HADITORNÁN BÉKÉSCSABÁN
Szerző: Tété
Tizenegyedik alkalommal rendezett haditornát diákoknak a Magyar
Tartalékosok Szövetségének (MATASZ) Békés megyei szervezete
Békéscsabán, akik azzal a feladattal alakultak meg, hogy összefogják a
honvédelem iránt érdeklődőket, illetve, hogy felkeltsék a fiatalokban a
honvédelem iránti érdeklődést. A versenyen általános- és középiskolás fiatalok
versenghetnek egymással, összesen tizenkilenc csapat.
A Fürjes laktanyában rendezett megmérettetésre az elmúlt évekhez hasonlóan
iskolánk is meghívást kapott, hogy tartson közelharc bemutatót, viszont ezentúl az
idén felhívást kaptunk a vetélkedőn való részvételre is.
Tizenkét fős bemutatózó csoportból hat fő vett részt a versengésen. Az egész napos
verseny ünnepélyes megnyitóval kezdőtt, majd egy tesztsort kellett kitölteni, ami
hadtörténelemmel kapcsolatos kérdéseket tartalmazott. Ezután következett a fizikai
megmérettetés.
Nem volt sorrendhez kötve a feladatok teljesítése. Először a lövészetet választottuk,
ahol a 6 fős csapatból 3 ember lőtt: 3 lövést adhattunk le a lékpuskával egy
céltáblára, ahol a maximális pontszám 90 volt. Csapatunk 67 pontot ért el, ami igen
jó eredménynek számít.
Következő versenyszám az íjászat volt, ahol 60 pontból 45-öt értünk el, majd az
airsoft szituációs lövészeten 11 pontot.
A lövészet után következett a 300 m-es futás. Iskolánk csapata 45 másodperc alatt
teljesítette a távot ezzel a szép eredménnyel pedig a verseny egyik legjobb idejét
futotta.
Következő feladat egy AK 63.D típusú gépkarabély időre történő szétszerelése volt.
Csapatunkból 1 fő 35 másodperc alatt szedte szét, ez volt a verseny második legjobb
ideje.
Utolsó feladat a gránáthajítás és a kötélhúzás.
A verseny ideje alatt látványos bemutatókkal készültek a rendőrség motorosai és
kommandósai, a büntetés-végrehajtási intézet, a tűzoltóság és a katasztrófavédelem

dolgozói is. A rendőrség sátránál KRESZ-teszt és kerékpáros ügyességi feladatok is
várták a diákokat.
A versenyek után következett az eredményhirdetés, ahol: összetettben 3. helyezést,
középiskolák között 3. helyezést és kötélhúzásban 2. helyezést értünk el.
A csapat tagjai: Csontos Péter, Kincses Nándor, Kincses Bence, Papp Norbert, Papp
Sándor, Király Róbert

