tagjai, hogy korszerű ismereteket szerezzenek és tapasztalataikat 
elmondják a munkájuk során felmerült, drogokkal és kábító hatású 
anyagokkal élő ügyfeleik gondozásával kapcsolatos kérdésekről.

A kunhegyesi járás területén a családok gondozását végző 
szakemberek naponta találkoznak ezekkel a problémákkal, illetve a 
drogok okozta személyiség torzulásokkal, agresszív viselkedéssel, a 
családok teljes anyagi lesüllyedésével, amit ezek a kábító hatású 
szerek okoznak.

A fórumon meghívott előadóink, Marosi Antal volt bűnüldöző 
szakember, drogprevenciós munkatárs és Szilágyi Katalin mentál-
higiénés szakember, középiskolai tanár „A drogokról másképpen” 
címmel tartottak előadást, illetve interaktív beszélgetést a 
jelenlévőkkel.

Az ismeretterjesztő filmvetítés egy új dimenzióból mutatta be a dro-
gok hatását, nevezetesen az emberi agyra gyakorolt hatást elemezte, 
tanította meg nekünk, azt hogy a drogfogyasztás már rövid távon 
milyen nagymértékben károsítja az „örömközpontot” az agyban és 
hogyan teszi az embert egy kiégett, örömtelen személyé. Márpedig, 
ahogy az előadónk hangsúlyozta „öröm nélkül nem érdemes élni”! A 
látványos, színes bemutató után interaktív beszélgetés alakult ki, ahol 
mindenki fel tudta vetni a saját problémáját, tapasztalatát el tudta 
mondani. 

Ezek a következők voltak:
Sok ismeretünk van a drogokról, láttunk, tapasztalunk eseteket, de 

ritka az az eset, amikor a segítségnyújtás hatékony formáját meg tud-
juk találni, illetve alkalmazni tudjuk. A kérdés, hogy ha felismerjük a 
„bajt”, akkor mit tegyünk, mi az ami hatásos és jogunkban áll meglép-
ni, mi az amivel már túlléptük a kompetencia határokat. A járásunk-
ban nem működik a KEF (Kábítószer Egyeztető Fórum), amire szük-
ség volna, hiszen anyagi hátteret biztosítanak a munkához az ott 

elérhető pályázatok. Szükség volna még szorosabb 
együttműködésre a jelzőrendszeri tagok közt, egymás 
munkáját hatékonyabban kellene segíteni, hogy ered-
ményeket tudjunk elérni ezen a nehéz szakmai területen.

Ennek a napnak a végén mindenki hasznosnak ítélte a 
fórumot és megállapodtunk a közös együttműködésben és 
abban, hogy a legközelebbi találkozónk a Kábítószer 
világ-napjára megszervezett kerekasztal beszélgetés lesz 
melyet a járási székhelyen, Kunhegyesen szerveznénk 
meg június végén az Oktatási Hivatal és a Szociális 
Gyermekvédelmi főosztály segítségével, melyben a 
jelenlegi előadóink segítséget nyúj-tanak, akiknek ezúton 
is köszönjük a hasznos ismereteket, az együttműködést.

 Somodi József
 intézményvezető

Bűnmegelőzési fórum a Család és Gyermekjóléti Központban

A Magyar Honvédség kijelölt alakulatai nemzetközi 
szállító repülőgép gyakorlatot hajtanak végre 8 nemzet 
részvételével Magyarország légterében. A végrehajtás során 
repüléseket hajtanak végre nappal és éjszaka. A gyakorlat 
mozzanatai keretében sor kerül teher illetve ejtőernyős 
dobásokra a kijelölt repülőterekre és területekre. A 
repüléseket nagyméretű szállító repülőgépek hajtják végre a 
megszokottnál alacsonyabb magasságokon. A feladatok 
végrehajtása során az ország számos területe felett 
feltűnhetnek amely az átlagtól nagyobb zajhatással jár. A 
gyakorlat során a repülőeszközök bázisául Pápa repülőtér 
szolgál. A Magyar Honvédség és a résztvevő nemzetek a 
vonatkozó jogszabályok kereti között arra törekednek, hogy a 
legkisebb mértékben zavarják az állampolgárok megszokott 
nyugalmát.

Kérjük a lakosság megértését!


