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2019. július 25. Bercsényi nap
Tisztelt aktív és volt „Bercsényis” katonák, illetve meghívott vendégek!
Szeretnék mindenkit meghívni a július 25-én (csütörtökön) tartandó „Bercsényi napra”. A rendezvényt ismét a
holt Tisza-parti evezős sporttelepen fogjuk megtartani. Jelen pillanatban minden feltétel rendelkezésre áll, hogy
a megszokott módon, jó társaságban, a családdal, jelenlegi és volt bajtársakkal emlékezünk meg a Bercsényi
hagyományokról.
A Bercsényi nap 0830-tól 2000-ig tart. A kommunikáció jóvoltából több gyerekprogram lett leszervezve. A
rendőrség, a katasztrófavédelem is készül a gyermekek, illetve a már kevésbé szomjas felnőttek
szórakoztatására 1000 és 1400 között.
A rendezvény ideje alatt az evezős helyszínén a büfé üzemelni fog teljes körű választékkal, saját költségre.
Annak ellenére, hogy a sporttelep területén hivatalosan tilos a fürdőzés, erősen ajánlott alkalomhoz illő ruhában
megjelenni, aminek nem baj, ha „véletlenül” vizes lesz.
Ítéletidő esetén – amit az időjárás-előrejelzés jelenleg cáfol – a rendezvény elhalasztásra kerül.
Mindenkit szeretettel várunk!
Fehér Adrián alezredes.

2019. augusztus 02. (péntek) XXVI. alkalommal megrendezésre kerülő (Sárpentelei Ejtőernyős
Találkozó) 62. Önálló Ejtőernyős Zászlóalj Hagyományőrző és Toborzó rendezvénye Székesfehérvár, Börgönd
reptéren.
Mint ismeretes e rendezvénnyel őrzik emlékét a második világháború után újjászervezett ejtőernyős
alakulatnak, amely 1951-től 1954-ig, felszámolásáig Székesfehérváron vált közismerté. Az alakulat
meghatározója a magyar katonai és sportejtőernyőzés fejlődésének és ma elért eredményeinek. Az alakulatnál
szolgálatot teljesítők kezdeményezésére 1981 és 1986-ban voltak találkozók, de szervezés hiányában később
elmaradtak, ezt újította fel az egyesület 1994-ben, az „Ikarusz gyárnál” felállított Repülő és Ejtőernyős
Emlékmű felavatásával egy időben. Az emlékmű a háborúkban és a szolgálatuk teljesítése során Hősi Halált
halt bajtársak emlékének őrzésére állíttatták. A rendezvényre jellemző, hogy megtisztelik közéleti
személyiségek, és megjelennek a magyar repülés és ejtőernyőzés aktív és veterán tagjai, az Osztrák Bajtársi
Szövetség és az Osztrák Veterán Ejtőernyős szövetség, valamint a társszervezeteink képviselői is.
Szeretettel várunk mindenkit e nemes hagyományokat ápoló találkozóra, és őrizzük a hazaszeretet, a hazáért
való áldozatvállalás és kötelességtudat szellemében örökséget hagyó elődeink emlékét, egymás barátságát.
És soha ne felejtsük, „a felhők fölött mindig kék az ég”.
A rendezvényen résztvevők utazására csak egyénileg van lehetőség.
2019. augusztus 08-án 08.30-tól Járőrverseny
levezetése táborozó gyerekeknek a Tiszaligetben. Segítők jelentkezését várjuk július 25-ig.
2019. Augusztus 15. Nagyboldogasszony napja, Repülők emlékparkja. (Koszorú.)
2019. augusztus 19. A Légierő Zenekar Szolnok ünnepi hangversenye. Szolnok, Hild tér.
2019. augusztus 20. (kedd) Városi ünnepség Szolnok, Tisza-part Hagyomány, hogy Szent István
ünnepén honvédségi bemutatót is tartanak Szolnokon, a Tisza belvárosi szakaszán. A Tisza partjára kilátogatók
többek között látványos repülő és ejtőernyős bemutatót láthatnak.
17.00-19.00. Légi- és viziparádé megtekintése
21.00Tüzijáték

2019. augusztus 27-én (kedd) 13,00.-tól, Szervezeti Elnökségi ülést
tartunk a HEMO-ban (Táncsics M út 5-9) lévő irodánkban. A tervezett program a júliusban végrehajtott
rendezvények, programok tapasztalatai, illetve az augusztusi, szeptemberi rendezvények pontosítása,
aktualitások. Az elnökségi ülésre minden elnökségi tagot és kapcsolattartót várunk!
2019. augusztus 30. (10,00-) Város napja megemlékezés és koszorúzás a temetőben. Közös koszorúzás
a társ egyesületekkel. Koszorú.
2019. augusztus Katonazenekari fesztivál megtekintése. Szolnok, Kossuth tér.
2019. augusztus 30-09. 01. Nemzetközi Veterán Ejtőernyős találkozó és verseny Lőrincz László
emlékére. Kiskunfélegyháza.
2019. augusztus 31.-én 10,00-tól Civil Kavalkád Szolnok, Szapáry utca, Kossuth tér.
A Szolnok város napi rendezvénysorozat keretében kerül végrehajtásra. Segítők jelentkezését várjuk augusztus
27-ig.
ELŐZETES!
2019. október 04 - október 06. 25. 3L2T Menet.
A Német Veterán és Tartalékos Szövetség által szervezett, három országot érintő kétnapos emlékmenet
a németországi Freyung kisvárosból indul, majd Csehország és Ausztria érintésével érkezik vissza.
Szervezetünk immár hagyományosan, meghívást kapott az emlékmeneten való részvételre. A részben
önköltséges rendezvényen az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete támogatásával indulunk.
Aki szeretne részt venni, szándékát mielőbb, lehetőleg augusztus 16-ig jelezze a vezetőségnek a nevezés
leadása céljából.
ELŐZETES!
Szolnoki Hírek
2019. június, július
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. június 20.
Honismeret VKF 17.00
Szent László nap katonaszemmel és társas összejövetelt terveztünk a Verseghy könyvtárban, Szolnok.
Az előadáson felül tervezett program volt: tájékoztató
a további programokról. Eddigi programok,
rendezvények tapasztalatainak feldolgozása, kötetlen
beszélgetés. Rendezvényekre való jelentkezés,
regisztrációs díj befizetése.
Előadó: Szabovik Zoltán.
„Boldog László király kiragyogva kimagaslott
Magyarország királyainak fényes nemzetségéből.
alkotóereje szorgalmából azon években, midőn
uralkodott, az állam, sőt az egész Pannónia annyira
rendezetten s meggyarapodva virágzott, hogy boldog
István király ideje óta törvények, szabadság és bőség
tekintetében soha még ily csodálatosan nem
csillogott.”

Amikor tehette, László szeretett félrevonulni és
imádkozni. Imáinak hatásossága nyilvánul meg az
alakját körülfonó legendákban is: az üldöző ellenség
előtt a szikla meghasad, éhező katonái táplálására
szarvascsordák jelennek meg, imájára víz fakad a
sziklából, az ellenség elé dobott pénzei kővé
változnak. Nem csoda, hogy híre a határon túl is
elterjedt, benne látták a kor egyik legszebb
lovageszményét, s kiszemelték a keresztes hadak
vezérének. Ez azonban nem valósult meg, mert a
király 1095. július 29-én az örökkévalóságba
költözött. Egy ideig a somogyvári monostorban
nyugodott, később Váradon helyezték végső
nyugalomra.
A program az eddigi részvételi negatív rekordot
döntött
2019. június 22.
Múzeumok éjszakája
Lehetőségünk volt Szervezetünk és az ejtőernyőzés népszerűsítésére. A látogatók többsége, főleg a gyerekek
érdeklődést mutattak, illetve „élmény fotót” is készítettek, ebben Nádas Zoltán, Zsadony Ferenc és Szabovik
Zoltán István segített.

2019. június 22.
X. Tiszazugi nyugdíjas fesztivál
Szervező: Fegyveres és Rendvédelmi Szervek Nyugdíjasai és Baráti Köre Egyesület.
Helyszín: Tiszaföldvári Strandfürdő.
Az időjárás kegyes volt a programhoz, nem túl meleg, napsütéses idő volt. Az 50 méteres úszó medence vize
kellemes. A találkozó programja változatos volt, kitöltötte a napot. A büféárak barátságosak.
2019. június 29.
A Letkés – Ipolyszalka körüli harcokban elesett ejtőernyős katonákra emlékezés.

Szervezetünket Nádas Zoltán és Szabovik Zoltán István képviselte, és Keresztúri Lászlóval a MEBSZ
alelnökével közösen koszorúztunk.
2019. június 28-30.
Ejtőernyős verseny
A Magyar Honvédség Ejtőernyős Válogatott Keret csapata az Ejtőernyős Célbaugró Világkupa sorozat
második állomásán.

Varga Tamás zászlós az egyéni versenyben - a Master kategóriában nyújtott remek teljesítményt.
2019. június 30.
Auriga Erdei Futóverseny
A már megszokott nagy érdeklődés mellett látogattak ki a résztvevők (mintegy 140 fő versenyző) és örömteli
hangulatban versenyeztek. Köszönet a segítőknek.

2019. június 30.
Családi nap

Nem voltunk sokan a családi napon, de az idő és a hangulat jó volt. Mádi bajtársunknak ismét sikerült
ízletes ételt készítenie. A társaság a különböző védőitalok fogyasztásából is derekasan kivette a részét.
Reméljük, jövőre többen leszünk!
v. Molnár János
2019. július 6.
A kirándulás kerékpárral érdeklődés hiányában elmaradt.
2019. július 11-12.
Hüse Károly katonai ejtőernyős találkozó és verseny
Az eddigi versenyek után most első alkalommal szervezték meg a Hüse Károly katonai ejtőernyős találkozót.
Az aranykoszorús katonai ejtőernyős tiszteletére rendezett eseményen emlékugrásokkal tisztelegtek az érdemes
sportoló előtt, majd versenybe is szálltak az aktív ejtőernyősök.

A program 10-én a laktanyában megemlékezéssel és koszorúzással kezdődött. 11-én a megnyitó keretében
ismét megemlékeztünk Hüse Károlyra. Az első felszállás előtt Elnökünk emlékezett meg két halottunkról, majd
Kohajda Imre bajtársunk végakaratának megfelelően hamvai egy részének szétszórása a sportreptéren, ahol
ugrásainak többségét végrehajtotta. A program részeként a szervezők lehetőséget biztosítottak a volt
katonáinknak ejtőernyős ugrás végrehajtására.

A versenyen célbaugrásban és célraszállásban mérték össze tudásukat a katonasportolók.

Szervezetünkből többen is részt vettek és jó eredményt értek el.
Zárszóként ígéretet kaptunk, hogy a rendezvény jövőre is folytatódik hagyományteremtő céllal.
2019. július 12.
Erdei futóverseny-sorozat gála
Agóra földszint
Mottó: „ A futást szeretni, az edzés nehézségeit legyőzni, a versenyzés nemes küzdelmét átélni, a célba érkezni,
a dobogón állni, a siker magasztos pillanatait megélni, atlétának lenni. ”
A hatfordulós AURIGA erdei futóverseny sorozatnak korcsoportonkénti eredményhirdetése az AGÓRAban, egy jó hangulatú rendezvény keretében került megrendezésre.

A helyezetteknek a díjakat Ecseki Dániel edző-versenyző és BorosBence, a Szolnoki MÁV atlétái, többszörös
magyar bajnokok, valamint Prisznyák Gábor, a Decatlon Szolnok vezetője - fő támogatónk - és Rózsa József a
Sportcentrum vezetője adták át. Támogatóinknak köszönjük! Az eredményhirdetés végén díjátadóinknak
valamint önkéntes segítőinknek és támogatóinknak emléklapot és ajándéktárgyakat adtunk át.
A futóverseny névadója az Auriga Életmód, Rekreáció és Tömegsport Egyesület, társzervezője az Ejtőernyősök
Szolnoki Szervezete valamint közreműködik a Gördögök SE. A versenysorozat a NEFAG Zrt. Ökoturisztikai
Parkerdő területén került lebonyolításra.
A hetedik éve zajló rendezvényünk egyre nagyobb látogatottságnak örvend.
A versenysorozat jövő tavasszal folytatódik, kezdés márciusban. A sportolni vágyók addig sem maradnak
program nélkül, hiszen folytatjuk a társasági futások szervezését, amelyről hírlevelünkből lehet tájékozódni.
Már lehet nevezni 2019. október 05-i Auriga erdei félmaratonra.
Szabovik Zoltán István

2019. július 12.
In memori
A budapesti búcsúztatással egy időben Szolnokon, az
MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű
Dandár is megemlékezett egykori katonájáról, Pethő
János nyugállományú századosról, aki a Hableány
sétahajó tragikus balesete során vesztette életét.
Bajtársuk az alakulat jogelőd szervezeténél, az MH
34. Bercsényi László Felderítő Zászlóaljnál szolgált
2000-2005 között, mint személyügyi és munkaügyi
részlegvezető.
A búcsúztatáson az alakulat, az egykori kollégák,
ismerősök helyezték el a megemlékezés virágait.
Pénteken tartották a Hableány áldozatainak búcsúztatóját. Minden idők legszörnyűbb dunai hajókatasztrófája 28
halálos áldozatot követelt. Pénteken, 11 órától 15 hajó és az őket biztosító hajók indultak el kötelékben, hogy
végső búcsút vegyenek a Hableány matrózától és kapitányától, aki csak jelképesen került a Dunába.
A szertartás során a folyóba engedték azt az urnát, amely a Hableány matrózának, Pethő Jánosnak a hamvait
tartalmazza, míg a kapitány, Lombos László földi maradványait máshol helyezték örök nyugalomra.
A búcsúztatás keretében koszorút engedtek a vízbe a baleset koreai áldozatainak emlékére.
Pápai Annamária, Fotó: a szerző felvételei

2019. július 18.
Honismeret: Ejtőernyős világbajnokságok Szolnokon (MHSZ története)
Előadó: Lázár Tibor, Szabovik Zoltán.

A két részből álló érdekes előadásban először történeti áttekintést kaptunk az eje. vb-kről és az MHSZ rövid
történetéről, majd a 2018-as katonai vb-ről és a további tervekről kaptunk áttekintést.
Augusztustól újra elindul az ejtőernyős élet Szolnokon - reményeink szerint.
2019. július 19.
Éjszakai erdei társasági futás nem került megtartásra.
Hírek:
2019. 06. 21.
Elköszönt a központparancsnok
Amerikában teljesít majd szolgálatot, így elköszönt a MH Béketámogató Kiképző Központ parancsnoka. Drót
László ezredes Rédei Róbert alezredesnek, az alakulat korábbi parancsnokhelyettesének adta át beosztását. Az
elköszönő parancsnok azt mondta: legnagyobb eredményének a megnövekedett nemzetközi szerepvállalásukat
tartja. Norfolkban a Nemzeti Összekötő Képviselet állományát vezeti júliustól.
Az állománygyűlésen Baráth István dandártábornok, az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző
Parancsnokság parancsnoka köszönte meg a távozó parancsnoknak és kollégáinak az elmúlt években végzett
munkát, és hasonlóan eredményes feladatvégrehajtást kívánt a jövőben Rédei alezredesnek is. A kiképző
központ állományának pedig elvárásként fogalmazta meg, hogy szakmai tudásuk legjavát adva támogassák az
új, megbízott parancsnok munkáját.
Drót László ezredes köszönetet mondott a központ minden dolgozójának, a helyőrségben állomásozó katonai
alakulatok és társ fegyveres testületek tagjainak a közel hároméves közös munkáért, az érintettektől kapott
támogatásért. Elköszönő beszédében hangsúlyozta: „Óriási megtiszteltetés volt részemre, hogy a Béketámogató
Kiképző Központ parancsnoka lehettem. Büszke vagyok az eredményeinkre.
Rédei Róbert alezredes válaszbeszédében megköszönte a korábbi parancsnokaitól - Apáti Zoltán
dandártábornok és Drót László ezredes - és tapasztalt kollégáitól az elmúlt években kapott támogatást, majd
kijelentette: legfontosabb feladatának az elmúlt években végzett magas színvonalú, fegyelmezett szakmai
munka folytatását tekinti.
Huzamos időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző
Parancsnokság parancsnoka emléktárgyat adományozott Drót László ezredesnek. Baráth István dandártábornok
ugyancsak emléktárggyal köszönte meg Nagy László törzszászlós eddigi munkáját. A kiképzőközpont
vezénylőzászlósa ugyanis szintén távozik az alakulattól: július 1-jétől négy évig a németországi
Oberammergauban lévő NATO iskolába vezényelték tanfolyamigazgatói beosztásba.
Honvédelem.hu

Szervezetünk tagjának, Rédei Róbert alezredesnek munkájához sok sikert, erőt és egészséget kívánunk!
Hírek:
2019. 06. 28.
Új parancsnoka van a Magyar Honvédség Debrecenben állomásozó 24. Bornemissza Gergely Felderítő
Ezredének.
Hajnal István személyében visszakapta régi parancsnokát a Magyar Honvédség debreceni, 24. Bornemissza Gergely
Felderítő Ezrede. Az egységet az elmúlt egy évben Hadi Attila alezredes, megbízott parancsnokként irányította. Az átadás,
átvételi ünnepségre, a csapatzászló átadására a Füredi úti Kossuth Lajos Laktanyában került sor pénteken. Hajnal István
azután lett újra parancsok, miután sikeresen befejezett egy külföldön végzett tanfolyamot. Hadi Attila nem távozott az
alakulattól, hanem eredeti beosztásában, parancsnok-helyettesként folytatja munkáját.

A 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred tavaly január 1-jén alakult meg, amikor a felderítő zászlóalj kivált az 5.
Bocskai István Lövészdandár állományából és önálló szervezet lett. A honvédségnek jelenleg ez az egyetlen felderítő
alakulata.
Új eszközöket kapnak
Az ezredsorakozó keretében megrendezett parancsnoki átadás-átvételen Dominek Attila ezredes, a Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálat Felderítő Csoportfőnökség csoportfőnök-helyettese arra emlékeztetett, hogy noha Hajnal
István ezredes ugyanazon alakulathoz és ugyanabba a beosztásba tért vissza, mégis, az egy év alatt sok minden
megváltozott. Időközben átalakult a Magyar Honvédség felső- és középszintű vezetési rendszere és létrejött a Magyar
Honvédség parancsnoksága.
OCs

Halálhír:
Két Bajtársunk csatlakozott az égi kötelékhez.
2019. 06. 25.-én elhunyt Kohajda Imre zászlós az alakulat egykori ejtőernyős tiszthelyettese.
Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. 07. 08. 11.30-kor volt Szolnokon a Körösi úti ravatalozóban!

2019. 06. 26-án elhunyt Kiss András zászlós az alakulat egykori ejtőernyős tiszthelyettese.
Búcsúztatása 2019. 07. 10. 11.30-kor volt Szolnokon a Körösi úti ravatalozóban!
Emléküket megőrizzük.
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.

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.

