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ÖSSZEFOGLALÓ A II. LÓNYAY HADIBAJNOKSÁGRÓL 

 

A verseny  

megrendezésének időpontja: 2019. március 23. 

rendező intézményének neve: Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium 

szervezőjének neve, beosztása: Tóth Csaba Csongor 

szervezőjének segítői, beosztásuk: Mózes Edina ig. asszisztens és elkötelezett Kollégák 

_______________________________________________________________________________________ 

támogatója, a támogatás módja: a verseny különdíját, dr. György István kormánymegbízott, Budapest 

Főváros Védelmi Bizottságának elnöke ajánlott fel, díjazást Budapest Főváros Kormányhivatala, Védelmi 

Titkársága Borsos József ezredes, és Kisantal Csaba alezredes biztosították. Mikus György őrnagy, a MH 

vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Hadműveleti és Kiképzési Főnökségének kiképzési 

részlegvezetője és Legényei, valamint Tóth Levente parancsnok-helyettes, báró Podmaniczky III. János 

Honvéd Egyesület önkénteseivel, illetve Takács Zoltán László hagyományőrző főhadnagy, CAMP Egyesület 

képviseletében munkatársaival a verseny lebonyolításátt támogatták. 

És hálás köszönetünk a szükséges források biztosításáért, ezáltal a program megvalósításának 

lehetőségéért fenntartónknak, a Budapest-Északi Egyházmegyének. 

résztvevőinek száma: 120 fő. 

A verseny helyezettei  
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Összefoglaló a versenyről, annak programjáról  

2019. március 23-án egy igen izgalmas nap vette kezdetét a Lónyay Utcai Református Gimnázium és 

Kollégiumban. Immáron második alkalommal került megrendezésre a Lónyay Hadibajnokság, melynek 

célja, hogy egyházi, és más fenntartású iskolák diákjai számára közvetítse a honvédelem, az önzetlen 

hazaszeretet, a bajtársiasság ideáit, egy nemes versengés közepette. Miközben a versenyzők számot 

adhatnak edzettségükről és szellemi-fizikai felkészültségükről, egymást is megismerhetik, és elképzelhető, 

hogy későbbi életpályájukon találkoznak majd a rendvédelem, honvédelem valamelyik területén. 

 14 csapat vett részt ebben az évben a megméretésen, Győrből, Gödöllőről, Ceglédről, 

Kiskunfélegyházáról, Mezőtúrról, és több formáció a fővárosból. A csapatoknak nem csak fizikai, de 

szellemi tudásukat is meg kell mutatniuk egy-egy feladatsoron keresztül, hisz Bethlen Gábor fejedelem 

jelmondata nyomán: „Arte et marte!”, tudománnyal és fegyverrel kellett kivívniuk a győzelmet. A 

középiskolai matematika, magyar, történelem tantárgyak törzsanyagából, valamint elsősegély nyújtási 

ismeretekből adtak számot, és elmondhatjuk, igen jó eredményekkel. Továbbá kreativitásukra is nagy 

szükség volt az egyik állomáson, ahol egy fegyvernek látszó tárgyat, vagy katonai járművet kellett 

elkészíteni kartonpapírból. De lőszeresláda és ejtőernyő cipeléssel nehezített akadálypálya, lépcsőfutás 

gépkarabéllyal, légpuskás céllövészet, AK-47, hatástalanított gépkarabélyok szét- és összeszerelése 

időre, valamint lábizomerővel hajtott gokart pálya is részei voltak a feladat-menünek.  

Igazán jó érzés volt látni a sok-sok diákot, ahogyan feszült figyelemmel követik az utasításokat, 

fegyelmezetten hajtják végre a feladatokat és a versengés örömével vesznek részt a gyakorlatokban. Ez a 

bajnokság nem csak arra volt jó, hogy kiderüljön ki a jobb a versenyben, de biztos vagyok benne, hogy 

közösség formálásban, egymás teljesítményének elismerésében, ismeretségek köttetésében is gazdag volt, 

s ez majd javukra válhat a továbbiakban.  

A II. Lónyay Hadibajnokságon harmadik helyen végzett a Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma,  

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Általános Iskolája és Óvodája válogatottja, az ezüst érmek a BMSZC 

Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Than Girls leány csapat 

nyakába kerültek, a dobogó legmagasabb fokára pedig a Lónyay Református Gimnázium és Kollégium I. 

Csapata állhatott. 

A verseny különdíját, melyet dr. György István kormánymegbízott, Budapest Főváros Védelmi 

Bizottságának elnöke ajánlott fel, Tímár Nikolett érdemelte ki a Mezőtúri Református Gimnázium MRK-2 

csapatából. 

Külön köszönet azoknak a szervezeteknek, melyek segítettek a verseny szervezésében, lebonyolításában: 

Budapest Főváros Kormányhivatala, Védelmi Titkársága Borsos József ezredes, Kisantal Csaba alezredes, 

Mikus György őrnagy, a MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Hadműveleti és Kiképzési 

Főnökségének kiképzési részlegvezetője és Legényei, Tóth Levente parancsnok-helyettes, báró 

Podmaniczky III. János Honvéd Egyesület önkénteseivel, Takács Zoltán László hagyományőrző főhadnagy, 

CAMP Egyesület képviseletében munkatársaival. 

És hálás köszönetünk, a szükséges források biztosításáért, ezáltal a program megvalósításának 

lehetőségéért fenntartónknak, a Budapest-Északi Egyházmegyének, és dicsőség mindenért a mi 

Istenünknek!     
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Tervek, kérések a következő évi versennyel kapcsolatban: Örömmel vennénk, ha a tervezett jövő évi 

hadibajnokságra minél több egyházi iskola csapata nevezne, szeretettel látunk mindenkit! 
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További fotók elérhetőek az alábbi linkeken: 

https://photos.app.goo.gl/oVJLdrU9RufJA9de6 
  
https://photos.app.goo.gl/YoAzxbscPFvhTDiG9 
  
https://photos.app.goo.gl/Q1w6D8Ns4yR9rNWM9 
  
https://photos.app.goo.gl/UoSBwKb4XqbqnmgH6 
  
https://photos.app.goo.gl/NxLW7TJ7kkHuHSWq5 
  
https://photos.app.goo.gl/Y3AJcdStEwo6fZji6 
  
https://photos.app.goo.gl/XVcf8RJPna8X9N1e9 
  
https://photos.app.goo.gl/CminxNWF2L1RxV5d7 
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