
                                       Egy péntek a seregben 

2014. szeptember 19-e napos reggellel indult. Háromnegyed nyolckor 

közel háromszáz diáktársunkkal együtt buszra szálltunk, és 

elindultunk a pákozdi Katonai Emlékparkba. A „Hazafiság 

Iskolája” elnevezésű program –melynek tanévnyitó napján a 

Kodolányi János Középiskola és Kollégium diákjaként mi is részt vehettünk- fő 

szervezője a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete, mely 

a pákozdi Katonai Emlékpark létrehozója, résztulajdonosa és működtetője. A 

program megvalósulási helye a Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti 

Emlékhely (KEMPP). 

Az Obeliszk előtti ünnepélyes megnyitó után csoportokra oszlottunk, és a kijelölt honvédek 

elvezettek a kezdőállomásainkra. A mi csoportunk ismerkedése a katonai élettel egy rövid alaki 

kiképzéssel kezdődött, ahol megtanultuk az alapvető vezényszavakat, a köszönést, a fordulást és 

a menetelést, ami minden katonának fontos. Nevetni nem szabadott, felhívták figyelmünket a 

fegyelmezettségre, mintha csak az iskolában lennénk.  

Megismerkedtünk a Pákozd-Sukorói csata részleteivel, illetve sok információt szereztünk az első 

világháborúról. Az előbbiről animációs filmet is néztünk. További állomásokon 

megismerkedtünk a katonai felszerelések egy részével, az öltözékkel és a fegyverzettel, például 



egy körülbelül húsz kilogrammot nyomó golyóálló mellénnyel. A fegyverek nagyon érdekesek 

voltak: ezeket akár szét is lehetett szerelni, de félő volt, hogy utána még a mesterlövészek sem 

tudják helyrepofozni őket. Felpróbálhattunk huszár öltözékeket is, illetve közelebbről szemügyre 

vettük a már történelemórákról ismert szuronyt.  Dobtunk kézigránátot, persze nem igazit, és ha 

már a szimulátoroknál tartunk, interaktív játékokban megtapasztalhattuk, milyen szuronnyal 

harcolni a csatatéren, és milyen nehéz katonai repülőgépet vezetni. 

Bepillantást nyertünk a világháborús katonai barakkok és a lövészárkok világába is: az élmény 

tovább fokozta tiszteletünket a háborús hősök iránt. Az egyik állomáson bebizonyíthattuk, 

mennyit jegyeztünk meg a hallottakból: akinek nem sikerült a tesztje, fekvőtámaszokkal 

„fizetett”. Utolsó állomásunkon a vegyvédelmi osztag tagjaival beszélgettünk, ők számos műszert 

mutattak meg, olyanokat, amiket eddig csak filmekben láthattunk. 

A program végén az összes csoport felsorakozott, és tett egy tiszteletkört a park közepén, a 

tanárok előtt. Egyesek ezt csatába vonulásként élték meg. A program végére mindenki elfáradt, s 

élményekkel telve tért haza. Rájöttünk, hogy a katonai pálya nem nekünk való, mert a munka 

elmaradhatatlan velejárója az arcszőrzet.  
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