
Egyre népszerőbb a katonasuli 

Szentes - Két év alatt a legnépszerőbb képzéssé vált a szentesi Zsoldos Ferenc 
Szakközépiskolában a katonasuli, ezért szeptembertıl teljes osztályt indít az 
intézmény. Már az elsı évben közelharcot tanulhatnak az újoncok, akik között 
egyre több a lány. 

– Pontosan nem tudom megindokolni, miért vonzott a 
katonai pálya, de ahogy a lányok plázákba, mi, fiúk 
inkább ide vágyunk. Lehet, hogy ösztönös volt a 
döntésem – mondta Török Zsolt. A szentesi Zsoldos 
Ferenc Szakközépiskola tizedik évfolyamos diákja az 
elsık között jelentkezett az intézmény 
katonasulijába, ami 2009 ıszén indult. A fiatalember 
szerint ık is, mint a többi gólya, lazán, olykor 
fegyelmezetlenül ültek be az órákra az elsı 
hónapokban, de idıvel – a katonaság szellemiségéhez 
hően – megkomolyodtak. Ebben természetesen 
szerepe volt annak a háromoldalú együttmőködésnek, 
amely az iskola, a helyi mőszaki ezred és a Honvéd Rákóczi Sportegyesület között jött 
létre: a régióban egyedülálló módon aktív katonák oktatják a diákokat. Az elsı két 
évben heti 5, az utolsó két évfolyamban pedig heti 8 órát töltenek együtt 
katonatisztekkel a diákok. Török Zsolt elárulta, még nem tanulták, hogyan kell az 
alaki követelményeknek megfelelıen tisztelegni, de szerinte ennél sokkal fontosabb, 
hogy az elsı évben tovább fokozták érdeklıdésüket azzal, hogy közelharcot 
tanulhattak. 
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– Intézményünk legnépszerőbb szakává vált a katonasuli, ezért szeptembertıl a fél 
helyett egész osztályt indítunk – mondta lapunknak Pintér Etelka. Az igazgatónı 
szerint azért is lett felkapott a képzés, mert effajta végzettséggel könnyő 
elhelyezkedni a honvédségnél, illetve a nemzetvédelmi egyetemen a továbbtanulás 
lehetısége is biztosított. Az elsı évben fizikai felkészítés és helyzetgyakorlatok 
szerepelnek a tantervben, a második évben a katonai pályák világával 
ismerkedhetnek meg a tanulók, emellett laktanyák és a hadtörténeti múzeum 
bemutatására is szánnak idıt. Az utolsó két évben katonai alapismereteket tanulnak, 
amibıl érettségizhetnek is. 
 
Érdekesség, hogy már az elsı évben 2 lány csatalakozott a 10 fiúhoz, és a mostani 15 
újonc között is négyen vannak lányok. Az iskolavezetés arra számít, hogy az arány 
megmarad, és a 28–30 fıs osztályban a tanulók harmada szintén a gyengébbik nemet 
képviseli majd. 
 
Esést és túlélést is tanulnak 
 
A tanórák keretében a testerısítésen túl eséstechnikát és birkózást is gyakorolnak a 
kilencedikes diákok. Tizenegyediktıl tanulnak hazánk biztonságpolitikájáról, a NATO-
ról, továbbá térkép- és tereptan-, harcászati, lıelméleti, túlélési, haditechnikai és 
hadjogi ismeretek oktatása is szerepel a képzési programban  

Török Zsolt szerint fokozták lelkesedésüket azzal, hogy az elsı évben közelharcot tanulhattak. 
A szerzı felvétele
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