Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete
5000 Szolnok, Táncsics M út 5-7. : 30/8155725,
Email: ejtoernyosokszsz@gmail.com
Számlaszám: OTP Bank 11745011 – 20410683
Adószám: 18139297 – 1 – 16
PROGRAMAJÁNLÓ
(április)

2019. március 28-án 16,30 Évzáró Közgyűlés
Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete 2018. Évzáró Közgyűlését 2019. március 28-án (csütörtök) 16,30
kezdettel tartjuk Szolnokon.
Kérlek, hogy márciusi programjaid közé tervezd be ezt a Szervezet számára fontos rendezvényt.
Hagyományainknak megfelelően Közgyűlésünkön lehetőség van többek között az éves tagdíj befizetésére is. A
Közgyűlésre szóló végleges meghívót márciusi Hírlevélben, valamint részletes programját és az éves
beszámolót hírlevelünkkel együtt küldjük.
Ezúton hívom fel a bajtársak figyelmét, hogy a 2014. évben megtartott Közgyűlés határozata szerint 2015.
január 1-től a tagdíj minimum 2000,- Ft!
2019. április 6. Szombat KÖKÖRCSIN TÚRA Útvonal: Galyatető kilátó--Lengyendi Galya-Vöröskői kilátó--Ágasvár--Mátraverebély (végig az országos kéken: Mátra-bérc túra) Túratáv: 12 km Szintesés:
664 m (fokozatosan) A túráról több helyen ki lehet szállni buszmegállóknál. Találkozó: Szombat reggel 6.45kor a vasútállomáson (vonat indul 7.05-kor) Költségek: Vonatjegy Gyöngyösig és vissza Mátraverebélytől
Szolnokig: 4.060 Ft, busz Gyöngyös-Galyatető 560 Ft Összesen: 4.620 Ft Túravezető: Kálmán Olga 30/287 98
04 vagy kalman1olga@gmail.com
2019. április 07-én (vasárnap) Auriga Erdei Futóverseny
Szolnok, Széchenyi Parkerdőben erdei futóverseny. Segítők jelentkezését várjuk.
Szervező: ESzSz Elnöksége, AURIGA ÉRTE

2019. április 10-11-én VI. Ejtőernyős honvédelmi öttusa országos verseny
Szervező: ESZSZ, MH 86. Szolnok Helikopterbázis
A verseny lebonyolításához segítők jelentkezését várjuk minél hamarabb, lehetőleg április 1-ig.
2019. április 11. Megemlékezés és koszorúzás a Jutasi repülőtéren katasztrófát szenvedett eje. és
repülős bajtársakról. Veszprém, Jutas repülőtér, hősök temetője.
1941. április 12-én a bevetésre induló Savoia-Marchetti SM.75 típusú repülőgép - fedélzetén 4 fő
személyzettel és 16 fő ejtőernyőssel, röviddel a felszállás után lezuhant és kigyulladt.
Szervező: MEBSZ Veszprémi Tagszervezet.
2019. április 12. (péntek, 10.30) Megemlékezés és koszorúzás Kiss Zoltán alezredes sírjánál.
Budapest. Új Köztemető.
Szervező: MEBSZ.
2019. április 12. (péntek) a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége Pápai Tagszervezet
szervezésében kerül megrendezésre a 70 évvel ezelőtti katasztrófát szenvedett repülősök és ejtőernyősök
tiszteletére tartandó megemlékező ünnepség Budapesten. Fiumei úti temető 12,00. v. Bertalan Árpád őrnagy,
Farkasréti temető 15,30 Boksay Antal fhdgy. sírjának koszorúzása.
Szervező: Pápai Tagszervezet, MH 2. KRDD.
2019. április 18.-án (csütörtök) 17,00.-tól, társas összejövetelt és Honismereti előadást tervezünk a
Verseghy könyvtárban (Kossuth tér 2). A Kablay tér története. Előadó: Szabovik Zoltán.

A tervezett program: Végrehajtott programok, előadás, tájékoztató a további programokról.
Eddigi programok, rendezvények tapasztalatainak feldolgozása, kötetlen beszélgetés. Rendezvényekre
való jelentkezés, regisztrációs díj befizetése, tagdíjbefizetés.
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2019. április 19. Péntek Túraajánlat: FŐTEREK 3. SZEGED Útvonal: Szegedi városnézés
Találkozó: Péntek reggel 7.15-kor a szolnoki vasútállomáson Költségek: 6.520 Ft Túravezető: Kálmán Olga
(06/30/287 98 04), kalman1olga@gmail.com és Urbán Edit
2019. Április 21. Vasárnap Túraajánlat
Aki még nem látta CSÉVI barlang Útvonal: Pilisjászfalu vm. – Tinnyei út – Piliscsév – Pasina-völgy –
Szontágh Ottó kopjafa – Csévi barlang – Studenka forrás – Gyertyános – Piliscsév – Tinnyei út – Pilisjászfalu.
Túratáv: 17 km Szintemelkedés: 480 m Találkozó: Vasárnap reggel 6.00-kor a vasútállomáson (vonat indul
6.22-kor) Költségek: Menettérti vonatjegy Szolnok- Budapest Nyugati pu- Pilisjászfalu. (5040 Ft) Túravezető:
Csajbók Attila (06-20-537-2508) Jelentkezés: a túravezetőnél a túrát megelőző napig SMS-ben. Egyéb: Akik
kocsival érkeznek, előzetesen egyeztetés érdekében telefonáljanak a túravezetőnek.
2019. április 23.-án (kedd) 13,00.-tól, Szervezeti Elnökségi ülést tartunk a HEMO-ban (Táncsics M út
5-9) lévő irodánkban. A tervezett program az áprilisban végrehajtott rendezvények, programok tapasztalatai,
illetve a május rendezvényeinek pontosítása, aktualitások. Az elnökségi ülésre minden elnökségi tagot és
kapcsolattartót elvárunk!
2019. április 24.-én 16.00 „Sportoló világbajnokok" Képes beszámoló és tájékoztató a Verseghy
könyvtárban. Előadó: A Halhatatlan sportolók egyesületének Olimpiai bajnokai.
2019. április 28. Koszorúzás és megemlékezés Hajdúsámsonban Vitéz Bakó Istvánra és a
Világháborús hősökre a helyi Polgármesteri Hivatal támogatásával a Hajdúsámson főterén található
Világháborús áldozatok hősi emlékművénél. Az önkormányzattal együttműködve vitéz Bakó István emléktáblát
készíttetett két volt bajtársa (Kerekes Imre, Klein Márton) nevével és azt az emlékmű oldalán helyezték el, ahol
1995-től, évente tartanak megemlékezést az I. és II. világháború Hajdúsámsoni áldozatainak emlékére.
Szervező: MEBSZ elnökség, MH 2. KRDD.

TAGDÍJBEFIZETÉS!!!
Tisztelt Bajtársak! Az ez évi tagdíj befizetésének határideje 2019. március 15. volt. A tagdíj
befizetésére több lehetőséged is van: személyesen, kollektív befizetési lapon, bármelyik
rendezvényünkön; egyszeri átutalással a lap tetején található számlaszámunkra; illetve csekken
történő befizetéssel. Amennyiben csekken kívánod rendezni a tagdíjat, úgy kérlek, jelezd felénk. Az
átutaláskor illetve csekken történő befizetéskor a közlemény rovatba tüntesd fel: „2019. évi tagdíj”.
Tagdíj összege minimum 2000,- Ft.
Amennyiben a tagdíjadat 2019. március 15.-ig nem rendezed, a tagsági viszonyod a közgyűlésen
felfüggesztésre kerül.

Amennyiben rendezett tagsági viszonnyal rendelkezel - befizetted a tagdíjat - és nem kapsz
Hírlevelet, azt jelezd a fejlécen szereplő e-mail címen vagy telefonon, kivizsgáljuk.
TÁJÉKOZTATÓ!!!
Az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete márciusi elnökségi ülésén, napirendi pontban tárgyalta a
2019. évi tagdíjbefizetések helyzetét, melynek határideje március 15. volt. Megállapításra került, hogy
63 fő fizetett tagdíjat, melyből 34 fő kérte, hogy a MEBSZ-nek is tagja legyen (BEOSZ tagság nélkül).
Tisztelt Bajtársak!
A tervezett programokról részletesebb információval, az azokra történő jelentkezéskor szolgálunk. A
programlehetőségek, tagjaink számára egyben meghívóként is szolgálnak. Kérem a kiírt jelentkezési határidők
betartását, hiszen ennek megfelelően történik a programok előkészítése, szervezése, a szükséges eszközök
igénylése. A programajánló az éves munkaterv alapján, annak részletes bontásaként készül. Számos olyan
program van, amely az éves tervünkben szerepel ugyan, azonban a havi programajánló készítéséig arról a
szervezőktől konkrét, tervezhető információt nem kapunk, így az nem kerülhet bele.

2

Szolnoki Hírek
2019. február-március
Tisztelt Bajtársak! Ezzel a rövid tájékoztatóval, válogatással szeretném feleleveníteni az eddigi programokat,
illetve rövid tájékoztatást adni azok számára, akik nem tudtak eljönni, valamint néhány ejtőernyőzéssel, tagjainkkal
kapcsolatos információt megosztani.
2019. február 23.
Farsangi futás
- jelmezverseny 15,00-tól, Agóra.

Közös farsangi futásra gyűltek össze a szombat délutáni napsütésben a kocogás kedvelői. Még a csípős, hideg
szél sem szegte kedvüket, ők így farsangoztak. Itt épp bemelegítenek.
2019. február 28.
Honismereti előadás: A Szolnoki vár története napjainkig
Előadó: dr. Kertész Róbert történész.
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Megtelt a Verseghy terem,
több mint hatvanan voltak
kíváncsiak dr. Kertész Róbert
előadására.
A
rendkívül
érdekes ismertető sok új
információt
adott
a
megjelenteknek és bepillantást
engedett a régészeti munkába,
a feltárás jelenlegi helyzetébe.

Társas összejövetel
Végrehajtott programok, tájékoztató a további programokról. Eddigi programok, rendezvények tapasztalatainak
feldolgozása, kötetlen beszélgetés. Rendezvényekre való jelentkezés, regisztrációs díj befizetése, tagdíjfizetés.
2019. március 04
Szolnoki Csata

2019. március 04-08.
„Tiszta szívvel Szolnokért” egészségügyi szűrőhét.
Öt napon át, öt helyszínen, tizennégyféle vizsgálattal várt mindenkit a héten a tizenharmadik Tiszta
Szívvel Szolnokért! ingyenes szűrőprogram. A Szolnok tv 2019. 03. 07-i Naprakész című műsorát meg lehet a
tv honlapján tekinteni, amiben szerepel a rendezvény.
2019. március 05.
Girnt Vilmos festményeiből nyílt tárlat a Verseghy Könyvtárban
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2019. március 10.
Nőnapi virágfutás és túra.
Az idei a negyedik alkalom, hogy az Auriga ÉRTE, Szervezetünk és a NEFAG Zrt. Nőnapi Virágfutás és Túra
elnevezésű aktív programmal várta az érdeklődő hölgyeket és kísérőiket. Az erdei utakon kijelölt sziromszerű
útvonalak végpontjain színpompás papírvirágokat gyűjthettek össze, akik a távokat futva vagy gyalogosan
megtették. Mindehhez nemcsak az erőnlétre, hanem némi térképolvasási ismeretre és felfedező kedvre is
szükség volt. Sokak számára mindez valóságos kincskereső kalandot jelentett, miközben szinte észrevétlenül
tették meg a kilométereket és állt össze az emlékként hazavihető csokor.
Közel százan, kicsik és nagyok vágtak neki a jó időben a kiválasztott távoknak.
A futók illetve túrázók között volt óvodás is és nyugdíjas nagymama is.
Aki az összes virágot összegyűjtötte, közel 15 km futott vagy sétált a jó levegőn, kellemes környezetben.
A program része a „Tiszta szívvel Szolnokért!” elnevezésű városi programnak.

Szolnok Széchenyi parkerdő.
2019. március 12.
Elismerés
A Honvédelmi Minisztérium társadalmi szervezetek részére rendezett központi ünnepségén

Kiss Antal bajtársunk Nemzeti Ünnepünk alkalmából a Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatát, Kiss
András bajtársunk az Aranykor bronz fokozatát kapta.
2019. március 14.
Honismereti előadás:
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Az ejtőernyőzés 100 éve a világbajnok szemével. Asztalos István bajtársunk számolt be 2017-2018 év
ejtőernyős versenyeiről, eredményeiről.

2019. március 15.
VIII. Szolnoki Országos Vasútmodell Kiállítás

2019. március 17.
Auriga erdei futóverseny sorozat 1. forduló
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Március 17-én a Széchenyi Parkerdőben közel háromszáz futó állt a rajthoz, óvodásoktól kezdve a seniorokig,
hogy az erdei ösvényeken próbára tegyék edzettségüket, kitartásukat. Az Auriga ÉRTE Szervezetünkkel
közösen már 7. éve hirdette meg futóverseny sorozatát, melynek idei első fordulóját napsütéses szép időben
rendeztük meg és jó hangulatban, sikeresen lezajlott.

Tagjainkról írták:
Magyar Ejtőernyős Szövetség:
Hölgyeim és Uraim, 2018. év legjobb ejtőernyős férfi sportolója: Asztalos István (9.980 ugrás), a Szolnoki Honvéd
Sportegyesület sportolója.
Őt is felkértem, hogy néhány sorba mondja el, írja amit fontosnak talál. Csak is szó szerint, ahogy megszokhattátok:
"1980-ban kezdtem ugrani Győri Ejtőernyős Klubban. Még 20 ugrás és meg lesz a 10000. Már megvettem a sört!
Célbaugrásban eddig nyertem Világjátékokat 2005-ben, Légi Világjátékokat 2009-ben és kétszeres Európa bajnok vagyok,
1993-ban és 2017-ben.
Az elmúlt évben a katona VB-n jött össze a dobogó. A FAI VB-n „csak” 5. lettem egyéniben.
A világkupa sorozaton - csapat összetett: II., - egyéni összetett: 7., - master kategória összetett: II.
2018-ban 13 versenyen indultam. 2019-re 14-et terveztem! "
Amit a szakmai írt:
"9980 ejtőernyős ugrással rendelkezik. Első ugrását 1980-ban Győrben hajtotta végre. 1991-ben lett először magyar
bajnok, és attól kezdve szinte minden évben van egy vagy több magyar bajnoki cím tulajdonosa.
Világkupa sorozaton minden évben részt vesz. Az elmúlt években többször állt a dobogó valamely fokán. 2010-ben a VK
abszolút összetettet is sikerült megnyernie. A 2016-ban a VK sorozat összetett III. 2017-ben és 2019-ben a „Master”
kategória összetett II. helyén állt dobóra.
1992-ben vett részt először világbajnokságon.
Jelentősebb nemzetközi eredményei:
- CISM (katonai) világversenyeken:
1996.Szlovénia VB csapat célbaugrás II.
1997 Belgium EB csapat célbaugrás I.
egyéni célbaugrás II.
2002 Algéria VB egyéni célbaugrás III.
2005 Oroszország VB csapat célbaugrás II.
2011-ben, Brazíliában a Katonai világjátékok III. helyezett csapat edzője.
2016 Oroszország VB csapat célbaugrás I.
2017 Németország VB csapat célbaugrás III.
2018 Magyarország VB csapat célbaugrás III.
- FAI (civil) világversenyeken:
1993 Románia EB egyéni célbaugrás I., csapat célbaugrás III.
2004 Rijeka VB csapat célbaugrás II.
2005 Németország Világjátékok egyéni célbaugrás I.
2006 Oroszország VB csapat célbaugrás II.
2009 Olaszország Légi Világjátékok egyéni célbaugrás I.
2012 Egyesült Arab Emírségek VB csapat célbaugrás III.
2017 Montenegró EB egyéni célbaugrás I.
2006-ban a sport szakma szavazatai alapján az év sportolója III. hely.
2018-ban Jász-Nagykun-Szolnok Megye Testnevelési és Sport díját, valamint a Nemzetközi Katonasport szövetség
„Double Gold Star” kitüntetését kapta.
2011-től 2015-ig az MH ejtőernyős válogatottnál edzőként, majd 2016-tól újra versenyzőként vesz részt az ejtőernyős sport
életben."
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Viszont 2019-ben Made in Chinában néhányan fenik Rád a fogukat, mert Pista legutóbb ott kint Kínában - ha nem is
magyar színekben - de mindenkit maga mögé utasított, mondom MINDENKIT és lett Ázsia Bajnok. Ami azért valljuk be
tök életszerű, mert az ázsiai vérvonal, keveredése a versenyformával szinte törvényszerű a siker.
A díjat szintén Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter adta át.
Gratulálunk!

A légierő hírei:
Hét év múlva a Magyar Honvédség tulajdonába kerülhetnek a Gripenek, mégis elképzelhető, hogy inkább kivonják majd
ezeket a vadászgépeket a hadrendből.
Felmerült, hogy az úgynevezett négy és feledik generációs gépek helyett korszerűbb, ötödik generációs eszközöket
szereznek be 2026 után a légierő számára – írja katonai forrásokra hivatkozva a Magyar Nemzet.
A Magyar Honvédségnek bérelt Jas 39 Gripenek ugyan sokkal fejlettebbek a hetvenes-nyolcvanas évekre kifejlesztett,
igazi negyedik generációs repülőgépeknél, de nem érik el az Amerikai Egyesült Államokban kifejlesztett ötödik generációs
harci repülőgépek, például az F–22 Raptor és az F–35 Lightning-II műszaki színvonalát.
Ezért nevezik ezeket a repülőgépeket általában 4+ vagy „négy és feledik generációsnak”. Elképzelhető, hogy ezért más,
korszerűbb vadászgépek beszerzésében gondolkodik majd 2026 után a honvédség.
A kormány már 2012-ben úgy döntött, újratárgyalja és meghosszabbítja a lízingszerződést további tíz évre. Az átütemezés
jelentős, bruttó 63 milliárd forint megtakarítást eredményezett, mivel az addigi 16 800 órányi repülési időt 32 800 órára
módosították, és ez a majdnem kétszeres repülési idő kevesebb, mint ötvenszázalékos többletkiadással járt, miközben a
költség a kiképzést is tartalmazta.
Ha nem sikerült volna a hosszabbítás, akkor nem tudtuk volna üzemeltetni a repülőgépeket. Információink szerint a
Gripenek alkatrészellátása és megfelelő felfegyverzése is akadozott az elmúlt években, emiatt több miniszter is kénytelen
volt tárgyalásokat kezdeményezni a svéd féllel.

A Gripenek beszerzéséről
szóló
döntésnél
többek
között
Orbán
Viktor
miniszterelnök,
Pintér
Sándor
belügyminiszter,
Szabó
János
akkori
honvédelmi
miniszter,
Matolcsy György gazdasági
miniszter és több államtitkár
is, köztük Hende Csaba –
mint
az
Igazságügyi
Minisztérium
politikai
államtitkára,
későbbi
honvédelmi miniszter – is
jelen volt.
A hírlevélben szeretnénk helyet adni az ejtőernyősök életével kapcsolatos olyan események, történeteknek és
anekdotáknak, amelyekre érdemes emlékezni. Várjuk levélben, e-mail-ben vagy személyesen írásban a
megjelenésre alkalmas történeteket.

„EJTŐERNYŐSÖK SZOLNOKI SZERVEZETE”
Tájékoztatom a tisztelt Tagságot, hogy ez évben az „Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete” részére kérjük
a tagságot és a környezetükben lévő ejtőernyőzés iránti szimpatizánsait, hogy ha tehetik, ajánlják fel a személyi
jövedelemadó 1%.-át. Mellékelten megküldöm a „Rendelkező Nyilatkozat a befizetett adó egy százalékáról”
szóló nyomtatványt további felhasználás végett, melyet kinyomtathattok.
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RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A
BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma:

1 8 1 3 9 2 9 7 - 1 - 1 6
A kedvezményezett neve:

EJTŐERNYŐSÖK SZOLNOKI
SZERVEZETE

Ha Ön személyi jövedelemadó fizetésére kötelezett,
a rendelkező nyilatkozatot tegye egy szabványméretű
postai borítékba, amelyre írja rá a nevét, lakcímét és az
adókártyáján szereplő adóazonosító jelét. A lezárt
borítékot az előző évről szóló SZJA bevallásával együtt,
azzal egy borítékban küldje meg az adóhivatalnak.
Ha személyi jövedelemadóját a munkáltatója
számolja el, akkor a nyilatkozatot, tartalmazó borítékot.
február 20.-ig a munkáltatónak adja át, aki azt az
elszámolásról szóló adatszolgáltatással együtt továbbítja
az adóhivatalnak. Ebben az esetben a borítékot a
ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg írja alá.

Tisztelt Bajtársak!
A jelenlegi hírcsatornákon, minimum egy hét szükséges ahhoz, hogy mindenkihez eljuttassuk az információt,
ezért is fontos, hogy akinek van internet elérhetősége, az tudassa velem az e-mail címét, ugyanis ezen a csatornán
folyamatosan, gyorsan és díjmentesen lehet információhoz jutni.
Továbbra is várunk minden olyan ejtőernyős történetet, fényképet és egyéb olyan anyagot, amit a tagság szeretne
megosztani, közzétenni, kérem, juttassátok el hozzám, vagy hozzátok el a társas összejövetelünkre, hogy a hírlevelünkben
meg tudjuk jelentetni, tájékoztatni a többi bajtársunkat is.
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