Tesfünk edzé·sével nemcsak a irté�hiÍléses' b_etegségek ellért
leszünk védettek, hanérri ellenálló eróinknek i1y tudatos, terv
szerű növelé_sével képessé tesszük magunkat a harc fáradalmai•
nak elviselésére is.

5: Az időszakos orvosi vizsgálatokon mindenkinek részt kell venni.

Ez a vizsgálat jó egészségünk ellenőrzését, a betegségek
megelőzését szofgálj a.
Az elrendelt védőoltások alól magát senki ki ne vonja,
1nert ezek magunk és bajtársaink egészségét a járványos fertőző
betegségek ellen hathatósan védik.
6. Az or:vos, eü. 1 személyzet, egészségőrök, e!őlj áró,
parancsnokainknak az egeszségvédelemre vonatkozó utasításait
minden bajtársnak meg. kell szívlehi.ie és parancsait marádék
talanul következetesen_ végre ¼ell _najtania: ·
A közösség egészségvédelme csak akkor eredményes, ha·
·a cs.<1pat minden tagja átérzi az egészségvédelefur� vonatkozó·
'szabályok, utasítások, parancsok szükségességét, jelentőségét és.
azoknak magát öntud_atos készséggel aláveti.
.
önmaga, bajtársai, az egész néphadsereg ellen vét. az a
b_ajtárs, aki nemtörődöm, hanyag és nem tartja be az eü. óvo.
1 endszabályokat.
Dr. Németh Elemér o. alezredes.
Hogyall, goridoskodik tagjainak
üdüleséről a néphadsereg?
· honvédségnek is voltak
Kezdjük talán azzal, hogy a r gi.
gyógyházai_, üdülőhelyei. Ezekeh a 1• lyeken fo!yt is üdültetés,
ami abban állt, hogy a tisztikar,. ille ve még ·azon belül is egy
jól helyezkedő réteg,
személyileg általáhan mindig ugyan
azok - élvezte· is azt az áld'ást, amit az egész honvédség jóléU
alapj ái:iak tulajdonát képezo gyógyhelyek nyujfottak.
Ez a helyzet ma m�r' gyökerestn megváltozott. A honvéd
ség e' téren sem· maradt le az általános politikai fojlődéstől· és
az ebből adódó természetes követelményeknek · immár' rparadék-
talanul megfelel;
Nemcsak jogot, de lehetőséget is ad a honvédség összes. .
dolgozóinak ahhoz, hogy maguk és családtagjaik évente 3 hétig
üdüljenek bármelyik honvéd gyógyházban, illetve üdülőhelyen_ ,
,e._
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rendfokozat szerint meg~llapítotf fs ,így a jövedelemhez igazodó, ig€n méltányos térítési díjak biztosítják i1zt, hogy a megadott joggal és ,lehetőséggel valóban mjnden dólgózó élhessen Is.
•
Bár természetes, mert a néphadsereg. szeHernéböl folyik,
mégsem érezzük szükségtelennek hangsúlyozni, hogy a rendfokozat csak a tédtésL díjra hat ki, d-e nem az elhelyezés és el,látás . minőségére, ami mindenkinél egyforma! Kivételt csak az
:Orvösi rendelet szerint erre rászorulók diétás --étkeztetésénél te:
szünk és ezt a. lehetőséghez képest nyujtani is igyekszünk.
üdülőink és gy9gyházaink hegyvidékeken, a Balaton menten és a nyugati erdős, hegyes ,vidéken feküsznek, tehát minden
igény kielégítésére alkalmasak.
A nem kórházi ápolást igénylő tüdőbetegek számara
Balatonfüreden, reumátikus bántalmakban szenvedők részér~
Hévizen tartunk fernn üdülőket
.
A Balaton partján mindezeken, felül csapatüdü-lőket létesí-:
. 1ettünk, ahol a mindenkori sorle'g énység élvezheti a hely nyuj~
tott-a fürdési, sportolási €S szórakozási lehetőségeket, - teljesen
díjtalanul.
Lényeges rés~e az általános szociális programnak a gyermekekről · való gondoskodás. · A szaporodó napközi otthonok
szerető légköre és anyagi ellátottsága a gyermekek testi és .lelki
-elő.rehaládását és a dolgozó szülők gondjainak döntő mérvű
csökkentését egyaránt szolg.álja. A gyermekét okosan szerető
szülő ezenkívül .4 heti nyaralásra is elküldheti _féltve őrzött kincsét gyermeküdülőinkbe, .ahol a gyermek mindent megkap, amit
csak egészséges testi és szellemi fejlődése megkíván s amit a
legtöbb dolgozó ~zülő még akkor sem nyujtha:tna, ha saját pihenését teljesen feláldozná ennek érdekében.
· A Büdapesten szolgáló bajtársak szolgálatrnentes id~jének kelle.mes és hasznos eltöltésére szolgál .margitsiigeti otfhónunk, ahol fürö<;l.ni, napozni, evezni, teniszezni, táncolni s nem
utolsó sorban siép és egészséges környezetben olvásni és beszélgetni lehet. MJnd€zt pedig úgy, hogy ez komoly anyagi megterhelést nem jelent
A következő számokban részletesen fogjuk ismertetni az
egyes üdülők_et és gyógyházakat, valamint a rendfokozatok szednti térítési díjakat.
·
Afcsf. 2. e. oszt.
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