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A Kratochil Menetszázad őszi gyalogtúrája 2021 

1. Előzmények 

2021 november 6-ára terveztük, szerveztük növendékeink részvételével 

munkatervünkben rögzített menetgyakorlat, gyalogtúra végrehajtását. A túra bázisát 

eredetileg a 10.C osztály jelentette, az őszi szünet előtti összeíráson az osztály túlnyomó 

többsége jelezte részvételét. Ezt bővítettük a többi, elsősorban 10. és 9. évfolyam felé, így 

a létszám 65 főre rúgott. A szünet után a járványhelyzet változásai, valamint a túra 

köztudatban való elterjedése miatt, változott a résztvevők létszáma és összetétele, végül 

minden évfolyam képviseletével összesen 49 növendék vett részt, két felnőtt kísérővel 

(Kopócs János és Vastag György). 

2. A túra előtt 

Az éjszakát a kollégiumban töltöttem, itt még megkapták az utolsó instrukciókat a 

növendékek. Másnap reggel 6 órakor volt az ébresztő, fél 7-kor körletszemle, háromnegyed 

7 kor gyülekező és pontosan 7 órakor indulás. Rendezetten hagytuk el a kollégiumot. 

3. A Kratochvil Menetszázad 

A résztvevők a menetet Bardócz és Németh végzős növendékek irányításával 

(parancsnok illetve parancsnokhelyettes), szakaszparancsnokok segítségével hajtották 

végre gyakorlóban, hátizsákkal. Ez volt az egyen felszerelésük. A parancsnokok és segítőik 

kiváló munkát végeztek, végig egyben és kézben tartották a menetszázadot. A 

kommunikációt a menet eleje és vége között walki-talki segítette. Az írásos dokumentációt 

magam készítettem, fényképekkel illusztrálva, ugyanakkor Illés T. és Hegedűs növendékek 

produkáltak profi fényképes anyagokat, amelyeket az intézmény vezetése, valamint a 

növendékek számára fognak közre adni. 

4. Ellátás 

Ellátásról mindenki maga gondoskodott, akinek még menet közben enni és innivalóra 

volt szüksége egy abc-nél pótolhatta ezt. 

5. A gyalogtúra célja 

Letőséget kívántunk teremteni arra a növendékeknek, hogy az intézményünkben a 

katonai nevelés során tanultakat a gyakorlatban kipróbálhassák. Ennek során hangsúlyt 

fektettünk az alakiságra, gyakoroltuk a zárt rendben történő vonulást, menetbiztosítást, 

menetdal éneklését, táborozást, tábortűz rakását. 

Fontos volt a túra abból a szempontból is, hogy esélyt biztosított azoknak, akik a 

Bocskai Portyán valamilyen okból nem tudtak részt venni, hogy gyakorolhassák magukat, 

valamint felkészülést jelentett a tervezett Doni Hősök Emléktúrára. 

Érdemesnek tartottuk arra környezetünket, hogy felfedezzük, hiszen növendékeink az 

ország minden tájáról, sőt határon túlról is érkeztek, s úgy hasznos eltölteni ezt a 4, vagy 5 

évet, hogy tisztában lesznek ideiglenesen választott lakóhelyük épített és természeti 

értékeivel. 
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6. Az útvonal 

Előre rögzített, tervezett útvonalon haladtunk végig intézményünkből indulva körpályán 

alsó Józsa, Bodaszőlő, Zelemér, Józsa útvonalon vissza intézményünkig. A túra jelentős 

része erdőben haladt, lakott részeken különösen ügyeltünk az alakiságra. A közúton való 

átkeléseket biztosítók segítették. A menetet 7 óra és 17.15 között hajtottuk végre. A Strava 

program szerint összesen 38,64 kilométert tettünk meg, amely több lett a tervezettnél 

(elszámoltam magam), de a növendékek nem panaszkodtak. 

7. A meglátogatott helyszínek, intézmények 

Első állomásunk a Nagysándor József Emlékmű, majd az orosz Hadifogoly Temető volt. 

Ez után a Debreceni Lovasakadémián vendégeskedtünk ahol megismerkedhettek 

növendékeink az intézmény munkájával. Megtekintettük alsó Józsán az elhagyott szovjet 

katonai bázist, majd Bodaszőlőn a ViDo Lovasparkban pihentünk, Dobó Edit tulajdonos 

szolgált frissítőkkel és bemutatta a tanyát, végig kísért minket a területen, ahol láthatták a 

lovakon kívül a szamarakat, az őzeket, a kecskéket, a juhokat, a vaddisznókat és egyéb 

háziállatokat. A tulajdonos felajánlotta, hogy növendékeink közösségi szolgálatot is 

teljesíthetnek az intézményben. Ez után Zeleméren volt a déli pihenő, a növendékek 

készítettek nyársat, gyűjtöttek száraz fát és hozott anyagból sütöttek szalonnát, kolbászt, 

egyéb húsokat. A déli hosszabb pihenő után pedig már csak a célban álltunk meg. 

8. Rendhagyó történelemórák 

Kopócs tanár úr három helyszínen (Nagysándor József Emlékmű, Orosz Hadifogoly 

Temető és Zeleméri Templomrom) tartott rendhagyó történelemórákat, amelyet a 

növendékek nagy érdeklődéssel hallgattak, sőt kérdéseket is tettek fel, amelyekre szakszerű 

válaszokat kaptak. 

9. Sérülések 

Az úton komolyabb sérülések nem történtek. Nyilvánvaló, hogy fizikálisan embert 

próbáló volt a menet végrehajtása, izomláz, húzódások, bakancsos sérülések 

elképzelhetőek. Egyedül Bozó növendék vágta meg az egyik ujját bicskával, szalonna 

sütésre készülődve, de Csinga növendék a helyszínen ellátta a sebét, majd a túra végén 

bekísértem a Kenézy Kórházba, ahol szakszerűen megtisztították és ellátták a vágást. Az 

orvosi jelentés szerint gyorsan gyógyuló a sérülés, maradandó károsodás nem történt, a 

szülőt értesítettük a történtekről, mindent megnyugvással fogadott. 

10. Időjárás 

Kiváló, napos, őszi időt fogtunk ki. Az előző napokban történt esőzések nem okoztak 

gondot, hiszen az útvonal főleg homokos területen ment keresztül, az pedig elnyelte a 

csapadékot. Még jól is jött az eső, így nem kellett a port nyelnünk. 

11. Képek 
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A Kartochvil Menetszázad Parancsnokai: 

Németh és Bardócz növendékek 

 

A Kratochvil Menetszázad 

szakaszparancsnoki segítői: Gulyás, 

Bujáki, Ráti és Cseh növendékek 

 

 
 

A menetszázad felnőtt kísérői: Kopócs és Vastag 

tanár urak 

A menetszázad felsorakozása indulás 

előtt 
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A Nagysándor József Emlékműnél Megemlékezés az Orosz Hadifogoly 

Temetőnél 

 

 

 

A menetszázad profi fotósai: Hegedűs és Illés T. 

növendékek 

Átkelés közúton biztosítással 
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Lovas katonáink emlékhelye a Debreceni 

Lovasakadémián 

A Debreceni Lovasakadémia lovardája 

 

 

 
 

Életkép: Kovács növendék és a ló A lóállomány szemrevételezése az 

istállóban 
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Pihenőhely a lovasakadémián Életkép: növendékek cicával 

 

 

 

Menetel a század alsó Józsa felé…. …és alsó Józsán 
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Dobó Edittel, a ViDo Lovaspark tulajdonosával Vaddisznók a lovastanyán 

 

 

 

Bardócz Parancsnok Úr sorakoztat a lovastanyán Nyárskészítés a szalonnasütés előtt 
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Kopócs tanár úr hegyi beszéde az zeleméri 

templomromnál 

Cseh növendék tüzelő gyűjtés közben 

 

 
 

A Kerek Tűzhely Lovagjai 1. A Kerek Tűzhely lovagjai 2. 
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A templomrom a távolból A Strava program által rögzített útvonal 

 

12. Utószó 

Ahány embert elvittünk, annyi embert hoztunk vissza egyben, zárt alakzatban. 

Növendékeink egybehangzó véleménye volt, hogy tartalmas, színvonalas programon 

vettek részt, amely jól szolgálta az intézményben folyó szakmai munka megerősítését. 

Végig lelkesedéssel, kiváló hozzáállással, sőt azt lehet mondani eufórikus hangulatban 

tették meg az utat és vettek részt a programon. Hitet tettek a mellett, hogy a Téli, illetve 

majd a Tavaszi Gyalogtúrán is részt fognak venni.  

A túrán velünk levők nem zárt egységet alkottak, hiszen a Kratochvil Menetszázadhoz 

várhatóan más növendékek is csatlakozni fognak, akik most betegség, vagy más program 

miatt nem tudtak eljönni. A lehetőség mindenki számára adott, hogy jöjjön és jól érezze 

magát. 

          Vastag György 


