Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége
Budapesti Szervezete
1143 Budapest, Stefánia út 34.
: Bp. 1081 Kiss József u.5 III/37.
: 303-8618, 06-20-218-5271
E-mail: patuzzia286@gmail.com
Adószám: 181 82147-1-43
OTP bankszámlaszámunk: 11709002-20129934

A MEBSZ programjain szívesen látunk minden érdeklődőt!
Kérjük a tagtársakat a 2015. évre szóló tagdíjat mely ez évben is minimum 2.000 forint - vagy ki
mennyit tud és hajlandó erre áldozni támogatva tevékenységünket - idejében fizessék be.

Kegyeleti hírek
INFO. ?????????????????????????????????????????????????

† Andrássy Gyula ny tűzoltó százados, Ejtőernyős oktató sporttársunk, bajtársunk,
2015. március 16-án, hétfőn, súlyos betegségben, 69 éves korában elhunyt.
Búcsúztatása; 2015. március 30-án 11órakor lesz a Budapest, XIV., Róna utca 201-ben található Búcsúztató Teremben.
"Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni.
Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett.
Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek."

Család kérése; miután a teremben virágot, koszorút nem lehet hagyni, kérem, ne hozzatok.
Andrássy Gyuláné Magdi: magdiandrasy@gmail.com
Telefon; +36-30-2079300

Fotók: archívum

Emlékezetes pillanatok!
† Andrássy Gyula ejtőernyős sporttársunk a tagszervezetünk rendezvényein hozzászólásával tevékenyen hozzájárult Szövetségünk munkájához.
A Magyar Szabadság Napja rendezvényen, 2014. június 30-án, vasárnap a Gödöllői repülőtéren, a megemlékezést Andrássy Gyula ejtőernyős bajtársunk mondta el, a Rácz Ede sporttársunk emlékszobra előtt, aki 2000.
június 24-én a Szabadság napi rendezvényre történő ejtőernyős ugrás közben hunyt el.
MEBSZ Budapesti tagszervezet 2015. márciusi rendkívüli hírlevele

1

2
Moskál Péter & Andrássy Gyula & Berke Aladár

Répási Mária Julia & Andrássy Gyula
Pillanatképek
Fotók: Fehér Miklós
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Strancz László Győr, szakosztályvezető, Ejtőernyős oktató Nekrológja;
MEGEMLÉKEZÉS
†Andrássy Gyula volt Győri ejtőernyős klubtagunk halálának bekövetkezése alkalmával.
Megdöbbentett minket a szomorú hír gyula halálától, amely még bőven ráért volna. Gyula a győri klubban kezdte el ejtőernyős tevékenységét 1964-ben lelkesen vette ki a munkából a részét mindig. Aktív
résztvevője volt a klub munkájában mindig lehetett számítani rá. Kezdeményező volt mindig kivette a részét a repülőtéri tevékenységből is.
Akkor, amikor Győrött megszűnt a repülőtér ezért ideiglenesen a
szombathelyi repülőtérre keltet gyakorlati képzésre átjárni ezekben is
segített a kezdők szervezésében, hogy jól felkészüljenek az ugrások
végrehajtására. Gyula nem volt rest akármikor a klub munkát segíteni. 3
Amikor segédoktatói szakszolgálati engedélyt szerzett felelősség telhessen vette ki a részét a kezdők oktatásában is. Minden vasárnapját a
repülőklubban és a repülőtéren töltötte, megragadott minden lehetőséget hogy gépbe szállhasson. A fiatal
ejtőernyősök példaképe volt. Az iskolai tanulmányait sem hanyagolta el, megtalálta az egyensúlyt a tanulás és a
sport között. A Győri klub mikor klubhelyiséget épített a városközpontban sokat segített annak építésében, és
a később oktatta a fiatal kezdő ejtőernyősöket a klubban.
Sokszor vett részt a Döbrentei várnapokon bemutató ugrásokon, repülő napokon sokat tett az ejtőernyőzés
népszerűsítéséért. Amikor később a győri klub ejtőernyős szakosztály vezetője lett, szinte fáradságot nem ismerve szervezte a szakosztály kiképzési és sport tevékenységét.
Az életét a házasság kötéskor változtatta meg, mert a tűzoltói képesítése Budapestre szólította, így ott alakította ki magának és családjának a megélhetését. Budapestre költözés azonban nem tántorította el az ejtőernyőzéstől, a BHG klubban Both Lajosnál folytatta a további munkát. Különböző rendezvényeken továbbra is
találkoztunk egymással, köztudottan végezte a rábízott feladatokat.
Gyula a Győri Klub ejtőernyősei soha nem felejtenek, el megőrizek téged emlékezetükben Strancz László.
A Győri ejtőernyősök egész tábora együtt érez a család fájdalmával.
Győr, 2o15. március. 19.
NYUGODJ BÉKÉBEN!

KÉK EGET!
Az elhunyt bajtársaknak!
HÍRCSATORNÁNK
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. Illetve Akinek megváltozott
az e-mail címe az is idejében jelezze felém, mert minden alkalommal 10-20 címről visszajön a hírlevél ilyenolyan automatikus üzenettel megszűnt e-mail postafiók, a felhasználó jelenleg nem elérhető, vagy éppen
spamnek nézte a rendszer a hírlevelet.
Továbbra is várunk minden olyan ejtőernyős történetet, fényképet és egyéb olyan anyagot, amit a tagság szeretne megosztani, közzétenni, kérem, juttassátok el hozzám, feher.m@t-online.hu vagy hozzátok el a klubnapra, hogy a hírlevelünkben meg tudjuk jelentetni, tájékoztatni a többi bajtársunkat is.
A hírlevél készítői ezúton is köszönik, hogy most is figyelmesen végigolvastad hírlevelünket
A hírlevél felelős szerkesztője: MEBSZ Budapesti tagszervezet vezetősége
A hírlevelet összeállította: Fehér Miklós sajtóreferens
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