Nándorfehérvári diadal emléknapja:
július 22.

Hunyadi János és Kapisztrán János seregei
558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én
állították meg a Nándorfehérvárt
ostromló oszmán hadat. A győztes csata
emlékére július 22-ét az Országgyűlés
2011-ben nyilvánította a nándorfehérvári
diadal emléknapjává. A világraszóló
diadalra emlékeztet a déli harangszó is.
2014 júliusában a budapesti
megemlékezésen közel 150 középiskolás
diák vett részt.

2014. július 21-22-én rendezték meg a nándorfehérvári diadal 558. évfordulója alkalmából
azt a katonai programsorozatot, amelyen iskolánkból nyolc tanuló vett részt Kővári Éva tanárnő
kíséretével: Endrei Eszter, Farkas János, Matiny Bernadett, Molnár Krisztián, Szűcs Nikoletta, Tedás
Dániel, Tedás Donát és Ujlaki Zita.
Először a szentendrei Altisztképzőbe érkeztünk meg, ahol szívélyes fogadtatásban
részesültünk. Megtekinthettük a katonai zenekar, a díszelgők és a tűzszerészek bemutatóját. Nagy
sikert aratott a tűzszerészkutya, aki magabiztosan derítette fel a bemutatóhoz használt
robbanóanyagokat, miközben a katonák a mindennapi munkájuk részleteiről meséltek.

Ezek után rajokra osztottak minket és rajparancsnokainkkal együtt körbejártuk a laktanya
területét. Megnézhettük a harci járműveket, fegyvereket, felpróbálhattuk a katonai golyóálló
mellényt, valamint a gyakorlótéren is kipróbálhattuk magunkat.

A napot vetélkedővel, majd vitaesttel zártuk, ahol érvelni kellett a sorkatonaság ellen, illetve
mellett.

Végig katonai rend jellemezte a programokat, így elmaradhatatlan volt az esti takarodó.
Másnap reggel kiképzéssel kezdtük a napot, majd közös fotózás után búcsút vettünk a
laktanyától és katonai buszok szállítottak ki minket a szentendrei kikötőbe.
Szentendréről a Nagymaros hajó szállított minket a Lánchíd lábához. A kikötést és a gyors
partraszállást követően az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred aknamentesítő hadihajói
kötelékben hajózva díszlövéssel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szent Flórián nevű
tűzoltóhajója pedig vízsugárral tisztelgett az 1456-os nándorfehérvári diadal hőseinek emléke előtt.

Ezt követően az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 32. Honvéd Nemzeti
Díszegység zenekarával, valamint a hagyományőrző egyesületek tagjaival, katonákkal együtt
menetelve jutottunk el a Lánchídon keresztül a budai vár oldalában található Hunyadi Jánosszoborhoz.

Az Oszmán Birodalom elleni háborúk hősének szobrát katonai tiszteletadással koszorúzták
meg. Koszorút helyezett el többek között Kun Szabó István vezérőrnagy, a Honvédelmi Minisztérium
társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, illetve a megemlékezők nevében egy
résztvevő diák is.
A koszorúzás után felmentünk a hadtörténeti múzeumba, ahol részt vettünk a központi
ünnepségen. Beszédet mondott dr. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának
parlamenti államtitkára. Híres emberek jelentek meg a katonaság és a minisztériumok, Budapest

főváros részéről (pl. Boross Péter, Schmitt Pál, Antal József miniszterelnök úr özvegye, Mádl Dalma
asszony). Az Igricek együttes játszott történelmi zenéinkből. Az ünnepi műsor után a Honvédelmi
Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum kiállítását tekinthettük meg, több történeti előadást is
meghallgattunk, melyek közül a legemlékezetesebb a török kor fegyvereinek bemutatója volt. Az
ebédünk elfogyasztása és a Magyar Honvédség ajándék csomagjainak kiosztása után a programok
véget értek és mindenki elégedetten indulhatott haza. Reméljük, a következő tanévben újra részt
vehetünk egy ehhez hasonló katonai programon.
A cikket írták: Endrei Eszter, Matiny Bernadett, Ujlaki Zita

