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
(június)

2020. június 01-06. Szolnok ESZSZ lőverseny. Később kerül megrendezésre!
2020. június 05-07. Legendák a levegőben Nemzetközi Repülőnap és Katonai Bemutató. Szolnokon a
szandai reptéren.
2020. június 07. Erdei Futóverseny V. forduló nem kerül megrendezésre. Változás, MapRunF.
2020. június helyett 18. TATAI HONVÉD KUPA a 15. Kész István Emlékversennyel egyszerre
lesz megtartva 2020. október 03. (szombat)
Helye: Gánt, Dránás. Rendező: TTT-HSE, Tájfutó szakosztály, Infó: Mészáros Károly :+36 30 575 4324
2020. június 18.-án (csütörtök) 16,00.-tól, társas összejövetelt tervezünk a Városi könyvtárban. 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.
2020. június 18. (csütörtök) Honismeret VKF 17.00 - Pontosítás alatt!
A mélységi felderítés története Magyarországon. Előadó: Keresztúri László.
Verseghy könyvtár, Szolnok, Kossuth tér 2.
2020. június 23-án (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 a július rendezvényeinek pontosítása, aktualitások. Az elnökségi ülésre minden elnökségi tagot és
kapcsolattartót elvárunk!
2020. június 27-én (szombat) Múzeumok éjszakája. Nem kerül megrendezésre.
2020. június 27-én (szombat): A Letkés – Ipolyszalka körüli harcokban elesett ejtőernyős katonák
sírjának/emléktábláinak megkoszorúzása a MEBSZ szervezésében nem kerül elrendezésre.
2020. június 28-án Auriga Erdei Futóverseny VI. forduló nem kerül megrendezésre. Változás,
MapRunF.
2020. június Tóth Ágoston (lövésznapi) tájfutó emlékverseny
Helye: Debrecen. Ebben az évben nem kerül megrendezésre.
Rendező: Debreceni Honvéd Sport- és Diáksport Egyesület
Információ: Garda Árpád nyá. szds. :+36 30 2183 217
!!!

ELŐZETES

!!!

FONTOS

!!!

ELŐZETES

!!!

Szervezeti Családi nap. Július 4-én (szombat) Cibakháza Tisza-part.
Szervező: Szervezet Elnökség Előzetes jelentkezés: június 15-ig
Szabovik Zoltán, tel: 30-815-5725, e-mail: ejtoernyosokszsz@gmail.com.
Regisztrációs díj: 600 Ft/fő.
Befizetési lehetőség: a HEMO-ban lévő irodánkban, a társas összejöveteleinken és június 18-án 14, 00-17,00-ig,
23-án 13,00-tól, 26-án 08,00–11,00-ig., valamint Zátroch Mihályné vasútállomáson lévő „Mihály az Obsitos”
üzletében, nyitvatartási időben június 22-ig.
Tervezett szállítás magángépjárművel, térítéssel.

Tisztelt Bajtársak!
Sajnálatosan nem tudok jó hírekkel szolgálni. A várva várt rendezvény, mindenki előtt ismert ok miatt elmarad.
A sereg nem mondta le a Hüse Károly emlékversenyt, sem a veterán eje ugrásokat, de sajnálatosan elhalasztotta
egy későbbi időpontra. Úgy tűnik, 2021-ben fogják megrendezni. Jelen pillanatban nincs pontos időtábla.
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
2020. április-május
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.
2020. május 20.
Évzáró Közgyűlés
A Közgyűlés kezdete: 2020. május 20.-án 15, 30.
Jelen voltak: a Szervezet tagjai összesen 11 fő.
A Szervezet titkára (v. Molnár János) megállapította, hogy a jelenlévő tagság létszáma nem éri el a
szükséges 50%+1 fő-t, így határozatképtelenség esetén 2020. május 20-án 16,00 órai kezdettel megismételt
Közgyűlést tartunk ugyanott, ugyanezen napirendi pontokkal.
A megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi kérdésekben létszámtól függetlenül határozatképes.
A Szervezet elnöke (Szabovik Zoltán István) 15 óra 35 perckor az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete
közgyűlését bezárta.

A megismételt Közgyűlés kezdete: 2020. május 20.-án 16, 00.
Jelen voltak: a Szervezet tagjai összesen 17 fő.
Első napirendi pont: Határozatképesség megállapítása, tisztségviselők megválasztása, szavazás
Az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezetének 9/2020 KGY határozata.
A közgyűlés egyhangúan elfogadta levezető elnöknek Szabovik Zoltán Istvánt.
Az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezetének 10/2020 KGY határozata.
A közgyűlés egyhangúan elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek v. Molnár Jánost.
Az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezetének 11/2020 KGY határozata.
A közgyűlés egyhangúan elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőinek Szappanos Sándort és Zátroch Mihálynét.
Az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezetének 12/2020 KGY határozata.
A közgyűlés egyhangúan elfogadta a beterjesztett napirendi pontokat.

A második napirendi pont előadójaként a közgyűlés levezető elnöke, Szabovik Zoltán elnök, röviden képes
beszámolót tartott az elmúlt évben végzett munkáról. Értékelte az időszak során végrehajtott programokat,
rendezvényeket. A beszámoló során megköszönte a helyőrség katonai szervezetei jelenlévő parancsnokainak,
képviselőinek, a társ egyesületek elnökeinek és nem utolsósorban a tagságnak a végrehajtott rendezvények
támogatását. A beszámolóból kitűnt, hogy a Szervezet programjait, tevékenységét a közgyűléseken jóváhagyott
tervek alapján szervezte, hajtotta végre. Összességében megállapítható, hogy az elmúlt évben végzett
tevékenység megfelelően szolgálta az Alapszabályban meghatározottakat. A már megvalósított tervek, illetve a
jövőbeni célkitűzések a tagság érdekeit, a jobb hatékonyabb kommunikációt, illetve programok megvalósítását
hivatottak szolgálni.
A Szervezet elnöke beszámolója végén az elnök megköszönte a kapott támogatást az MH 86. Ittebei Kiss József
hadnagy Helikopter Bázis, MH 2. v. Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár, MH 1. Toborzó és
Érdekvédelmi Központ, Szolnok megyei jogú város önkormányzata, MEBSZ, BEOSZ, Damjanich János
Múzeum, Aba-Novák Agóra Kulturális Központ, NEFAG Zrt, NEA, valamint a CVK együttműködő
egyesületeinek és mindazok a személyek, akik adójuk 1%-val vagy egyéni felajánlással támogatták
Szervezetünket.
A harmadik napirendi pont előadójaként v. Molnár János, a Szervezet titkára beszámolt Szervezet 2019. évi
gazdálkodásáról. A beszámoló során kiemelte, hogy a Szervezet számára fontos a tervezett és kiegyensúlyozott
költségvetés. A bevételek emelkedésének köszönhetően, a növekvő rendezvényi kiadások ellenére a kismértékű
aktívummal zártuk az évet, ezt az Önkormányzati támogatás, a NEA elnyert pályázat és a SZJA 1% felajánlás is
segítette.
A tevékenység szerinti éves bevételek és kiadások bemutatása után ismertette a Szervezet egyszerűsített
beszámolóját és közhasznúsági mellékletét (PK 342P).
V. Molnár János megjegyzésként hozzáfűzte, hogy a taglétszám növelése fontos feladat. Továbbra is számítunk
az Önkormányzati támogatásra, a SZJA felajánlásokra és a tagok egyéni felajánlására is.
A negyedik napirendi pontban a Felügyelő Bizottság tagja, Hofgárt György számolt be a bizottság által
végrehajtott ellenőrzés tapasztalatairól. A F.B. az ellenőrzések során hiányosságokat nem tapasztalt, a
Szervezetben az alapszabálynak megfelelő működés tapasztalható, beszámolója végén javasolta a Szervezet
gazdálkodásáról szóló előterjesztés elfogadását.
Az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezetének 13/2020 KGY határozata.
A közgyűlés egyhangúan elfogadta a Szervezet 2019. évi tevékenységéről és a Szervezet 2019. évi
gazdálkodásról szóló beszámolóját.
Ezt követően ismét a Szervezet elnöke következett, aki az ötödik napirendi pont szerint megköszönte Mucsi
János bajtársunknak az eddig végzett munkáját és támogatását, köszöntötte Polgár István bajtársunkat 65.
születésnapja alkalmából.
Ezt követően ismét a Szervezet elnöke következett, aki a hatodik napirendi pontban a 2020. évi
programtervezetet ismertette. A 2020. év fő céljaként a korábbi évek tematika szerint a gyakorlatban bevált
hagyományőrző és kegyeleti, valamint ejtőernyőzést, szervezetünket népszerűsítő tevékenységünk folytatását, a
társ szolnoki szervezetekkel való együttműködést határozta meg. Ezen belül az egészségmegőrzés részeként a
különböző futóprogramok, a toborzás és ejtőernyős népszerűsítése keretében foglakozások, versenyek
szervezése és vezetése az iskolások részére. Hozzá tette, hogy a jelenlegi helyzet miatt számos rendezvény
elmaradt az idei évben, de ha a helyzet normalizálódik, a rendezvényeket megtartjuk. Az elnök kiemelte, hogy
az éves program összeállítása során mindig csak keretprogramokat tervezünk, melyeket a havonta elkészítésre
kerülő programajánlókban pontosít, itt közli majd a részletesebb információkat is. A hírlevelek,
programajánlók, a már bevált rend szerint kerülnek kézbesítésre. Az elmondottakat figyelembe véve kérte a
tagságot, hogy a 2020. évi terveket szavazza meg, felhatalmazva ez által az elnökséget azok szervezésére,
előkészítésére.
A hetedik napirendi pontban a szervezet titkára, v. Molnár János a 2020. évi költségvetés-tervezetet
ismertette. Elmondta, hogy a bevételeket a 2019. évihez hasonlóan továbbra is elsősorban a befolyt tagdíjak és a
tagjaink általi egyéni felajánlások jelentik. A tagdíjbevétel 80 fős létszámmal van számolva, tehát a taglétszám
növelése fontos feladat.
A kiadásaink tervezésénél - az előző évek tapasztalatainak feldolgozásával - figyelembe vettük várható
feladatainkat, illetve a betervezett programok Szervezetünkre háruló költségeit. A 2020 évi bevételek és
kiadások tervezésénél figyelembe kell még venni az országban kialakult helyzetet, a jelentős áremelkedéseket.

Ennek ellenére sikerült a költségvetés tervezet egyenlegét pozitívumra kihozni. Bár ehhez hozzájárult az is,
hogy a vészhelyzet miatt a tervezett programok nagy része elmaradt vagy elmarad. Remélhetőleg a támogatást
adó programok egy megrendezésre kerül a későbbiek folyamán. Ismertetője végén kérte a tagságot a 2020 évi
költségvetés tervezet elfogadására.
Keresztúri László rákérdezett a tervezett egyéb bevételek tartalmára. Molnár János válaszában elmondta, hogy a
korábbi éveknek megfelelően terveztük az egyéb bevételeket, és a hátralevő időben még számítunk rá.
Keresztúri László elfogadta a választ.
Az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezetének 14/2020 KGY határozata.
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Szervezet 2020. évi tevékenységéről, valamint a szervezet 2020. évi
gazdálkodásról szóló tervezetét.
A nyolcadik napirendi pontban v. Molnár János titkár tájékoztatta a közgyűlést, hogy a Szervezetből kilépett
Kiss Antal bajtársunk, Bartos Gyula (1951) több mint egy éve tagdíjat nem fizetett, a megkeresésekre nem
reagált. A elnökség és a közgyűlés 2019-ben tagságát felfüggesztette. Az Elnökség fent nevezett Szervezetből
kizárását javasolja.
Az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezetének 15/2020 KGY határozata.
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta 1 fő, Bartos Gyula Szervezetből kizárását.
A közgyűlésig tagdíjat nem fizetők tagsági viszonyát december 17-ig a közgyűlés határozata alapján nem
függesztjük fel.
Az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezetének 16/2020 KGY határozata.
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy Bacsa Lajos, Cseklán István, Csőke Pál, Gábri László, Gál Lajos,
Horváth Mihály, Lázár Tibor, Molnár Pál, Muri László, Nózsi Sándor, Rédei Róbert, Sárossy Albert, Tóth
József, Vásár Béla tagsági viszonya évvégéig nem kerül felfüggesztésre, és ismételten tagdíjfizetési felszólítást
kapnak.
A kilencedik napirendi pont. Az elnök felkérte a titkárt az SZMSZ változtatásával kapcsolatos ismertetésre.
V. Molnár János felsorolta és bemutatta azokat a pontokat és kiegészítéseket, melyek szükségesek az SZMSZ
módosításához, kiemelve, hogy a törvényi előírások változása, a napi tevékenység folyamatossága, valamint a
kialakult munkarend és a személyi változások miatt kell módosítani.
Szabovik Zoltán levezető elnök, miután kérdés, hozzászólás nem érkezett, kérte a megjelenteket, hogy
szavazzanak arról, hogy a közgyűlés elfogadja-e a Szervezet Szervezeti és Működési Szabályát a felsorolt
módosításokkal és kiegészítésekkel.
Az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezetének 17/2020 KGY határozata.
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Szervezet Szervezeti és Működési Szabályát a felsorolt módosításokkal és
kiegészítésekkel egységes szerkezetben.
A tizedik napirendi pontban az elnök beterjesztette a BEOSZ és a MHS-hez való csatlakozás lehetőségét.
Keresztúri László hozzászólásában kifejtette a BEOSZ-hoz való csatlakozás előnyeit. Az elnök ismertette a
MHS-hez való csatlakozás előnyeit és az eddig végzett előzetes megbeszéléseket.
Az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezetének 18/2020 KGY határozata.
A közgyűlés 16 igen, 1 nem szavazattal megszavazta a BEOSZ-hoz és egyhangúlag megszavazta a MHS-hez
való csatlakozás lehetőségét, felhatalmazva az elnököt a tárgyalásra.
Együttműködési megállapodások újrakötése a szervezeti és személyi változások miatt:
MH 86. Ittebei Kiss József hadnagy Helikopter Bázis, MH 2. v. Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű
Dandár, MH 1. Toborzó és Érdekvédelmi Központ, BEOSZ, Damjanich János Múzeum, Aba-Novák Agóra
Kulturális Központ, NEFAG Zrt,
Az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezetének 19/2020 KGY határozata.
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az együttműködési megállapodások újrakötését.
A tizenegyedik napirendi pontban az elnök először a 2020. évi évfordulóval kapcsolatos teendőkről beszélt.
MEBSZ és Szervezetünk 30 éves évfordulója.
A tervezett és vállalható feladatok előkészítése és végrehajtása érdekében bizottság létrehozása. Tagjai:
Szabovik Zoltán, dr. Lits József, Göbölös Ferenc, Kollár Gábor, Muri László, Szappanos Sándor.

Kiemelt feladat még az Ejtőernyős Honvédelmi Öttusa – Ejtőernyős nap, és egy időszaki, Hüse Károllyal
kapcsolatos kiállítás szervezése.
Elnökünk beszámolt a januári rendkívüli közgyűlést követően Szervezetünk jogállásának rendeződéséről.
Az elmaradt kirándulás jövő évi betervezése ugyanazzal a paraméterekkel.
Elnökünk felhívta a figyelmet közeli rendezvényünkre: a Családi napra, valamint támogatók keresésének
szükségességére.
Mivel további kérdés, javaslat, hozzászólás nem volt a levezető elnök 2020. május 20.-án 17 óra 55 perckor az
Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete közgyűlését bezárta.
Egyéb hírek:
2020. április 27.
A Magyar Honvédség három haderőnemi szemlélőjét léptette elő április 27-én, hétfőn Áder János.

A köztársasági elnök – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – 2020. május 21-i hatállyal vezérőrnaggyá
léptette elő Kilián Nándor dandártábornokot, légierő haderőnemi, Schmidt Zoltán dandártábornokot, logisztika
haderőnemi, valamint Sándor Tamás dandártábornokot, különleges műveleti haderőnemi szemlélőt.
Az előléptetési ünnepségre – a járványügyi intézkedéseknek megfelelően zárt körben került sor – a Sándorpalotában.
Az előléptetési ünnepségen részt vett Szabó István, a Honvédelmi Minisztérium honvédelmi államtitkára,
valamint Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka.
Egyéb hírek:
Szolnoki Törvényszék
Pk.60.048/2010/14. szám
A Szolnoki Törvényszék a Szabovik Zoltán István elnök (5000Szolnok, Csokonai út 32. 3/5.) által képviselt
Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete (5000Szolnok, Táncsics M. út 5-7.) kérelmezőnek a 13. számon
előterjesztett kérelmére, az egyesület nyilvántartott adataiban bekövetkezett változás nyilvántartásba vétele
iránti eljárásában meghozta a következő v é g z é s t :
A törvényszék elrendeli a kérelmező nyilvántartott adataiban bekövetkezett változás nyilvántartásba vételét
az alábbiak szerint:
Az egyesület új képviselői:
Szabovik Zoltán István, elnök
a képviselői megbízás időtartama: 4év
a megbízás megszűnésének időpontja: 2024. január 9.

Göbölös Ferenc, elnökhelyettes
a képviselői megbízás időtartama: 4 év
a megbízás megszűnésének időpontja: 2024. január 9.
A törvényszék ezzel egyidejűleg az egyesület korábban bejegyzett képviselőit a nyilvántartásból törli.
Az alapszabály módosításának időpontja:2020. január 9.
A törvényszék elrendeli jelen végzés közzétételét a bíróságok központi internetes oldalán.
Halálhír:
Viczián Pál bajtársunk egy hetes szenvedés után eltávozott. Temetéséről később intézkednek.

Köszönet!
Köszönjük mindazoknak, akik adójuk 1%-t Szervezetünk részére ajánlották fel.
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.

