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Az UEP 2019 májusi kongresszusán döntöttek arról, hogy a nemzeti
tagszervezetek közötti jobb információ megosztás érdeklben évente két
alkalommal a tagszervezetek életéről szóló elektronikus magazint adnak ki. Az
első szám – olasz szerkesztésben - március végére készült el és öt
bajtársi/veterán szervezet küldött cikkeket, amelyek tartalmukat és terjedelmüket
illetően igen eltérőek.
Spanyolország – FENASVPE
Az ország katonai ejtőernyőzésének rövid összefoglalójával indul a cikk és szól
az ejtőernyős alakulatok külföldi alkalmazásairól pl. Irak, Libanon, Afganisztán,
Koszovó, Bosznia-Hercegovina.
A cikk második része a veterán szervezet 1991-es létrejöttétől kezdve történeti
áttekintést ad, megemlítve azt, hogy két évente országos veterán ejtőernyős
találkozót tartanak és eddig két alkalommal – 2002, 2012 – az UEP ejtőernyős
versenyének és kongresszusának házigazdási voltak.
Portugália – UPP
Az országos szervezetet 1993-ban alakította hét ejtőernyős veterán egyesület
most 13 tagszervezetük van mintegy 3000 fővel. Az UEP háromszor tartotta
kongresszusát Portugáliában (1994, 2006. 2016) és háromszor szervezték meg
az ejtőernyős versenyt: 2006, 2016 és 2019.
A cikk második részében az alapszabályukból idézik a szervezet főbb céljait,
feladatait.
Lengyelország – ZPE
Az egykori és jelenleg is aktív katonai ejtőernyősöket – mintegy 2000 fő 22
tagszervezeteben – fogja össze az 1989-ben alakult ZPS, amelynek rendszeres
kiadványa „Ejtőernyős” is van. Az ejtőernyősök napja szeptember 23, amikor arra
emlékeznek, hogy 1941-ben emigrációban (Skóciában) megalakult az Önálló
Ejtőernyős Dandár.
Az UEP kongresszusát és ejőpernyős versenyét eddig két alkalommal
szervezeték meg: 2001-ben és 2010-ben.
Franciaország – UNP
Egy 2018-ban megjelent írás „Hat hónap Kapisában...tíz évvel ezelőtt”
utánközlése a francia hozzájárulás a magazinhoz. Az afganisztáni Kapisa
tartományban működő francai zászlóalj egykori ejtőernyős parancsnoka – most
már nyugalmazott tábornok – emlékezik vissza a 2008 június-december közötti
időszakra.

Olaszország – ANPd’L
A magazin leghosszabb cikke az olaszoké, melyben igen részletesen szólnak
2019. évi tevékenységükről, melyet számos kép illusztrál. A régiós
tagszervezetek (összesen 134) rendezvényeinek többségét a megemlékezések
teszik ki, melynek érdekessége, hogy a II. világháborúban az olasz ejtőernyősök
a Szövetségesek és a németek pl. El-Alamein oldalán is harcoltak.
A nemzetközi tevékenységek között beszámolnak az UEP XXIX.
Kongresszusáról, melyet Franciaországban, Cannesben tartottak. Hírt adnak a
Porugália által megrendezett UEP ejtőernyős versenyről, megnevezve a
résztvevő országokat, közötte hazánkat is, és nem elfelejtve, hogy az egyéni és
csapat első helyet is ők, a Carabinieri 1. ejtőernyős ezred aktív katonái nyerték.
Külön részt szentelnek a Szerbiában, Belgrádban rendezett „Balkáni barátsági
ugrásnak” , melynek során az olasz delegáció találkozott Jovan Csulibrk-el az
ortodox „repülő püspökkel”, aki ez alkalommal is ugrott. Írnak az oroszországi
Dagesztánban rendezett célbaugró versenyről, melyen négy fős delegációval
csapattal vettek részt.

A magazin hátsó borító lapján az UEP 1982 áprilisi, francia nyelvű alapító okirata
látható.
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