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Diákcsoportok részére egyedi programcsomagok 

2021. május 21-től 

 

A Katonai Emlékpark a vírus elleni védekezés, valamint az azzal kapcsolatos szabályok 

betartása jegyében, a korlátozó intézkedések időszakára a diákcsoportok részére olyan 

programcsomagokat állított össze, melyek biztosítják az iskolai nevelő- és oktatómunka 

segítését, az osztályközösségek erősítését, a figyelem és fegyelem fokozását. 

Mindhárom tematikus csomagajánlat illeszkedik az iskolai történelmi témakörökhöz, s 

biztosítják a hadtörténelmi ismeretek gazdagítását, s azokat olyan interaktív élményanyagokkal 

egészítik ki, melyek teljessé teszik a látogatásuk programját. 

A programcsomagok egyikének igénybevétele estén tudjuk biztosítani, hogy a Katonai 

Emlékparkban tett látogatásuk szervezett és tartalmas legyen, s biztosítsa a víruselleni 

védekezés szabályainak betartását, s ezzel együtt az Önök és tanítványaik egészségének 

megőrzését. 

A következő időszak tapasztalatai és az Önök véleményei is hozzá fognak segíteni bennünket 

ahhoz, hogy a tematikus programcsomagok összeállítása és kínálata a vírushelyzet feloldását 

követően is alkalmas lehet-e az iskolai csoportok, osztálykirándulások programjának 

kiszolgálására. 

Kérjük megértésüket, közreműködésüket a program rendezett megtartásában, valamint a 

véleményükre, javaslataikra is számítunk! 

A programelemek összideje: 90 perc. 

1. Téma 

 1848-49  / A HONVÉDSÉG SZÜLETÉSE 

Tartalma: 

A pákozd-sukorói csata és annak helyszínei rövid bemutatása (kiegészítve Móga János cs. és 
kir. altábornagy bemutatásával ) 

1848-49 időszaka és kiemelkedő eseményei, valamint a pákozd-sukorói csata múzeuma 

„Harczalaki” -  gyalogos kiképzés fapuskával, az 1848/49-es  szabályzatok alapján  

A szabadságharc után két évtizeddel kezdődött sorkatonaság történetének bemutatása 
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2. Téma 

 A LEGMAGYARABB FEGYVERNEM: A HUSZÁRSÁG 

Tartalma: 

A huszárság és története bemutatása a huszárszobornál 

A huszárság legdicsőbb időszaka – 1848   

A „huszárvágás” elsajátítása fakardokkal 

A huszárság dicső évszázadai vége – a lövészárokba kényszerült gyaloghuszárok. 
A lövészárokharcok bemutatása. 

 

3. Téma:  

 A XX. SZÁZAD LÖVÉSZÁROKHARCAI 

Tartalma: 

Az első világégés: a nagy háború 

Az állóháború jelképe:  
A lövészárokharcok kialakulása és jellemzői 

Magyarország a II. világháborúban 

Az első világháború leggyakoribb egyéni fegyvere: a kézigránát bemutatása, működése és 
dobási technikája 

 

Az egyes programcsomagok díja: 1.000,- Ft/fő, mely tartalmazza a belépőjegyet és az 

animációs programelemet. Minden 15 fő felett 1 fő kísérő pedagógus ingyenes belépésre 

jogosult. 

Igénybevétel módja: előre egyeztetett módon, visszaigazolás birtokában. 

A program igénybevételéhez az egyeztetett időpont előtt 15 perccel korábban szükséges 

érkezni. A csoport részére a szolgáltatást pontos érkezés esetén tudjuk biztosítani.  

 


