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
(november)

2019. október 31. (csütörtök) 08,45.-kor Halottak napi emlékezés. A Szervezet megemlékezést
szervez az ejtőernyőzés áldozatai, valamint Szervezetünk halottai tiszteletére, a reptéren lévő Ejtőernyős
Emlékfalnál. Az ejtőernyős emlékfalnál történő megemlékezést követően mécsest gyújtunk és elhelyezzük a
kegyelet virágait a Repülő Emlékműnél is. (2x3000,-)
A beléptetéshez szükség van az alábbi adatokra: – Név, anyja neve, születési idő, lakhely és Személyi
Igazolvány száma. Jelentkezni a szokásos rendben október 25-ig (péntek) fenti telefonon vagy e-mail-ben.
2019. november 10. Felderítők napja rendezvények.
A Felderítők Társasága Egyesület Polgári és Katonai Kapcsolatok Szekciója 2019. november 10-én vasárnap,
ünnepi rendezvényt szervez a Felderítők Napja tiszteletére. A rendezvény helye: Regiment Étterem – Honvéd
Kulturális Központ. Budapest, Stefánia út 34-36. (Bejárat a Stefánia úti oldalon)
Magyar Ejtőernyős-Felderítő Katonai Hagyományőrző Baráti Kör

Program:
10:00 – 10:30: Megnyitó, megemlékezés
10:40 – 11:15: Kiss Dávid: Az MN7000
alakulat-története
11:15 – 11:30: A Baráti Kör pákozdi
kamarakiállításának bemutatása
11:40 – 12:10: Pap Attila: Magyar felderítők
fejfedő és sapkadivatja
12:20 – 12:50: Filmvetítés: „A Csend Harcosai
(1980)”
13:00 – 13:30: Ebédszünet
13:30 – 14:10: Berkesi Balázs: Magyar
felderítő járművek és fejlődésük
14:20 – 15:00: Szeles Eszter: Vegyi- és
sugárfelderítés szerepe a honvédelemben
15:10 – 15:50: Dr. Bács Zoltán György (NKE
NBI Terrorelhárítás Tanszék) Magyar katonai
felderítő hagyományok Dél-Amerikában
16:00: Ünnepélyes zászlólevonás, évadzáró
(A szervezők a programváltoztatás jogát
fenntartják!)

2019. november 14. v. Bakó István honvédelmi járőrverseny. Hajdúsámson; levezetéséhez segítők
jelentkezését várjuk október 21-ig.
2019. november 19.-én (kedd) 13,00.-tól Szervezeti Elnökségi ülést tartunk a HEMO-ban (Táncsics M
út 5-9) lévő irodánkban. A tervezett program a novemberben végrehajtott rendezvények, programok
tapasztalatai, illetve a december és a jövő év rendezvényeinek pontosítása, aktualitások.
Az elnökségi ülésre minden elnökségi tagot és kapcsolattartót várunk!
2019. november 21. (csütörtök) 16.00 Társas összejövetel. Helyszín: Verseghy könyvtár Szolnok,
Kossuth tér 2.
A tervezett program: végrehajtott programok, tájékoztató a további programokról. Eddigi programok,
rendezvények tapasztalatainak feldolgozása, kötetlen beszélgetés. Rendezvényekre való jelentkezés,
regisztrációs díj befizetése, novemberi rendezvényeinek pontosítása, aktualitások, jövő évi tervezés.
2019. november 21. (csütörtök) 17.00 Honismereti előadás sorozatunk következő előadása:
Szent Márton és a felderítők - „A hagymakupolák árnyékában” c. könyv bemutatója
Előadó: dr. Tömösváry Zsigmond nyugállományú dandártábornok
Helyszín: Verseghy könyvtár Szolnok, Kossuth tér 2.
ELŐZETES!
2019. december 19. ESZSZ Évzáró Társas Összejövetel, Szolnok, HEMO.
Regisztrációs díj tagjaink részére 400,- Ft, a hozzátartozók részére 600,- Ft.
Előzetes jelentkezés és befizetés mielőbb, de legkésőbb december 13-ig. Jelentkezés és befizetési lehetőség
november 21.-én 16,00 – 18,00.-ig a társas összejövetelen a Verseghy könyvtárban, december 3., 10-én 08,0010,00-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. A jelentkezést csak a
regisztrációs díj befizetésével együtt fogadjuk el!
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).
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.
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.

Szolnoki Hírek
2019. szeptember-október
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. szeptember 26.
Honismereti sorozat
A Verseghy könyvtárban (Kossuth tér 2.): A Szent Mihály nap szellemisége. Előadó: Szabovik Zoltán István.

A katolikus hagyomány szerint Szent Mihály (Mihály arkangyal) egyike a 7 főangyalnak, ő a mennyei hadak
nagy vezére és győztes harcosa. Jelképe hatalmas kardja, mellyel legyőz minden gonoszt, akaratereje hatalmas,
Isten iránti hűsége megingathatatlan.
E napot a gazdasági év fordulójaként tartották számon az állattartók, és a Szent György-napkor legelőre
hajtott állatokat ilyenkor hajtották vissza.
A pásztorok elszámoltatásának, szegődtetésének időpontja volt. A Hortobágy környéki juhászokat Mihálynaptól Mihály-napig fogadták fel, így ez a nap volt számukra a legnagyobb ünnep, s mulatságokat, bálokat
rendeztek. Az előadás során még számos mára már feledésbe merült kerül felelevenítésre.
A Francia példa alapján Szent Mihály főangyal - az ejtőernyősök védőszentje - szeptember 29.

2019. szeptember 27-29.
Világkupa Svájc-Locarno
Második hely a világkupa-sorozat utolsó állomásán
A második helyet szerezte meg a Magyar Honvédség ejtőernyős válogatottja a célbaugró világkupa-sorozat
utolsó állomásán, amit szeptember 27-29. között rendeztek meg a svájci Locarnóban.
A verseny során a magyar csapat ugyanannyi hibacentimétert szerzett, mint a cseh és a német válogatott, így
állhatott fel a dobogó második fokára. A locarnói versenyt ezúttal a fehéroroszok nyerték. Az egyéni
versenyben Varga Tamás zászlós – aki az MH 86. Szolnok Helikopterbázis katonája – a harmadik helyen
végzett.
A svájci második helyezéssel, valamint a világkupa-sorozatban egész évben nyújtott kiemelkedő
teljesítménnyel a Magyar Honvédség ejtőernyős válogatottja az összetett versenyben a harmadik helyet szerezte
meg. Mindez rendkívül bíztató a hamarosan kezdődő, Kínában megrendezendő 7. Katonai Világjátékok előtt.

„A locarnói hétvégén elért eredmény – akárcsak az egész világkupa-sorozatban nyújtott forma –
nagyon jó teljesítmény a csapattól. Külön kiemelném Asztalos István önkéntes műveleti tartalékos
zászlóst, aki az év folyamán sérüléssel küszködve is kiváló teljesítményt nyújtott és húzóembere volt a
válogatottnak. Remélem, megmarad ez a lendület Wuhanban is, és a katonai világjátékokon is fel

tudunk állni a dobogóra” – mondta el a honvedelem.hu érdeklődésére Bánszki Tamás százados, a
csapat edzője és első ugrója. Szerző: honvedelem.hu | Photographer: Csajbók Róbert
Gratulálunk!
2019. október 05.
Futóverseny
A III. őszi Erdei félmaraton és váltó futóverseny. A versenyzők NEFAG Zrt. Ökoturisztikai Parkerdő
játszóteréről indultak. A félmaraton mellett 14 kilométert teljesítettek szombaton azok, akik neveztek
az Auriga erdei futóversenyre. A távot lehetett váltóban is futni, így a 3-szor 7 kilométer adta ki a
félmaratont. Bár a rajtnál esőre állt, a rossz idő elkerülte a versenyzőket, így kiváló hangulatban,
kellemes hűvösben futhattak a versenyzők.

„Hezitáltam egy darabig, hogy benevezzek-e, mert pont pihenő időszakra esett, de végül mégis csak
rábeszéltem magam.
Ha már úgy is helyben van, és amúgy is szerettem volna elszakadni egy picit a szokásos aszfaltos futásoktól, így
tényleg adta magát ez a verseny. Ráadásul a nevezési díj is barátságos, szép befutóérem, és kaja a célban. Kell
ennél több? Nekem nem!
Nagyjából fél órával a kezdés előtt értem oda. Pillanatok alatt átvettem a rajtcsomagot, amibe a rajtszám, chip
mellé, még egy a befutóéremmel megegyező kis plakett is helyet kapott a kötelező müzli szelet mellet.
Agyaltam egy darabig, hogy mibe fussak, mert olyan 11-12 fok körül volt, ami rövid ujjú pólóban ácsorogva
igen csak hűvösnek hatott, de egy felsővel meg soknak éreztem. Végül is letettem a felsőt, mert úgy voltam
vele, hogy inkább fázzak egy kicsit az elején, mint aztán megsüljek.
A frissítés most fél liter vízben oldott anyagokkal oldottam meg, amit soft kulacsban vittem magammal, így
nem álltam meg a frissítő pontoknál.
De térjünk vissza a rajthoz. Szépen, időben kezdődött, de mielőtt elindultunk volna két harci helikopter is
tiszteletét tette, és csapatott egy kört felettünk, és integettek a pilóták, mivel több katona is indult a versenyen.
A visszaszámlálás után az élbollyal indultam el, de mint várható volt, nem tudtam azt a tempót futni, és picit
lemaradtam. Nem akartam elfutni nagyon az elejét (picit így sikerült), és próbáltam visszatérni a saját
tempómhoz, amit leginkább úgy lőttem be, hogy nehéz legyen, de biztosan végigmenjen a verseny.
A pálya 3 körből állt. Végig erdei és füves szakaszokon, kevés egyenes résszel, és kevés szinttel. Teljesen jól ki
volt jelölve (a legelső hasonló versenyen, sajnos volt probléma ezzel), szalagok, jól látható felfestések, és
útbaigazító emberkék mindenhol. Ez csillagos ötöst érdemel, mert még egy magamfajta betonbúvár sem tudott
eltévedni.
Továbbá az is meglepetés volt, hogy a 7km-es körben 3 frissítési lehetőség volt, amire korábbról szintén nem
emlékszem.
Volt egy kis szupernyolcasnak nevezett kaptatós rész, emelkedővel, alagúttal, hogy egy kis nehezítést vigyenek
a pályába (ez azért sikerült is), de összességében jól futható volt az egész. Persze nem tudtam azt a tempót tolni
mint aszfalton, mert a fű, meg a picit felázott erdei talaj azért más tészta, de nem is érdekes.
Az időjárás is kegyes volt, mert a második kör közepén volt egy kis zápor, amikor pont az erdőben futottam, és
gondoltam is, hogy na, majd most jól szétázunk, meg a talaj is, de amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is állt
az eső. A fokozott tempó ellenére élveztem a futást, klasszul betartottam a frissítési tervet, és koptattam a
kilométereket.
Összesen vagy hárman előztek meg futás közben, és majdnem végig egyedül futottam. Mindenképpen be

szerettem volna érni 1:50-en belül (1:47:43), ami szerencsére sikerült is, ráadásul, mint utólag kiderült (este
néztem meg az eredményeket) egy korosztályos 3. helyet ért. Becsekkoltam az órát, és megkaptam az igazán
szépre sikerült befutóérmet.”
„Egy kis szuszogás, nyújtás után elég gyorsan sikerült
helyreállni, főleg amikor megkaptam a nagytányér
babgulyást, ami isteni finom volt!
Egy szuper szombat délelőtti program volt, és nagyon
örülök, hogy nem hagytam ki. Jó levegő, szép
környezet, kedves emberek, jó szervezés. Végre egy
olyan verseny, ahol a sport az elsődleges és nem a
pénzről szól. Külön köszönet a segítőknek,
fotósoknak is!
Nagyon örültem, hogy nem hagytam ki!”
Józsa János

Köszönjük a NEFAG ZRT-nek a helyszín biztosítását, a Decatlon Szolnok, Le Belier BSM
Magyarország Fémmegmunkáló Kft., Fussnekishop, NHSz Szolnok, MH 86 Szolnok Helikopter Bázis
támogatását. Köszönet az önkéntes segítőknek: Molnár Jánosné, Polgár István, Szabovikné Szuromi
Zsuzsanna, Szappanos Sándor, Végvári József, Zsigmond János valamint Kállai Anikó, Pató Mária,
Vincze Gábor, Gémes Erik, Perényi Zsuzsa és a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület által szervezett
diákoknak.
2019. október 01.
Idősek Világnapja
Idősekről való megemlékezés az Idősek Világnapja alkalmából a Szolnok, Maláta Sörkert étteremben.
A megnyitó beszédet követően Göbölös Ferenc bajtársunk számol be az év ejtőernyős verseny eseményeiről.
Ezután köszöntöttük a születésnaposokat: Göbölös Ferenc 55., távolmaradásuk miatt jelképesen Viczián Pál 75,
Veréb Zsigmond 75., Tóth József 80. alkalmából, majd a beszélgetéseket követően a megjelentek jó
hangulatban fogyasztották el az ebédet, melyre a fedezet egy részét Szolnok város idősügyi tanácsa célzott
támogatása adta.

Késő délután a város idősnapi ünnepségén vehettek részt a jelentkezők, ahol ünnepi műsort is megtekinthették.
2019. október 04.
Emlékezés az Aradi Vértanúkra.
Tizenhárom kopjafa, előttük mécsesek pislákolnak a Várkonyi tér melletti területen felállított kopjafáknál a
Szolnok Ispán körúti parkban, a városi rendezvényen. A megemlékezésen a Varga Katalin gimnázium diákjai és
Kautzky Armnand színművész pedig irodalmi összeállítással tisztelgett az 1849. október 6-án Aradon
kivégzettek előtt.
Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete
alapján Aradon kivégezték a magyar honvédsereg tizenkét tábornokát és egy ezredesét, akik a bukást követően
kerültek az osztrákok fogságba. A bécsi udvart az aradi fegyverletétel bőszítette fel, hiszen a magyar seregek az
orosz csapatoknak adták meg magukat, akik később foglyaikat bár ennek ellenkezőjét ígérték- átadták a
császáriaknak.
A hadbírósági ítélet hamar megszületett, egymást követték a kivégzések. Lázár Vilmost, Dessewffy Arisztidet,
Kiss Ernőt és Schweidel Józsefet golyó-, Poeltenberg Ernőt, Török Ignácot, Lahner Györgyöt, Knezic Károlyt,
Nagysándor Józsefet, Leiningen- Westerburg Károlyt, Aulich Lajost, Damjanich Jánost és Vécsey Károlyt kötél
általi halálra ítélték. A tizenhármak áldozata, önfeláldozása jelentősen erősítette, egybetartotta a nemzetet.
A tiszteletadásan Szuhánszky István metodista lelkész mondta el gondolatait, majd Szalay Ferenc polgármester
emlékezett.
- Amióta Magyarország önálló államként létezik Európa szívében, folyamatosan küzdenie kellett szabadságáért,
azért, hogy elismert tagja legyen a keresztény világnak. Próbálta az országot eltaposni tatár, török, szerette
volna vesztét látni olykor némelyik szomszédunk is, de legyőzni ezt a népet soha nem sikerült!
A polgármester így folytatta: demokratikus világunkban magunk dönthetünk sorsunkról. Pontosan ezért kell a
felnövekvő nemzedékkel megértetnünk aradi hőseink életművét, hiszen az ő kitartásuk, hazaszeretetük nélkül
ma nem élhetnénk szabadon, büszkén, s nem emlékezhetnénk történelmünk dicsőséges pillanataira. Soha nem
feledhetjük, hogy élni lehet sokféleképpen, dicsfénnyel, sikerekkel övezve, de meghalni hősként csak nagyon
kevesen képesek. Ők a mi reménysugaraink, azok a csodálatos emberek, akik miatt jó magyarnak lenni.

A Légierő Zenekar Szolnok kísérete mellett zajló tiszteletadást koszorúzás zárta, melyen a Honvédéghez kötődő
társadalmi szervezetek közösen helyezték el a megemlékezés virágait. Egyesületünk képviseletében Zátroch
Mihályné és Nádas Zoltán.
2019. október 09.
Jó hangulatban indult a nap a Kossuth téren, ahol újra Bringás Reggelire várták a kerékpárral közlekedőket.
Péksütemények, meleg tea és kávé, gyümölcslé, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei
igazgatósága jóvoltából helyi és térségi termelők finomságai közül lehetett válogatni. A Szolnoki
Rendőrkapitányság, ahogy eddig minden alkalommal, ezúttal is csatlakozott rendezvényünkhöz: „BikeSafe”
kerékpár-regisztrációt biztosítottak az érdeklődőknek.

Aktuális:
2019. 10. 18.
Megkezdődnek a 7. CISM Katonai Világjátékok

Ünnepélyes ceremóniával nyitották meg a katonák olimpiájának is nevezett 7. CISM Katonai
Világjátékokat a kínai Vuhanban. A huszonöt sportágban versengő, összesen tízezres létszámú
sportolói táborban a Magyar Honvédség több mint 50 fővel képviseli Magyarországot.

Olimpiai megnyitóünnepségekre emlékeztető pompával adtak rangot az elkövetkező napok
versenyeinek a kínai rendezők. Az egymástól három különálló részre elkülöníthető, két és fél órás
show megidézte Kína múltját, jelenét, a kínai emberek hitét és a jelenben megkezdett jövő építését is.
Visszatérő üzenet volt a béketeremtés és a törékeny béke megőrzése. A kezdetek kezdetén hosszan
kígyózó sorokban vonultak fel a résztvevő nemzetek mindegyik élén nemzeti lobogó hirdette a
világjátékok sokszínűségét.
Mind a kínai házigazdák – köztük Hszi Csin-ping, a Kínai Népköztársaság elnöke –, mind pedig a
Nemzetközi Katonai Sporttanács (CISM) vezetői köszöntötték a jelenlévőket. A beszédekben
hangsúlyozták a verseny legfőbb üzenetét, ami egyúttal a CISM jelmondata is: barátságokat kötni a
sport útján. Az ünnepséget végül az 7. CISM Katonai Világjátékok fáklyájának megérkezése és a
fáklyahordozók befutása zárta.
Hosszú út vezetett el odáig, hogy ma a Kínai Népköztársaság adhasson otthont a világjátékoknak.
Történetük 2015 februárjában kezdődött, amikor is a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg vezetése
benyújtotta jelentkezését a világverseny megszervezésére. Pár hónappal később kedvező döntés
született, így végül 2017-ben megkezdődhettek az előkészítő munkálatok. Már ekkor kijelölték az
atléták falujának (olimpiai falu) helyét és le is tették az építkezés első alapköveit. Emellett számos
épület emelkedett fel a semmiből, hogy a résztvevő országok sportolóit vadonatúj körülmények között
fogadhassák. Az idei év őszére összesen 35 új és felújított létesítmény állt csatasorba.
Szerző: Snoj Péter | Fotós: a szerző

Halálhír:
Szabó Béla
Szabálytalan nekrológ
„Béla, a verseny véget ért.
Mert, barátságunk ellenére mindig is volt köztünk verseny, akkor is, ha ezt nem hirdettük meg, akkor is, ha
ennek nem volt tétje.
Hanyas vagy? Ötvennégyes? Akkor mi félszavakból is megértjük egymást. Te pár hónappal előbb születtél.
Előbb lettél főhadnagy, mint én. Én előbb lettem újságíró, csak aztán katona. Te katona voltál, és utóbb
újságíró. Aki előbb ért oda, az hozta haza a másik gyermekét is a bölcsiből, s rendre te értél oda előbb. Akinek
kifogyott a benzin a kocsijából, azt a másik mentette, te többször tetted ezt, mint én…
Én előbb lettem a Magyar Honvéd főszerkesztője, mint te, és amikor engem kirúgtak, nemsokára téged
visszahívtak. Egyikünk a Varsói Szerződés legtöbb gyakorlatáról tudósíthatott, másikunk a NATOműveletekről, missziókról. Egyikünk Észak-Koreában, másikunk Afganisztánban és Irakban készíthetett
riportokat.
Nem is tudom, miért nem lepődtem meg, amikor a kollégák arra kértek, én írjam meg a nekrológodat. Kis híján
negyven éve, hogy megismerkedtünk, s barátok lettünk, de sosem ígértük meg egymásnak, hogy aki tovább
marad talpon, az megírja a másik búcsúztatóját. Ugye, nem volt ilyen, Béla?
Te ebben is gyorsabb voltál, nekem kéne megírnom a tiédet, és nem igazán megy.

Hanyas vagy? Ötvennégyes? Mi már csak félszavakból értjük egymást. Én beszélek, és te már soha többé nem
válaszolsz.
Én írtam meg a szabálytalan nekrológodat, s nem te az enyémet.
Béla, a verseny véget ért.
És semmi elégtételt nem érzek, csak mérhetetlen űrt.”
Egy nekrológnak szabályai vannak.

Valahogy így nézne ki:
Szabó Béla nyugállományú
alezredes, a Magyar Honvéd
című lap korábbi főszerkesztője,
sok száz cikk, riport és interjú
szerzője, korának legendás
katona-újságírója, az MN 3100
volt tagja 2019. október 1-jén,
hatvanöt és fél éves korában,
betegség következtében, tragikus
hirtelenséggel elhunyt…

Zsalakó István

Szabó Béla nyugállományú őrnagyot katonai tiszteletadással a Fiumei úton helyezik örök
nyugalomba: 2019. november 11-én, hétfőn (a felderítők napján) 15:00-kor.
2019. október 19-20
10. Bocskai Portya, Debrecen
Az MH 5. Bocskai István Lövészdandár és a MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred rendezésében.

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.

