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Üdülőink, gyógyhá~aink 
Az elmult korszak alatt a honvédségnek csak kiváltságos 

tagjai jutottak üdülési lehetőségekhez. Ezek azonban heteket, 
sőt :néha hónapokat is a gyógyházakban töltöttek. A felszabadu
lás után a Népi Hadseregünk az MDP. megértő segítségével az 
üdültetést is teljesen átállította a mai szellemnek megfelelően. 

A honvédsé.g az üdültetést saját kezelésében bonyolítja 
le, - eltérőleg a többi dolgozókétól, akiknek a pihenése, nyaral
tatása az Országos Szakszervezeti Tanács feladatát képezi. 
Gyógyházaink kizárólag a honvédség, valamint ezek hozzátar
tozói részére állnak rendelkezésre. 

Most pedig nézzük meg az egyes intézményeket közelebb
ről, melyek télen is igénybevehetők. 

Van magaslati gyógyhélyünk 700 m. mti,gasan a tenger
sziint fölött, vérszegénység, kimerültségi állapot, pajzsmirigy
túltengés és légzőszervi megbetegedések gyógyítására. Egész 
évben üzemben van. Van honvéd orvosa és politikai tisztje .. \1eg
közelíthető Budapestről közvetlen autobusszal és vasuton. 

Van szénsavas fürdőnk a szívbetegek részére. A gyógy
ház egy fenyves ősparkban fekszik. Van honvéd orvosa és politi
kai tisztje. Megközelíthető vasuton. Egész évben üzemben \·an. 
A gyógytelep dombon fekszik, mögötte hegyek vannak és így 
kirándulási lehetőséget is nyujt. 

Van két gyógyházunk, az e.gyik világhírű gyógyfürdő tele
pén. Reumatikus megbetegedések gyógyítására szolgál. Egész 
éven üzemben van. A gyógykezelés télen a gyógyház alagsorá
ban berendezett gyó,zyfürdőben történik, nyáron pedig egy gép
kocsi áll a betegek rendelkezésére, amelye,n a gyógyfürdőbe szál
lítás történik. Van honvéd orvosa. Megközelíthető vasuton. 

Vari üdülőnk a Margitszigeten, melynek feladata, hogy a 
Budapesten szolgálatot teljesítő bajtársak részére szolgálatmen
tes időbein felfrissülésre és szórakozásra szolgáljon (tenisz. csó
nak, asztali tenisz). Az ide történő beutalást közvetlenül az osz
tálytól kell kérni. . 

A többi gyógyház és ezen üdülő közötti különbség az, 
ho,gy az utóbbi ellátást nem tud nyujtani. Csak vacsorát, hideg 
estebédet és italokat szolgál ki kívánatra. 

Van még Budapesten két napközi otthonunk 50-50 iérő
hellyel, ahol a Budapesten szolgálatot teljesítő honvédségi dol
gozók 6 éven aluli gyermekei nyernek elhelyezést a munkaidő 
alatt és megfelelő élelmezést is kapnak. 
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A vezetés a honvédség sorlegénységének üdültetéséről is 
gondoskodott. 

, A gyógyházakba a beutalás a következő elvek szerint tör
ténik. Az összférőhelyek a magasabb parancsnoksá,gok között 
fel lettek osztva - figyelemmel az igényjogosultak létszámára. 
A felosztást az tette szükségessé, hogy módot adjunk az egyes 
parancsnokságoknak annak elbírálására, hogy érdem és igaz
ságosság elve szerint kiket' hozinak javaslatba. Altalában leszö
gezhetjük, hogy a honvédsé,g minden hivatásos, kinevezett és 
szerződéses alkalmazottja, valamint családi pótlékra igényjogo
sult hozzátartozóinak igénye van évente három heti üdülésre. A 
beutalási kérvényeket a parancsnoki záradékon kívül ellátó sza
kaszparancsnoki záradékkal is el kell látni, melyből világosan 
kitűnik, hogy a kérvényezőnek mennyi a havi összilletménye. 
Külön kell feltüntetni, hogy hány gyermek után részesül családi 
pótlékban. A H Nl. az ellátási díjakat a szociális követemények
nek megfelelően progresszív alapon állapította meg és pedig oly 
formában, hogy a kisfizetésűek alacsonyabb, a nagyobb fizeté
sűek magasabb térítést fizetnek. A térítési díj naponként és sze
mélyenként 4 Ft-nál kezdődik és 14 .Ft-nál végződik. A 10 éven 
aluli gyermek térítési díj a a családfő térítési díjának 50 %-a. 

A gyermeknyaraltatás térítési díja 2 Ft-nál kezdőlik és 
6 Ft-nál végződik. Az egész ,éven át nyitva levő gyógyházakba 
3 éven aluli gyermek nem utalható be. 

A szociális gondoskodás nagy lépést tesz előre a legkö
zelebbi jövőben, mert azon honvédség'i dolgozók, akik szorosan 
vett kórházi ápolást már nem igényelnek, de megerősödésük 
érdekében utókezelésre szükségük van, be lesznek utalva egyik 
gyógyházunkba - térítés nélkül - és az itt eltöltött idő az évi 
kiszabatba nem számít bele. Ugyancsak módot nyujtunk arra, 
hogy a szolgálat teljesítése közben leromlott egészségű bajtár
sak az orvos, valamint a parancsnok javaslata alapján szintén 
beutalást nyerjenek. 

Népi demokráciánk fokozott gondoskodását és életszín
vonalunk emelését bizonyítja gyó,gyházaink befogadóképességé
nek rohamos emelkedése is. 

Ha a mult rendszert és a mai helyzetet összehasonlítjuk, 
világosan kitűnik, hogy milyen hatalmas szociális juttatásban 
részesíti Népi Demokráciánk az üdülni vágyó dolgozókat. 

A munkásosztály vezető szerepe a gyógyházak vonalá,n 
is kidomborodik, mert jelenleg a gyógyházvezetőink 80 % -a mun
káskáder. Feladataik ellátásában segítségére van az ugyancsak 
munkáskáder gondnok•nő és a szakdol,gok segédközege, a gaz-
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dászati tiszthelyettes. A beutaltak politikai neveléséről, ahol 
politikai tiszt rendszeresítve nincs, a vezető útján történt gon
doskodás. 

Az üdültetési gondoskodás kiszélesedett abba,n az irány
ban is, hogy csereüdültetést kívánunk létesíteni lengyel-magY,ar 
és cseh-magyar vonalon, mely esetben alkalmunk lesz beuta
lást eszközölni 1000 m-1nél magasabban fekvő hegyekbe is. 
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