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100 éves a magyar katonai ejtőernyőzés
Tisztelt Bajtársak!
Hamarosan egy igen mozgalmas 2018-as évet hagyunk magunk mögött, de bízom benne, hogy
rengeteg élménnyel és maradandó emlékekkel, amelyek erőt adnak a 2019-es évfordulók és
rendezvények szervezéséhez.
Ezen év összefoglalóját Dr Boldizsár Gábor, a MEBSZ elnöke a „100 éves a magyar katonai
ejtőernyőzés” megnyitóján mondta el.
„Nekünk, magyar ejtőernyőseknek fontos év a 2018, ez a magyar ejtőernyőzés centenáriumának éve.
Ezt a 100 évet több rendezvénnyel ünnepli a hazai és nemzetközi ejtőernyős társadalom:
Március 23. a centenárium napján, Budapesten és Szolnokon: Megemlékezés az első, repülőgépből
ejtőernyős ugrást végrehajtó magyar katona, vitéz Boksay Antal sírjánál és az MH 86 SZHB területén
lévő Ejtőernyős Emlékfalnál. Előadások megtartása a 100 év történéseiről és v. Boksay Antalról. A
Magyar Ejtőernyőzés 100 Éve című kétnyelvű, képekkel gazdagon illusztrált könyv megjelenése és
bemutatója.
Augusztus 10-20. Szolnok: Katonai Ejtőernyős Világbajnokság (CISM)
Augusztus 14. Szolnok: „A Magyar Ejtőernyőzés 100 Éve” ejtőernyőzés történeti vándorkiállítás első
megnyitója, amely szeptembertől országos körútra indul (Szeged, Budapest, Debrecen, Nyíregyháza,
Miskolc, Veszprém, Pécs, Kaposvár, Pápa, Győr,…)
Augusztus 21-25. Szolnok: „Hüse Károly Emlékverseny” keretein belül több szakágban rendezendő
ejtőernyős Nemzeti Bajnokságok, melynek része az 56. Ejtőernyős Célbaugró Magyar Nemzeti
Bajnokság, Ifjúsági és Mester Bajnokság, (Magyar Ejtőernyősök Szövetsége szervezésében), illetve az
UEP csapatok célbaugró versenye (MEBSZ nevezéssel).
Október 02-06. Budapest: Az Európai Ejtőernyős Unió Éves Kongresszusa, a tagországok
szervezeteivel, a cseh veterán eje. szervezet felvételével”
2018 több ejtőernyőzés történeti esemény jubiláns éve:
100 éve ugrott az első magyar katona ballonból és repülőgépből ejtőernyővel, nem életmentés céljából.
80 éve alakult meg a Magyar Királyi Honvédség kötelékében, vitéz Bertalan Árpád vezetésével az
ejtőernyős kiképző keret, akik lerakták a magyar katonai ejtőernyőzés alapjait.
70 éve alakult meg a II. Világháború utáni magyar haderő első ejtőernyős százada.
55 éve települt Szolnokra az MN 3100 Felderítő zászlóalj.
40 éve vesztette életét Hüse Károly posztumusz őrnagy Aranykoszorús ejtőernyős, kiképzési feladat,
ejtőernyős ugrás végrehajtása közben. Az egyik legsikeresebb magyar ejtőernyős, akkoriban
eredményei alapján nemzetközileg is ismert volt.
25 éve alakult meg az MH Légimozgékonyságú Zászlóalj.
Egyesületünk folyamatos munkájából adódó évfordulók:
Erdei futóverseny sorozat hatodik éve.
Ejtőernyős Honvédelmi öttusa ötödik éve.
Honismereti sorozat négy éve.

Egyesületi önálló rendezésben Idősek Világnapja harmadik alkalommal.
Ejtőernyős honvédelmi bemutató és verseny diákok nyári táborában második éve.
Ejtőernyős honvédelmi járőrverseny Hajdúsámsonon és Ejtőernyős emléknap Üllőn először.
A jövő évi feladatainkhoz, vállalásainkhoz kívánok mindenkinek jó erőt, egészséget.
PROGRAMAJÁNLÓ
2018. december 13-án 17,00-tól társas összejövetelt tervezünk a HEMO-ban (Táncsics M út
5-9). A tervezett program: ÉVZÁRÓ TÁRSAS ÖSSZEJÖVETEL. 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 2019-as évben számos, számunkra
fontos feladatot terveztünk, melyek végrehajtásához Szervezetünk minden tagja feladatot, előkészítést
és tevékeny szervezést kell, hogy vállaljon. A Szervezet elnöksége szeretettel vár minden tagunkat az
ünnepek előtt egy rövid együttgondolkodásra. A rendezvényen Mucsi János bajtársunk felajánlásából
Mádi Sándor bajtársunk munkája eredményeképp vadpörköltet és egy pohár bort, üdítőt biztosítunk. A
rendezvényre regisztrációs díj 400,- Ft és előzetes bejelentkezés volt.
2018. december 14. MEBSZ évzáró elnökségi ülés Budapest.
Napirendek:
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
2018. december 27., csütörtök, 7:00–21:00 Letkés
A Szent László Hadosztály nyomában - 50 km/ vitéz Szügyi Zoltán emléktúra 32km / vitéz
Lajtos Árpád 17km emléktúra
Túraútvonal: Letkés Salka (Ipolyszalka) Híd felé Nyilas-völgy Chlaba (Helemba) Kovácov
(Kovácspatak) Kamenica nad Hronom (Garamkövesd) Király-hegy Lela (Leléd) Salka (Ipolyszalka)
Letkés Sákola-tető Koppány-nyereg Nagy-Galla Liliompuszta Letkés
Minden távhoz:
Szolgáltatás: csokoládé + 300 Ft-os kupon.
Előnevezés online december 17-ig a a következő űrlapon. A túrán csak az előnevezéssel
résztvevőknek tudjuk biztosítani a díjazást. Aki előnevezés nélkül vesz részt a túrán, részére a díjazást
egy későbbi túránkon adjuk át.
A teljesítménytúrán szolgáltatás, biztonsági ember nincs.
A 14 év alatti túrázók, valamint a fogyatékkal élők rendezvényeinken 50% kedvezménnyel
indulhatnak.
Írószer és lámpa szükséges!
Térkép: Börzsöny, Burda VKÚ 142.
2018. 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 10.00tól 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.

2019. január 11.-én Megemlékezés és koszorúzás a doni csata (Voronyezsi áttörés) 75.
évfordulója alkalmából, a Helyőrség parancsnokság szervezésében Szolnokon, a Tiszai hajósok terén.
(Koszorú)
2019. január 17-én 17,00.-tól, Honismereti előadás sorozat: 105 éve született Kiss Zoltán.
Előadó: Lázár Tibor őrnagy, és társas összejövetel a Verseghy könyvtárban.
Tájékoztató a további programokról. Tagdíj fizetése. Eddigi programok, rendezvények
tapasztalatainak feldolgozása, kötetlen beszélgetés. Rendezvényekre való jelentkezés, regisztrációs díj
befizetése.
2019. január 22-én (kedd) 13,00.-tól, Szervezeti Elnökségi ülést tartunk a HEMO-ban
(Táncsics M út 5-9) lévő irodánkban. A tervezett program: a február rendezvényeinek pontosítása,
aktualitások. Megbeszélés a beszámoló, Taggyűléssel kapcsolatban. Az elnökségi ülésre minden
elnökségi tagot, kapcsolattartót várunk!
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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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2019. ÉVI PROGRAMOK TERVEZÉSE:
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!!!

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.

Amennyiben rendezett tagsági viszonnyal rendelkezel - befizetted a tagdíjat - és nem kapsz
Hírlevelet, az jelezd a fejlécen szereplő e-mail címen vagy telefonon, kivizsgáljuk.
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.

Szolnoki Hírek
2018. november-december
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 09.
Keresd a Mikulást!
Tájékozódási gyalogos túraverseny Szolnokon, a Széchenyi Parkerdőben.
Mikulás futás – Erdei társasági futás!
Mikulásfutás

A rendezvény hagyományosan erdei sétára és társasági futásra hívta a mozgás szerelmeseit. Akik elfogadták a
meghívást találkozhattak a "Mikulással". A kicsi, bár igen lelkes futócsapat kissé szeles időben vágott neki a
választott távnak. A tájékozódási gyalogos túrára sokan beneveztek és teljesítették.
Kegyeleti hírek
† 2018. november 22-én 97 éves korában elhunyt vitéz Trembeczky István egykori pápai ejtőernyős őrmester
ny. hdgy. , csatlakozott az égi Bertalan századhoz.
Végső búcsúztatása 2018. november 29-én csütörtökön Nagylak temetőjében megtörtént.
Nyugodjék békében.

Fehér Miklós, ifj. Trembeczky Károly, id. Trembeczky István hdgy, Gajdán Miklós ezds.
Fotó: Fehér Miklós

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 kívánok mindenkinek
kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag békés, boldog újesztendőt!

„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.

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 elmúlt évi felajánlásokat,
sokat segített a tervezett feladataink eredményes végrehajtásában.

