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

2019. június 29-én (szombat): Megemlékezés. A Letkés – Ipolyszalka körüli harcokban elesett
ejtőernyős katonák sírjának/emléktábláinak megkoszorúzása a MEBSZ szervezésében. Jelentkezni az
ejtoernyosokszsz@gmail.com címen és 30/8155725 mobil számon.
2019. június 29. XI. Üllő Vezér Nap, Üllő
2019. június 29. (szombat): Rózsabál
VOKE Vasutas Művelődési Ház. Előzetes jelentkezés 06. 24-ig. : 06-30/6768717

2019. július 06. Kirándulás kerékpárral
Széchenyi parkerdő-Zagyvarékas, Újszász
2019. Július 12. 16,00-19,00 Bakafesztivál Balmazújváros
2019-ben is megrendezésre kerül Balmazújvároson a nagy sikerű fesztivál. A
hagyományteremtőnek is nevezhető hadkultúrához kapcsolódó esemény számos érdekes és
szórakoztató programmal várja a kedves érdeklődő közönségét. Hagyományőrzők, katonai járművek,
motorkerékpárok, lövészverseny, íjászat, zene, és sok-sok más szórakoztató program.

2019. július 12. (péntek) 16.30-kor Erdei futóverseny-sorozat gála
Agóra földszint
2019. július 18.-án (csütörtök) 17,00.-tól, Honismeret: Ejtőernyős világbajnokságok
Szolnokon (MHSZ története)
Előadó: Kollár Gábor, Szabovik Zoltán.
és társas összejövetelt tervezünk 16,00-tól a Verseghy könyvtárban (Kossuth tér 2.). A
tervezett program: Végrehajtott programok, előadás, valamint tájékoztató a további programokról.
Eddigi programok, rendezvények tapasztalatainak feldolgozása, kötetlen beszélgetés.
Rendezvényekre való jelentkezés, regisztrációs díj befizetése, tagdíjbefizetés.
2019. július 19. (péntek) Éjszakai erdei társasági futás
Rendező: AURIGA SSK és az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete
Indulás: 21.00. órakor a Széchenyi Ökoturisztikai Parkerdő játszótere. Gyülekező 20.50-ig.
Egészen más élményt tartogatott számunkra az erdő éjszakai varázsa, gyere és éld át egy jó
társaságban. Hívd a barátaidat is. Kerékpár megőrzésre van lehetőség.
Az erdőben kettő-négy kört tervezünk. Mindenki saját felelősségére indul!
A futáshoz fejlámpa vagy egyéb világító eszköz szükséges!
A bővebb információk elérhetők a facebook oldalakon (NEFAG zrt., Éjszakai erdei …) és a
www.aurigassk.5mp.eu honlapon.
2019. július 23-én (kedd) 13,00.-tól, Szervezeti Elnökségi ülést tartunk a HEMO-ban
(Táncsics M út 5-9) lévő irodánkban. A tervezett program a júniusban végrehajtott rendezvények,
programok tapasztalatai, illetve az augusztusi rendezvényeinek pontosítása, aktualitások. Az
elnökségi ülésre minden elnökségi tagot és kapcsolattartót elvárunk!
2019. július 26-29. UEP eje verseny Vila Nova da Barquinha, Portugalia

ELŐZETES!
2019. augusztus 05-10 között Járőrverseny levezetése táborozó gyerekeknek. Segítők
jelentkezését várjuk július 23-ig.
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
Május, június
2019. május 23.
Honismeret

Muri László bajtársunk előadására kevesen jöttek el. Az előadásban elhangzott a csapatzászlók
kialakulásának története és alkalmazása a történelem folyamán. Ezután a Magyar Honvédség zászlótörténetét
ismerhettük meg, napjainkig. Érdekes előadás volt.
2019. május 25.
Családi nap a Bázison
Május 25-én minden érdeklődőt tárt kapukkal várt az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis.
Három jubileumot ünnepeltek a szolnoki helikopterbázison
A Mi-8-as helikopterek ötven-, a Mi-24-esek negyvenéves magyarországi szolgálatát, valamint a Légierő
Zenekar - Szolnok magalakulásának 50. évfordulóját ünnepelték a május 25-én, szombaton megrendezett
családi nap és csapatünnep résztvevői a szolnoki helikopterbázison.
A program kezdetén megkoszorúzták a Repülő emlékművet.

A légibemutatók végén pedig - rögtönzött „házi ünnepség” keretében - egy hatalmas tortával gratulált a
magalakulásának 50. évfordulóját ünneplő Légierő Zenekar – Szolnok tagjainak a bázis parancsnoka és
törzsfőnöke.
A hivatalos megnyitót követően aztán egymást érték a programok, a szikrázó napsütésben a reptér egész
területén „juniális-hangulat” lett úrrá. Tekintettel a gyermeknapra, először a Légierő Zenekar − Szolnok
szórakoztatta egy, kimondottan a legkisebbek számára összeállított műsorral a gyerekeket és szüleiket, majd
következett a nap leglátványosabb része, az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár
katonáinak és a bázis ejtőernyőseinek a bemutatója.
Természetesen a helikopterek, a repülőgépek, a kiállított gépkocsik és harcjárművek is kívülről-belülről
megismerhetők voltak, hosszabb-rövidebb időre bárki pilóta vagy különleges műveleti katona lehetett. A
gyerekek éltek is a statikus bemutatók kínálta lehetőségekkel: mindenre felmásztak, mindennel lőttek,
mindent vezethettek, ami csak az útjukba került.
A fáradalmaikat aztán egy hatalmas, csúszdás légváron való ugrálással pihenhették ki.
Galambos Sándor Honvédelem.hu Fotó: a szerző felvételei

2019. május 26.
Erdei Futóverseny és családi nap
Május 26-án, vasárnap szolnoki és környéki egyesületek, szervezetek (Auriga ÉRTE, GÖRDÖGÖK SE,
Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete, Magyar Halkolbász Lovagrend, EWG Klub, NEFAG Zrt.) programjaiba
kapcsolódhattak be az aktív és egészséges életmód iránt érdeklődők családi életmód nap keretein belül.
A rendezvény több civil szervezettel összefogva Szervezetünk családi napja is volt.

Az időjárásra nem lehetett panasz, a verőfényes napsütésben a családi napra kiérkezők élvezhették a
természet szépségét és a mozgás örömét.
A programoknak a NEFAG Zrt. Széchenyi Ökoturisztikai Parkerdő adott otthont.
A futás szokás szerint a legkisebbek futamával kezdődött.

A verseny végén a díjakat Asztalos István bajtárunk adta át.

Tagjaink és vendégeink a nézelődés és programok megtekintése után a pincepörköltöt jó étvággyal
fogyasztották. Beszélgetés közben fogyott, ami volt, köszönjük a bajtársaknak a védőital hozzájárulását.
v. Molnár János titkár

2019. május 27.
Hősök Napja – Megemlékezés

Szolnok, Tiszai Hajósok tere Szervező: Helyőrség parancsnokság
1924. évi XIV. törvénycikk az 1914/1918. évi világháború hősi halottai emlékének megünnepléséről
1. § A magyar nemzet mélységes szeretettel, magasztaló elismeréssel és hálával emlékezik meg
azokról a hős fiairól, akik az 1914/1918. évi világháború alatt a hazáért vívott súlyos küzdelmekben
a magyar nemzetnek dicsőséget és hírnevet szerezve életüket feláldozták. A nemzet soha el nem
múló hálája és elismerése jeléül, az élő és jövő nemzedékek örök okulására és hősi halottaink
dicsőségére minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját nemzeti ünneppé avatja. Ezt az
ünnepnapot - mint a „Hősök emlékünnepét” - a magyar nemzet mindenkor a hősi halottak
emlékének szenteli.
Az ünnepet 1945-től nem tartották meg.
A rendszerváltás után újra lehetett ünnepelni az elesett magyar katonákat, majd a 2001-ben
elfogadott LXIII. törvény[1] a korábbi ünnep körét hivatalosan is kibővítette mindenkire, „akik a
vérüket ontották, életüket kockáztatták vagy áldozták Magyarországért.”
A honvédséghez közelálló társadalmi szervezetek közösen helyezték el az emlékezés virágait az
Emlékművön.
2019. május 30.
Koszorúzás és megemlékezés Hajdúsámsonban

Ebben az évben rendhagyó módon a Hősök napi megemlékezés egybe esett az Emlékfutás a
hősökért – Tavaszi toborzó hadjárat programsorozattal és a Pedagógus nappal is.
Az egyesületünket négy fővel képviseltük.

2019. június 06.
Kirándulás Szarvasra
Szervező: Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete.

Kis csapatunknak kedvezett az időjárás, így jó hangulatban látogatta meg Szarvast. A betervezett
kiránduláson megismerkedtünk sok fafajtával, cserjével és virággal, olyanokkal, melyek honosak hazánkban
és tájidegenekkel is. Némelyik, ismerősnek tűnő növény nevét még kiolvasni is nehéz volt.

Az arborétum után a Mini Magyarország makettpark következett, ahol több mint 70 különböző makettben
gyönyörködhettünk a történelmi Magyarország területéről. A látványt működő vasút modellek is színesítették.
Végül meglátogattuk az Emlékhelyet, a történelmi Magyarország földrajzi középpontját.

2019. június 16.
Erdei Futóverseny

A hőségriadó miatt az ez évi legkevesebb regisztrált versenyzővel indult az ötödik forduló. A nagy meleg
megviselte a futókat, de a végén mindenkit elégedettség töltött el, hogy sikerült teljesítenie a vállalt távot.
Gratulálunk!

2019. június 16.
Eje. verseny
Megkezdte a 2019. évi versenyszezonját a Magyar
Honvédség ejtőernyős válogatottja. A hat
versenyből álló Célbaugró Világkupa-sorozat első
versenyét Rijekában rendezték meg június 14-16.
között. A versenyen - amelyen 16 nemzet 29
csapata és 145 egyéni versenyzője indult - a
magyar válogatott a harmadik helyen végzett.
Az ejtőernyős válogatott tagjai: Asztalos István
önkéntes műveleti tartalékos zászlós, Bánszki
Tamás százados, Varga Tamás zászlós, Gőgös
Péter főtörzsőrmester és Hirschler Gábor zászlós.
Gratulálunk!
Tagjainkról írták:
Asztalos István önkéntes műveleti tartalékos zászlós, a Magyar Honvédség Ejtőernyős
Válogatottjának tagja május 23-án megugrotta tízezredik ejtőernyős ugrását Szolnok-Szandaszőlősön.
„A válogatott tagjaival ugrottam 2700 méterről egy
szabadeső formaugrást, amely nekem egyben a
tízezredik ugrásom volt” – mesélte Asztalos István
hozzátéve: ő a negyedik Magyarországon, akinek
sikerült ezt az ugrásszámot elérnie.
Elárulta, 1980-ban ugrott először. Később a
válogatott tagja lett, évi ötszázat ugrott. Majd
hivatásos katonaként évi háromszáz ugrást tudott
teljesíteni.
„Most, hogy nyugdíjas vagyok és nagyrészt csak
versenyzem, ez a szám lecsökkent évi százötvenre”
– avatott be minket a részletekbe Asztalos zászlós,
aki 1987 óta a Magyar Honvédség Ejtőernyős
Válogatottjának tagja. A csapat csak a célbaugrás
versenyszámban versenyez.

A válogatott sose volt még olyan sikeres, mint
az elmúlt három évben.
„Az elmúlt három katonai világbajnokságról mindig éremmel a nyakunkban tértünk haza. A tavalyi, Szolnokon megrendezett 42. CISM Katonai Ejtőernyős Világbajnokságon a dobogó harmadik fokára ugrottunk” –
mesélte büszkén a zászlós, aki a válogatott mellett a Szolnoki Honvéd Ejtőernyős Sportegyesület tagja is.
Megtudtuk azt is, hogy idén tizenhárom versenyre készül. A legfontosabb októberben lesz, akkor
rendezik meg ugyanis Kínában a katonai világjátékokat.
„Nem múlt el nyomtalanul az a közel negyven év amióta ezt a sportot űzöm. Sajnos, akad néhány
egészségügyi problémám, de amíg ott tudok lenni az élbolyban, addig folytatom” – zárta beszélgetésünket
Asztalos István.
Honvédelem.hu
Egyéb hírek
2019. április 25.
Sport
Ismét taroltak a felderítők katonai közelharcban.
Kiemelkedő eredményt értek el az MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred katonái a napokban,
Budapesten megrendezett II. Rendész Kupa elnevezésű küzdősport-versenyen.
Az ezred négy katonája indult a versenyen, saját kategóriájukban mindannyian megszerezték az első helyet,
ketten pedig különdíjat is kaptak kiváló technikájukért. Shihan Furkó Kálmán nyugállományú ezredes, a
küzdősportokban világszinten elismert szakember különdíját idén már második alkalommal nyerte el
felderítőkatona.
Pallás Lilla hdgy. Honvédelem.hu

Tisztelt Bajtársak!
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.

