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
(február)
2019. február 02. szombat 06,45-tól. Túraajánlat
Téli sóút teljesítménytúra.
Útvonal: Tápiószele – Tápiógyörgye. 16 km.
Szolnok vasútállomás szombat 06,45. Vonatjegy 1210,-. Nevezési díj 700,- Ft.
Túravezetó: Hegedűs Istvánné (06-20/4605551)
Tápiószelei Természetbarát Klub szervezésében (7:30–17:30)
2019. február 05-én 10.00- Hüse emlékszobor koszorúzása.
2019. február 05-én Hüse Károly születésének 79. évfordulója alkalmából a 2/73-as épület előtt elhelyezett emlékszobor
megkoszorúzása.
A rendezvény programja:
09.30- Vendégek fogadása az I-es kapunál
10.00- Megemlékezés és koszorúzás végrehajtása
2019. február 16.-án (szombat) 09,00- MEBSZ 2018. Évzáró Küldöttgyűlés a BM NOPVK-ban (BP,
Böszörményi út 21.). Taglétszámunknak megfelelően, maximum 5 küldöttel veszünk rész a rendezvényen.
Kérem a megválasztott küldötteinket, hogy részvételi szándékukat február 11.-ig jelezzék felém, hogy a
beléptetést, illetve az utazást rendezni tudjam. Emlékeztetőül a 2018. április 26.-án megválasztott küldöttek névsora:
Asztalos István, Dér László, Dr Lits József, Illés Zoltán, Keresztúri László, Kohajda Imre, Kollár Gábor, Mádi Sándor, v.
Molnár János, Mucsi János, Szabovik Zoltán, Szabó Ferenc, Vincze Béla.
2019. február 19.-én (kedd) 13,00.-tól Szervezeti Elnökségi ülést tartunk a HEMO-ban (Táncsics M út 5-9) lévő
irodánkban. A tervezett program a februárban végrehajtott rendezvények, programok tapasztalatai, megbeszélés a
beszámoló és a Közgyűléssel kapcsolatban, illetve a március rendezvényeinek előkészítése, pontosítása, aktualitások.
Megbeszélés az évi fő feladatokkal kapcsolatban.
Az elnökségi ülésre minden elnökségi tagot és kapcsolattartót várunk!
2019. február 21.-én (csütörtök) 17,00-tól Honismereti előadás és társas összejövetel a könyvtárban.
Honismereti előadás: A Szolnoki vár története napjainkig
Előadó: dr. Kertész Róbert történész.
Végrehajtott programok, tájékoztató a további programokról. Eddigi programok, rendezvények tapasztalatainak
feldolgozása, kötetlen beszélgetés. Rendezvényekre való jelentkezés, regisztrációs díj befizetése, tagdíjfizetés.
2019. február 23. (szombat) Farsangi futás - jelmezverseny 15,00-tól, Agóra.
További információ a Facebookon és a 30/8155725 telefonon.
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Tisztelt Bajtárs! A könnyebb tervezés és a minél nagyobb létszámban történő megjelenés érdekében
előzetesen tájékoztatlak, hogy az 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, 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!
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Az ejtőernyős fegyvernemi nap március 29-én kerül megrendezésre MH 86. Szolnok
Helikopterbázison.
Az ejtőernyős est (bál) március 29-én kerül megrendezésre, helye: Bázis IMO. Az előkészítés
érdekében kérjük előzetes jelentkezéseteket (tervezett létszám). Határidő: március 08. Tervezett költség 4500,Ft/fő.
Szeretettel várunk a 13. Hagyományőrző Ejtőernyős jótékonysági esten, amelynek főszervezője a Magyar
Honvédség 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár. Ez a hagyományteremtő rendezvény
2006-tól színesíti az ejtőernyős társadalom életét. Támogatásokat és tombola tárgyak felajánlását szívesen
fogadjuk. Részletek a márciusi hírlevelünkben.
2019. ÉVI PROGRAMOK TERVEZÉSE:
Kérek minden tagunkat, hogy a 2019. 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.
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TAGDÍJBEFIZETÉS!!!
Tisztelt Bajtársak! Az ez évi tagdíj befizetésének határideje 2019. március 15. 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 illetve a közgyűlés megkezdéséig nem rendezed, a tagsági
viszonyod 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.
Szolnoki Hírek
2018. december-2019. január
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.

2018. december 12.
Elnökünk felterjesztésére:
Kivonat a Szolnoki Értéktár Bizottság 2018. december 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből, 53 12018.
(XII. 12.) SZEBH határozat.
Tárgy: ,,A szolnoki katonai és sport ejtőernyőzés" Szolnok Megyei Jogú Város települési értéktárába történő
felvétele. A Szolnoki Értéktár Bizottság (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést, és
az alábbi döntést hozza:
1. A Bizottság megvizsgálta ,.A szolnoki katonai és spor1 ejtőernyőzés" települési értéktárba történő felvételére
vonatkozó kérelmet, mely alapján megállapította, hogy az megfelel a nemzeti érték kategóriának.
2. A Bizottság a fenti számú határozatával ,,A szolnoki katonai és sport ejtőernyőzés"-t felveszi a települési
értéktárba.
2018. december 13.
Évzáró társas összejövetel.
Az előző évek hagyományainak megfelelően terveztük az évértékelő, évzáró társas összejövetelt, ahol lehetőség
volt közösen értékelnünk és elbúcsúztatnunk az évet egy-egy pohár mellett.
A 2018-as évben számos, számunkra fontos évforduló volt, amelyekről méltó módon tudtunk megemlékezni. A
jövő évben úgy tudjuk ezt folytatni, ha szervezetünk minden tagja feladatot, előkészítést és tevékeny szervezést
vagy eszköz- és adatgyűjtést vállal.

Elnökünk bevezetője után Kollár Gábor bajtársunk tartott egy rövid értékelést, beszámolót a 2018. év ejtőernyős
versenyeiről és eredményeiről.
Ezek után Mucsi János bajtársunk felajánlásából Mádi Sándor bajtársunk munkája eredményeképp vadpörköltet
fogyaszthattak a jelenlévők. Jól fogytak a különböző italok is.
2018. december 14.
MEBSZ évzáró elnökségi ülés Budapest.
Napirendek voltak:
1, végzett és előttünk álló feladatok,
2, javaslatok a MEBSZ költségvetésének rövid- és középtávú felhasználására,
3, elektronikus archiválási feladatok feltételeinek megteremtése,
4, felkészülés a 2019. évi küldöttgyűlésre,
5, egyebek,
6, évzárás.
2018. december 27.
"A Szent László Hadosztály nyomában "
Az ünnepi evés-ivás ledolgozásaként ma a Börzsönyben túráztunk. Letkés -Sákola-tető - Koppány-nyereg-Széles-hegyLiliom-puszta -Letkés útvonalon.
"A Szent László Hadosztály nyomában " túrát ötödik éve rendezi a Hit Pajzsa Nemzeti Egyesület. Az ESZSZ
néhány tagja évek óta rendszeresen résztvevője a különböző távokon az eseménynek.
Bokasérülésem miatt tiszteletemet tehettem a Szalkai és Letkési hősök emlékművénél.

Letkésen a túra szervezőjével - Orbán
Imrével - és néhány túrázóval
helyeztünk el koszorút és gyújtottunk
gyertyát. Az Ipolyszalkai temető előtt
építettek egy nagy parkolót és ott
találkoztam Sopronból érkezett
hagyományőrzőkkel, akik
megemlékezésre és túrára készültek, de
igen szűkszavúak voltak.
A Tájházban nagy szeretettel fogadtak
és elláttak fontos információkkal.

A vendéglőben néhány helyi lakos mesélt a megszűnt helyi kiállítóhelyről és a TEK tevékenységéről.
Szabovik Zoltán István

2018. december 31.
Szilveszteri társasági futás (örömfutás)!
A hagyományok útján
A 2018. Szilveszteri társasági futás a Kossuth téren a DJ múzeum elől rajtolt. Sokan teljesítették a vállalt távot
és a futók, valamint kerékpárosok vidám hangulatban tértek vissza a múzeum aulájába a forró tea és forralt bor
üdítő és frissítő hatásának élvezésére valamint rövid beszélgetésre - a további tervek és javaslatok
megosztására.

2018. december 31.
Szilveszterezés

Mádi bajtársunk felhívására néhányan igent mondtunk és együtt búcsúztattuk az elmúlt évet a Baross Gábor
nyugdíjas klub által szervezett rendezvényen. A jó kedv, zene, tánc hajnalig kitartott és a távozok egy része
nagyobb csomaggal távozott, mint érkezett – a tombola nyereményeknek köszönhetően – egyesületünk tagjai is
közéjük tartozott. BUÉK 2019!
2018. január 01.
Újévi társasági futás.
Kicsi, de lelkes csapat vágott neki a meghirdetett 11 km-nek újév első napján jó időben, az útvonal a
szokásos 11 km a Csokonai utca 32 elől indult és oda is érkezett vissza. A frissítő ismét a táv végén volt
fogyasztható. Egyöntetű vélemény, hogy jól indult az év.

2018. január 14.
Megemlékezés és koszorúzás
A doni csata (Voronyezsi áttörés) 76. évfordulója alkalmából, a Helyőrség parancsnokság és Szolnok Megyei
Jogú Város Önkormányzata szervezésében Szolnokon, a Tiszai hajósok terén.
A hagyományoknak megfelelően az idei
évben is a Tiszai Hajósok terén tartottak
megemlékezést az évszakhoz képest
kellemes időben, melyen számos
egyesület,
szervezet,
hivatal
képviseltette magát.
A csapatzászló és a történelmi zászlók
bevonulása után a Himnusz hangzott el.
A megemlékező beszédet követően
koszorúzás következett.

A Honvédséghez közelálló társadalmi szervezetek közösen helyeztek el koszorút az emlékműnél. Az emlékezés
virágainak költségét a társegyesületek az előzetes egyeztetésnek megfelelően közösen viselték.
2018. január 18.
Honismereti előadás sorozat:
105 éve született Kiss Zoltán. Előadó: Muri László őrnagy.

Az érdekes előadáson átfogó képet kaptunk Kiss Zoltán-ról, színesítve az előadók és a hallgatóság személyes
élményeivel és kiegészítéseivel. A Tolna megyei Fadd községben 1914. január 14-én született. Édesapja Kiss
Lajos Fadd község segédjegyzőjeként dolgozott 1945-ig. Édesanyja Tumó Mária.
Szekszárdon végezte el a reálgimnázium első négy osztályát 1925 és 1929 között. Tanulmányait Sopronban II.
Rákóczi Ferenc Honvéd Főreáliskolában folytatta. A főreálban intenzíven sportolt, atletizált ezzel megalapozta
a jó fizikumát, és a sport révén jó barátságot kötött Makray Ferenccel, akivel több sportversenyen is jó
eredménnyel szerepeltek.
A Honvédelmi Minisztérium 1938 nyarán felhívást küldött ki a csapatokhoz, amelyben ejtőernyős szolgálatra
kerestek fiatal tiszteket. A felhívásra jelentkezett Kiss Zoltán is. 1938. augusztus 16-án, Budapesten a Mária
Terézia laktanyában az orvosi vizsgálaton ismét találkozott a három jó barát, ahol mindhárman megfeleltek a
szigorú vizsgálatokon.
Szombathelyen 1938. szeptember 11-én megalakul az ejtőernyős kiképző keret. Fiatal hadnagyként a felállításra
kerülő ejtőernyős kiképző keret tagja. A kísérleti keret folyamatosan végzi az ugrásokat így ezzel, mind több
tapasztalatot szerezve, így az egyik legtapasztaltabb ejtőernyős tiszt válik belőle az évek múlásával.
1940-ben léptetik elő főhadnaggyá.
1941.04.12.-én a Délvidéki bevetésre induló ejtőernyős harccsoport, egyik szakaszparancsnoka, a vezérgép
lezuhanása, vitéz Bertalan Árpád halála és a bevetésre induló századparancsnok sérülése után, átveszi a
bevetésre induló harccsoport parancsnokságát.
A megmaradt három gép alkonyat körül felszállt. Az ugrás erős szürkületben Csantavértől keletre történt meg.
Navigációs hiba miatt a megadott céltól, a Ferenc csatorna hídjától mintegy 15 kilométerre érnek földet az
ejtőernyősök. Kiss Zoltán rádión kapcsolatot létesített az előrenyomuló gépkocsizó alakulatokkal, velük együtt
vettek részt Szenttamás és a célként megjelölt híd elfoglalásában.
Újvédéken utcai harcokra került sor, ahol egy golyószóróst 15-20 lépésre sebesülés ért, ellenséges géppuska és
puskatűz ellenére a Kiss főhadnagy alárendeltjéhez kúszott, és a sebesültet és a golyószórót is a fedezék mögé
húzta.

A vezetése alatt a délvidéken becsülettel helytállnak az ejtőernyősök kevés veszteséggel, két fő kivételével
mindenkit hazahozott Pápára a fiatal parancsnok.
Ukrán Front iasi-kisinyovi áttörése és a románok kiugrása miatt a szovjet csapatok gyors előretörése már Dél
Erdélyt Nagyváradot fenyegette ezért 1944 szeptember 25-én mozgósították a Pápán maradt ejtőernyősöket. A
hadműveletekre 1944. szeptember 26. és október 25. között került sor, amelynek során Kiss Zoltán százados
egy - az ejtőernyős kiképzőkeretből összeszedett - ejtőernyősszázad százhetvenöt „öreg" ejtőernyősével, nagy
elszántsággal harcolt. Az alkalmi század erejű harccsoporttal Nagyvárad és környéke védelmére vezénylik légi
szállítással. Nagyvárad, Váradles környékén kemény embert próbáló védelmi harcokban verik vissza napokig a
nagy túlerőben lévő szovjet páncélosokat és az azokat kísérő gyalogságot. A visszavonulás során Tiszafüredi
hídfőben kemény és nagy veszteségekkel járó harcokkal tartja fel az előre nyomuló szovjet csapatokat.
Mindössze negyvenheten jöttek vissza Budára, a Károly laktanyába.
1944-ben a Szent László hadosztály parancsnoka felterjesztésére a Magyar Érdemrend Lovag keresztjével
tüntették ki.
1945 májusában csatlakozik a Demokratikus Honvédség 1. hadosztályához, de B listára kerül, ezért elbocsájtják
a szolgálatból. 1948-ig Pápán él fizikai munkákat vállalva tartja el családját.
1948 nyarától megkezdődött a magyar haderő erőltetett ütemű szovjet mintájú fejlesztése, szovjet fegyverekkel
való felfegyverzése. A Honvéd Vezérkar – akkori főnöke Sólyom László altábornagy – döntött az ejtőernyős
fegyvernem újjászervezéséről. Több régi ejtőernyős tiszttel együtt Kiss Zoltánt is behívták a hadseregbe,
megbízták az ejtőernyős kiképzés megszervezésével.
1948 szeptemberében Szolnokon megalakult egy ejtőernyős kiképző keret egykori pápai tisztekből,
tiszthelyettesekből és katonákból. Akik ember feletti munkával csak úgy, mint 1938-ban 1948-ban is szinte a
semmiből, illetve most még rosszabb körülmények között egy év alatt századdá bővítve újra létrehozzák a
honvédség ejtőernyős alakulatát.
A Repülő Tiszti Főiskolán 1949-től, Szolnokon az ejtőernyős-kiképzés vezetője lett. Beosztottja Magyar Miklós
főtörzsőrmester. A szaktudására csak rövid ideig volt szükség, az 1950-es évek elején megindult tisztogatások
fő céltáblái a Horthysta tisztek lettek. Ennek 1951 nyarán esett áldozatául Kiss Zoltán százados is. Feleségével
és három kisgyermekével a Balatonkenesei üdülőben töltötte jutalom szabadságát, ahonnan ejtőernyős kiképzési
terv illetve ejtőernyő beugrás egyeztetésének ürügyével, azonnali hatállyal felrendelték a Honvédelmi
minisztériumba. Itt tartóztatták le fegyverrejtegetés ürügyén. A kihallgatások során, az Andrássy út 60-ban
feltételezhetően agyonverték. Másik információ alapján 1952. április 10-én kivégezték.
A rendszerváltás után Kiss Zoltán századost 1991-ben a család és a MEBSZ közös kezdeményezésére
rehabilitálták, posztumusz alezredessé léptették elő.
Emlékét Pápán egykori lakóháza falán és Budapesten a Rákoskeresztúri temető 298-as parcellájában, valamint
Szolnokon egykori szolgálati helyén őrzi emléktábla.
Ejtőernyős honvédelmi öttusa versenyen - Kiss Zoltán vándorserleg adományozásával – őrizzük emlékét.
Továbbá: volt tájékoztató a további programokról, kötetlen beszélgetés. Tagdíj fizetése.
Tájékoztató
Dr. Lippai Péter ezredes: A szolgálat érdekében, elöljárói döntés alapján áthelyezés, amit jó katonaként
tudomásul vettem. Jelen esetben január 01-től az újonnan létrejövő Magyar Honvédség Parancsnokság
Kiképzési Csoportfőnökség csoportfőnök-helyetteseként (magasabb beosztás) fogom fojtatni (egyelőre)
ezredesként és (egyelőre) Budapesten. A család (egyelőre) marad Debrecenben.
Sok sikert, erőt és egészséget az új beosztáshoz!
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.

Ejtőernyős Honvédelmi Öttusa
VERSENYKIÍRÁS 2019
(tervezet)
Az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete – MEBSZ tagja – hatodik éve szervezi az Ejtőernyős Honvédelmi Öttusa
versenyt és felkészít a versenyre.
A verseny fővédnöke:
A verseny védnöke: Hazuga Károly nyugállományú altábornagy BEOSZ elnök
Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy MESZ elnök
Dr. Isaszegi János ny. vezérőrnagy Zrinyi Kiadó
Dr. Koller József dandártábornok, az MH 86. Helikopter Bázis parancsnoka
Sándor Tamás dandártábornok, a Magyar Honvédség 2. v Bertalan Árpád Különleges
Rendeltetésű Dandár parancsnoka
Szalay Ferenc Szolnok MJV polgármestere,
A verseny célja: Az általános iskola 5-6, 7-8-ig évfolyam és középiskolai évfolyamok tanulói részére,
honvédelmi ismeretek átadása, katonai pálya és az önkéntes tartalékos toborzás iránti érdeklődés felkeltése
valamint ejtőernyős utánpótlás feltérképezése.
A verseny helyszíne: Szolnok, MH 86 Helikopter bázis kijelölt területe.
A verseny ideje: 2019. április 10-11 (két napos)
A résztvevők beérkezése első nap 18.00 óráig. Szállás a bázis területén biztosítunk. A második nap reggelit
valamint ebédet biztosítunk.
Előzetes jelentkezés 2019. március 08-ig. (Várható létszám.)
Nevezési határidő: 2019. március 28-ig
Az ejtoernyosokszsz@gmail.com email címen, további információk kérhetők. Előzetes jelentkezés esetén
felkészülési kérdéseket, tanácsokat küldünk.
A regisztrációhoz szükséges adatok minden belépő személynek: Név, anyja neve, születési idő, lakhely és
Személyi Igazolvány száma. Szállító gépjármű típusa, rendszáma, gk. vez. adatai.
Csapatbeosztás (több csapat esetén).
Regisztrációs díj: 1500 Ft/fő (a kísérők részére is)
A versenyszámok: Úszás, lövészet, kézigránát célba dobás, tájékozódási futás, katonai ejtőernyőzés története és
ejtőernyős anyagismeret.
1.
Úszás: középiskolások részére 133m (4x33,3m) illetve az általános iskolások részére 66m (2x33.3m),
mellúszásban kell teljesíteni, melynek 1000 pontot érő ideje 2perc 45 másodperc illetve 1perc 25 másodperc.
Az ettől eltérő 1-1 másodperc 5-5 pontot ér.
2.
Lövészet: A rendező által biztosított légpuskával 10m távolságból körkörös céllapra, három próbalövést
követően álló testhelyzetből 10 lövés 5perc alatt. (Rossz idő esetén bukó célra.)
3.
Kézigránát célba dobás: 20m távolságban 1m átmérőjű kör mely méterenként növekszik 5m-ig. A
600grammos F1-es kézigránáttal három próbadobást követően, tíz értékelt melynek elérhető maximális értéke
1150 pont. A körök pontértéke középről indulva: 115p, 95p, 75p, 55p, 45p. A három próbadobást nem kötelező
teljesíteni. A rendelkezésre álló idő 5perc
4.
Tájékozódási futás: A sportág versenyszabályzatára támaszkodva alföldi terepen, parktérképen
rendezzük. A versenyidő 12perc 30 másodperc, amely 1000pontot ér. Versenytáv: 1,5-2km és 8-10
ellenőrzőpont.
5.
Katonai és a sportejtőernyőzés története és ejtőernyős anyagismeret: Tesztlap alapján 40+10 kérdés,
amely 1000 pontot ér. A teszt kitöltésére rendelkezésre álló idő 50perc.

A verseny értékelése: I. korcsoport az 5-6 osztályosok, II. korcsoport 7-8 osztály, III. korcsoport középiskolás
korosztály. A versenyzők egyénileg teljesítik a versenyszámokat, de csapat értékelés is van. Egy csapatot három
fő alkothat, a három fő eredménye adja a csapat értékelését. Az első három helyezett csapat érem a többiek
oklevél elismerésben részesülnek. Az egyéni helyezettek érem és oklevél elismerésben részesülnek. Az első
helyezett csapatok egy évig őrzik a vándorserleget.
Öltözet: Sportöltözet, úszónadrág és sapka.
A felkészülés a fizikai számokhoz a leírt követelményekhez igazítva történhet. Az elméleti felkészüléshez
tájékoztató kérdéseink és az alábbi ajánlott irodalom áll rendelkezésre:
1. Dombi Lőrinc: Selyemkupolák. Zrínyi kiadó, 1993.
2. Levegőből harcba. Zrínyi kiadó, 2012.
3. Legendák és titkok katonái. Zrínyi kiadó, 2012.
4. Reszegi Zsolt: Légi huszárok. A Pápai Levéltár kiadványa III. 2013.
5. Boda József: Ejtőernyősök. Zrínyi kiadó, 2015.
Felkészülési tanácsok:
A fizikai számok során a mozgásforma sajátosságainak a versenyzők kiinduló felkészültségének
figyelembevételével, fokozatos terheléssel növeljék a teljesítményt. Az edzések során nagy hangsúlyt kell
fektetni a bemelegítő gyakorlatok és a levezető, lazító gyakorlatok elvégzésére, a balesetek és sérülések
elkerülése végett.
Az elméleti tesztek megoldásához az ajánlott irodalom nyújt segítséget, de a jelentkezők számára felkészülési
kérdéseket küldünk.
További információ az ejtoernyosokszsz@gmail.com email címen és a 06/30-8155725 telefonszámon.
Szolnok, 2018. október 10.
Szabovik Zoltán István sk.
Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete
Tájékoztató
Debrecen – „A szívem egy része itt marad Debrecenben” – mondta Ruszin Romulusz dandártábornok, aki
tavasztól már új beosztásban fog szolgálni. Utódja Szloszjár Balázs ezredes lesz.
Parancsnokváltást hoz az új esztendő az 5. Bocskai István Lövészdandárnál. Ruszin Romulusz dandártábornok
2016-os kinevezése után elköszön Debrecentől, új beosztásban kezdi meg rövidesen szolgálatát. Utóda
Szloszjár Balázs ezredes lesz. Az új parancsnokra nem kis feladat vár Magyarország legnagyobb katonai
alakulatának élén, de hogy ez mit is jelent, többek között erről beszélt Ruszin Romulusz dandártábornok és
Szloszjár Balázs ezredes a Debrecen Televízió Esti Közelkép című műsorában.
„Azt gondolom, a város és a megye is érezte, hogy a katonák, akik itt szolgálnak, azok értük szolgálnak” – tette
hozzá. – Olyan hatások értek itt a parancsnoki lét alatt, ami nem nekem köszönhető, hanem a katonáknak, akik
velünk szolgálnak, és a debreceni, hajdú-bihari embereknek. Amikor egy parancsnokot megállítanak, hogy
szelfit készítsenek vele, az valahol a 21. század része, de mégis elismerése annak a munkának, amit a fiúk a
mindennapokban végeznek”.
A dandártábornok elmondta, rendkívül összetett feladatot bízott rá a Magyar Honvédség parancsnoka.
„Egy olyan középszintű szervezetet kell majd létrehoznom tavasztól, amely majd felelős lesz a tartalékos
rendszerért, a logisztikai rendszerért és a kiképzésért. Ez lesz az egyetlen középirányító szerv az új Magyar
Honvédség struktúrájában,
úgyhogy az építkezés tovább folytatódik, és közben megpróbálom majd mindezt úgy csinálni, hogy nem
felejtem el, hogy honnan jöttem, és nem felejtjük el azt, hogy a legfontosabb továbbra is a katona” – mondta,
majd hozzátette, „mivel a szívem itt marad, minden segítséget meg fogunk adni a dandárnak a következő
beosztásból is, hogy minél sikeresebb legyen.”

Ruszin Romulusz dandártábornok
Szloszjár Balázs ezredes
Szloszjár Balázs ezredes 1995-ben végzett a katonai főiskolán, majd a 62. Bercsényi Miklós Gépesített
Lövészdandárhoz került Hódmezővásárhelyre. Később a 62-es és az 5. Bocskai István Lövészdandár
összeolvadt, a kétezres évek elejétől pedig az 5. dandár alárendeltségében is szolgált.
„Nagyon büszke vagyok arra, hogy én vagyok az egyik ember, aki nagyon sokat szolgált azzal az állománnyal,
amelyik Debrecenben teljesít szolgálatot itthon, gyakorlatokon, és volt szerencsém parancsnokként ezzel az
állománnyal együtt szolgálni Afganisztánban is” – mondta Szloszjár Balázs, majd hozzátette, Afganisztánban és
Koszovóban háromszor, Bosznia-Hercegovinában pedig kétszer teljesített szolgálatot.
A tervek és a feladatok kapcsán megjegyezte, a legfontosabb az ország fegyveres védelme, de a missziós
tevékenységeknek, a társadalmi kapcsolatok kiépítésének, és a nemzetközi megmérettetéseknek is kiemelt
szerepe van. A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programmal kapcsolatban elmondta, bizonyára a
dandárt is fogja érinteni az elkövetkezendő években az a sok feladat, ami a Magyar Honvédséget érinti.
Hozzátette, fel kell készíteni a személyi állományt, és meg kell teremteni a feltételeket ahhoz, hogy 21. századi
katonáknak 21. századi körülményeket, felszerelést, fegyverzetet és kiképzést biztosítsanak.
Honvédelem.hu

Kegyeleti hírek:
†Ujlaki Lajos ny. r. alezredes anno 62. Ö. Eje. Zlj.
katonája a „MEBSZ alapító tagja No 0008
sorszámú igazolvány tulajdonososa” 88 éves
korában 2018. december 11-én, este otthonában
elhunyt.
Gyászszertartása, búcsúztatása a ravatalozóban
2019. január 18-án, pénteken délelőtt 10.00 órakor
volt a Fiumei úti Temetőben.

Tájékoztatom a tisztelt Olvasót, hogy ez évben az "Ejtőernyős Bajtársainkért" Alapítvány részére
kérjük a tagságot és a környezetükben lévő ejtőernyőzés iránti szimpatizánsait, hogy ha tehetik, ajánlják fel a
személyi jövedelemadó 1%.-át.

Adószám: 18065358-1-43
Ezúton köszönöm meg magam és Szervezetünk nevében az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete
részére a múlt évi felajánlásokat, sokat segített a tervezett feladataink eredményes végrehajtásában.

