2019. november 14.
v. Bakó István honvédelmi járőrverseny
Hajdúsámson Város Önkormányzata és Hajdúsámson II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium
és Alapfokú Művészeti Iskola, a MH.5. Bocskai Lövészdandár, a 24. BGFE., valamint az
Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete a katonai pálya szépségének bemutatására és hagyományteremtő
céllal szervezte meg második alkalommal a járőrversenyt, mely az időjárásra való tekintettel, az iskola
területén folyt.
Jakubecz Sándor, a verseny ötletgazdája és oszlopos szervezője elárulta, hogy a „megmérettetés
hagyományteremtő céllal indult, regionális jellegű, Derecskéről, Debrecenből és a szomszédos
településekről érkeztek nevezők. Emléket szeretnénk állítani az elesett világháborús hősöknek, ezen
belül az ejtőernyősöknek. A versenykiírás nevét a hajdúsámsoni származású vitéz Bakó Istvánról,
ejtőernyősről neveztük el, aki a II. világháborúban harcolt a hazáért. Nem titkolt célunk az ejtőernyős
és a honvéd utánpótlás biztosítása, felhívni a fiatalok figyelmét a katonai pálya szépségére.”
Bujdosó Tibor, az intézmény igazgatója büszke arra, hogy ilyen nívós „küzdelemnek” lehettek
házigazdájuk, mely egyben a selejtezője is volt a Szolnokon megrendezésre kerülő tavaszi Ejtőernyős
Honvédelmi Öttusának, melyen iskolájuk már hat éve rendszeresen, eredményesen vesz részt.
A felső tagozat 5-6., 7-8. és a gimnázium 9-13. évfolyamos tanulói mérték össze erejüket, tudásukat az
akadálypálya, kötélpálya leküzdése, kézigránát célbadobás, lövészet, sebesültszállítás valamint az
„erőponton” ügyesség és gyorsaság terén. Az ejtőernyős ismeretekről 30 kérdéses teszt kitöltésével
bizonyították felkészültségüket. A verseny célja a honvédelmi ismeretek átadása, valamint a katonai
pálya és az önkéntes tartalékos toborzás iránti érdeklődés felkeltése, ejtőernyős utánpótlás
feltérképezése volt.

Eredmények: 1. korcsoport első helyezett: Rózsai Tivadar Református Általános Iskola Hajdúhadház
2. korcsoport első helyezett: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Gimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskola Hajdúsámson,
3. korcsoport első helyezett: I. Rákóczi György Gimnázium, Szakgimnázium és
Kollégium Derecske

Gratulálunk a nyerteseknek, és minden résztvevőnek, hogy a kihívásokkal teli akadálypályát
teljesítették. Mindenkit szeretettel várunk egy év múlva a következő megmérettetésen.
Köszönet a segítőknek: Nádas Zoltán, Szabovikné Szuromi Zsuzsanna, Szappanos Sándor
bajtársainknak, valamint a 24. BGFE. állományának.
Jakubecz
Sándor, v. Molnár János

