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Szentes együtt ünnepelt katonáival 
 
 
A „Megtelt!” táblát nyugodtan ki lehetett volna tenni április 20-án, szerdán a szentesi Damjanich János laktanya kapujára. 
Idén is együtt ünnepeltek a katonák, a rendırök és a város: a honvédek a mőszakiak napját, a zsaruk védıszentjük, 
Sárkányölı Szent György napját, a szentesiek pedig a katonáikat és a rendıreiket.  

Zsúfolásig megtelt szerdán a szentesi MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mőszaki Ezred laktanyája. Már jóval az ünnepség 
hivatalos, délelıtt kilenc órai kezdése elıtt egymás után érkeztek a város iskolásait, óvodásait, valamint a katonai és a 
rendıri pálya iránt érdeklıdıket szállító autóbuszok. Mindenki igyekezett idıben érkezni, hogy a lehetı legjobb helyrıl 
nézhesse végig a látványos katonai parádét, a tőzoltók, a rendırök a mentık bemutatóját.  

Az ünnepségre eljött dr. Benkı Tibor vezérezredes, Honvéd 
Vezérkar fınöke, Kovács József vezérırnagy, a MH 
Összhaderınemi Parancsnokság parancsnoka, dr. Lukács 
János rendır dandártábornok, a Csongrád megyei Rendır-
fıkapitányság fıkapitánya és Szirbik Imre, Szentes 
polgármestere is. 

A házigazdák nevében Nyers József mérnök ezredes, az 
alakulat parancsnoka köszöntötte a vendégeket, majd a 
jelenlévık a hıs elıdök emléke elıtt tisztelegtek. 
Megemlékeztek azokról az egykori hajóácsokról és mőszaki 
katonákról, akik 1849. április 25-én a komáromi várnál vívott 
csatában egyetlen éjszaka alatt építettek meg egy átkelıt a 
Dunán - ez a híd késıbb nagyban hozzájárult a magyar 
csapatok sikeréhez. 

„Tizennyolc éve ünneplik ennek az eseménynek az évfordulóján a mőszakiak napját” – mondta Nyers ezredes, majd 
hozzátette: a nyílt nap a legfontosabb célja az, hogy alakulat és a város eddig is jónak mondható kapcsolatát tovább erısítse, 
az ezred életének bemutatása, társadalmi elismertségének növelése. Vendégeink betekintést nyerhetnek katonáink és 
rendıreink mindennapi életébe, megismerhetik a rendszeresített technikai eszközeinket. 

Dr. Benkı Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar fınöke 
köszöntıjében elismeréssel szólt a szentesi mőszaki katonák 
szakmai felkészültségérıl, a katonai kiképzésben és a 
természeti katasztrófák során tanúsított helytállásukról. Ennek 
elismeréseként zászlószalagot kötött az alakulat 
csapatzászlajára, majd a személyre szóló elismerések átadása 
következett.  

Nyers József mérnök ezredes az „Év tisztje” megtisztelı 
címmel tüntette ki Nagy Gábor fıhadnagyot, az „Év 
tiszthelyettese” címet Szopori Tibor fıtörzsırmester, az „Év 
legénységi állományú katonája” Gálig Sándor szakaszvezetı 
lett, az „Év közalkalmazottja” elismerést pedig Labádi 
Józsefné kapta. Szentes önkormányzata „A Honvédségért és a 
Városért” kitüntetı oklevelet adományozta Varga István 
mérnök alezredesnek, Kállai Ernı századosnak, Varga Árpád 
zászlósnak, Kiss Erika és Kovács Dóra közalkalmazottaknak. Az okleveleket Szirbik Imre polgármester adta át.  
 

A hivatalos program után következett a szórakozás. Az 
alakulóteret táncos lányok foglalták el, egymást váltották a 
kulturális programok, bemutatók, a szikrázó napsütésben a 
laktanya egész területén „majális-hangulatot” lett úrrá. A 
rendırök például kutyás bemutatóval kedveskedtek a 
közönségnek, majd megmutatták azt is, hogyan kell elfogni és 
ártalmatlanná tenni az autóval közlekedı, vagy az épületben 
bezárkózott fegyveres bőnözıket. A tőzoltók és a mentısök 
lángoló autóból mentették a sérülteket, a hódmezıvásárhelyi 
katonai zenekar pedig élı koncerttel szórakoztatta a 
közönséget.  

Eközben a laktanya búvárkiképzı bázisán is megállás nélkül 
zajlottak a programok. Az alakulat búvárainak látványos 
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bemutatójára is rengetegen kíváncsiak voltak. Volt közelharc-bemutató, a rendırök és a katonák közül verbuvált csapatok a 
„Vörös Bika” nevet viselı mőszaki erıpróbán vettek részt, a gyerekek pedig minden haditechnikai eszközre felmásztak, 
aminek a közelébe mehettek.  

A nap végén a szülık és a pedagógusok alig tudták az autókhoz, a buszokhoz kísérni a srácokat. Legtöbbjük csak úgy volt 
hajlandó kilépni a laktanya kapuján, ha ígéretet kapott arra, hogy jövıre megint eljöhetnek a mőszakiak és a rendırök közös 
ünnepére. 

(További képekért kattintson galériánkra!)  

Fotó: A szerzı felvételei  

2. oldal, összesen: 2Katonahírek

NetSzemle archívumhttp://www.honvedelem.hu/cikk/25494/nyomtat/25494


