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PROGRAMAJÁNLÓ
(december)

2019. december 08. (vasárnap) 10:00.-tól Keresd a Mikulást!
Erdei gyalogtúra a Mikulással a Széchenyi Parkerdőben.
MEGHÍVÓ A Civil Városmarketing Kerekasztal rendezvényére

Mikulásfutás
MOZOGJ VELÜNK!
Mikulásfutás – Erdei társasági futás!
Rajt: 10.00-kor Hagyományokhoz híven a Bagolyvár Vadaspark bejáratától Mikulásfutás a Széchenyi
Parkerdőben. Útvonal időjárás függvénye, táv kinek-kinek kedve szerint/2,5km-töl 10km/.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk: AURIGA Életmód, Rekreáció és Tömegsport Egyesület, Ejtőernyősök
Szolnoki Szervezete, GÖRDÖGÖK SE.
Bővebb tájékoztatásért keresd a http://aurigassk.5mp.eu honlapot és Szabovik Zoltán Istvánt (30/8155725)
telefonszámon.

2019. december 14. 21? (péntek) MEBSZ évzáró elnökségi ülés Budapest.
2019. december 17-én (kedd) 13,00.-tól, Szervezeti Elnökségi ülést tartunk a HEMO-ban
(Táncsics M út 5-9) lévő irodánkban. A tervezett program a decemberben végrehajtott rendezvények,
programok tapasztalatai, beszámolók elkészítése, illetve a január rendezvényeinek pontosítása,
aktualitások. 2020. évi terv véglegesítése. Közgyűlés előkészítése.
Az elnökségi ülésre minden elnökségi tagot és kapcsolattartót várunk!
2019. december 19-én 17,00-tól ESZSZ Évzáró Társas Összejövetelt tervezünk a HEMO-ban
(Táncsics M út)
Regisztrációs díj tagjaink részére 400,- Ft, a hozzátartozók részére 600,- Ft, bejelentkezni szükséges.
Előzetes jelentkezés és befizetés mielőbb, de legkésőbb december 13-ig. Jelentkezés és befizetési lehetőség
december 3., 10-én 08,00-10,00-ig a HEMO-ban lévő irodánkban, valamint Zátroch Mihályné vasútállomáson
lévő „Mihály az Obsitos” üzletében, nyitvatartási időben legkésőbb december 13-ig. Tervezett menü: csülök
pörkölt Mádi bajtárs előadásában. A jelentkezést csak a regisztrációs díj befizetésével együtt fogadjuk el!
Az előző évek hagyományainak megfelelően tervezzük az évértékelő, évzáró társas összejövetelt, ahol
lehetőség van közösen értékelnünk és elbúcsúztatnunk az évet egy-egy pohár mellett. A Szervezet elnöke
beszámol a Szervezet helyzetéről; a Szervezet elnöksége szeretettel vár minden tagunkat az ünnepek előtt egy
rövid együttgondolkodásra. A rendezvényen meleg ételt, és egy pohár bort, üdítőt biztosítunk.

2019. december 31. 10,00.-tól, Szilveszteri közös futás (kocogás)! Az idei év búcsúztatása
Szolnok városában áthaladó útvonalon történő örömfutással, kocogással.

A
már
hagyományos
„Szilveszteri Társasági Futásra”,
óév búcsúztatásra hívunk 31-én
10.00-tól minden futó, kocogó és
majd futni szándékozót! Az
indulás: a Kossuth térről, a
Damjanich
múzeum
elől.
Szilveszteri öltözet viselése nem
kötelező, ajánlott!
Részvételi
szándékodat
kérjük, jelezd! Szabovik Zoltán
(30/8155725)
telefonszámon,
email:
aurigassk@gmail.com,
Auriga SSK, Gördögök SE,
ejtoernyosokszsz@gmail.com.

2019. január 01-én 15,00-tól újévi társasági futás. Az indulás a Csokonai u. 32. elől, a
térképen jelzett útvonal vázlat és leírás alapján, a számodra legkedvezőbb helyen csatlakozhatsz a
társasághoz, a jelzett időpontban és tetszőleges távot futhatsz velünk. Aktuális információk a
facebookon.
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FONTOS

!!!

ELŐZETES !!!

FONTOS

!!!

ELŐZETES !!!

Tisztelt Bajtárs! A könnyebb tervezés és a minél nagyobb létszámban történő megjelenés
érdekében előzetesen tájékoztatlak, hogy az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete 2019. Évzáró
Közgyűlését 2020. április (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, részletes
programját és az éves beszámolót valamelyik következő 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!
!!!

ELŐZETES !!!

ELŐZETES !!!

2020. ÉVI PROGRAMOK TERVEZÉSE:
Kérek minden tagunkat, hogy a 2020. évi programok tervezésében segítsenek. Ha bárkinek van
valamilyen olyan ötlete, amely megvalósítható, a tagság érdeklődését felkeltheti, úgy örömmel várok minden
javaslatot, a programok szervezésében segítséget. Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy jövőre is
értelmes és tartalmas programokat tervezzünk, amelyek felkeltik a tagság érdeklődését és minél nagyobb
létszámban vegyenek rajta részt.
ELŐZETES!
Kirándulás: 2020. május 18-22 között kirándulást tervezünk Pákozdra, kettő napra, Balatonakarattyai (Kenese)
szállással. Utazás busszal, kis létszám esetén magángépjárművel. A tervezés és szervezés érdekében kérünk
előzetes regisztrációt (szándéknyilatkozatot) december 19-ig.

!!!

ELŐZETES !!!

ELŐZETES !!!

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.

Amennyiben rendezett tagsági viszonnyal rendelkezel - befizetted a tagdíjat - és nem kapsz
Hírlevelet, az jelezd a fejlécen szereplő e-mail címen vagy telefonon, kivizsgáljuk.
Szolnoki Hírek
2019. október-november
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. október 02-06.
Európai Ejtőernyős Szövetség (U. E. P.) éves konferencia. Franciaország.
Szervező: MEBSZ Elnökség

2019. október. 18.
7. CISM Katonai Világjátékok
A sportág utolsó versenyén hatalmasat hajráztak a magyarok. Az ejtőernyős megmérettetés döntőjében
csapatszinten ötödik helyen végeztek a magyarok. Ezzel egy időben Asztalos István önkéntes műveleti
tartalékos zászlós, a 7. CISM Katonai Világjátékok ejtőernyős egyéni döntőjében harmadik helyezéssel zárta az
egy hete tartó célbaugrás versenyszámot.
Egyéni kategóriákban junior csoportban Horváth Ferenc Péter tizedes kilencedik helyezést ért el.
Kérdésünkre Asztalos zászlós elmondta: a harmadik helyezésért járó bronzérem jutalom számára az elmúlt
napok folyamatos erőfeszítéseiért, valamint az egész éves felkészüléséért, úgyhogy nagy öröm számára, hogy
sikerült felkerülnie a dobogóra.
(honvédelem.hu)

További eredmények:
1 arany (Lőrincz Viktor), a dobogó második fokára állhatott fel a Marosi Ádám százados és Guzi Blanka
tartalékos szakaszvezető alkotta páros vegyes öttusában, Salánki Evelin, a férfi párbajtőr csapat. Még 2
bronzérem dr. Svéd Amelita, és a triatlon szenior vegyes csapat.
109 ország, 25. hely az éremtáblázaton!
Gratulálunk!
2019. október 22.
Ünnepség
Nemzeti ünnepünk alkalmából Magyarország honvédelmi minisztere a honvédelem ügye érdekében
tevékenykedő civil társadalmi szervezetek által javasolt és elismerésben részesülő személyek részére tartandó
ünnepségen Szervezetünk felterjesztésére elismerésben részesítette Göbölös Ferenc bajtársunkat:
Honvédelemért Kitüntető cím III. fokozat.
2019. október 22. (kedd)
katonai váltófutás
A katonai váltó Debrecenből indulva, három nap alatt huszonkettő települést érintve és közel 289 km-es táv
leküzdése után érkezik meg Budapestre a Honvédelmi Minisztérium elé. Ennek keretében hivatásos,
szerződéses, katonai kadétok, önkéntes katonák méltó módon a közös összefogásuk jeléül emlékeznek meg a
Magyar Köztársaság 30. évfordulójára. A katonafutók az emlékfutás életre hívásával szeretnének hozzájárulni
hazánk nemzetközi arculatának erősítésében. A Magyar Honvédség és a civil társadalmi kapcsolatának
elmélyítésében is szerepet vállalnak a katonafutók. A közös rendezvényünkkel közelebb kívánjuk hozni a
fiatalokat, s megismertetni a katonai pálya szépségeit, illetve elérhetőbbé tenni a honvédelem ügyéhez történő
csatlakozási vágyat. Felkelteni bennük a hazafias érzéseket, és olyan élményekkel gazdagítani őket, melyek
elősegítik a honvédelem iránti elkötelezettségüket.

A Szabadság Napja Emlékfutás útvonala Szolnok városát is érintette, a városba érkezéskor, az Evezős
Csárdánál fogadtuk a futókat csatlakoztunk a katonai váltófutáshoz, amely a Kossuth térre érkezett. A város
vezetése fogadta és Polgármester úr szalagot kötött a stafétabotra.

2019. október 23.
Városi rendezvények.
Koszorúzással tisztelegtek 1956 szolnoki alakjai előtt. A városi ünnepség keretében először a Kablay téren,
Kablay Lajos mellszobránál rótták le tiszteletüket az ünneplők. A Szervezetünket Nádas Zoltán bajtársunk
képviselte.
„Kablay Lajos alezredes bátor és határozott magatartásával megmentette a várost a szovjetek általi
lerombolástól és lakosságát a zaklatástól. Mint helyőrség parancsnok, mindig megfontoltan és bölcsen
cselekedett. 1956. október 26-án megválasztották a Szolnok megyei munkástanács katonai biztosává. Ebben a
minőségében vált a forradalom és szabadságharc kivételes személyiségévé és hősévé.”
Később megemlékeztek még Dancsi Józsefről, vitéz Szathmáry Józsefről, vitéz Kiss Ferencről és a Szolnoki
Közlekedési Műszaki egyetem diákjairól is. A továbbiakban együtt emlékeztek az Ötvenhatosok
Emlékparkjában a forradalomra és a mártírhalált halt hősökre.
2019. október 24.
Honismereti sorozat
a Verseghy könyvtárban (Kossuth tér 2.): Területvédelem helye, szerepe a MH-ben. Előadó: Kovács Imre
alezredes.

2019. október 30.
Halottak napi emlékezés.
Az MH 2. Vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár katonáival és a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi
Szövetségének veterán ejtőernyőseivel közösen tisztelegtek a Magyar Ejtőernyős-felderítő Katonai
Hagyományőrző Baráti Kör hagyományőrzői a magyar katonai ejtőernyőzés megalapítójának budapesti sírjánál.
A közös emlékezés során egy rövid beszéd után elhelyezték koszorúikat és mécseseiket vitéz Bertalan Árpád
posztumusz ejtőernyős alezredes sírjánál: a jogutód alakulat részéről Sánta Gábor ezredes, a veterán
ejtőernyősök nevében Dr. Boldizsár Gábor ezredes, a Baráti Kör részéről pedig Varga Zsolt felderítő őrmester.
2019. október 31. (csütörtök) 08,45.-kor
Halottak napi emlékezés.

A megemlékezések másnap folytatódtak Szolnokon, az Ittebei Kiss József hadnagy Helikopter Bázison
található Elesett Ejtőernyősök Emlékfala előtt. Szervezetünk is meghívást kapott az ejtőernyőzés áldozatai,
valamint Szervezetünk halottai tiszteletére rendezett megemlékezésre.

Kálinger Roland őrnagy, katolikus tábori lelkész megemlékezése után koszorút helyezett el Sánta Gábor
ezredes, az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár parancsnoka, valamint dr. Koller
József dandártábornok, az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis bázisparancsnoka. A Magyar Ejtőernyősök
Bajtársi Szövetsége nevében Keresztúri László elnökhelyettes, az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete részéről
Szabovik Zoltán István elnök helyezte el a kegyelet virágait.
Az ejtőernyős emlékfalnál történő megemlékezést követően mécsest gyújtunk és elhelyezzük a kegyelet virágait
a Repülő Emlékműnél is.
2019. november 11.
Temetés
Katonai tiszteletadással kísérték utolsó útjára Szabó Béla nyugállományú őrnagy, katona-újságírót, sok száz
cikk, riport és interjú szerzőjét, a Magyar Honvéd magazin korábbi főszerkesztőjét Budapesten, november 11én, hétfőn délután.

Szabó Bélát a családtagok, a hozzátartozók, a barátok és az ismerősök mellett az egykori és jelenlegi kollégák,
valamint a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség képviselői kísérték utolsó útjára, a Fiumei úti
temető szóróparcellájában.
2019. november 11.
Felderítők Napja
Úgy tartja a mondás, hogy katonai felderítésre azóta van szükség a világon, mióta az emberek uralják a
bolygót. Az egyes embercsoportok ugyanis már a kezdetek óta gyakran kerültek fegyveres konfliktusba
egymással, és minden összetűzés kimenetelét meghatározza a felderítés minősége.
A történelem során mindig is nagy megbecsülés övezte a felderítőkatonákat, akik – más fegyvernemek
harcosaihoz hasonlóan – védőszentet is választottak maguk számára. Döntésük – az életét és tetteit övező
legendák nyomán – Szent Márton személyére esett, aki a Római Birodalom területén, Savariában – vagyis a mai
Szombathelyen – született Krisztus után 316-ban vagy 317-ben. A hagyomány szerint szülőháza felett áll a mai
Szent Márton-templom.
Apja jómódú, pogány katonatiszt volt, aki szolgálataiért cserébe, jutalomból Itáliában kapott egy kisebb
birtokot, így a család ott telepedett le. Márton gyermekként Ticinumban – a mai Paviában – nevelkedett. Apja
akaratára 15 évesen belépett a hadseregbe, fiatal kora miatt azonban négy évig egy gyakorló csapatnál szolgált,
így csak 19 évesen lett valódi katona.
Márton személyében és cselekedeteiben egyaránt megnyilvánultak az olyan általános emberi és katonai
erények, mint a vitézség, a bátorság, a becsületesség, az odaadás, a harcok során megsebesültek gyámolítása, az
önfeláldozás és az igazságra való törekvés. Elismerést váltott ki az egyszerűsége, életének tisztasága, önfeledt
felebaráti szeretete.
334-ben Amiens-ben történt, hogy télvíz idején tiszti köpenyének felét odaadta egy ruhátlan koldusnak.
E – sokszor és sokféleképpen ábrázolt – jelenetet a legenda a következőképpen meséli el. „Márton,
római katonatisztként, lovon közeledett Amiens kapujához. A lova egyszer csak visszahőkölt az úton, mert
megmozdult a hó, és egy koldus tápászkodott föl, akinek a vállán csak szakadozott rongyok lógtak. Éhezve és
vacogva nyújtotta a kezét a tiszt felé, és alamizsnát kért. Márton azonban katonatársaival épp az imént játszotta
el minden pénzét, s így kiáltott: »Akár hiszed, akár nem, egy árva rézpénz nincs a zsebemben, de azért várj
csak, valahogy segítek rajtad!« Azzal fogta széles köpenyét, lekanyarította a válláról, majd a kardjával széltében
kettéhasította, és a felét odaadta a koldusnak: »Fogjad, barátom – mondta neki, és ráterítette a meleg anyagot -,
és a lovamnak köszönd meg, mert a köpenynek ez a része őt takarta!«”

341-ben, amikor barbárok támadtak Galliára, az uralkodó személyesen biztatta katonáit, a harcra és
megajándékozta őket. Márton ezt az ajándékot nem akarta elfogadni, sőt kijelentette, hogy bár eddig a császárt
szolgálta, mostantól Istent akarja szolgálni: „Krisztus katonája vagyok, nem szabad harcolnom” – mondta.
Emiatt az uralkodó gyávasággal vádolta meg, amelyre válaszul Márton másnap fegyverek nélkül akart a csatába
indulni. Ám az ütközet elmaradt, mivel a barbárok vezére békét kért a császártól. Az eset nagyon meglepte az
embereket, akik a történteket csodának vélték. Márton ezután, még 341-ben kilépett a hadseregből, s hamarosan
megkeresztelkedett.
Márton tisztelete halála után gyorsan terjedt; már életében legendák keringtek tetteiről és a jóságáról.
Sírja felett 476-ban egy bazilikát építettek, amelyet – bár az elmúlt évszázadokban többször is lerombolták vagy
leégett, így újjá kellett építeni – a mai napig nagyon sokan látogatnak. Holttestét ereklyeként tisztelik.
A 2016-os évet a magyar kormány – születésének 1700. évfordulója alkalmából – Szent Mártonemlékévnek nyilvánította. A Magyar Honvédségben Szent Márton napját, november 11-ét immár két évtizede a
felderítők napjaként ünnepelik.
Szerző: Szűcs László
2019. november 14.
v. Bakó István honvédelmi járőrverseny
Hajdúsámson Város Önkormányzata és Hajdúsámson II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskola, a MH.5. Bocskai Lövészdandár, a 24. BGFE., valamint az Ejtőernyősök Szolnoki
Szervezete a katonai pálya szépségének bemutatására és hagyományteremtő céllal szervezte meg második
alkalommal a járőrversenyt, mely az időjárásra való tekintettel, az iskola területén folyt.
Jakubecz Sándor, a verseny ötletgazdája és oszlopos szervezője elárulta, hogy a „megmérettetés
hagyományteremtő céllal indult, regionális jellegű, Derecskéről, Debrecenből és a szomszédos településekről
érkeztek nevezők. Emléket szeretnénk állítani az elesett világháborús hősöknek, ezen belül az ejtőernyősöknek.
A versenykiírás nevét a hajdúsámsoni származású vitéz Bakó Istvánról, ejtőernyősről neveztük el, aki a II.
világháborúban harcolt a hazáért. Nem titkolt célunk az ejtőernyős és a honvéd utánpótlás biztosítása, felhívni
a fiatalok figyelmét a katonai pálya szépségére.”
Bujdosó Tibor, az intézmény igazgatója büszke arra, hogy ilyen nívós „küzdelemnek” lehettek házigazdájuk,
mely egyben a selejtezője is volt a Szolnokon megrendezésre kerülő tavaszi Ejtőernyős Honvédelmi Öttusának,
melyen iskolájuk már hat éve rendszeresen, eredményesen vesz részt.
A felső tagozat 5-6., 7-8. és a gimnázium 9-13. évfolyamos tanulói mérték össze erejüket, tudásukat az
akadálypálya, kötélpálya leküzdése, kézigránát célbadobás, lövészet, sebesültszállítás valamint az „erőponton”
ügyesség és gyorsaság terén. Az ejtőernyős ismeretekről 30 kérdéses teszt kitöltésével bizonyították
felkészültségüket. A verseny célja a honvédelmi ismeretek átadása, valamint a katonai pálya és az önkéntes
tartalékos toborzás iránti érdeklődés felkeltése, ejtőernyős utánpótlás feltérképezése volt.

Eredmények: 1. korcsoport első helyezett: Rózsai Tivadar Református Általános Iskola Hajdúhadház
2. korcsoport első helyezett: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola Hajdúsámson,
3. korcsoport első helyezett: I. Rákóczi György Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
Derecske

Gratulálunk a nyerteseknek, és minden résztvevőnek, hogy a kihívásokkal teli akadálypályát teljesítették.
Mindenkit szeretettel várunk egy év múlva a következő megmérettetésen.
Köszönet a segítőknek: Nádas Zoltán, Szabovikné Szuromi Zsuzsanna, Szappanos Sándor bajtársainknak,
valamint a 24. BGFE. állományának.
Jakubecz Sándor, v. Molnár János
Egyéb hírek:
2019. október. 25.
Tizenhatezer-hetvenegy ugrás…
Befejezte példátlan és legendás pályafutását Mészárovics György nyugállományú zászlós, aki 1962 és 2019
között összesen 16.071 alkalommal hajtott végre ejtőernyős ugrást. Az 57 aktív ejtőernyős évet Dr. Ruszin
Romulusz dandártábornok, a Honvédelmi Minisztérium miniszteri titkárságvezetője, a Szolnoki Honvéd
Ejtőernyős Sportegyesület (SZHESE) elnöke köszönte meg a sportembernek az MH 86. Szolnok Helikopter
Bázis által szervezett ünnepségen.
Mészárovics György 1945. január 6-án született.
Az ejtőernyőzést 16 évesen kezdte, az első ugrását
1962-ben hajtotta végre. 1970-től 1989-ig a
nemzeti válogatott tagja volt, több nemzetközi
versenyen eredményesen szolgálta a magyar
ejtőernyőzést. 1974-ben hivatásos ejtőernyős
katona, illetve a katonai ejtőernyős válogatott
tagja lett. Először Szentkirályszabadján szolgált,
majd 1984-ben Szolnokra került. 1988-ban
Börgöndön, a Futárhelikopter Ezrednél folytatta
pályafutását, egészen 1991-es nyugállományba
vonulásáig.
Nyugdíjasként a sportot a Szolnoki Honvéd
Ejtőernyős Sportegyesület tagjaként folytatta
egészen 2019 nyaráig – 74 évesen ugrott utoljára.
Az 57 év aktív ejtőernyős pályafutása alatt több mint 50 ejtőernyő típussal hajtotta végre a 16.071 ugrását. Ezek
alatt a szabadesés összesített ideje 71 és fél óra, azaz közel három napot töltött zuhanással.
Mészárovics György számos sporteredményt is magénak tudhat. 1972-ben, csapatversenyben, „abszolút nulla”
ugráseredménnyel világcsúcsot értek el. 1988-ban a világon harmadiként érte el a 10 ezer ugrást, 2017
augusztusában pedig a 16 ezredik ugrását is teljesítette. Pályafutása során összesen 7 ejtőernyős
világbajnokságon vett részt, mindemellett ötszörös egyéni és sokszoros csapat magyar bajnok.
A példátlan és legendás pályafutás lezárása alkalmából Dr. Ruszin Romulusz dandártábonok, a Honvédelmi
Minisztérium miniszteri titkárságvezetője, az SZHESE elnöke köszöntötte a sportembert, és adott át számára
elismerést a napokban, Szolnokon.
Szerző: honvedelem.hu | Fotó: MH 86. Szolnok Helikopter Bázis

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.

„Karácsonyi üdvözlet”
„Bár az idő soha meg
nem áll és a világ folyton
folyvást változik, a Karácsony
áldása
időtlen
időkig
megmarad a béke, az öröm és
a szeretet örök ígéretének.’
Az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete Elnöksége
nevében
ezúton is kívánunk mindenkinek
kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag békés, boldog újesztendőt!

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.

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.

Ezúton köszönöm meg magam és Szervezetünk nevében az ez évi felajánlásokat,
sokat segített a tervezett feladataink eredményes végrehajtásában.

