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PROGRAMAJÁNLÓ
(szeptember)

2019. augusztus 28. (10,00-) Megemlékezés Nagy István alezredes, az alakulat volt parancsnoka
emlékére, a laktanyában, a haranglábnál. Jelentkezés beléptetéshez 08. 26-án 14,00-ig.
2019. augusztus 30. (09,00-) Város napja megemlékezés és koszorúzás a temetőben. Közös koszorúzás
a társ egyesületekkel. Koszorú.
2019. augusztus 30-án XXIV. Katonazenekari fesztivál megtekintése. Szolnok, Tiszai hajósok tere.
2019. augusztus 30-án kiállítás megnyitója.
A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
2019. augusztus 30 –án 15:30 órára „Szolnoki festők Szolnok napján” címmel Szolnok Város napja alkalmából
rendezett kiállítás megnyitójára. Helyszín: Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
(Szolnok, Tiszaparti sétány 4/a) A kiállítást megnyitja: Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő
Közreműködnek: az iskola tanulói A tárlat kiállítói: Barta Ilona festő, Kaposváriné Mihályi Mária festő,
Kálmán Éva festő, Kurencs Julianna festő, Girnt Vilmos festő. A kiállítás megtekinthető: 2019. október 30-ig.
2019. augusztus 30-09. 01. Nemzetközi Veterán Ejtőernyős találkozó és verseny Lőrincz László
emlékére. Kiskunfélegyháza.
2019. augusztus 30-Szeptember 1. Nemzetközi Ejtőernyős Célba ugró verseny
MEBSZ, Szegedi Tagszervezet, MATASZ, Csorba J. Megnyitó 30-án 10.00. További információ:
0670/3780544
2019. augusztus 31.-én 09,00-tól Civil Kavalkád Szolnok, Szapáry utca.
A Szolnok város napi rendezvénysorozat keretében kerül végrehajtásra. A bemutatkozó helyhez segítők
jelentkezését várjuk augusztus 27-ig.
2019. szeptember 3. 17,00-tól Szervezet bemutatása, foglalkoztatás. Segítők jelentkezését várjuk
augusztus 27-ig.
2019. szeptember 8. Helyi Termékek Vására
Aba-Novák Agóra Kulturális Központ
2019. szeptember 06-08.-án 21. Szolnoki Gulyásfesztivál
Szolnok, Tiszaliget. A katonák részére fenntartott helyen lehetőség lesz egy tál étel elfogyasztására kb. 600Ft
előzetes befizetése esetén. A bővebb információk és jelentkezés: 30/8155725.
Email:
ejtoernyosokszsz@gmail.com Előzetes jelentkezés és befizetés mielőbb, de legkésőbb szeptember 2-ig.
Jelentkezés és befizetési lehetőség: a civil kavalkádon 31-én 10,00 – 16,00.-ig., valamint Zátroch Mihályné
vasútállomáson lévő „Mihály az Obsitos” üzletében, nyitvatartási időben legkésőbb szeptember 2-ig. A
jelentkezést csak a regisztrációs díj befizetésével együtt fogadjuk el!
2019. szeptember 14. szombat XXV. nemzeti katonai zarándoklat
A HM Katolikus Tábori Püspökség szeretettel hívja és várja a Magyar Honvédségben szolgálatot
teljesítő katonákat, kormánytisztviselőket, honvédelmi alkalmazottakat és családjaikat, a nyugállományú
katonákat és családtagjaikat a XXV. nemzeti katonai zarándoklatra és családi napra.
Helye: Budapest-Máriaremete, Budapest II. kerület Templomkert 1.

Öltözet: katonáknak köznapi zubbonnyal illetve esős időjárás esetén általános hadigyakorló;
polgáriaknak alkalomhoz és időjárásnak megfelelő ruházat.
A zarándoklat ideje alatt a kisebb és nagyobb gyermekeknek óriás csúszdás légvár, kézműves foglalkozás,
játszóház lesz a kegytemplom melletti parkban.
A Nemzeti Katonai Zarándoklat tervezett rendje:
06. 30 óra Gyülekező a gyalogmenetre
Helye: Kegytemplom előtti tér. Ruházat: Évszaknak megfelelő hadigyakorló. (Tartalék zubbony, póló
és esővédő.) Felszerelés: Hátizsák, ivóvíz.
07.00 óra A 10,5 km-es gyalogmenet indulása
07.50 órától Regisztráció a zarándoklatra. Helye: Kegytemplom előtti fogadósátor
09.45 óra A 10,5 km-es gyalogmenet beérkezése, fogadása. Helye: Kegytemplom előtti park szabadtéri oltára
09.50 órától Gyónási lehetőség a kegytemplomban.
10.30 óra Katonai tiszteletadással bemutatott ÜNNEPI SZENTMISE
A szentmisét Michael August Blume SVD, alessanói címzetes érsek, apostoli nuncius mutatja be,
Helye: Kegytemplom előtti park szabadtéri oltára
11.30 óra A 2019. évi Kapisztrán Szent János Elismerések átadása. Helye: Kegytemplom előtti park szabadtéri
oltára
12.15 óra Ebéd. Helye: Kegytemplom előtti park, katonai sátrak
13.45 -14.15 óra Hálaadó imádság, a zarándoklat bezárása. Helye: Kegytemplom
2019. szeptember 14. (szombat) Járőrverseny Üllőn
Iskolások részére ejtőernyős járőrverseny megtartására kaptunk felkérést 5-8. osztályosok részére.
A verseny levezetéséhez segítők jelentkezését várjuk szeptember 10-ig.
2019. szeptember 16-21-én Mobilitási hét és Autómentes nap
Az európai autómentes nap 1998 óta minden évben szeptemberben megtartott – a társadalom
környezettudatosságát valamint a közlekedési kultúra elsajátítását erősíteni hivatott – rendezvénysorozat, amely
fel kívánja hívni a városlakók és a városvezetés figyelmét





a megnövekedett autóforgalom okozta környezeti, baleseti és városképi problémákra,
a közlekedési mód felelősségteljes megválasztására,
a fenntartható, környezet- és emberbarát városi közlekedés előnyeire,
a közösségi, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés fejlesztésének szükségességére.

Az európai autómentes naphoz szorosan kapcsolódik az európai mobilitási hét rendezvénysorozata, amelyet
2002 óta minden évben, szeptemberben rendeznek meg. A települések az Európai karta (Charta) aláírásával és
az abban foglaltak vállalásával csatlakozhatnak a kezdeményezéshez.
2019. szeptember 21-22-én (szombat-vasárnap) Kulturális örökség napjai
A Múzeum állandó kiállítása ingyen látogatható tárlatvezetéssel.
Pontos információ a Múzeum honlapján.
2019. szeptember 26.-án (csütörtök) 13,00.-tól, Szervezeti Elnökségi ülést tartunk a HEMO-ban
(Táncsics M út 5-9) lévő irodánkban. A tervezett program a szeptemberben végrehajtott rendezvények,
programok tapasztalatai, illetve az október rendezvényeinek pontosítása, aktualitások. Az elnökségi ülésre
minden elnökségi tagot és kapcsolattartót elvárunk!
2019. szeptember 26-án (csütörtök) 16,00.-tól, társas összejövetelt tervezünk a Verseghy könyvtárban
(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.
2019. szeptember 26. 17.00-tól Honismereti sorozat a Verseghy könyvtárban (Kossuth tér 2.):
A Szent Mihály nap szellemisége
Előadó: Szabovik Zoltán
2019. szeptember 27-28-án 7. Tiszai Hal Napja. Tiszai Hajósok Tere.

2019. szeptember 27. 17,00-29-én 16,00 X. Honvédfesztivál
A pákozd-sukorói csata tiszteletére Katonai Emlékpark Pákozd, Mészeg hegy 087. hrsz., Pákozd, 8095
2019. október 01. a jelentkezési határidő, a honvédségi nyugállományú igényjogosultak számára a
2020. évi üdülési igények leadására. Az igényeket a megyeszékhelyeken működő Toborzó- és Érdekvédelmi
Központokban, illetve Irodákban adhatják le a nyugállományú katonák.
ELŐZETES!
2019. október 01. 10,00
Idősekről való megemlékezés, az Idősek Világnapja alkalmából Szolnokon.
Szervező: Szabovik Zoltán. Helye: Maláta sörkert. Szolnok, Szapáry u.
Regisztrációs díj tagjaink részére 800,- Ft, a hozzátartozók részére 1000,- Ft.
Előzetes jelentkezés és befizetés mielőbb, de legkésőbb szeptember 26-ig. Jelentkezés és befizetési lehetőség: a
HEMO-ban lévő irodánkban szeptember 20.-án 16,00 – 18,00.-ig., 26-án a társas összejövetelen a Verseghy
könyvtárban, valamint Zátroch Mihályné vasútállomáson lévő „Mihály az Obsitos” üzletében, nyitvatartási
időben legkésőbb szeptember 25-ig. A jelentkezést csak a regisztrációs díj befizetésével és a menü megadásával
együtt fogadjuk el!
Menü: Alföldi húsleves
A: Sertéskaraj roston, hentes raguval, stake burgonyával
B: Mézes-mustáros csirkemell roston, jázminrizzsel
1 üdítő.
ELŐZETES!
2019. október 04 - október 06. 25. 3L2T Menet.
A Német Veterán és Tartalékos Szövetség által szervezett, három országot érintő kétnapos emlékmenet
a németországi Freyung kisvárosból indul, majd Csehország és Ausztria érintésével érkezik vissza.
Szervezetünk immár hagyományosan, meghívást kapott az emlékmeneten való részvételre. A részben
önköltséges rendezvényen az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete támogatásával indulhattunk.
Szervezetünk meghívást kapott az emlékmeneten való részvételre, de érdeklődés hiányában az
eseményen szervezetten nem veszünk részt.
ELŐZETES!
2019. október 05. 09,00A III. őszi Erdei félmaraton és váltó futóverseny levezetéséhez segítők jelentkezését várjuk szeptember 26ig.
ELŐZETES!
2019. október 10. v. Bakó István honvédelmi járőrverseny. Hajdúsámson levezetéséhez segítők
jelentkezését várjuk szeptember 26-ig.
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.
Szolnoki Hírek
2019. július, augusztus
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. július 26-29.
UEP eje verseny Vila Nova da Barquinha, Portugalia

Csapat 2. hely. Gratulálunk!
2019. július 31.
Spanyolországban versenyeztek a magyar ejtőernyősök
A Magyar Honvédség ejtőernyős katonái is részt vettek a 37. Challenge Inter-Ecoles de Parachutisme (CIEP)
rendezvényen, Spanyolországban, a közelmúltban.

A versenyt – amelyet 1980 óta évente rendeznek meg az európai katonai ejtőernyős kiképző központok között –
idén a spanyol alcantarilla-i légibázison tartották. A megmérettetésen hagyományosan öt versenyszámban célra szállás körkupolás ejtőernyővel, célba ugrás légcellás ejtőernyővel, tájékozódási futás, lövészet és úszás -,
öttagú csapatokkal indultak a részt vevő országok.
Magyarországot a Magyar Honvédség Parancsnoksága (MHP), illetve az alárendelt katonai szervezetek
állományából Lengyel József százados (MHP) vezetésével Németh Endre hadnagy (MH. 59. Szentgyörgyi
Dezső Repülőbázis), Horváth Róbert zászlós (MH Pápa Bázisrepülőtér), Molnár Zsolt zászlós (MH 86. Szolnok
Helikopterbázis), Becs László főtörzsőrmester (MH 86. Szolnok Helikopter Bázis) és Gazsó Krisztián
főtörzsőrmester (MH 86. Szolnok Helikopter Bázis) képviselte. A magyar csapat a célra szállás körkupolás
ejtőernyővel versenyszámban a második, míg Becs László főtörzsőrmester a célba ugrás légcellás ejtőernyővel
versenyszámban az egyéni 3. helyezést érte el.
honvédelelm.hu

2019. augusztus 02.
Koszorúzással egybekötött megemlékezés
Koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak a Székesfehérvári Repülős és Ejtőernyős Emlékműnél
pénteken. A hagyományokat ápoló Veterán Repülők és Ejtőernyősök Fejér Megyei Egyesülete ezzel a
rendezvénnyel őrzi az emlékét annak a második világháború után újjászervezett ejtőernyős alakulatnak, a 62.
Önálló Ejtőernyős Zászlóaljnak, amely 1951-től 1954-ig Székesfehérváron vált ismertté, amelyen

Székesfehérvár közéleti személyiségei mellett megjelennek a magyar repülés és ejtőernyőzés aktív és veterán
tagjai.

Az alakulat meghatározója a magyar katonai és sportejtőernyőzés fejlődésének és ma elért eredményeinek.
A 62. Önálló Ejtőernyős Zászlóalj emlékére egybegyűlteket Juhász József nyugállományú repülős ezredes
köszöntötte, aki felidézte a háború után újjászervezett ejtőernyős alakulat történetét.
Elmondta, hogy 1952 nyarán kezdték meg a felkészülést a magyar ejtőernyőzés történetének legnagyobb
hadgyakorlatára, amely sikeresnek bizonyult, minden ejtőernyő kinyílt. Mégis Juhász Mihály hadnagy, aki
csapatzászlóval ugrott, még a levegőben életét vesztette. Az ünnepségen néma tiszteletadással emlékeztek az
elhunyt ejtőernyősökre, akik a második világháborúban, vagy a kiképzés során balesetben vesztették életüket.
Az emlékműnél Székesfehérvár Önkormányzata nevében Viza Attila helyezett el koszorút. Megemlékezett a
helyszínen a szervező Veterán Repülők és Ejtőernyősök Fejér Megyei Egyesülete, az Albatrosz Repülő
Egyesület, a Veterán Repülők és Ejtőernyősök Veszprémi Egyesülete, valamint a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi
Szövetsége is.
szekesfehervar.hu, Varjú Zoltán
2019. augusztus 08.
Járőrverseny
levezetése táborozó gyerekeknek a Tiszaligetben.

Az egyesületünk lehetőséget kapott "Ejtőernyős
honvédelmi járőrverseny" szervezésére, ahol a
fiatalok ejtőernyős anyagismeret, sebesült
szállítás, fizikai erőpróba, akadályok leküzdése,
kézigránát
célbadobás
valamint
túrázási
alapismeretekből adtak számot. Feladataikat
sikeresen teljesítették.
Köszönet a segítőknek: Molnár Jánosné, Nádas
Zoltán, Polgár István, Szabovikné Szuromi
Zsuzsanna, Szappanos Sándor, Végvári József, és
Zsigmond János bajtársaknak. A gyerekek ismét
gazdagodtak egy élménnyel.
Szabovik Zoltán István

2019. augusztus 09-11.
eje. verseny

Csapat 2. hely
Egyéniben Asztalos István bajtársunk és Bánszki
Tamás 3. helyezést ért el.
Gratulálunk!

2019. Augusztus 15.
Nagyboldogasszony napja,
Repülők emlékparkja.
Beszéd:
Tábornok Úr,
Vezetői Állomány Tisztelt Tagjai,
Kedves Nyugállományú Katonatársak,
Tisztelt Vendégek és Szolgálattevők!
Mai világunkban általánosan elfogadott, hogy személyekre, eseményekre, ünnepekre, aktualitásuk előtt vagy
után emlékezünk. Ez történik jelen esetben is, amikor a repülés hőseinek és áldozatainak emlékművénél,
történelmünk és hagyományaink augusztus 15.-éhez kapcsolódó jeles személyeire, eseményeire emlékezünk.
Augusztus 15-én tartják katolikus testvéreink Nagyboldogasszony ünnepét-, Mária mennybevitelének napját;
Ezen a napon történt államalapító nagy királyunk - ahogy a világ ismeri - Árpádházi I. István földi létből
távozása 1038-ban;

E naphoz kapcsolódik minden repülők védőszentje, ahogy XV. Benedek pápa nevezte: Lorettói Boldogságos
Szűz Máriának ünnepe;
És nem utolsó sorban, ez a nap, a légierő és repülő fegyvernem világnapja is.
Hazánkban a Boldogasszony-kultuszt Szent István király, a nyugati keresztény hit terjesztésével párhuzamosan
honosította meg, noha a Boldogasszony tisztelet már az ősmagyarság hitvilágában gyakorlat volt, Babba Mária
tisztelete révén. Babba Máriát őseink a Napba Öltözött Boldogasszonnyal (Jelenések Könyve 12:1)
azonosították, kinek szoborábrázolása a csíksomlyói kegytemplomban látható. Ez magyarázza azt, hogy a
magyar katolikusság a Mária-ünnepeket nem a Mária névhez, hanem a Boldog-asszony elnevezéshez kapcsolja.
Gyertyaszentelő Boldogasszony (február 2.), Gyümölcsoltó Boldogasszony (március 25.), Sarlós
Boldogasszony (július 2.), Karmelhegyi Boldogasszony (július 16.), Havas Boldogasszony (augusztus 5.),
Nagyboldogasszony (augusztus 15.), Olvasós Boldogasszony (október 7.), Boldogasszony bémutatása
(november 21.) stb..
Krónikákból mindannyiunk által tudott, hogy István király augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján tért
meg az örökké-valóságba, minek előtte fia, Imre herceg halála miatt, mivel más fiúörököse sem volt, MáriaBoldogasszonynak ajánlotta fel örökségül Magyarországot. Ezáltal a magyarok, országuk győzedelmes
védelmezőjét tisztelték Szűz Máriában a későbbi századokban.
Ezt a katolicizmus legfőbb intézménye, a pápaság is erősítette. XI. Ince pápa 1686-ban, Buda töröktől való
visszavétele előtt, a „Beata Virgo Dabit Auxilium!" azaz „A Boldogságos Szűz ad segítséget!" üzenetet küldte
az ostromló seregnek, melynek latin kezdőbetűi megegyeznek a város: BVDA nevével. Nem véletlen, hogy a
visszafoglalás során, Petneházy Dávid kuruc ezredes, elsőként Szűz Máriát ábrázoló zászlót tűzött a
visszafoglalt vár fokára.
II. Rákóczi Ferenc vitézlő fejedelem zászlóit is Szűz Mária képe ékesítette. Saját zászlójára ezt íratta:
"Szűzanyánk által mutatott úton a hazáért és a szabadságért."
A magyar nép Mária hitét Arany János: Szent László című legendájában, a székelyek és a tatárok döntő
csatájának leírásában adja elénk eképpen:
„Nem hiányzott a székely szív,
Összegyűl a tenger néző
De kevés a székely harcfi
Hinni a csodába, melyet
Míg a tatár - több mint polyva,
Egy elaggott, sírba hajlott
Vagy mint a puszták fövénye Ősz tatárnak nyelve hirdet:
Sivalkodik, nyilát szórja,
"Nem a székely, nem is Laczfi,
Besötétül a nap fénye
Kit Isten soká megtartson;
Sivalkodik, nyilát szórja,
Hanem az a: László! László!
Besötétül a nap fénye. …
A győzött le minket harcon: …
Mert nem volt az földi ember,
Hát egyszer csak vad futással
Egy azokból, kik most élnek:
Bomlik a pogányság rende; …
Feje fölött szűz alakja
Látszott ékes nőszemélynek;
Annyi préda, annyi zászló
Koronája napsugárból,
Ritka helyen esik, mint itt.
Oly tündöklő, oly világos! –
Rabkötélen a tatárság
"Monda a nép: az Szent-László,
Félelemtül még mind reszket. …
És a Szűz, a Boldogságos.”
Nem véletlen, hogy a katolikus magyarság néphimnusza az 1770-es évektől a „Boldogasszony Anyánk, régi
nagy Pátronánk” kezdetű énekes fohász volt.
A különböző fegyvernemek kialakulásával kezdetét vette, hogy az egyes fegyvernemek védőszentet
választottak maguknak. A repülők ezen igényével az I. világháború idején találkozunk először. Ezidőre, a
repülők már önálló fegyvernemként vettek részt a harcokban. Európában az első védőszent a tüzes szekéren
mennybe emelt Illés próféta lett. 1918-tól e tisztet Krisztushordozó Szent Kristóf töltötte be, aki a gépkocsizók
védőszentje is volt. 1924. 03. 24-n kelt leiratában XV. Benedek pápa, minden repülők védőszentjévé Lorettói
Boldogságos Szűz Máriát rendelte.
A magyar repülők - bár 1933. 12. 10-től van hivatalosan bejegyzett védőszentjük, - 1940. 08. 17-én tartották
első szent miséjüket tiszteletére, a Budavári Koronázó-, a mai Mátyás Templom Mária Kápolnájában. A II.
világháború befejeződésétől 1996-ig tiltott volt a védőszent tisztelete, majd ettől az évtől lehetőség van minden
repülők védőszentjét is hivatalosan ünnepelni.

Immár hagyománnyá lett, hogy jeles napok ünnepi eseményei folyamatában rövid időt az emlékezésnek és
tisztelgésnek is szentelünk. Így emlékezünk a honi repülés úttörőire, köztük Ludwig E-de hajdani áldásos
tevékenységére, melynek nyomán Szolnok városa a XX. század közepére a magyar repülés bölcsőjévé, majd
katonai-légi csomópontjává lett.
Emlékezünk a régi harcokban, légi eseményekben hősiesen helyt-álló pilótákra, az ugyanilyen hősiességgel
ténykedő szakszemélyzet tagjaira, velük együtt mind azokra, akik vállalt kötelezettségük, feladat teljesítésük
közben életüket áldozták, életüket vesz-tették.
Emlékezünk azokra is, akik repülő alakulatunk fennállása óta el-telt idő eseményeinek szereplői voltak hajdan,
és mára már az öröklétbe távoztak.
Mindannyiuk porai felett az Úr békéje lebegjen!
Jelölt, vagy jeltelen sírjukat őrizze kegyelet, emléküket az idő!
Uraim és Hölgyeim! Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Nagy István

A beszéd után a jelenlévők megkoszorúzták az emlékművet. Szervezetünket elnökünk képviselte.
2019. Augusztus 16.
Elismerés

Péter Lippai bajtársunkat augusztus 16-tól kinevezték dandártábornokká.
Gratulálunk!
2019. Augusztus 18.

2019. évi Keleteurópai Célbaugró Kupasorozat 3. állomása Krakkó (Lengyelország)

Hungary Szolnok I.: Csapat I. hely: Krajcsi Pál, Nagy
Zoltán, Göbölös Ferenc, Asztalos István

Egyéni II. hely Asztalos István
Hungary Szolnok II. Boross Attila, Pula József, Tóth Nándor
Gratulálunk!
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 tudjuk a többi bajtársunkat is.

