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BEVEZETŐ  

Szocialista hazánk érdekei megkövetelik, hogy a mai fi-

atalok olyan nevelésben részesüljenek, amelynek segitsé,ével 

vállalják és végre tudják hajtatni a tanulás, az építés, a mui.-

ka minden feladatát, de ha úgy szUkséges - fegyverrel a kézben 

képesek megvédeni hazájukat, az elért eredményeket, vívmányokat. 

Eindez nagy  felelősséget ró mindazon szerveire és személyekre, 

amelyek ás akik a felnövekvő generáció nevelésével foglalkoznak. 

Elengedhetetlenül szükséges, hogy vár az általános iskolá-

ban megkezdjük az életkori sajátosságoknak megfelelő hazafias 

ás honvédelmi nevelést, megteremtsiik az alapot, előképzést. 

A gyermekmozgalom sajátos helyet foglal el azon tömegszer-

vezetek és szervek között, amelyek az ifjúság nevelésével fog. 

lalkoznak. A jerr.;ekek általános iskolás korukban a leginkább 

fogékonyak és érdeklődök. Tekintélyes részlik uttörő, ez által 

a tanitási órán kívül is mód nyilik a gyermekek hazafias szel-

lemének atakitására, befolyásolására. Ez a sajátosság még hat-

ványozza agy. uttörőszervezet felelősségét a honvédelmi nevelésben. 

Ha az iskola és az uttörő mozgalom ilyen nar hatású, 

vajon a nevelési gyakorlat a társadalom által támasztott igények 

me,gvalösitásának irányába halad-e, s van-e elő relépés, számba--

vehető eredményi A kérdés felvetődésénél számolnunk kell azzal, 

hogy a ránk bizitt if júság :::ilyen mértékben akar és milyen 

mértékben képes szocialista hazánk felemelkedéséért tevékeny-

kedni, mennyire érzi sajátjának ás valós feladatnak a szocializ- 



r::us védelmét, eg szerabben megfogralnazvas mi van a fejekben és 

a szivehben. 

A szocializmus épitése ős védelme egymást kölcsönösen 

feltételező feladat. 

Nem nélk ►ill ő^_heti az érzelmi kötődést, az értelmi ragasz-

kodást, -• azt az akaratot, elhatározást, amihez értelme, ér-

zelne húzza, azért cselekszik is, tevékenykedik is. S ez a 

tevékenyséú .Kétoldalút épitő és védő egyaránt. 

A honvédelmi nevelés tartalma közvetlen függvénye az 

általános történelmi helyzet alakulásának. Vil&_,osan hell lát-

ni a világméretü osztályharc jelenlegi állását, a békés egymás 

mellett élés elvét és gyakorlatát, a nemzetközi likon folyó 

gazdasági, kulturális és eszmei harcot a társadalmi haladás 

és reakció erői között. 

Ifjúságunk részére e küzdelemben nem közömbös,  hogy mi-

lyen mélyen_ éli át a ráháruló kötelezettséget. A szocializmus 

rendrzerftől idegen a háború, hiszen a szocialista társadalom 

erőinek t,yerapodása csak békés körülmények között oldható 

meg. A ránk kényszeritett háborus feszültséggel, az agresszió 

különböző formáival azonban számolnunk kell, a háborús úszi-

tásra csakis a szocializmus hazai ős nemzetközi erőinek ál-

landó növelésével válaszolhatunk. 

A fiatalok bevonulás. kora 18 év. Igy a honvédelmi kö-

telezettség közvetlenül az iskolára épül. A katonai szolgá-

lat időtartama 18 hónap, és a bevonuló fiataloknak ;gyorsab-

ban kell katonává válniuk, feladatokat ellátniuk. Képessé 

kell tenni Őket a bonyolult technika elsajátitásáre, tehát 



uen csak fiz ikaila_;, hanem szellemileg is fel kell késziteni 

Őket. Ez követelmény, ezért kell összehangolni az alkalmazott 

módszereket, nevelési eljárásokat. 

A honvédelmi nevelés tartalma - körvonalaiban - nem is-

meretlen a pedagógusok előtt. A szakfolyóiratok, szaklapok 

hasábjain számos tanulmány, cikk jelent meg erről. Ezek azon-

ban nem törekedhettek a honvédelmi nevelés tartaksának és mód-

szereinek komplex kifejtésére, mindössze a szocialista hazafi-

ság és a honvédelem összefüggését, valamint a honvédelmi neve-

lés egy-egy lehetőségeit taglalták. 

A honvédelmi nevelőmunka komplex össztársadalmi feladat. 

kegvaiósitása az iskola, a gyermekmozgalom és fegyveres tee- 

ttuet kapcsolatán alapszik. 

A pedagógus személyes példája, őszinte hazaszeretete, lelke-

sedése fontos záloga a hazafixára nevelésnek, a  honvédelmi  

feladatokra történő felkészitésnek. A  pedagógus  zegĝyózódése, 

hite és lelkesedése ugyanúgy átragad tanitványaira, mint a 

gonoszság és embertelenség elleni ,;yiilölete. Meggy& Ődésünk 

szerint a szocialista szellemben történő nevelés éppen úgy nem 

nélkülözheti az értelmi ős érzelmi ráhatások céltudatos alkal-

mazását, mint  ahogyan az érzelmileg átélt és elfogadott isme-

reteknek is a tanulók tevékenységében kell megnyil'ánulnia. 



I. A HONVÉDELMI NEVELÉS  HELYE A NEVELÉS RENDSZERÉBEN  

1.  isziliipSzet  formálódása  

A hazafiság, internacionalizmus és honvédelmi nevelés 

kérdéskörénél érintenünk kell a világnézeti nevelés tartalmi  

elemeit is, illetve abból kell kiindulnunk. Neveléselméleti 

szakembereink a világnézeti nevelésnek más-más szerepet tur- 

lajdonitanak a nevelés fő  eladatainak rendszerében. 

Abban  azonban mindannyian megegyeznek, hogy a világné-

zet formálása  alapvető  kérdése a szocialista pedagógiának. 

Az általános iskola kulcsazerepü a világnézet megalapozásá-

ban.  Néhány lényeges szempontot emeliink ki,  arra a kérdésre 

keresve a választ, hogy hogyan, miként alapozza meg az álta-

lános iskola a világnézetet, s ho,:yan kapcsolódnak mindezek 

a hazafisági; és honvédelem tartalmi kérdéseihez. 

" A világnézeten a világról, az embert  környező termé-

szeti és társadalmi jelenségekről és magáról az  emberről al-

kotott legegyetemesebb nézetek, elképzelések rendszerét ért-

jak."/ Ágoston, Neveléselmélet, Tankönyvkiadó Bp, 197o. 171.o./ 

Ez a definició az ismeretcentrikus megközelitést sugallná, 

de a " nézetek rendszere " ettől többet mond. Mégpedig azt, 

hogy a világnézet nem csupán ismeret, de magában foglalja 

- a kialakulás folyamatában, és későbbi hatásában - a való-

sághoz füzŐdó ayct iv, cselekvő kapcsolatot ,  a tevékenységet 

és magatartást is. A világnózet test eszmerendszer, amely 

meggyózódéssé vált, ugyanakkor a későbbi ismeretszerzés ős 

tevékenység vezérlő motivuma is. Kialakulása folyamat, s ebben 



a folyamatban a következő tényezők játszanak döntő szerepets 

- az egyéni / személyiségbeli-lényegi / sajátosságok, 

- a mikro és makrokulture hatásai, 

- a céltudatos nevelés, képzés. 

Bár a nevelóselaileti szakemberek a nevelési ffi felma-

tok megállapitása során külön területként e 1itik, a tartalmi 

elemzéskor azonban kiderül, hogy egyikük seri tekinti külön-

álló feladatnak, hanem a nevelési-oktatási folyamat mindig 

jelen  levő,  domináns elemének. Tehát a világnézet formálása 

a nevelés folyamatában nem különül el, hanem az iskolai munka 

során a nevelő-oktató tevékenység egészét átható szintetizáló 

elv , amely meghatározza a nevelés-oktatás tartalmát, módsze-

rest és eszközeit is. 

A szocialista iskolarendszer a dialektikus és történelmi 

materialista világnézet alapján neveli a tanulókat. A világ-

nézet kialakitásának alapfeltétele, hogy e tanulók iga;. isme-

reteket szerezzenek a természetről és a társadalomról, s meg 

szerzett tudásuk birtokában alakuló nézeteik összefüggőseiben, 

változásaiban, fejlődésében lássák a valósgot. 

A világeszet kialakulása folyamat, amely sematikusan 

a következő fő szakaszokkal irható les 

- ismeretszerzés, 

- nézet, 

- meggyőződés, 

- világnézet. 

Az ismeretek forrása a saját, közvetlen, egyéni tapasz- 



talás, valamint a tantárgyak, tanórán és iskolán kiviili szer-

vezeti formák és információk által közvetitett tartalom.  

Az el sa ját itott ismeretek a  természeti, társadalmi t örvény- 

szeriiségek alapján nézetekké rendezödnek. A nézet állásfo gla- 

lóst is tartalmaz, -L-. yis á vili; jelenségeihez kapcsolódó 

szubjektiv és értékelő viszonyt. A meggyőződés fejlett gondol-

kodást, valamint a nézetek tudományosan igazolt rendszerével 

való érzelmi azonosulást jelent. 

A világnézet mindezekre épülő tudatos tevékenység és 

magtartás. A leirt szakaszok négy lépésekben vázolják a fo-

lyamatot. Ezek a szakaszok nem kiilönithetók el élesen egymás-

tól. Ahhoz, hogy a tanuló egy  következő szinthez jusson a 

világnézet formálódásában, nem szükséges - sőt nem is lehet-

séges-, hogy az előzőben teljesen tájékozott le g yen. Nem le-

het  egyik megelőző  szakasz abszolut teljességéről beszélni, 

hiszen as síberi fejlődés sem szakaszokkal lezárt, a szakaszo-

lás  mindig teleti konstrukció a könnyebb érthetősé kedvé--

ért. Az egesz emberi élet B or in bővülnek ismereteink, a tevé-

kenységek szélesedésével nó a tapasztalási lehetőségek köre 

is, s ezáltal a nézetek és maga a világnézet is alakul, for-

málódik, teljesebb lesz. Az  egyes  szakaszokat nem lehet élet-

korhoz kötni, csak az egyes életkori jellemzőkről, általános 

szabályszerüségekról beszélhetünk. Miután a tanulók fejlődé-

sének megvannak az általánosan jellemző életkori sajátosságai 

- mint minden nevelési-oktatási feladatnál - a világnézet ala- 



pozása esetében is a feladatokat az életkori jellemzőkhöz kell 

alakitani, annak tudatában kell meghatározni. 

Tehát a világnézet kialakulása folyamat, és e folyamat 

során az eges szakaszok tartalmi jellemzői egymásra épülnek, 

ugyanakkor  elryiittélnek. A felnőtt ember világnézetében e piitte-

sen jelen van az ismeretszerzés, a nőzetté formálódás, valamint 

a meggyőződéssé kovácsolódás / stabilizálódási. 

a./ Az általános iskola világnézeti nevelésének feladatai 

is jellemző sajátosságai.  

Az általános iskola feladata a dialektikus és történelmi 

materialista világnézet :.ealapozása. Ebben a tanitási 6ra mindig 

is központi tényező volt és az is:arad. Az iskolaközösség éle-

te az ismeretek, tapasztalatok gyakorlásának tevékenységi for-

máit kell hogy biztos it sa. Az ismeretszerzés - tapes s t alás - 

feldolgozás - gyakorlás - tevékenység során alakul a világról 

alkotott kép. A világnézet alapozása számos elemet foglal ma-

gában - ismeretszerzés, rendezés, rendszerezés, elemzés - benne 

domináns helyzetis az ismereteknek törvények, tudományok által 

történő igazolása, s mindezeknek valamely tevékenyséfien tör-

ténő gyakorlása ős alkalmazása. 

Az általános iskolás korosztálynál csak a világnézet ala-

pozásáról beszélhetünk. Életkori sajátosságaiból adódóan ez a 

korosztály még nej: rendelkezhet kialakult világnézettel. Az 

általános iskola nevelési-oktatási terve meghatározza, houy 



milyen szintű világnézeti alapokkal kell rendelkeznie a nyol-

cadik osztályt végzett tanulóknak. 

Hangsúlyozza, hogy a fejlett szocialista társadalmi rend lehet 

az a kiindulópont, amelyről a feladatokat megfogalmazzuk. Kiemel-

jdk azokat a lényegi követelményeket, amelyeket a terv témánk-

kal kapcsolatban  előir. 

b./ Az 1978-as általános iskolai nevelési és oktatási terv 

által meghatározott feladatok.  

Az eges tanulók személyisége fejlettségi szintjéről szól-

va a nevelési és oktatási terv előirjas "formálódjék marxista-

leninista világnézeti meayőződése. Lássa az összefü,ést a  vi-

lágnézet ős a szocialista társadalom épitése között, értse a 

világnézeti harc lényegét, font os ságit ... 121.o./ " Tudja, ho_ -y 

a természet és a társadalom fejlődése meghatározott törvények 

szerint e gy végbe és az ember képes e törvények ismeretében az 

őt köriilvevó valóságot a saját javára megváltoztatni. Ismerje az 

idealista, vallásos világnézet lényegét, gyökereit, és meggyő-

ződéssel képviselje ezzel szemben materialista, ateista állás-

pontját..." / 22.o./ " A gyakorlatban is tegyen meg minden tőle 

telhetőt a társadalom érdekében..." / 22.o./ " A szocialista 

hazafisá~: ős a proletár internacionalizmus hassa át erkölcsi 

arculatét, magatartását..." /22.o./ " Hazájához fűzze sokrét 

érzelem..." / 22.o./ " Vegyen részt a honvédelmi előképzésben, 

törekkedjék követelményeinek maradéktalan teljesitésére. Tudja, 

hogy a honvédelmi kötelezettség a szocialista állampolgár eselek- 

Az általános iskolai nevelés és oktatás terve. OH. 1978. 
III. kötet. 
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vő hazaszeretetének fontos feladata és megnyilvánulása, érzelmileg 

is azonosuljon a honvédelem iigrével" / 22.o./ " Kövesse figyelem-

mel és becsiilje meg a tókés és fejlődő országokban a munkásosztály, 

a dolgozó nép harcát, forradalmait, a nemzeti felszabaditó küz-

delmeket, érezzen együtt azokkal." / 22.o./ 

E kiemelések lényeges elemének tartjuk, ho,y mindezen 

feladatok az általános iskola céljában L.egfogalmazott "ismeret - 

világnézet - magatartás " egységében valósuljanak meg. Az új ne-

velési-oktatási terv is hangsúlyozza a tevékenységben / magatar-

tás / realiz€ilt ismeretek fo itoesí át. Csak az a véleuéuy 

ismeret / tekinthető valósiiak, őszintének, amely a  gyakorlati 

cselekvésekben is megnyilvánul. A tevékenységközpontú értelme-

zés a marxista filozófia és pedagógia kiinduló pontja - amennyi-

ben a személyiséget, mint öntevékenységek rendszerét értelmezi. 

Az öntevékenység fogalmában benne foglalt a belsővé válás, vala-

mint a l ilső ;:ermászeti és társadalmi kényszer tagadása. A rend-

szer pedig a folyamatjelleget hangsúlyozza, vagyis  a tevékeny-

ségek - melyek tükrözik a feladatok megoldásának szinvonalát - 

folyamatukban elemezhetők. Egyetlenegy  fo rma, akció sem szakit-

ható ki és értelmezhető önmagában, csak környezetével együtt. 

Ebből következően az általános iskola e feladatokat csak 

akkor valósitja meg, ha ezeknek a követelményeknek a teljesités 

szintje is megfelel. Erinek a szintnek az elérésében minden szer-

vezeti és tevékenységi forma sajátos szerepet kap. Ha bármelyik 

nem tölti be feladatát a nézetek rendszerében hiányok keletkez- 

áz általános iskolai nevelés és oktatás terve. OK. 1978. 
III.kötet. 
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nek, amelyek akadályává válnak az egységes világkép létrejötté-

nek. Ha az alapok hiányosak, akkor az eklektikus halmaL,ból 

sohasem lesz me*Szódés. A tudomán yos tényismeret, fejlett 

gondolkodás, lényeglátás megtanitása a világnézet formálásá-

nak alapkövei. Ez a verbális szint azonban csak alap lehet, 

mely i_;ényli a jelenlegi társadalmi gyakorlattal való össze-

vetést is. Az ismeretek szerepe tehát eszközjellegit, segitenek 

abban, hogy a tanulók viszonyítani tud ják társadalmunkat és 

benne saját egyéni életüket a világhoz, a történelem eseménye-

ihez. A verbális szint mögUtt az általános iskolában tanitott 

minden egyes tudomány alapjai épp úgy felfedezhetők, mint az 

egyes ismeretanyagok feld.ol,-ozásának módja, mikéntje. 

c./ A világnézet, meggyőződés és nézetek szere a min-

dennapok gyakorlatában. A világnézet és erkölcs kap-

csolata. 

Kinden cselekedetnek, viselkedésnek, viszonyulásnak van 

viláár_ézeti tartalma - még  ha nem is tudunk róla. A világnézetet 

rendszerező elvként fogvauk fel, és mint ilyen minden pillanat-

ban érvényre jut, megszabja a személyiség, az egyén morális ma-

gatartását. Világnézet ős erkölcs a legszorosabban egybefonódó 

tartalmak. Nem azonos fogalmak, a világnézet mint rendszerező 

elv az erkölcsi nevelés kiinduló pontjának tekinthető. A társa-

dalom által elvárt és már meglévő  normák, szabályok, értékek 

a társadalomban uralkodó világnézet zet és a hagyományok termékei. 

Az elvárt normák tudatos alkal.azása - a velők és bennük élés - 



a világnézeti nevelés / család, iskola, környezet / folyama-

tának hatékonyság-ától is fiig;. Tehát erkölcs ős világnézet el-

választhatatlan, igy a nevelés során sem kapcsolható ki az egyik 

vagy a másik, illetve egyik áthatja a másikat. Az erkölcs formá-

lásában is az iskola céltudatos nevelő hatása és a környezet 

spontán determinációja érvényesül. Ha az erkölcsi nevelésben 

a normarendszer kialakul&e nek folyamatát  vizsgáljuk, akkor 

két egymással szorosan összefüggő jelenség létét állapithat-

juk megy - az elsajátitást és az 

- identifikációt. 

Az elsa ját itás igyanúgy alapja a vilá z. zetnek mint az 

erkölcsnek, arc identifikáció pedig a meggyőződés ős erkölcsi 

tudatosság tartalmi jellemzőivel irtató le. A világnézet és a 

moralitás fejlettségét a tudatos magatartás ős tevékenység- 

vállalás jelzi, s mindkettő alapja az ismeret, egyik esetben a 

természet és társadalom tudományos ismerete, az erkölcsi tuda-

tosság alapja pedig a társadalmi morál ismerete. 

Az  általános iskola - de még a középfokú oktatás is - 

elsősorban az intellektuális hatásokat veszi alapul. Egyik is- 

kolatipus sem tehet mást, hiszen a tanuló elsősorban tanuló, 

e csak az iskola elvégzése után válik a társadalom tevékeny, 

átalakitó tagjává. Gyakori jelenség, hogy az iskolák - akár 

világnézetről, akár erkölcsről van szó - ezt úgy értelmezik 

csupán mint elméleti fejtegetést, moralizálgatást. A dialektikus 

és történelmi materializmus tételeinek, az erkölcsi normáknak, 
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szabályoknak " tiszta " közlése, a szocialista társadalmi gya-

korlat idillikus képének " ismertetése " a tanulóban ellenérzé-

seket válthat ki. Tehát amikor az iskola a világnézet alapozásán, 

a társadalmi értékek átszármaztatásán fáradozik, nem  hagyhatja  

figyelmen kiunt azt a tényt, hogy  ez aeak komplex módon: értelmi, 

érzelmi, M&rati tényezők és réhatások együttesével az elmélet ős 

gyakorlat !konkrét társadalmi gyakorlat / egy*ttesében lehetsé-

ges. Tudni, hogy mi az erkölcsös, mi  a helyes ez nem lebecsil-

lendő, de csak akkor van jelentősége, ha mindezek az ismeretek 

szabályozzák a magatartást ős a tevékenységet, vagyis ha ennek 

szellemében él a tanuló. 

Az erkölcsi nevelés számos életkori sajátosságot használ-

hat fel. Serdiilőkorban már - nem az ismeret szintjén, de - kezde-

nek megjelenni az értékesnek ité] ..... hasonlóvá válást célzó cse- 

lekedetek. Ezek az értékek - a gondolkodás fejlettségéből adódóan - 

még erósen konkrét dolgokhoz, személyekhez kötöttek. Fit az idő-

szakot az eszmények, ideálok korának is nevezhetnénk. Az érté-

kesnek itélt vonásokat mindig konkrét személyben, szituációkban 

szeretnék megtalálni. értékválasztásukat a romantika ős a kalan-

dokhoz való vonzódás hatja át. Az emberi kapcsolatok értékjelzői 

reálisabbak, jelenifnkhöz kötöttebbek. A becsületesség, segitő-

készség, őszinteség elismert emberi tulajdonságok. A humanists 

emberideál, az általános emberi értékekre való érzékenység szin-

tén az életkor velejárója. A tanulók erkölcsi értékorientálásá-

ban az iskola mellett  nagy  szerepet kap a család. A konkrét tár-

sadalmi tapasztalatot a céltudatos iskolai nevelés itt sem  hajy- 
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hat ja szótlanul és figyelmen kivid. A társadalmi jelenségek 

negativ jelenségek is  - okának közös keresése, és főként az 

elfoldtatni akart értékek yakoroltatása, a tevékenységi for- 

mák keresése megakadályozhatja a  kettős  / elméleti és gyakorolt j 

értékrend kialakulását. A világnézet és erkölcs szintjét  a te- 

vékenység méri. Mégpedig a közéleti, hasznos  tevék_ehység. Kap-

csolatuk dialektikus, ugyanis a közhasznú cselekvések vissza-

hatnak a világnézet és az erkölcsi normák alakulására is. A-

korlati alkalmazás minden elmélet próbaköve. Minden  gyerek erős 

belső i;7énye a közösséghez tartozás és az érte való tevékeny-

kedés, Ha ez nem alakult ki, akkor valahol a megvalósitás gyskor- 

latában kell keresni a hiányosságokat. 

d./ A hazafiságnak, internacionalizmusnak és honvédelmi  

nevelésnek a világnézeti ás erkölcsi neveléssel való 

kapcsolata.  

A világnézet tartalmi elemei közül annak szintetizáló és 

tevékenyeőgszabályozó szerepét emeltlik ki. Az erkölcsi nevelés 

lényeget is annaka cselekvési és magatartási viszonyulás irányi-

tó szerepében látjuk. 

A szocialista hazafisági lényegi tartal:: a a cselekvő haze-

fiság. A világnézet ás az erkölcs, ha megszabják a tevékenységek 

ás vállalások tcrtalmát ős formáját, így megszabják a cselekvő 

hazafiság miként ját is. A hazafiság, internacionalizmus ás hon-

védelem az ember világnézetének és erre épülő erkölcsi viszonyu-

lásainak függvénye. A hazafisá és inter*aoionalizmus egymástól 
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elválaszthatatlan tartalmak a szocialista társadalmakban. 

" Szocialista hazafinak lenni és internacionalistának lenni 

ea és ugyanaz.* / Ágoston; Neveléselmélet,Tankönyvkiadó, B,. 197o. 

lo7.o./ 

A hazafiságra nevelés során mely ismeretszerző / tapaszta-

lási / forziék segítik a feladat megvalósulását? A tanóra mellett 

itt központi szerephez jut az uttörómozgalom, amely biztosit ja 

a gyakorlás lehetősé g0, a tevékenységi formákat. Csak néhány 

ismeretkört emelünk ki azok közül, - korántsem a teljesség 

igényével - amelyek elméleti alapot adnak a hazafisáE; és inter6- 

nacionalizmus eszményének „yakorlati alkalmazásához, azok ér-

zelmi átéléséhez$ 

- hazánk természetéhek, földrajzának ismerete; 

- hazánk társadalmának, történelmének, Y_ -zlturájának is- 

meret e; 

- a szocialista országok, természetének, társadalmának 

múltjának ős jelenőnek ismerete; 

- nemzeti  hagyományaink és a szocialista országok ha. yo- 

monyainak ismerete; 

- a két társadalmi rend, szerkezet összehasonlitása; 

- a szocialista országok múltjának ős jelenének isme-

rete; 

- a kapitalista, ős szocialista életmód és erkölcs össze-

hasoniitása ős különbségei; 

- a két társadalmi rend politikai gyakorlatinak össze- 

hasonlitása; 

- a nemzetközi munkásosztály szerepének ismerete; 
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- a nacionaliz_us eszméinek elvetése; 

- a szocialida országok helye, szerepe a béke ügyének 

védelmezésében; 

- a honvédelem és békeharc tartalmi kapcsolatának, össze-

függéseinek feltárása; 

- a honvédelmi nevelés sz;ikségességének felismerése, stb. 

Mindezen ismereteknek meg kell teremteni az életkorhoz 

iazitott tevékenységi formáit is. A tanítási órák ennél a 

feladatnál is főként az ismeretek közlésére és gondolati, értel-

mező, feltáró, összehasonlitó vizsgálatára koncentrálnak. Több 

lehetőséget  nyújtanak - a gyakorlati alkalmazás szempontjából - 

a tanórán és az iskolán kívíili szervezeti formák, elsősorban 

az uttörőmozgalom, de a tanulmányi kirándulások, szakkörtik, 

Unnepélyek, klubdélutánok, stb. is tartalmaznak olyan lehető-

ségeket, amellyel erősitik a hazafias érzelmeket, az internaci- 

onalista szellemet és elókészitenek a majdani konkrét honvé-

delmi gyakorlatra. 

Szeretnénk kiemelni, hogy ez a feladatsor is - mint  a 

gyerekkorban bármely feladat megvalósitáea - nem képzelhető 

el pusztán az intellektuális hatásrendszer követias;tében. 

A hazaszeretet érzése nem elvont elméleti fejtegetések 

során fejlődik  és nem abban nyilatkozik meg, hanem a tevékeny- 

ségek rendszerében. A tevékenységek rendszerének  lényeges 

elemei a cél ős az eredmény. Igy a szocialista hazafiság olyan 

cselekvő  hazafiság, amelyet cél juiban a szocialista közösség 

érdekei vezérlik, s egész tevékenységével célok megvalósi- 
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tósát szolgálja. Az a szocialista hazafi, - a mindennapok forre- 

dalmára. - aki becsületes munkájával, eszmei elkötelezettségével, 

pártossáo4ival, egész életével a hazáért és a szocializmusért 

tevékenykedik. 

A világnézeti, erkölcsi, hazafiságra ős internacionaliz-

musra nevelés közös vonásaként a következő fő elemeket emel-

hetjük  kit 

- az általános iskola alapoz, / világnézetet, erkölcsist, 

cselekvő hazafiságot/; 

- az alapozás kettőst elméleti és 

yakorlat i; 

- az identifikáció csak értelmi.-érzelmi azonosulással 

jöhet létre; 

- csak az válik belsővé, ami tevékenységben kipróbálható; 

- a tevékenységi formákat az életkori sajátosságoknak 

megfelelően kell kiválasztani; 

- elmélet és gyakorlat / ideológia ős társadalmi megvaló-

sulás / reális ütköztetése; 

- a megvalósítás folyamat, nem akció; 

- a folyamat szakaszai egymásra épüljenek; 

- a tevékenységeknek értéket kell képviselniük. 

A továbbiakban e kiemeléseinket alapelvként kezeijiik. 

Itunkánk során ezeknek az alapelveknek megfelelően járjuk körül 

a honvédelmi nevelés, a honvédelemre való felkészítés kérdés-

kört„ 
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e./ A honvédelmi nevelés fő jellemzői.  

A  bevezetőben  megpróbáltuk elhelyezni a honvédelmi nevelést 

a nevelés fő  feladataink rendszerében, s azt elválaszthatatlan-

nak tartottuk a világnézet, az erkölcs - s ezen beliil - a haza- 

fiság és internacionalizmus kérdéskörétől. 

A hazafisi3 és internacionalizmus egybefonódik a békéért 

vivott harccal. A béke csak úgy védhető meg, ha a szocialista 

országok felkésziték a ma ifjúságát a honvédelemre, a katonask;ra. 

A honvédelemre nevelés mindaddig fontos feladat marad, arcig a 

világban létezik a két társadalmi rend, amit a kapitalista  or-

szágok uralkodd osztályai a szocialista országokkal szemben áll-

nak ás katonai túlerőre törekszenek. A honvédelmi nevelésnek 

két összetevője van. A haditechnika a legfejlettebb technikát je-

lenti, s mindig felhasználja a tudomány és technika legfrisseLb 

eredményeit. Ebből adódóan a honvédelmi nevelés az ismeretek el-

sajátitatását is magában foglalja. Az ismeretközlésnek a tudo-

mányos, eredményeken kívül világpolitikai tájékozódást is kell 

nyújtania. 

A felkészités másik eleme a tevékenység. A tevékenység el-

sősorban az ifjú emberek számára adott. )ilyen tartalmat takar 

tehát a honvédelemre való felkészités? Ha tömören akarjuk meg-

fogalmaznia a honvédelmi nevelés a szocialista haza szeretetét 

és védel:::ét jelenti. A szocialista haza nemcsak az országhatár 

rokkal jelzett NagyaarorszáL, de népünk egész haladó kulturális 

hagyományai, történelmi öröksége, ős társadalmi rendje. A szoci-

alista társadalmi rendszernek nem érdeke a háború, célja a 
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világbéke meg-védése. A honvédelmi nevelés a szocialista állam 

és világrendszer védelmére való felkészités. 

A szocialista honvédelem jellemző vonásait a következőkben 

foglalhatjuk Összes 

- Forradalmi jellem  = ugyanis  a világbéke megvédésével 

kedvező helyzetet teremt a munkásosztály harcához a szo- 

cializmus megteremtése érdekében. 

- Össztársadalmi jellegi  - vagyis a szocialista honvéde-

lemek óriási társadalmi bázisa van, amely a szocialista 

országokban uralkodó érdekazonosságon alapul. 

- Internacionalista jelleg  - amennyiben nemcsak a haza 

védelmét foglalja magában, hanem az egész szocialista 

tábor vadel_:.ét, a szocialista országok katonái össze-

fogásával. / A honvédelmi nevelés alapjai, Zrinyi Katonai 

Kiadó, Bp., 1973. 21.o./ 

- A haza védelme ejrbefonódik a szocializmus épitésével.  

A munka, és az általa elért gazdasági., tudományos, 

technikai fejlettség a honvédelem reális alapja. 

- Kil en lehetőségek vannak hazánk if 'úsá'-ának honvédelmi 

felkészitésére?  

2. A család szerepe a  hazafiságra és honvédelemre neve-

lésben. 

A szocialista honvédelem jellemzel jegyeként emeljük ki 

annak össztársadalmi jellegét. Ez a lehetőségek tárházában érk-

vényre is jut. A hazaszeretet és honvédelem területén a fiatalok 
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az első indittatásokat a családból hozzák magukkal. Azokban a 

családokban, ahol több nemzedék él együtt, a na yszülók mesél-

nek a háború előtti élet nehézségeiről, a háború borzalmairól, 

F felszabaditó körös Hadseregről. 

A ma gyerekei számára ezek meséb e  illd történetélc, reali-

tásuk felfogását, hitelét a szeretett személyek őszintesége 

biztosit ja. A történelmi múlt hiteles ismerete, a történelem 

tankönyvi anyagán kiviü , a közelmúltat átélők személyes élmé- 

nyeit ól, a tragikus események személyes interpretálásától válik 

érzékletessé, élményszerűvé. A szülők is sokszor emlegetik saját 

gyermekkorukat, főként azt, hogy mennyire más volt akkoriban 

a yerekek élete. Ha  nem  a gyermeki hálátlansár; "bezzegjeként" 

emlegetik, csupán, a gyerekek számára felmérhető az az óriási út, 

fejlődés, amit a szocialista Magyarország elért, s aminek 

szeretete, épitése és védelme minden becs•.11etes ember köte-

lessége. A család viszonya a hazához és a honvédelemhez a gyer-

meki viszonyulás alap ját fogják képezni. A hazaszeretetben 

és honvédelemben is az első minta a legkisebb érzelmi köLösség, 

a család. Mint mindenfajta viselkedési, gondolkodási, cselekvési 

módot, a haza szeretetét is a szeretett személyek véleménye, 

magatartása szabályozza. A kisgyerekek viszonyulása mindehhez 

- igy a hazához, honvédelemhez is - elsősorban érzelmi t öltásii, 

és a konkrétan őt körülvevő természethez, közösségekhez kap-

csolódik. Ezért válhat óriási jelentősé -övé a nagyszülők és 

szülők személyes példája, élményszerit elbeszélése. A szülői 

ház szerepe meghatározó a társadalom és a jelen értékeinek meg. 

becsfilésében is. A szocialista társadalmi gyakorlat magasabb- 
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reindüségének elismertetése a család .sörében alapozódik meg. 

Múlt 6s jelen összevetőséből rajzolódik ki az az óriási fej- 

lódéi folyamat,  a::.elyet népünk megélt. A családok sok esetben 

- türelmetlenségük, esetleges munkahelyi problémáik következ-

tében - akaratlanul iz túl erős kritikai szeUéletet közvetí-

tenek szocialista jel enUrk bibáival szemben. Érzelmi elragad- 

tatottságukban a felnőttek nem szímolnak a gyerekek érzelmi 

a6onosulásának torzitó lehetőségeivel. Az  ifjúkori  kiábrándult, 

elégedetlen vagy éppen ellenséges magatartás eredőt gyakran az 

ilyen szülői mintában kereshetők. A hibák kritikáján túl minden 

családban érvényesülnie kellene a fejlődés értékeit bemutató 

magat art ásnak is. 

A szocialista hazához való viszony fontos eleme a munkához 

való viszony, a munkaerkölcs, hiszen e munka teremti meg mind-

azokat a gazdasági, politikai ]tetőségeket, amelyek a világbéke 

erőegyensúly alapjáról történő megvédésének biztositékai. A  

hazafiság - cselkő ha.;zfisáb, a sonvódei€ - cselekvő honvé- 

deles.. A szülők munkához való viszonya, munkaerkölcse ily módon 

a honvédelmi erkölcs része. 

A ::unkaerkölcs alapvonásai a családban kereshetők meg. 

A e-erek hasonló mádon fog viszonyulni saját kötelezettségeihez, 

mint amilyen példa kisgyermek korában előtte állt. 

aeszefolaláan elmondhatjuk, hogy minden nevelési feladat-

nál az alapozó funkciót a család tölti be.  Legtöbbször nem tuda-

tosan, hanem a mindennapok családi e-nittélésének gyakorlatában 

a noradk, ez abályok, értékek, irányultságok, beállitódá.suk ki-

alakulásának spontán folyamatával, az érzelmi azonosulás hatá- 
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saival is számolnunk kell. 

A család, a családi életre nevelés szempontjából lényeges 

annak elemzése, hogy a családi élet tapasztalatai milyen folya-

matokat inditanak el a gyermek gondolkodásálan. Sok szó esik 

arról, hogy  hogyan  hat a család, de keveset szólunk arról, hogy 

a családi élet hatásai mit eredményeznek egy kialakuló személyi-

ségen belől. Ennek elemzése nem lehet teljes, hisz a hatás 

eredményeként létrejött változás egyénenként különbözd, tehát 

csak sztohasztikus jellegit megállapitásokra szorítkozhatunk. 

A hatás eredményénél, elemzésénél az énkép kialakulásának 

folyamatára kell támaszkodnunk. 

Az énkép kialakulásának megvannak a maga t örvényzseni 

ségei. A t örvényszerdségek ismerete alapján bele tudunk szólni 

a folyamatba, a ezzel elósegithetjUk pedagógiánk céljának 

- társadalmunk embereszményéhez való mind közelebb jutás - 

,he jvalósi:].ását. 

Az énkép alapeleme az önismeret, és a társadalom által 

nagyra értékelt - eszményi énkép. Amig a gyerek nem kerül na-

gyobb társadalmi közösségek vonzáskörébe, addig az énkép alkotó 

elemei is a családból fognak összetevődni. Mit jelent ez az 

önisl :.eret és eszményi énkép vonatkozásában? Milyennek ismeri 

a gyerek Önmagát? Olyannak, amiként a kiilső környezet - a család -

Ibemutatjaa. Milyen lesz eszményi énképe? Olyan, amilyet a 

családban tapasztal. Minden emberi lény alapvető jegye,  hogy  

a tudatra ébredés után inasabb, vagy magasabbra értékelt esz-

mények felé törekszik, s arcig a tapasztal köre a családra kori-

látozódik, a minta is a családból fog kikeriilni. Tehát az esz- 
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:vényi énideál az apa vagy az anya személyében fog realizálódni. 

A szidók is a " maguk formájára" a saját maguk által nagyre ész 

tékelt magatartás jegyék BRR fogják vezetni gyerekeiket. A gyermeki 

énkép tehát olyan jegyreket fog tartalmazni, amelyek a valóságos 

én ős a szülők által reprezentált eszmény distanciáit foglalják 

össze. A gyerek az eszményi ónkép felé való törekvésében az után.-- 

zás és empátia révén  hasonul a szülő magatartásiarsáihoz, érték-

rendszeréhez, alkalmazkodási modelleket tanul meg, s véleményét, 

minősitő megjegyzéseit is magáénak fogadja el. 

Az identifikáció alapján a család kötelékeiben élő gyerek 

képes egészen úgy viselkedni, mint ahogy szüleinél megfigyelte. 

Fh a folyamat csak az óvódáskor végén változik meg, amikor már nem 

fogad el minden véleményt kritika nélkül. Ha azonban figyelembe 

vesszük a pszichológiai kutatásoknak azon megállapitásait, mi-

szerint a 3-4-5 éves korig létrejött történések tatározóak 

a későbbi személyiség alakulásában, úgy érzékelhető a szülői ház 

viselkedés- ós magatartásformáló hatásának tényleges jelentősége.  

Témánk szempontjából ennek milyen konzekvenciái vannak? 

- A hazafisághoz és internacionalizmushoz, a honvédelemhez 

füzódő viszony alapját is a családi ház rakja le. 

- A család felnőtt tagjainak hazaszeretete, munkaerkölcse, 

honvédelemhez való viszonya áthagyományozódik az eljövendő 

felnőtt nemzedékre. A család csak az alapokat képes meg-

adni. Az intézményes nevelési formák ezt az alapot erősit-

hetik és korrigálhatják. 

Az intézmé 

  

es nevelés szerese a hazafis=-•ra  ős honvédelemre 
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Az intézményi nevelés leglényegesebb vonása - szemben a 

családi neveléssel - hatásrendszerének tervezett, célirányos, 

szervezett jellege. Ebből adódóan minimálisra csökkenthető a vé-

letlenek serepe. A családi honvédelmi és hazaszeretetre nevelés 

ösztönösségével, spontanitásával "ad hoc" jellagivel szemben  tu-

datos, fejlesztő tevékenységben nyilvánul meg. Az intézményes 

nevelés első foka az óvófia. 

a./ Az óvoda szerepe a honvédelmi nevelés :  a hazafias érzés  

alapozásában  

Az óvódás korú gyerekek életkori sajátossága a már emlitett 

érzelmi kötődés, érzelmi azonosulás, az ártelemmel szemben az 

érzelmi elsődlegesség. Az óvoda tudatosan tervezett nevelési 

program szerint halad, melynek fontos részeleme a hazafias és 

honvédelmi nevelés. Az óvödában elsősorban a haza szeretetére 

ős más népek megbecsülésére való nevelés kerül előtérbe. Milyen 

tevékenységi formák járulnak hozzá e feladat megvalósulásához? 

Az óvódás gyerek alapvető szüksá"lete a játék, annak min-

den kiegészitő elemével - énekkel, mozgással„ mesével, versek-

kel, manipulációval, bábozással, szituációs játékokkal - együtt. 

A magyar népdal ős népmesekincs óriási tárháza a  hazafiságra 

és honvédelemre nevelésnek. A népdalok, népmesék, szokás-játékok 

népünk kulturális értékei. A ma óvódásai ezeken nőnek fel, s 

foglalkoztató szerepükön kivUl nem elhanyagolható az a nevelői 

erő sem, amelyet tartalmuk ismerete rejt magában. A népdalokból, 

népmesékből, népi játékokból világossá válik a szegény nép igaz- 
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ságkeresó harca, emberi jogainak érvényesitéséért vivott küzdelme. 

Ezek  a  történetek, szituációk a gyerekeket érzelmileg a szegények, 

az igazak mellé állitják, s életkoruk:, értelmi fejlettségük-

nek megfelelő  állásfoglalásra késztetik. 

Már ebben az intézményi fordában megemlókeznek a  tör ónele -. 

- s kiemelten a Szovjetunió és hazánk - sorsfordulóiról. A nagy 

történelmi eseményeknél e hősöket és a kiemelkedő személyiségeket 

állitjzk a középpontba, az óvódáskorú gyerekek konkrét gondolkodá-

sához, romantikus meseszerűi világához, fantáziájához alkalmazkodva. 

Sokszor a gyermekek életén keresztül mutat jók be a történelmi 

változásokat, a múltban élő gyermekék sorsát összehasonlitva saját 

életmódjukkal, lehetőségeikkel. Ezek a formák az érzelmi ráhatás 

eszközeivel a haza és a jelen szeretetét, a múlt hőseinek ős más 

haladó népeknek tiszteletét ébresztik fel,  erősitik meg, beláttat-

ják, hogy történelmi elődeink t eremt ették meg a mai gyerekek 

gondtalan életének lehetőségét. 

Az óvódóban kezd körvonalazódni a haza fogalma. Azzal, hogy 

megisrezitednek más országokkal, más nyelvekkel, a magyar zászló 

szineivel, Petőfivel, Leninnel, stb, erősödik magyarságtu:datuk, 

s az elnyomott népekkel való szolidaritás érzéslik. Az övóda 

nagyon hatékonyan tudja felhasználni a 3-6 éves korosztály élet-

kori sajátosságiban rejlő lehetóségeket. Alapismereteket, viszo-

nyulási mintát nyújt, s mindezt a játék keretein belül és játékos 

formá':. an teszi. 

b./ Az iskola szerve a honvédelmi nevelésben.  

Az iskolába kerülés több szempontból Aj minőség  a  gyerekek 

számára. A személyisé, alakulásában már beazélttink a környezet 
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formáló hatásáról. Az iskolába lépéssel a környezet az előzó- 

ekhez viszonyitva mérhetetlenül kibővül. Egyrészt ez jelenti 

magát az iskolaközösséget, másrészt az iskolaközösség tagjaihoz 

tartozó családi kapcsolatokat is, amelyeket majatartás és véle- 

mén y  forr  jábrn a  tarnilő magával hoz. i41toz'e következik be 

az életkori sajátosságokban is, amennyiben a Lyer iek értelme 

erre nayobb szerephez jut, ennek ős a viszonyitási tér kibó-

viilésének következtében erősödik kritikai szelleme, önismerete t  

eszményei és a valóságy; többrétű, bonyolultabb megismerésére képes. 

A szülőn kívül megjelenik az új tekintdly, a  pedagógus.  

Az iskola új követelményrendszert állit a gyermek elé, aminek 

csak ea megváltozott élethóddal tud megfelelni. A jéték helyé- 

be fő tevékenységi  formaként a tanulás lép, s az eddigi szokáson 

alapuló kötelességek helyét egy  új minőségei kötelesség, a tuda-

tosan irányitott tanulás veszi át. A szeretet és megbecsülés 

alapja a tel jesitmény les1,, s a tel jesitmény megítélésének vi- 

sLonyitási pontja nem  a kisebb vagy nagyobb testvér, hanem az 

azonos életkorú kortárscsoport tagjai, az osztálytársak lesznek. 

A teljesen " felelőtlen, felhőtlen " gyermekkor örömeit másfajta 

örömökkel - a közösségi élet örö.teivel helyettesiti. Megjelenik 

tudatában a családokhoz tartozás *mi" élményén kivifl a közösség-

hez, iskolához tartozás "mi" élménye, amelynek ter j edelme a nyolc 

év során egyre  bővd1, s legmagasabb szintű elerleként a  nemet és 

szocialista tábor "mi" élményeként jelenik meg. 

Az iskolában és iskolán kiviit szerzett ismereteit rendsze-

resen ellenőrzik, s az ellenőrzést a pedagó;;us e gy  általánosan 
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elvárhasd szint alapján végzi. Az iskolában szerzett is m eretek 

felkeltik érdeklődését a társadalmi, természeti valösá iránt, 

Eszményei között új tipusu emberideálok jelennek meg, s valódi 

énjük és eszményi énképiik összevetéséből egy  magasabb fejlett-

sérvi szint fel' törekvő magatartás valósul meg •. 

b/i. Az iskola lehetőségei a honvédelmi nevelésben  

A tanitá.si órák minden nevelési feladat me ŝ valásitáaában 

alapvető fontosságúak. 

Kinden egyes tantárgy megvan a m ega sajátos serepe a 

honvédelmi nevelésben. Ha bármelyik nem tud megfelelni - személyi 

vagy tárgyi feltételek hiányosságaiból adódóan - alapozó funk-

ciójának, akkor az ismeretek  ős képességfejlesztés folyamatában 

hiányok jönnek létre. A honvédelmi nevelésben - a tantárgyak 

közül - kiemelkedő fontosságüak a társadalomtudományi ismeret-

körlak. A magyar nyelv és irodalom de  a történelem tantárgyak 

hivatottak kialakitari a nemzeti érzést ős a szolidaritás érzését. 

Meg kell tudniok fogalmazni - mindig az adott életkornak meg-

felelő fogalmi gondolkodási szinten - azokat a lényeges ős álta-

lános érvényi jegeket, amelyek a két társadalmi rend  alapvető  

különbségeit adják. A történelemi ismerete ne.: közvetlenül be-

folyásolja a honvédelmi nevelést. A történelmi, társadalmi is-

meretek jelentősége a honvédelmi nevelésben eszköz jellegű, 

segit abban, hogy a tanulók viszonyítani tudják társadalmunkat 

és benne saját egyéni életüket a világ hoz a  a történelem esemé-

nyeihez. A történelmi, társadalmi ismeretek megszerzése csak 

alap - verbális szint - a cselekvő hazafiság és honvédelem ki 

alakitásában. 
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A jelen társadalménak igenlése a történelem eseménye-  

inek gondolati feldolgozásával és érzelmi azonosulással ktivet-

kennek be, s az elfogadást csak követheti a hazáért való te-

vékenykedés, a tett. .á hazafiságra és honvédelemre nevelés-

ben  a tantárgyaknak : Ae tan ós - fő&4zrt ismeretközlő  jellegűk-

nél fogva - meg is marad az a "hiányosságuk*, hogy elsősor-

ban az intellektusra épithetnek. A honvédelem eszméjének  

interiorizáltsá iről csak a hazáért tevékenykedő  me,~atartás  

- a honvédelemhez fűződő aktiv, cselekvő kapcsolat - győzhet  

meg benniinket. Az iskola tantárgyakon keresztüli honvédelmi  

nevelése magában hordozza azt a veszélyt, hogy unos-untalanig  

hangortatott,  kinyilatkoztatásszerű r e ;á.l? apitások benyomását  

kelthetik a tanulók szemében. Ilyenkor a magatartás az elérni  

kivárt eredmény ellenkezőjéről tanuskodik, bár a gyerek han-

goztatott véleménye a *megtanult* lesz. Ezt a kétszintű  

hozzáállást erősithetik a negativ társadalmi tapasztalatok is.  

Tehát a honvédelmi nevelésben ős a tanárai gyakorlatban is  

társadalmunk, hazánk értékeinek elfogadtatása csak az éh-

telem és érzelem etitthatásával lehetséges. A szocialista  

g1agrarország társadalmi gyakorlatának idillikus bemutatása  

- az ellentétes társadalmi tapasztalatok megbeszélése, össze-

vetése nélkül - céljainkkal ellentétes hatást eredményez.  

A történelem ős irodalom tantárgyak által közvet it ett  

ismeretanyag tudása nem elegendő a honvédelmi gyakorlat ala-

pozásához. Az ismeretek szerepe magatartás- és cselekvés-

szabályozó erejiikben van. A történelem, irodalom, a művésze- 
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tek, de a természettudományok is lehetőséget nyújtanak a példa-, 

az eszményképválasztásra. Ez a jelenség az új énkeresés idősza-

kában a serdülőkorban erősödik meg. A serdülőkorban kezdenek 

körvonalazódni az értékek és az értékes emberi vonások. Ezek azon-

ban  méh, erősen kötődnek konkrét dolgokhoz, sze mélyekhez. Az  esz-

ménykép időszakában a tanári személyes példamutató magatartás a 

tanulói viszonyulások és vélemények irányát szabhatják meg. A 

serdülőkor jellemző vonása a romantikus vagy romantikussá vált 

hősökhöz, kalandokhoz való vonzódás. Eszményképválasztásukban 

is ez a vonal érvényesül. A tanrt'rgyak tanításakor a pedagógu-

soknak ezt az életkori sajátosságot fel kell használniuk a  haza-

szeretet erősitésére és a honvédelmi nevelésre. 

A társadalmi, miivészeti és tudományos élet történetének 

bemutatásakor ki kell emelni azokat a személyiségeket, akik meg 

határozó, jelentős szerepet játszottak a magyar haza vagy a 

nemzetközi munkásmozgalom életében, s tevékenységük  folytán t ör-

ténelmi személyiséggé válhattak. A romantikus hősökön túl ki 

kell emelni azokat a személyiségeket, akik nemzetközi, vagy ma-

Pyar vonatkozásban különösen jelentős szerepet játszottak tár-

sadalmunk átalakulásában. A történelmi múlt ismerete mellett a 

jelen elemzése legyen hangsúlyos, s a múlt ismerete is a jelen-

ben  való eligazodást, tájékozódást, a mai társadalmi értékek 

elismertetését szol4á1 ja. A szocialista társadalom eredményei 

olyan domináns értékként szerepeljenek a tanulók tudatában, me-

lyeknek ápolása, megvédése elsőrendű kötelesség. Ennek előfel-

tétele az is, ho,ypy meg tudják fogalmazni a szocialista fejlődés 

legfontosabb állomásait, legjelentősebb eredményeit. A jelen ér- 
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tékes embere - a becsületesen dolgozó,  hazáját szerető, azt minden 

körUlmények között megvédő, más nemzetek munkásaival, s az elnyo-

mottakkal együttérző ember - az eszménykép, példakép vonzerejével 

hasson. 

b/2. Kiemelés_ az_ általános iskola felsótagozatának tan-

tárgyi tervéből.  

A továbbiakban kiemelünk az általános iskola felsőta,gazatá-

nak tantárgyi terveiből néhány olyan követelményt, melynek célja 

a hazafiságra is honvédelemre nevelés. 

b°,a;yar nyelvi, " Az  anyanyelv szeretetét, megbeosülését 

olyan szemlélettel kell kialakitanunk a tanulókban, hogy meglássák 

és átérezzék a nyelv jelentósét, a nemzeti kultura értékeinek 

megőrzésében 61 továbbfejlesztésében. Az anyanyelv tudatos isme-

rete alapozzza meg más nyelvek elsajátitásának képességtét és 

annak felismerését, hogy valamennyi wily anyanyelve egy-egy nép-

nek, tehát a mi anyanyelvünkkel azonos mádon tölti be történelmi-

társadalmi szerepét." / III.kötet, 13.o./ 

Magyar  irodalom t " Élmények nyújtásával - az et ikuu ;a ol-

daláról is közLlitve - segitse elő, hogy a tanulók reális képet 

kapjanak a társadalomról, formálódjék dialektikus-materialista 

viláE;nézetük, erősödjék bennír a szocialista hazafiság, a proletár- 

internacionalizí us, a szocialista  humanizmus  és a honvédelem 

jelentőségének tudata *   a szocialista erkölcsisé,,." /IIL.kötet, 

59.0.1 

Orosz nyelvi " Fejlessze bennük a  Szovjetunió  népei iránti 

barátság érzését, s ezzel segitse elő a szocialista hazafiság 

Az általános iskooinevelés és oktatás terve. ON. 1978. 
III.kötet. 
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és internacionalizmus szellemében való nevelésiiket." / III.katet, 

99.0.1  

Történelem és állampolgári ismereteks  " Érzékeltetni kell 

....a hazaszeretetnek és a kizsákmányoltak ügyéhez való hiiségnek 

történelmi szerepét, az új kortól kezdve pedig a nemzeti tudat ki- 

alakulásának hatását. Kilönöoen gondot kell forditani a marxizmus-

leninizmus világtörténelmi hatásának részletes és történelmileg 

hiteles bemutatására. A visszahúzó eszmék köziil bizonyos vallásos 

nézetek, a nacionalizmus és a kozmopolitizmus káros szerepét, va-

lamint a fajelmélet embertelenségét kell érzékeltetni." / III.kö- 

155-156.o./ 

Földrajza " Tegye képessé a  tanulókat a hazánkban és a 

világban végbemenő események térbeli elhelyezésére." / III.kötet, 

225.o./ 

" A földrajz tanitásának kiemelkedő szerepet kell betöltenie a 

szocialista hazaszeretetre ős az internacionalizmusra nevelés-

ben, erősitenie kell a honvédelmi nevelést." / III.kötet,226.0./ 

" Kiemelt feladat e szocialista vilá;rendszerhez való tartozás 

tudatának elmélyitése... Világitson rá a földrajztaritás a szo-

cialista integráció szükségességére...." /III.kötet, 226.o./ 

illat emat ika s  " Értsék meg, hogy a mat emat ikát a társada-

lom szükségletei teremtették meg és eredményei végső so ron a 

társadalom anyai és s::eliemi fejlődését, gyarapodását szolgál-

ják." /IIl.kötet 255.o./ 

Az általános iskolai nevelés és oktatás terve. úi[. 197$. 
III.köt et . 
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Fizikai "....meg kell ismertetni az épitómunka kiemelkedő 

eredményeit, létesitményeit. Lrzékeltetni kell, hogy milyen szere-

pe van ezekben az eredményekben a szocialista országokkal való 

baráti együttAtködésnek... Járuljon hozzá a fizikatanitás ahhoz, 

hogy   a tanulók értékeljék elért eredményeinket, s azok védelmezőivó 

váljanak. Ezzel összefüggést en járuljon hozzá e harceszkÖzök, a 

modern haditechnika, a na rhatású fegyverek működési elvének meg-

értéséhez, pusztitó hatásuk érékeltetéséhez, a  fegyverkezési 

hajsza elleni nemzetközi összefogás jelentőségének felismerésé-

hez." / III.kötet, 298.o./ 

Kémiias "...utaljon a  kémia honvédelmi vonatkozásairas a 

kárositá hatásokra és a védekezés lehetőségeire egyaránt." 

IIl.kötet, 327.o./ 

Biológias " A hazafias és az internacionalista nevelés ér-

dekében ismertesse meg a tanulókkal a biológiai tudományok fej-

lesztésében nagy eredményeket elért magyar és külföldi tudósok 

munkásságát. Izztassa be a biológiai kutatások eredményeinek 

társadalmi hasznát ős a nemzetközi együttmiiködés jelentőségét 

a kutatásban. Érzékeltesse a modern hadviselés, a  tömegpusztitó 

fegyverek lehetséges ártalmainak hatását, a biológia és honvé-

delem kapcsolatát." / III.kátet 357.o./ 

Technika, "...ismertesse a szocialista termelés legfontosabb 

törvényeit..." "Alapozza meg a munkához ős a szocialista tulaj-

donhoz való helyes viszoit, értesse meg, hogy egész  életünk alap-

ja a  munka."  " A közösségben végzett munka megszervezésével segit-

se  elő  a tanulók munkafegyelmének kialakulását, megszilárditását 

Az általános iskolai nevelés és oktatás terve. OM. 1978. 
III.kötet. 
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és ezzel a munkához való s:-ocialista viszony alakulását. / III. 

kötet, 389 és 39o.o./ 

s  " A , ►exinekra jzok témáival, a rajzolva történő fel-

fedező megismeréssel és miivészeti alkotások elemzésével biztosit-

juk az erkölcsi, politikai, világnézeti, hazafias és honvédelmi 

nevelést - az érzelmi és értelmi állásfoglalás egységében." 

/ III.kötet, 448.o./ 

Ének-zenes "....Váljék az ének-zene magatartásuk a szoci-

alista társadalom értékrendjébe illeszkedő hasznos oselekvéseik 

serkentő motivációs alapjává." ".... tudjanak értékes - nagy több-

séfiében magyar gyermek és népdalokat, mis népek dalait,uttörő 

ős mozgalmi dalokat, szabads ágharcos és katonadalokat énekelni." 

/III.kiftet, 471.o./ 

Testnevelést "...képesek legyenek  az eredményes munkavég` 

zésre,....kep€sek és 4czek legyenek a basa védelmére." " A honvé-

delmi felkészaltség és a Bokorlati élet igényeinek megfelelően 

növelje fizikai cselekvőképességűket." * Alakítsa a kommunista 

emberre jellemző erkölcsi tulajdonságokat, mint pl.a bátorság, 

a fegyelmezettség, a határozottság, az aktivitás és a közösségi 

magatartás." / III.kbtet, 

Ezek a kiemelések az általános iskola nevelési és oktatási 

tervéből az iskolai tanóra keretein beldli honvédelmi nevelést felada-

tait határozzák meg. A honvédelmi nevelés minden tantárgy feladata, 

de minden tantárgy másként járul hozzá a feladatkör megvalósulás 

sához. 

497-498.o./ 

Az általános iskolai nevelés és oktatás terve.  OM.  1978.III.kötet. 
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lie egyszerasitéssel a következő rendszerezést végezhetjük 

el a honvédelmi nevelés feladatainak tarrtár-;yi me8valösitásában. 

A hazaszeretetre ős honvédelemre nevelés rootiváciös és  

érzelmi alapját  a következő tantárnak alkot jáks 

- ének-zene, 

- irodalom, 

- nyelv, 

- történelem , 

- rajz. 

A haza és honvédelem feladatrendszerében a nemzeti ismere-

teket közvetítik: 

- irodalom, 

- nyelv, 

- történelem, 

- ének-zene, 

- földrajz. 

Az internacionalizmus ős szolidaritás eszméjének kialaku-

lásához szükséges nemzetközi ismereteket,  közvetitiks 

- irodalom, 

- nyelv, 

- történelem, 

- földrajz, 

- rajz, 

- ének-zene. 

Tudományos, technikai alapismereteket  közvet it ik s 

- matematika, 

- fizika, 
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- biológia, 

- kémia, 

- technika. 

A haza védelméhez szíikeó es edzettséget alapozza a 

testnevelés. Mindezen  tantárgyak körében szerzett ismeretek 

szintetizálására a történelem és állampolgári ismeretek  

tarrtárJy keretében van lehetőség. Az ismereteket az oktatási 

terv a tanórák keretében szabályozni tudja, a módszerek, a 

hogyan vonatkozásában csuk elvi útmutatásokkal szolgálhat, 

mert nem tehet mást. Nem lehet konkrétan megszabni az alkal-

mazható módszerek helyét és idejét, ugyanis akkor nem vennénk 

figyelembe a tanári sLemélyisé et és az osztály összetételé-

nek számtalan variációs lehetőségét. ?gy a hogyan kérdésénél 

csak néhány elvi útmutatással szolgálhat. 

c./ S honvédelmi nevelés módszertani kérdéseiről.. 

Az általános iskolás korosztály jellemző vonása, hogy  

f g7elme könnyen elkalandozik. 

A kizárólagosan „ csak megtanulni kell" érzését keltő 

tananya, unalomhoz, érdektelenséghez vezet. Az érdeklődés 

felkeltése és fenntartása az általános iskolában alapköve-

telmény. Az érdeklődés felkeltésének ős fenntartásának kö-

vetelményei pedi ' s 

- az érdekes, vagy  érdekessé tett tananyag, 

- érdekes út, mód, eljárás. 

Az érdeklődés kedvező szituációt teremt az isiveretek 

átadásához. Egy-egy tanára akkor vált ki eleven érdeklődést, 
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ha a tananyag feldolgozása logikailag követhető, vagyis érdek-

lődésre csak az tarthat számot, ami érhető. Az életkori sa j€. 

tosságokhoz való alkalmazkodás tehát egyaránt tartalmi és mód. 

szertani kérdés. 

Az életkori sajátossá,•okhoz való alkalmazkodás felveti a 

kevesebbet, de jobban követelményét is. Va.yifl i regelapozottab-

ban, magasabb ideológiai szinvonalon és korszert pedagógiai 

szervezettséggel kell a tanórákat a cél érdekében előkdsziteni. 

Az ismeretnyújtás ne tisztán tényeket, adatokat, álláspontokat 

tartalmazzon, hanem a szocialista társadalmi valóság vonatkozá-

sait is, s ezek erősiteni fogják az érvelés hatékonya& t.t ;y 

kell s::embeszállni a helytelennel, hogy ne csupán beasméreljál: 

azt. Az aktiv "feldolgozói" kapcsolat pilléreit a bizalom és 

a tanuló biztos hite abban, hogy őt a társadalmi kérdések 

elemzésénél is partnerként kezelik. Az elmélet és a gyakorlat 

egysége a tanulói tevékenységekben és az ebből származó élmé-

nyekben érhető tetten. A változatosság és sokoldalúság a tar-

talomban és a módszerekben, sőt a megismerési folyamat szer-

vezérében is élénkiti ez érdeklődést. A tanórai, honvédelemmel 

kapcsolatos ismeretkörök problémafelvető jellege lényeges 

szerepet játszik az érdeklődés kieldgitésőben. A honvédelmi 

ismereteket a tanulók érezzék Agy, hogy őket személyesen is 

érintik. Ezek ne öncélúan felvetett álproblémák legyenek, ha-

nem az elemzés állomásai. 

A tanári beszéd érzelemképző hatású lehet, ha a haugszin, 

a beszdd$tilí s összhang ban van a tanár  személyiségével. A leg. 

fontosabb érzelem - amelynek szerepe van az érdeklődés létre- 
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jöttében - az intellektuális öröm, a megismerés öröme. 

A módszerekben mutatkozó  különbségek legfőbb forrása 

az oktató, a nevelő. Lenin " A dialektika kérdéséhez " c. 

művéren mindezeket nagyon koncentráltan a következőképpen 

fogalmazza meg." A világban végbemenő minden folyamat "önmoz- 

fisában" spontán fejlődésében, eleven  életében való me gismerá- 

sérvek az a , eltételc, hogy mint ellentétek egységét ismerjük 

meg." a Az emberi megismerés nem egyenes vonal, hanem egy kör-

sorhoz, spirálishoz vég nélkül közeledő görbe vonal... Egye-

nesvonalúság° és egyoldalúság, merevség és megesontosodás, 

s zub j ekt ivizmus 60 s zub j ekt iv vakság - ezek az idealizmus 

ismeretelméleti : ykk.erei." / Lenin: Filozófiai füzetek. Szikra 

Kiadó, Bp . ,  1954. 340 . 04 

A hezafiságre és honvédelemre nevelés alapja az érdek-

lődős felkeltése, ez pedig  csakis dialektikus tanitási és 

tanulási móddal, az ismeretanya,; dialektikus elemzésével 

képzelhető el. 

A honvédelem iránti, érdeklődés felkeltéséren nagy sze-

repe van a tanulói tapasztalatszerzésnek. Tapasztaláson nem 

csupán az egyszeri átélést ért jik, hanem az együttélésnek azt 

a gyakorlatát amely szerint ismétlődő szituációkban a tanulók. 

nak megszabott normák szerint kell viselkedniük. A tepees-

talásnak ez az értelmezése magában foglalja a gyakorlás , az 

ismétlés folyaLatát is. Ilyenfajta tapasztalatszerzésre a  

honvédelem köréből napjaink gyakorlatában van ugyan lehetőség, 

de -z iskolától függ, hogy kihasználja-e?  
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Általános iskolában nem szabadna megfeledkezni a játék- 

ról, a játékos elemekről. A gyerekek játék során könny-ebben 

tamilnak. A  játékszabályok betartása, meghatározott követelmé- 

nyek teljesitése, verseny, stb. tanít, ugyanakkor a honvédelem- 

ben szükséges akarat, kitartás képességének kialakulását is szol-

gálja. A jól hasznositható játék mindig céltudatos, közelebb 

visz az élethez, a gyakorlati tevékenységhez, ugyanakkor el-

engedhetetlen eleme a jókedv, a vidámság; , a szórakozás. 

Tanulóink zöme a gyors ipari fejlődés következtében techni-

kai érdeklődésit. Ha ehhez a technikai érdeklődéshez kapcsolódik 

az elsajátitandó tananyag amely  a honvédelmi nevelés szempont-

jából kivánatos - a tanulók számira könnyen elfogadhatóvá, teszi 

mindazt, amit személyiségükben - a honvédelmi nevelés terén - 

mint nevelési eredményt elérni kivánunk. A tanulás az iskolás-

kord gyerek életének szerves része, s igy minden tevékenységével 

kapcsolatban áll. Honvédelemre, hazaszeretetre sokféle tevékeny-

ség során nevelhettink, de ebből a feladatsorból nem hiányozhat 

a valódi munkavégzés sem. A jelen védel ére. meJbeosülésérej  

alakitására nevelés a jövőt vet it í előre. 

A tanórákon kivül nagy s'.erepet kapnak az osztályfőnöki 

órák is. Az osztályfőnöki óráknak hasonlóan szintetizáló sze-

repet kell betölteniük, mint az állampolí;ári ismereteknek. Szin-

tetizáló funkciója annál inkább lehetséges, hiszen nem áll a 

pedagógus rendelkezésére egységes ismeretanyag / tankönyv 

mely a tanárának irányt szabna. Az osztályfőnöki órákon csak a 

megvalósitandó célhoz és a osztály értelmi szinvonalához le-

het alkalmazkodni. Az osztályfőnöki órák harmadiktól nyolcadikig 
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erre bővülő, de azonos témákkal fo;:lalkoznak. Mind a 4 témakör 

alkalmat nyújt a honvédelmi nRslésre, lelőképp óképp a e  sziilóföldunk, 

hazánk, helyink a világban.* S imán beléél minden kérdéskörnél 

erősithető a hazafiság és internacionalizmus érzése. A nevelési 

és oktatási terv az osztályfőnöki órák céL- és feladatrendsze- 

ráben a szocialista hazafisági és internacionalizmus feladatkö-

rébe integrálja a honvédelmi nevelést,  s ezt a  feladatot  a 

következőképpen fogalmazza magi 

- a haza, a szocialista társadalmi rend iránti szeretet, 

hűség érzelmének elmélyitése, E dolgozó nip eszméivel 

való azonosulás és elkötelezettség ólminyszerii megala-

pozása, 

- a közös iicyért való munkálkodás és a szocialista haza 

épitésében való részvétel igényinek kialakitása, 

- a Szovjetunió, a szocialista országok iránti barátsáv 

érzelmének ápolása, 

- a szarágért kazdbk, a kizsákmányolás ellen harcolók 

iránti rokonszenv és szolidaritás felébresztése." 

E feladatok_ megvalósitásához a nevelési és oktatási terv a 

kötött ás vá?aszthatú tómákon 1+el1l biztosit ja a megfelelő óra--

keretet. Pl. 5. osztálytan a  következő  tematikus egységek szol-

gálják a hazafiság=a nevelést s 

- Itt sutlettem án ezen a tájon, 

- 1,pol juk népi ha_;yományainkat , 

Az idézet " Az általános iskolai nevelés és oktatás terve."0/1. 
1978. I.köiet 38.o. 
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- Hazánk a dolgozó nép országa, 

- Barátunk a Szovjetunió. 

A 8. osztályban. 

- A munkásmozgalom hősei a népért, 

- Hazánkról egy  nyugati i fiatalnak, 

- Ifjúság és haze, 

- A haza védelme kötelessé;;, 

-- Helyünk a világban. 

A felső tagozat kezdő és utolsó osztálya témáinak bemuta-

tósából is szembeötlő az a fejlődés, amit a nevelési és oktatási 

terv a honvédelmi nevelés körében megkövetel. Erre komolyabb tai- 

talmik kerülnek elő, s ennek megfelelően a feldolgozás; módjának 

is messzelátóbbnek, bonyolultabbnak, dialektikusabbnak kell len-

nie. Az oeztályfőnöki órákon az aktuális témák számáre biztosi-

tott órakereten belül - ha  nem iskolei szintit szervezésről von 

sző - lehetőség nyilik nagy nemzetközi és nemzeti ünnepeinkről 

történő 	e lékezésre is. Nyolcadik osztályig már ne .csak a2 

ünnepek és a történelem eseményeinek ismeretével, de azok eszmei 

mondanivalójával is tisztában kell lenniük a tanulóknak. Az 

ünnepségre / osztály, va.?y iskola szintű / készülve nagyon kell 

ügyelni arra, ho '  y annak ismeretanyaga minden tanuló számára 

érthető é s átérezhető legyen.  A  gyakorlatban  sokszor találkozunk 

érthetetlen, unásig sablonszerit ünnepélyekkel. Az ilyen  elviselt 

kötelezettség e aak rossz élményeket hagy a tanulókban. A for:a-

lizuus veszélye csak akkor kerülhető el, az ünnepséggel a tammlók 

csak akkor tudnak azonosulni, ha annak szervezésében, lebonyo- 
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1itásáben aktivan részt vettek és a mUsor az ismeretek köz-

lésén túl megteremti az érzelmi azonosulás lehetőségét is. 

Nevelő hatás tehát csak értelmi, érzelmi, esztétikai többlet-

tel, az aktiv résztvevői és aktiv befogadói magatartás életre-

hivásával teremthető meg. 

Az eddigiekben felsorolt lehetőségek elsősorban ismeret-

közlő jellegnek voltak, vagyis a honvédelmi nevelés verbális 

szintjét adják. A iyakorlati alkalmazás lenne mindezen isme-

retek végső próbája. 

d./ Az általános iskolai nevelés ős oktatás terve a hon-

védelmi nevelésről, kapcsolatáról, cél- ős feladat  

rendszeréről  

„ Az általános iskola célfia, hogy megalapozza a szoci-

alista ember személyiségének az ismeret - világnézet - maga-

tartás egységében történő kialakitását; a társadalmi műveltség 

alapvető javainak az életkor lehetőségeit figyelembe vevő fel-

dolgozása útján, épitve a fiatalok munkájára, közösségi tevé-

kenységére, tapasztalataira." 

▪ Mindezzel tegye képessé a fiatalokat arra, hogy cselek- 

vően vegyenek részt a fejlett szocialista társadalom épité- 

sébent hazánknak aktiv állampolgáraivá, öntudatos dolgozőiv', 

védelmezőivé ,,álhaseanak." / Lkötet, 13.o./ 

Az általános iskola szerepe, feladatai  

Erkölcsi, politikai, közösségi nevelést 

N Az erkölcsi és politikai alapfogalom-rendszer megérte-

Az  általános iskolai nevelés és oktatás terve. 014.1978. 
I. kötet. 
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Lése, az erkölcsi érzelmek kifejlesztése, a közösségi erkölcsnek 

megfelelő  magatartási formák rakoroltatása. A cselekvő szocia-

lista hazafiság ős proletár internacionalizmus, a honvédelem esz-

merendszerének és gyakorlatának órzelemgazdag megalapozása." 

/I.kötet 15.o./ 

A pedagógiai tevékenység általános elvei  

Folyamatos ellenőrzés, értdkeléss 

if  A pedagógus akkor áll hivatása r- agaslatán 

- ha személyes példájával is serkenteni tud; 

- ha a társadalmi elvárásokat a tanulók életkori sajátos-

ságainak és egyéni tulajdonságainak megfelelő formában 

tudja közvetiteni és igy lehetővé teszi a tanulók szé,-

mása a céllal való azonosulást." / I.kötet, 2o.o./ 

Az általános iskolát végzett tanulók iránt támasztott tág 

sadalmi követelmények  

" A szocialista hazafisági és a proletár internacionalizmus 

hassa át erkölcsi arculatát, magatartását. Ismerje népünk anyagi 

de  kulturális javakat  termelő  munkáját, a hal gidásé rt vivott har-

cának főbb eseményeit, azok okait, következményeit. Hazájához 

fűzze sokrétű érzelem. Legyen biiszke múltunk értökeire, naayje-

inkra és arra is, ho_,y szocialista országban él, hogy hazájának 

dolgozó népe hozzájárul az emberi haladás tigyéhez.e 

N Vegyen részt a honvédelmi előképzésben, törekedjék kö-

vetelményeinek maradéktalan t el j es it é sé re. Tudja, hogy a honvé-

delmi kötelezettség a szocialista állampolgár cselekvő hazasze- 

Az általános iskolai  nevelés és oktatás terve. Obi. 1973. 
I.kötet. 
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retetének fontos feladata és megnyilvánulása, érzelmileg is 

azonosuljon a honvédelem ilyével." / I.kötet, 22.o./ 

" Tudja, hogy az ifjúság feladata - e felelőssége - a szoci-

alista társadalmi rend erősitése, részvétel a közéletben és az 

országi +épitő munkában." / I.kötet, 22.o./ 

" Értse meg, hogy az egészságűgyi kultura elemeinek elsajá-

títása és a szervezet edzése elengedhetetlen feltétele a tanulás-

sal, a ..,unkával járó szellemi Es fizikai mep_Aerhelés károsodás 

nélkiili elviselésének, a honvédelemre való felkésziülésnek." 

/Lkötet, 24.o./ 

A mavelódési  = • t,.  szerese a nevelési cél elérésében bel-

ső arányai  

A i,anitási gyakorlatban az eges tantárayakn k keretei 

között nei csupán ismereteket kell átssR»ztatni, hanem erre 

alapozva a tanalák kípsssí4eit, vi1AgeieeNit, magatartását is 

fejleszteni kell. 

Cél- és feladatok.  

" A szocialista hazafiság és internacionalizmus felébrezz- 

Lése 

- a haza, a szocialista társadalmi rend iránti azervtet, 

hifisé érzelmének elmélyitése, a dolgozó nép eszméivel 

való azonosulás és elkötelezettség élményszeri megala-

pozása; 

- a közös ügyért való munkálkodás és a szocialista haza  ‚pi-

tésében való részvétel Lényének kialabiA4004 

Az általános iskolai nevelés és oktatás terve. OM. 1978. 
I. kötet. 
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- a Szovjetunió, a szocialista országok iránti tarétság 

érzelmének ápolása; 

- a szabadságért küzdők, a kizsákmányolás ellen harcolók 

iránti rokonszenv is szolidaritás felébresztise." /I.kötet, 

38.o./ 

3.osztály _  

Szüláföld1nk, hazánk, helycink világban  

Lakóhelyűnk - szülóföldank szeretetet 

" Szeretjük szalőföldiinket , mert szép, itt születtünk és 

jól érezzük itt magunkat. A tanulók egyéni és csoportos gyujtó-

munkája eredményeiből osztálykiállitás előkészitése a lakóhely 

természeti azépsi;eiról, nevezetesaégeiról, népi haro;'Anyuir61, 

népmiivészetéról, népdalairól, az ott lakók életéről. ösztönzés 

a lakóhely alaposabb megismerésére." / I.kötet, 44.o./ 

Lakóhelycink múltja és jelene  

" A lakóhely történelmi nevezetességei, a hősi harcok em- 

lékei, a miierlékek és a ha t  yományok. A felszabadulás óta a lakó-

helyen történt változások: új épületek, létesitmények, oktatási 

intézmények, stb.; változások az emberek életében. Ismerjék meg 

és védjék a tanulók a fontosabb műemlékeket és létesit,nényeketI 

A  rongálókat figyelmeztetni kötelesség! Vetélkedő szervezése: 

Yi tud tbbbet lakóhelyiinkról" / I.kötet, 45.o./ 

4.osztály  

SzülBföldünk ■  hasánk, helyünk a vi ban.  

rKaf,Tyarország az 	 " A r.ie.:yar nép iránti sze- 

Az általános iskolai nevelés és oktatás terve. OK. 1978. 
I.kötet. 
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retetre és odaadásra tanitanak történelmi hőseink,  elődeink, 

akik a harcot ős a mindennapi munkát egyardnt vállalták. A 

hazaszeretet megnyilvánulásai a gyermekeknéls részvétel a kis-

dobos és az uttörő megmozdulásokon, a kisdobospróbák tel jesi- 

tése; folyamatos ismeretbővités a ma ysr nép hagyományai, szo-

kásai, dalai, táncai, a magyar nép története köréből;  séták, 

kirándulások a környékre. Pépek gyüjtése országunk tájairól, 

városairól. w / I.köt et , 54.o./  

" Akik a hazáért életűket áldoztáks A haladásért vivott 

harcban sokan életeiket áldozták. Hőei harcok emlékei nyomábans 

találkozás olyan felnőttel, aki részt vett a munkásmozgalom- 

ban ,  tanv je / résztvevője  / volt a lakóhely felszabaditásának s  

s elmondja a gyermekeknek élményeit. 

Adatok gyűjtése a szovjet katonák és az ellenállók hősies 

önfelálő .ozásárdl. Képhiredó a felszabadulás harci eseményei-

ről.* / Z. kötet, 55.0. 

5.osztály  

Szűlóföldünk, hazánk helyünk a világban.  

" Barátunk a Szovjetunió. A felszabadulásról hallottak 

összefoglalása. A Szovjetunió az első szocialista ország. Ta-

pasztalataival sebit bennahket . A Szovjetunió baráti támoga-

tását napjainkban is tapasztalhat juks energiát szállít /Barát- 

sás Olajvezeték, elektromos energia/s iparunk és mezőgazdasá-

gunk előnyös feltételekkel modern gépeket vásárol tőle. A 

metró kocsijait, berendezéseit, egyes korszerű mozctonyokat t  

a trolibuszokat a Szovjetunióban gyártják. Kulturális és ma- 

Az  általános iskolai nevelés és oktatás terve. OM. 1978. 
I.kötet. 
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vészeti életcinket szinesitik a vilááhisa szovjet művészek fel-

lépései. A szovjet se;itség jelentós formája a termelési tapasz-

talatok és tudományos eredmények áta'áaa. / pl. a nagyüzemi gaz-

dálkodás, a növénynemesités, az atomenergia békés felhasználás, 

a íy*ógyitás eredményei terén./ A szovjet pioni_rok és  a  magyar  

utt örők barátsága." 

Vetélkedőt N Naponta találkozunk a szovjet a.berek munkájának 

eredményeivel." / I.kötet, 67.o./ 

6. osztály 

Szűlóftfldxink . hazánk .  helycink  a vilá 

" Békét akarunk) A béke és a háború erőinek kündelme / új-

ságcikkek, hirek a háborús feszültségekről ős az ezek békés men-

oldására irányuló erófeszitésekrő /. A béke erőit a Szovjetunió, 

a szocialista országok, a világ dohozói és a haladás hivei. Miért 

akarunk békét? A békés e, niás mellett élés politikája. A Szovjet-

unió kifizd a leszerelősért, a békés gazdasági verseny hive. A 

Béke Világtanács munkája.* / I.kötet, 79.o./ 

3. osztály  

Szül őf öl difink . hazánk helyünk a  vilá,ban.  

" Akik életüket adták a népért. Forradalmi hősei* $1dája. 

A forradalmi és honvédő hőstik emberi arculatának, hasliy'tnak, 

áldozatvállalásának jellom se, a történelemben tanultak, az Egri 

csillagokban  vagy  más történelmi regényekben olvasottak alapján. 

Az igazi hazafit az elvhiiség jellemzis a haladás eszméjének elfo-

gadása; a helyes elvek hirdetése; helytállás akkor is, ha az ve-

szélyekkel, vagy sayos következményekkel jár. ' / I.kötet, 91-92.o./ 
4-  z általános iskolai nevelés és oktatás terve. OM. 1978. 

I.kötet. 
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N Hazafiság és politizálás. A serdülők egyre mélyebben 

ismerkednek ne;, szülóföldjiik, hazájuk életével. ? ár érdeklődnek 

politikai kérdések iránt is. Foglalkoztatják őket sikereink, 

fejlódéc°dnnk ellentmondásai, a felnőttektől hallott és az egraás-

sal ellentétes vélemények. A politizáló kamasznak mez kell tanul-

nia állást foglalni, észrevenni, hogy dletílnknek nem kizárólag 

rossz vagy jó oldalai vannak. Értenie kell, hogy hazánk és a többi 

szocialista ország gondjai, nehézségei na gyrészt a fejlődéssel, 

az épitéssel í[ig;nek össze. 

Vitas  Egy  aktuális bel- és kiilpolitikai kérdésről." / I.kötet, 

92.o./ 

w Határaink, békénk védelmezői. A haza, társadal .i ren-

dünk védelme minden magyar állampolgár kötelessége. A  fegyveres  

erők feladatas a haza védelme az ellenség fegyveres támadásával 

szemben; hazánk határainak és lézerének őrzése; nemzetközi 

védelmi kötelezettségeink teljesitése; fontos honvédelmi léte- 

sítmények, intézmények őrzése; közreműködés hazánk belső rend, 

jének biztositásához és a légoltalom ellátásában; segitsé- 

nyújtása népgazdaságnak, valamint elemi csapás esetén a köz-

veszély elháritása. Katonai eredmények; a parancs pontos vé e-

reha jtása, fegyelmezettség, egyiitt es cselekvés, bajtársiasság, 

barátság, önfeláldozás. Felkészülés a honvédelemre az uttöró- 

mozá*alom keretein belül / uttörő honvédelmi versenyek, uttörő 

olimpia, stb./. 

Tájékoztatást Ayar Honvédelmi Szövetség helyi klubjai, szak-

osztályai. Találkozás katonaszülővel, az Zfju Gárda tagjaival." 
+`méz általános iskolai nevelés és oktatás terve. ON. 1978. 

I.köt et , 92-93.oldal . 



$. osztály  

Szülőföldünk, hazánk, helyünk a világban  

K A munkásmozgalom hősei a népért. A mai fiatalokat a nép, a  

haza szeretetére tanitja a szocialista forradalom harcosainak, a  

Taniceköztárealis rvdelmezőinek, a fehérterror elleni küzdelem  

kismelksdő elekjainak, a nyilt fasizmus, a második világháború  

néppusztitása ellen tiltakozó illegális kommunistáknak, a munkás-

mozgalom mártirjainak hősi példája. Valamennyien szerették az  

életet, embertársaikat, a szabadságot, mé„is életüket áldozták az  

emberhez méltó új társadalomért. Példájuk elvhitségre, kitartásra,  

dnfegyelemre, a nép valódi érdekeinek szolgálatára tanit.  

Kutatómunka, A lakóhely vaf r a környék munkásmozgalmi hőseinek,  

kommunista r::ártirjainak életéről, tetteiről.”  1o5-lo6.o.~ 

If j_úsáá és haza  

w Az ifjúság és a felnőttek emitt épitik szocialista ha-

ránkat . Az Ifjúsági Törvény megállapit  je  a fiatalok jogait ős kö-  

telességeit. bipköztársaságunk különös gondot  fordít az ifjúság  

nevelésére, világnézetének, erkölcsének, magatartásának fcjlesz-

tésére, érdekeinek védel:4re. Biztosit ja a fiatalok jogát a ta-

nuláshoz, munkához, a niivelődéshez, a pihenéshez, a testnevelés,  

hez, a sportoláshoz, a szervezeti élethez. Teret ad közéleti szerepa-  

lésükhöz, segiti a családalapitásukat. Elvárja, Ady becsületesen  

tanuljanak, dolgozzanak és éljenek; tegyenek alsal%  hazafias és  

internacionalista kötelességeiknek. A középiskolai rendtartások  

Az általános iskolai nevetés 40 oktatás terve. OK. 1978. I.köt et .  
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- az ifjúsig közéleti tevékenységének előmozditására .. bistosit$k  

a tanulók jogait és meghatározzák kötelességeit. / Példák arra. *  

hogyan védik a munkahelyeken a munkába álló fiatalok érdekeit  

és biztosit ják beleszólásukat e munkahelyi kollektiva életébe./  

Tájékozódáss A középfoka fAknlák tanioóinek jogai  áö 	Űé- 

gei." / I.kötet, 1o6-1o7.o./  

A haza védelme katelessig. A haza és társadalmi rendünk  

védelme állampolgári kötelesség. A honvédelem kötelező formáit  

a hadkötelesség, a polgári kötelezettség,  a honvédelmi munka-  

köelezettség, a gazdasági ős anyagi szolgáltatási kötelezett-

ség. Találkozás katonasziilókkel." / I.kdtet, lo7.o./  

A tanitási órán és az iskolán kiviili nevelés szerepe az  

általános iskola céljának elérésében .  

J 	itási S 	s az ieko 	kisüli nevelte feladata  

• A tanitási Aran kiviili preirsftelk U$ jtsanek lshetl3s'get  

a meglismert és elfogadott erkölcsi noilák -  kiilönöseu a cselekvő  

szocialista hazafiságel és proletár internacionalizmussal, a  

haza épitésével, a szocialista huraniz; ussal, a társadalom demok-

ratizmusával és a szocialista családi élettel kapcsolatos er-

kölcsi, magatartási szabályok - érvényesitésére, gyakorlására  

és ennek során az erkölcsi érzelmek fe jlődésére.5 /  I.kötet 121.o./  

Az i ~;azgEtó áss az isskkol~ 

" Javaslatokat készit a tanulói tevékenység iskolai  szintit 

megszervezéséhez. Cé1szer+i, ha az iskolavezetés közvetlenül ale-  

kit ja ki és folyamatosan fejleszti a kapcsolatot a pártfogó  

Az általános iskolai nevelés ős oktatás terve. Ok. 1978.  
I.köt et.  
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iizemekkel, azok  társadalmi szerveivel, közösségeivel, a lakó- 

terület i társadalmi szervekkel és mozgalmakkal, a tanácsi intét- 

ményekk.el, a honvédsdg€;el és a fegyveres erők nás testUleteivel. 

Az iskolave:_etés irány?tását igónyli a tanulók közhasznú társa-

dalmi munkájának szervezése, a felsőbb osztályok részvétele a 

mezőgazdasági munkatkban, a tanulók sztinidei zrunkalehetóségeineY 

megtereurtés e." 	I.kötet, 123.o./ 

A szaktanár. 

n A tanitási órán kiviili nevelés tantárgyakhoz kapcsolódó 

lehetősségeit használhatja fel. A feladatmegoldó szekkörök és a 

művészeti szakkörök jelentős része heterogénen a tartalom szera- 

pontjából, tematikájuk esetleg valamely kieszelt tevékenysógi for-

ma vagy képesség fejlesztése köré ópül. Különösen jelentősek a 

pályaválasztást előle itó körök és a honvédelmi szakkörök." 

I. kötet, 131.o./ 

Az  iskolán kivUli nevelés tantárgyakhoz %apcsolódó lehe-

tőségei is közismertek. " A munka tartalmát az általános iskolások 

nevelésének alapvető feladatai mellett a rendező szerv, társulat, 

egyesület sajátos célkitüzósei is befolyásolják. Ilyenek a honvé-

delmi, technikatörténeti, lövész, honismereti, esecser_.a"ápol&si, 

helytörténeti, stb. szakkörök." ./ I.kötet, 131.o./ 

A napközi otthon  

A  szabadidő foglalkozások felhasználása a legkönnyebb. 

"Sport, séta, kirándulás szervezésével segitsük elő,  hogy a gyer- 

mekek minél t ibbet - lehetőség  szerint napi 1.5-2 órát -- tartóz- 

Az általános iskolai nevelés és oktatás terve. OK. 1978. 
I.kötet. 
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kodjanak a szabad levegőn. Ezeket az alkalmakat kapcsoljuk 

össze változatos programokkal, testedző foglalkozásokkal, 

mozMá.sos játékokkal. Törekedjünk arra, hogy a kisebb lozgás- 

ijényii gyermekek is részt vegyenek a sok mozgással járó profi 

remokban, mert ez feloldó és általában fejlesztő hatással van 

rájuk." / I.kötet, 134.o./ 

A közmaveládési ■  kulturális és sportintézmények  

A közmifvelődési, kulturális és sportintézmények sajátos 

nevelési feladataikat az iskola munkájára épitve, azt kiegészit-

ve járulnak hoz Á a rermekek sokirányú művelődési igényeinek 

felkeltőséhez é3 kielégitéséhez, képességeik, adottsáűaik fej-

lesztéséhez, a tehetséggondozáshoz. 

avaslatok a közművelődési kulturális és s •rtintézmé-

nyekkel közösen szervezhető tevékenységekre.  

" A tanitási szniinetek napjaira és a nyári vakáció idejére 

a mavelődási házak és otthonok a pihenés és a szórakozva tanulás 

jegyében - a pedagőgusok tanácsait is érvényesitve - sajátos 

szünidei programokat szerveznek a kisebb-nagyobb tanulóknak.  

A n ivelődési házak és otthonok a gyermekkönyvtárosokkal, a peda-

gógusokkal közösen olvasótáborokat is létesithetnek az érdeklődő 

vagy éppen az irodalomtól, olvasástól messze álló gyermekek szá-

mára." / I.kötet, 15o.o./ 

" A közművelők és pedagógusok egyiittmUködésével csökkent-

hető az az ellentmondás, hogy bár a eziilői, pedagógusi és gyer- 

Az általános iskolai nevelés ős oktatás terve. Obi. 197$. 
Lkötet. 
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meki igények gyakran meghaladják az intézmények által ma vállal-

ható képzési-nevelési segitséget, a meglévő hálózatot mégis csak 

részben használják ki. Az igények ős lehetőségek ereztetése 

az eges iskolák és a veliik kapcsolatban állá intézmények közös 

érdeke és feladata." / Az általános iskolai nevelés ős oktatás terve. 

O . 1978. i.kötet t  151.o./ 

e./ A tanulók szocialista hazafia rra, roletFír internaciona- 

  

lizmusra és honvédelemre nevelés lehetőségei a napközi 

otthonban 

Ajánlások az iskolánk közé ptá ` tervéből' 

Alsós napköziseknekt  

1. A hazai táj ős a dolgozó nép megismerése és szeretete. 

- Tegyen az osztállyal sétákat lakóhelyén. Figyelje meg a 

változásokat, lakóhelye ópiil, szépül a dolgozók munkája 

nyomán. 

- Kérdezősködjön lakóhelye múltjáról, gyűjtse lakóhelyét 

ábrázoló képeket, lapokat, készitsen térképvázlatot. 

- Tegyen kirándulást a megyeszékhelyre. 

- Gyűjtsön sétákon. természetnyújtotta anyagokat, figyelje 

meg, készitsen gyti jteményt belőle, gondoljon a madárvé-

delemre. Készitsen növénygitjteményt, állatképeket,cim-

kéket. 

- Hallgasson és énekeljen olyan nép- ős gyermekdalokat, ame-

lyek 8.z otthon, a szülőföld és a nép életét, szeretetót 

tükrözik. Olvasson népmeséket és népdalokat az elnyomott 

nép szomorú sorsáról, a jobb, igazságosabb élet utáni 



-53— 

vágyódásról, a földesúrtik szivtelenségérdl, kegyetlen. 

ségérdl. 

- Fi rel je meg az dszi és tavaszi munkákat a földeken, mi  

jellemzi a termelőszövetkezeti dolgozók munkáját. 

- Kósziil jön fel március 15  megUnneplésére, készitsen nem-

zeti szinti zászlót, kokárdát. 

Tudja meg március 21. jelentőségét. 

Tegyen kirándulást a forradalmi harcok emlékmiiveihez, 

emléktábláihoz. 

- Beszélgessenek a foglalkozásra meghivott idős dolgozókkal, 

akik életköriilményeikrdl, a múltról és jelenről beszá-

molnak. 

2. Népilnk kulturális alkotásaink megismerése, mejbecsillése 

és ápolása. 

- Ne használjon illetl'zn szavakat. 

- Ceerdl je köaiyveit társaival, hogy  többet olvashasson. 

- Fo41aljon állást a könyv hós szereplőinek cselekedetőról. 

- Készitsenek napközis könyvtárat. 

- Tudják mikor kölcsönöz a helyi könyvtár. 

3. Szocialista társadalmunk mavasabbrendaségének és távlata-

inak megértése és elfogadása. 

Vegye számba azokat a tényezőket, amelyek a gyermek boldog 

életére utalnak / rendes ruházat, táplálkozás, jól felszerelt 

iskola. 

Minden a munkának az eredménye. Mindenkinek dolgozni kell. 

A dolgozók keresetlikból becstiletesen megélhetnek. Miért rongálunk, 
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kárositunk, miért nem  erősebb a vagyonvédelem? 

Tegyenek sétát a Községi Tankoshoz, ismerjék meg az ott 

dolgozók m'mká ját . 

Tegyenek látogatást a gazdasági, kulturális, egészsé g-

ügyi létesitményekhez. 

Szervezzenek olyan foglalkozást, ahol meghallgatják egy 

kommunista ezülő elbeszélését a párt munkájáról. 

4. A Szovjetunió és a szocialista tábor országainak mec-

ismerése, megecsülése. 

FiUyeljék meg április 4-e előkészületeit. Hallgassanak 

rádió közvetitést és nézzenek Tv-t e témával kapcso- 

latban. 

- Készitsenek faliújságot, több saját készitésii ra j-

zot, melyek e témát ábrázolják. 

- Helyezzenek virá -ot április 4. alkalmából a szovjet 

emlékmiire, sirra. 

- Olvassanak történetet a NOSZF--ról. 

- Hallgassanak történetet a felazabaditó harcokról. 

- Ismerkedjenek szovjet pionirok életével. 

A világ dolgozói életének, a ~,ékéért és a kizsákmányolás 

ellen vivott harcának megismerése  ős támogatása. Vegyen részt 

a napközis csoport az iskola Május 1-i diszitésében. 

- Gyiijtsön képet, hireket ez ünneppel kapcsolatban. 

- Olvasson az elnyomásban élő gyermekek sorsáról. 

- Tanuljon meg néhányat a , _.arát i népek dalaiból. 

- Gyü jt sön képeket a békemozgalom ,ól . 

- Számoljon be Május 1. neg nnepléléről. 
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Felsős napköziseknek:  

1. A  hazai táj és a dolsozó nép megismerőse és szeretete. 

- Figyelje aeg környezetünket, tegyen megállapításokat a 

környezetvédelemre. 

- Ismerje a Himnuszt, tudja hogyan kell tiszteletet 

nyilvánitani a nemzeti szinbólu::ok előtt. 

- Ismerje a hazafias jelképeket, jelvényeket / zászló, 

lobogó, oimer/. 

- Szervezzenek társadalmi munkában parkápolást. 

- Levelezzen más városban élő pajtásával, örsökkel. 

- Kisérje fi;,elemmel a napi lapokat s gazdasági, kultw-

rál is eredményeinket. 

- Vegyrék át szocialista megőrzésre az iskolát, ügyeljenek 

tisztaságára, rendjére. 

- Szervezzenek társadalmi munkát fault etésre. 

- Szervezzenek üzemlátogatást, ismerjék meg a fizikai és 

a szellemi stukát. 

- Igyekezzenek megismerni különböző fegyvernemek egyenru- 

háját ős jelzéseit. Tanusitson tiszteletet a néphadsereg 

tagjai iránt. 

- Segitsék az Lattörő Gárda muiddjit. Segitsék határóreinket. 

2. Népfink kulturális alkotásainak megismerése, megbecsiilése 

és ápolása. 

- Hallgassák a rádió nyelvművelő előadásait. 

- Fi<;yeljék társaik magyartalan beszédét és javitsik. 

- Ne engedjék kicsúfolni a tájszólással beszélő pajtásokat. 
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- Dasld00401001 dis::itéshez használják a népmtivészet  ele.eit. 

- Kb9zitsenek olvRsónaplát.  

3. Szocialist a  társadalmunk ma,;asabbrendtiségének és távlatainak  

megértése és ']fordása.  

- Olvasesák rendszeresen a Pajtás   c. L1jB21got.  

- ilájékozódjanak legjelentősebb poli -tikaf. kérdősekről.  

- Ismerjék meg a helyi állaricazLttás szervét és vezetőinek  

nevét.  

-- Segítsék kisebb közügyek elintézését / kézbesités,  nos- 

°ósitá~ Timur munka a szociális >1ondozottaknak/ . 

- Az ászi közhasznú társadalmi munkában végzett munka Crté-

kelése / jó munka  elismerése, lemaradók elitélése.  

4. A Szovjetunió és a szocialista világrendszer országainak  

megismerése ős megbeosiilése.  

- Ismerje a Szovjetunió tudományos sikereit.  

- Használjuk ki az aktualitásokat, p1. iirhajó fellövése.  

• Levelező  kapcsolatot létesitünk szovjet pionirokkal.  

• Hivjuk meg a hazánklan tanuló külföldi diákokat.  

- (ytijtsiik a baráti, szocialista országok képeit, bélyeg eit.  

A napközi otthon, a család, a termelőizem, a közművelődési  

kulturális és sportintézmények mind-mind sajátos tevékenységi for-

mák gyakorlását szervezhetik meg. Kiemelt lehetőségei vannak az  

ut t örórozgalo,mzak.  

Összefoglalva az iskolai honvódelmi neveléssel kapcsolatos  

követelményecet, a következőket emeljük kis  
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- e. honvédelmi ismeretek alapozásában minden iskolai 

tantárgynak sazátos szerepe van; 

- az ismeretek szintézisét az állairpolf,ári ismeretek tE n-

tárgy keretén belül és az osztályfőnöki órákon kell el-

végezni; 

- a honvédelmi neveléshez elengedhetetlen az életkori 

sajátosságok figyelembe vétele, mind a közölt tartalon;, 

mind az alkalmazott módszerek vonat)ozésában; 

- az interiorizáció csak értelmi, érzelmi együtthatás 

eredménye lehet; 

- tevékenységi formák '.iztositása nélkül az ismerethal-

maz kevéssé hatékony, 

- tevékenyt ági formák konkrét, gyakorlati tapasztalati 

bázist eredményezzenek; 

- : .ot ivvrnk€nt csak a tényleges hasznosság érzése lesz ha.. 

tékony; 

- a 6-14 éves korosztály honvédelmi neveléséből nem re-

keszthető ki a játék és a romantika. 

A 6-14 éves életkorban a közösséghez / osztály, iskola, 

település, nemzet, stb./ való tartozás éca az érte vale tevékeny- 

kedés vágya életkori sajátossúi _.; ős általában erős belső igény. 
Ha az általános iskola élményekkel bocsájtja ki tanulóit, akkor 

a későbbi társadalmi ós Lenne a honvédelmi tevékenység igényét, 

alap ját is rr.e hatíírozza. Me ;hátcároz„ élmény főként a  saját ts.- 

pesztalet, különösen ebben az életkrban, amikor a tanuló itéle- 

teibe:t, választásaiban, cselekedeteiben, saját környezetének 
viszonyait veszi alapul és azokból általánosít. 



-58- 

4. Honvédelmi nevelés hatékonyságát befolyásoló tényezők  

A  szülői  ház jelentős szerepéről már beszéltünk. Nem hagy-

hat juk figyelmen kivűl a település jellegét sem. A település 

jellege a honvédelmi nevelést szolgáló tevékenységi formák meg-

választásában alapvető. :árva és falu, az ország belsejében lévő 

és határmenti község más-más lehetőséget biztosit a honvédelem-

re való felkészitésben. A  település sajátosságainak kihasználása, 

a hasznosság érzésének és a konkrét tapasztalás lehetőségének 

alapja. 

A honvédelmi nevelésben óriási jelentőségű lehet a kapcso-

lattartás a település katonai, honvédelmi alakulataival és az 

MHSZ-szel. A kapcsolattartás főként a rendszeres találkozások- 

nál válhat hatékony eszközzé. A katonás rend, fegyelem, az egyen,  

ruha ős a lenyűgöző technikai felszereltség megmutatása élénk 

érdeklődésre talál a gyerekek körében, ez szárcukra mind-mind 

elismert érték. 

II. Al ISKnLA1 HONVÉDEIdiI NEVELÉST SEtIITŐ TFÉNYEZvK.  

1. A fegyveres szervek lehetőségei és feladatai ez általános 

iskolai nevelésben  

Az iskolai honvédelmi nevelő munka csak úgy oldható meg 

hatékonyan, ha ebbe a tevékenységbe bekapcsolódnak a fegyveres 

szervek is, főként annak KISZ szervezetei. / Erre az egpiittmi3r-

ködérre - a feladat fontosságát érzókeltetve - Politikai Bizott-

sági határozat is született./ Maga a határozat azonban még; nem 

fogja biztositani a tényleges tartalmi kapcsolatot, ez csak az 
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iskolák és a fegyveres szervek koordinált 	és tevékenyséfi 

rendszerében biztositható. Ennek a koordinált igény- és tevékeny-

ségrendszernek a következő lényeges előfeltételeit fogalmaztuk 

megi 

- az irányitás emberei / iskolaigazgató - parancsnok 

mindannyian való feladatnak lássák az iskolai honvédelmi 

nevelést, 

- a  vezetők  biztositsák a  gyakorlati  e yiittmüködés fel-

tételeit. 

Csak ott jöhet létre hatékony honvédelmi nevelői gyakor-

lat, ahol e vezetés nemcsak támogatja, de igényli és maga is 

részt vesz a nevelőmunkában. 

A fegyveres szervek és az általános iskolai nevelő munka  

összekapcsolódásának bemutatására a túloldali ábrát szer- 

kesztettiik.  

Az általános iskola nevelési tervében megfogalmazott ii  it-

nyekkel, célokkal, feladatokkal bevezetőnkben már foglalkoztunk. 

Yiemeltiik a tantárgyak ismeretközlő és alapozó funkcióját s a 

tanórán kivUli nevelés széleskörii honvédelmi vonatkozású köve-

telményrendszerét. E sokrétii feladatsor valós megoldása nem nél- 

kiilözheti a  fegyveres  szervek bekapcsolódását. Ez a bekapcsoló-

dás két vonatkozásban szUlkséges. Egyrészről olyan elméleti isme-

reteket nyújthatnak, melyek megszerzésére a tanulóinak más módon 

nincs lehetőséglik, másrészről a gyakorlati segitség eddig telje-

sen ismeretlen tárházát vihetik be az iskolába. 
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tairól. 
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a./ A fegyveres szervek és a pedagógusközösség kapcsolata.  

A hivatásos szakemberek tájékoztatója nem lehet aztiken 

prakticista szemléletű. A honvédelemről való informális számos 

olyan elemet is tartalmazhat, amely a honvédelem kérdéséhez lát-

szólag csak járulékAeann kapcsolódik, uyranaickor a honvédelmi 

nevelés iskolai és társadalmi feladatait érinti, pl.s nem kerül-

hetők ki a közbiztone g, a bűnözés, a balesetelháritás, tiltott 

határátlépés kérdéskörei, bár látszólag nem mindegyik kapcso-

lódik szorosan az eredeti témához. Az a pedagógus, aki komolyan 

veszi honvédelemre felkészitő nevelői munkáját, igényli, hogy 

a hivatásos szakembertől kapja meg annak a szintnek pontos 

körülhatárolását, amelyre a fegyveres szervek épitenek, amelyet 

alapul szeretnének venni a katonafiatalok kiképzésében. Ez a 

meghatározás a pedagógusoknak a gyakorlat oldaláról részcélok 

kitűzését jelenti. 

A pedagógusok várják azt a segitséget is, mely az elméleti 

szakkérdések megválaszolásában magabiztossá teszi fellápéaiiket. 

Milyen kérdések vetáihetnek fel az iskolában, melyeknek 

megválaszolásához kell a szakemberek eligazitó tájékoztatása? 

P1.-a Varsói Szerződés jelentősége; 

-a Varsói Szerződés ereje; 

-a szocialista és kapitalista fegyveres erők jellem-

zői, stb. 

Az informáláson túl a pedagógusok ssivgsen  támaszkodnának 

arra a segitsCre, emit a segédeszközök jelentenek. A valóságos 

katonai segédeszközök, a szemléltető eszközök hozzájárulnának 
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ahhoz, hogy a gyerekek lássák a honvédelmi ismeretek megvaló-

sulását a gyakorlatban, vagy legalá::bis el tudják képzelni.  

Az elmélet és a gyakorlat közelebb hozását jól segitik a fegy-

veres szervezetek mindennapi életének bizonyítékai, dokumen-

tumai.  

Mind a távlati, mind az aktuális feladatok megoldásához  

elengedhetetlen - a koordináció alapja-,  hogy a fegyveres ezer`-  

vezetek is ismerjők  azokat a terveket, amelyek a honvédelmi  

nevelést szabályozzák. / Nevelés és oktatás terve, iskolai munka..  

terv, csapat munkaterv, stb. Csak a tervek ismeretében tudnak  

szervezett en bekapcsolódni a nevelés feladatrendszerének meg  

valúsitásába.  

b./ eres szervett és az osztályffőnt$  kapcsolata .  

9 leghatékonyabb segitséget az osztályfőnökök  igér~ylik. 

Ez természetes, hiszen a jelenlegi nevelési rendszerben  az  

osztályfőniek kulcsszerepű. Ez olyan titeket ró rá, amelyeket  

segitő, aktiv, valós kapcsolatok nélktil nem tud megoldani.  

Jeguuk az osztályfőnöki órák is kapcsolódnak a hazafiság ős  

honvédelem kérdésköréhez. Az itt kapott segitségre is válto-

zatos lehetóségek adódnak, s. tanácsoktól kezdődően,  az óra  

egészének - vagy egy íjészének - levezetéséig. Kár az alsó  

tagozatban ez a kapcsolat a közvetlen katonai környezet be-  

mutatásában is formát ölthetne.  

Számtalan lehetőség lenne a közvetlen környezettel való  

kapcsolattartásra t  

- szemilyek meghivása,  
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- dokumentumok 6yü jt é e e,  

- hagyományok ápolása,  

- élettörténetek feltárása,  

- az alakulat szerepe nagy történelmi sorsfordulókon,  

- az alakulat mindennapjai, stb.  

A tartalmas kapcsolat feltételezi ez irásos anya;ok, a  

dokurentáció '  az információhordozók, stb. közkinoosé tételét.  

A baráti országok életének és a fejlődő országok küzdel-

meinek bemutatásában is sok segitcéget adhatnak a fe gyveres  

szervezetek. Saját dokumentációs ős infozv;ációu anyagjaikból  

kiválogatva az életkori és értelmi sajátosságokat figyelembe  

vevőket, segitenek szentélet esné tenni az osztályfőnöki órákat %  

s egyben közelebb hoznák az elméletet ős a gyakorlatot egymás-

hoz.  

Ha mindezekhez a fegyveres szervezetek részéről szemdlyes  

részvétel is járta ,  a hatás megduplázódhat.  

c.,/ A fegyveres szervek  ős a szaktanárok kapesolata 
~~..,..  

A MOMMUltetó egynek az iskola sii*sjM ére való  

bocs& jtl tőt már beszélteik, a  unlink M/ke terténS szak-

tanáesadásról is. Ezek a kooperáció formák a szaktanárok mun-  

kéjét is segitik. A  személyes részvétel termószetesen ezekben  

az esetekben is  jelentős  lehet. Ha a fegyveres szervezetek  

képvisel§3e jól tud alkalmazkodni az osztály életkori sajátos-

ságaihoz, akkor személyes jelenléte, véleménye felerősiti a  

tamanyag és tanár nevelói hatását, s az egyes tóntknak valós  



honvédelmi hátteret biztosit.Reggyózi a tanulókat arról,  

hogy a tanult ismeretanyagnak az életben szerepe van, a hon-

védelemhez szerveste kapcsolódik.  

Az ismeretnyújtáson túl az iskola gyakorlati képessé-

geket, készségeket is alapoz. A honvédelmi gyakorlat alapozá-

sában fontos szerep jut az osztályfőnököknek és a testnevelő  

tanároknak. Ahhoz, hogy a gyakorlati képességek alapozásához  

egyáltalán hozzáfoghasson a pedagógus, meg kell győznie a  

tauu1óit s  

- az internacionalizmus szakségességéról,  

- a na hazafiságinak tartalmi jegyeiről,  

- a ionvédelmi gyakorlatban való részvételi formákról,  

- a katonai szolgálat fontosságról ős szükségességéről,  

- a lakosságbenválielai tevékenységének fontosságáról.  

d,./ 	a 	 ek  

a~ uozásában  

A gyakorlati készségek alaposását az alaki foglalkozások  

segitik a leghatékonyabban. Ezek pontos ismeretecet követelnek  

meg a pedagógustóls  

- vezényszavak,  

• 1 , e7vekorlott pontos mozdulatok ismeretét.  

Az alaki foglalkozásokhoz mintaként szolgálhat egy katonai  

alaki foglalkozás megnézése. A konkrét tapasztalatszerzés meg-  

mutathatja a tanulók számára, hogy az alaki foglalt ozásoknek  

milycet nagy szerepe van a fegyveres szervezetek mindennapi  



életében, s szépsége fegyelmező ere jii lehet. Be  a minta vállal- 

tathat ja a tanulókkal a rendszeres gyakorlást, a pontos, fe-

gyelmezett végrehajtást. Az élő mintán kivid dokumentanya,,ok is 

hozzájárulhatnak a fe;;elmezetten végrehajtott feladatok szép-

ségének felismeréséhez. 

e./ ,A fegyveres szervek szerepe a  h.onvédelaere előkész itő 

szervezeti formákban ..  

Az általános iskolai honvédelmi nevelés tevékenységi for- 

arája, s egyben az eddig elért nevelői hatások próbaköve; a  tan, 

tervileg is biztositott honvédelmi vereenap. ,  Ez az az ese- 

;Qény, ahol valós, vagy a gyellikeik ssilbeielősnak tdnő feladat-

sorokat kell megoldani. Ha ez a veri64,116p nélkülözi a roman-

tikát, a hitelességet, Akkor  hatása inkább romboló lesz, mint 

©Aitő! 

A verseny, a vetélkedő játékos formájából adódáai a 

gyerekek közkedvelt tevékenysége. A honvédelmi versenynap prod ,  

ratmját csak a változatos, romantikus, játékos elemek dominan-

ciájával bélszeri megszervezni.  A honvédelmi versenynap r. ;a is 

a katonai alaki foglalkozások fegyelmezett rendjét kell hogy 

kövesse. 

A versenynapot fel kell használni új ismeretek me ezer-

zésére, az eddig megszerzettek jyekorlásáre, s az érzelmi azo-

nosulás és motivációs bázis alapoz4sáre. 

A fegyveres szervezetek jelenléte itt nőlkülözhertetlen. 

Fontos, hogy ne csupán irányítóként, de résztvevőként is kap-

csolódjanak be a nap eseménysorozatába. Biztositani kell - az 
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életkorhoz szabva - minden olyan feltételt, ami a fe,veres  

szervezeteknél is létezik / terepet, technikai eszközöket,  

egyen uházat ot , vagy annak jelzéseit. Ez a nap csak akkor  

lesz élmény, ha a valóság érmesét kelti. A verseny jut alnsa :ásta  

is katonai for ét öltsön, s kapcsolódjon a fegyveres szerveze-

tek életéhez, gyakorlatához.  

A honvédelmi vereseasep érintésével új t eral éthez, a  

tanőrűn és iskolán ki'viili honvédelmi nevelés lehetőségeihez  

értüze.. A tanóraín ős iskolán kivédi szervezeti forrják / pl. i ári  

tdicorok . séták , kir~ánei sok. versenyek  jelentősen segítik a  

honvédelemre, haz Íiságra és ínternaoionalizmusra nevelőst. Ha  

ezekhez hozzá kapcsoljuk - a gyerekek romantika iránti vágyát  

is figyelembe véve - a hadtörténeti múzeumi látog 	,st, *kW  

za iskolán kívüli forma egyben a honvédelmi neveldd IS  szel..  

gdlta. A táborozásokban jelenlevőként is be leibe* Vera  a  fair-

veres szervezetek hivatásos tagjait. A mozgalmi  rendezvények  

politiiai tariiafaokon tú1 alakiságukkal is a honv€delmi nevelés  

tarta1MR smikessi 1e sdask. A társadalmi ünne éken a fegyveres  

szerve*** majai essmares jelenlitiikkel emelhetik az ünnepcég  

iránti érdeklődést. Kiemelt s z erepav6 lehet tenni a  Fegyveres  

Erők Nas3át.  Ezen a napon az iskola, az úttörőcsapat tagjai  

legyenek megfigyelők. A honvédelmi szakkörök a gyerekek számára  

érdekes, romantikus tevókenységfoxmák köré szerveződhetnek. /pi.  

lövészet, rádiózás./  

f./ A fegyveylpApialc és az UttöSrő Gárda  

Szervezetileg a honvédelmi jellebii szakkörök az Uttörő  

Gárdán belül óe önállóan miiköidhetnek. A tevékenységi fornák  
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ses nagybátyám is  kórtekedéd baleset át* -
rata leü...'  

A fiuk érdeklődése, tájékozódass mar  
gyakorlatiasabb Es céltudatosabb. Példád  
Csikós Jnskáé. Oroshizánil jött a táborba.  
As idesaPta határár volt nyugdíjba en nuli-
sálg  as  ortshád határMiterületrtél  Fiaágált. 
Nem as  a természetes, hogy a fiuk kávetlk  
az apikat? ..Itatásőr szon-etnék tenni in is."  

Patties Tibor a RMyai gimnázium harma-
dikosa, alighanem páncétmtázt les s.  A  
motorokat nagyon serelem. As ember is a  
technika erejét naareharegesini, egy Irína-ba  
illitani, ez véts  lehet nagyon szép... De  
.irt  vm hintse, bogy a cenpaki tábr• las-
te n, ahol inkább a belügyi szervek monki-
jába nyflik hetek Inti,. Volt itt egy tábor-
nok elvtárs cs az mondta nekünk, hog/ •  
f•pveres erőér és testületek kóatkten, van  

vitt mellett, smr'An eKyüttmákádve  tel-
teeleik felaáataikat S akkor az a lő tut  
ismerjek á at alapvető területeke..."  

Kat'i'ik. hatirőrimk, rendárákt tármesék  
tesznek-. am# a knzépiskoliv,k, szakman-
káflanuli{ akik majdnem misté[ eaets  részt  
vesznek a nyarl pátyairányitó táborokban!  
Mind bimnyira nem tie igaa van Pataki  
Rend  terctár fIi'atnagyn k. aki megyei  If-
hi CArda-parencsnnkhetyettesként tolnai  
ifrtgirdátáhat bmrtt a táborisa: a Fiatalok  
taielkozottaiga. a tábrbast a tibnsvásolton  
a fegyveres erők s5 testületek imitt  Anita- 

rokonszenve auk hasasokra keltet  
Tnberrris s  
ügy meredanink inkább: az Ismerkedést  

:aJrPllik ezek a taboret. 1i a szép hiva-  
tiatak, a hark a kinzre'd is a kásbldomátt  
védekoének ifjú pragagsWlaW is forsnil6d-  
nak esetben a pzagartrakkal db napok-  
ba.. Sminolrvl rirnpakon • maid augnza-  
tsnbam Tatin  - 

Fo16: Cal ferry  
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Moat Csopakon.  
Előtte, a múlt héten. Szolnokon.  
3 majd augusztusban tesz még egy,  Ta-
1. 
Már bngyominyensi váltak a katonai,  ha-
air- fs rendőri pályára iránylt6 táboro-
sok. Evrbl évre sok száz fiatal tölt vé-
ny napot azlal, hogy a fegyveres erők  bs 
ilületek munkájával ismerkedik. S hogy  
lyen rangjuk támadt ezeknek a táborok-
le,  art biaooyltja: a megnyitókori és a  
sportra beszélgetéseken a Honvédelmi Mi-
tatérium és a Fielügyminisztérium, a  
tyveres erők és testületek magas rangü  
zetbl vesznek részt, találkoznak a fiala-
rkal. válaszolnak kérdésekre . 
A esopaki tábort július 6-án Ladvánszky  
boly rendár vezérőrnagy, belúgyminlaz-
r-helyettes, országos rendár-főkapitány  
ttotta meg, s kósztfitbtte az ország  k0-
itző tájairól érkezett hatornsrázhúaz fia-
k Nem kevesebbre váltalkozik ez a  me-
zvény, mint hogy bt napban bemutatja a  
tyveres erők és testületet lasztjeinek.  
zthelyettesánek, mindtora beosztottjának fe-
Iásségteljes munkáját ásziratén szett a ne-
zségekról. s ezt annál inkább teheti,  hi-
en a haza fegyverei s'olgilata voltijában  
tdls is  szép hivatás.  

S k hangulatos, hétfő délutáni rostnyitót  
ivehten élményeket nyújtó ot nap kerdt-
dt Csopakon. A Pisik Es a lirynk — a ez  
peiyairiirryitó táborok kózüt a csnpaki ta-
tja, hogy két altibornyl leány á 'etasemt-
t — előadásokat hallhattak, érdekes [ihmelte  
thatlak, részt vehettek küMnbazt bersulató-
ar, a megismerkedtek a fegyveri' et+it is  
rtületek tiszt- h tl•zthelyettesképo5 sdrdM-
J.  
A legnagyobb sikert — érthetően — at  
én is  a  bemitateik aratták. A Ralatrentől  
rszprémbe verető mit mellett tfsigefákkal  
esélyezett nagy  réten szállt te a Belüey-
Intsztirium tézet renndFszetének helikoptere.  
t sorakoztak a tároltAság autbca+d-a.' de  
ihatták a fiatatok a a-ndbmés — a kéz-
ketEsrendAszet, a budapesti forradalmi  
ndórezred s mks azcrvek — harsa l-8 esz-
belt S természetesen ott 'tettak a határ-
ák Is.: kutyelsernatatót, járirszolölati be-
utalót tartottak  
Kubinszki Lete&n remibe f-tadnaty . a 
bor peramsnnka a fiatak.k relekl vttsé-
b hívta tel a figyelmünket: s vakészen. a  
iransddtubs perek — jéllehet kint a  
as  tisztisen aztán vainboa nem esek  

mmilyen szironnilt ki-ki rühesett ahe-
i akart — fegyelm eeettem kieette e fors&  
int risarv bemutaint  
Ra kfrdeztrk kémiemet kif•grieatatlanut  
A karaténeket. Hogy rnrnna akt alatt  k-
K mseglanolni ed a nehés de biarmea  
étekben napon banawa bas.edelmi 44,104-
1? S bárki képes megtanulni? fb vela-
ennyi rendőr tad karatérni•  
A reesrkáreazed bevwstatb importtónak tag- 
i „emberikre' is akadtak, két krkeépisk o- 
s kavlradór kisuny szeg.idbtt termetjak. a  

o bi és .áesabte rergtmetaltk hegy a tata-
i  ram  ak a férfiaknak said  
&de1ts: a behkopter kőről á tine* sal- 
k a tenheresebbea érdekkdoer: Balogh  
abiena 6 Rés Zsazsa, a vevyré.M  K AI- 
t im Ginemáram harmadikra tantelt.  Ve•  
ria ekaek kéotliáak, mr,ediak. vegyisein  
mán as as :stoakjuk: ugs '•adjak,  batker-
1t, a reetekhtsetn'Ft a bninale4:asbe. vdk-
a avs 

 
vegystimekre. ..agy lnteoratifeisewi-

e. hites. teknős' emanka leeset. es  ér- 

A mean  Maly Vera yasaal news emeesk •  
nmssriklbbl, Moen  rnardneee-rajdaeetw az  
vag teyleiérőL g+Rr±dil tetetett KAlmain  
klit yredet Smrhwskrát  
it rtesdi.rAt.{ a tatLőmiE. a ter.ev:.krfct  

'alias ',liken.. le  mien  meevpesiaikeina, ha  
rester es Esdekel benmeiMel -  -.Cverrrmét  
jraeraytd . • -' ,Illassa•a • k nrkkeViés sarse  
afaea eilnitrsise tréeket. Veit any kesi- 
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szakkörök / kiválasztásakor feltétlenül szem előtt kell tar-

taxi  a telepüdés és annak katonai vonatkozású sajátosságait, 

a személyi és tárgyi felszereltséget. Csak a helyi sajátossá-

gokhoz i,azod6 szakkörök lót rehozásának van értelme. A ma tar 

nuláif júa ának a z egasszintii technika ir4xrti érdeklődése a  tech, 

nikai bázis meglétét is igényli  as  egyes tevékenységi formák 

szervezésében. 

A  fegyveres  szervek tagjainak személyes jelenlétét nem 

tudjuk eléggé hangsúlyozni. Az általálosan meglévő szervezeti 

formákon túl, konkrétan e nevelési feladatra létrehozott for-

miL/pl. katona voltam egy napig / a fegyveres testületek aktiv 

jelenléte nélkül elképzelhetetlenek. íZ ek a t ev€kenysé gek - a 

közeli személyes kapcsolat, a részvétel, a  hasonlóság alapján - 

erősitik az érzelgi kötődést, felkeltik és fokozzák az érdek-

lődést. A valóságban használt technikai eazközbdt birtokba vi-

tele - ha egy napi; is - feledhetetlen élményt nyújt. Az 

uttörőszervezet élete számos olyan elemet tartalmaz, mely ha-

sonlit a fegyveres szervezetek életéhez, bár kétségtelen, hogy 

a fegyveres testületek tevékenységével az Úttörő gárda honvé-

delmi szakalegységei hozhatók leginkább kaposolatba. Az Uttörő 

Gárda honvédelmi szakalepysigei lényeges múltra tekinthetnek 

vissza. Megalakulásuk az 50-es évekre tehető, konkrétan az 

uttörő határőr szakkörök 1958-tól működnek, 196o-t61 pedig 

honvédelmi alegységek szerveződtek.  Az Uttörő Garda  létrehozá-

sát a Magyar Utt örök Szövetsége VI. Országos Utt örővezetói 

konferenciája inditotta el / 1975/. Az alapítók közé s7 rdt 

iskolánk a Röszkei Általános Iskola is, mely elsőként az ox- 



ezágban megszervezte az uttörő szervezeten beliil a Határár  

Szakaszt még 1958-ban. Azóta az iskolánk az Uttöró Gárda számos  

tevékenységi formáját működteti.  

Az Uttiirő Gárda szervezeti Pelépitését és milkaddednek  

modelljét a következő ábra mutat ja.  

Az Utt örá Garda szervezeti  

,felépitése  

AIAQY6R. 711 1ORD  
SZÖ'iTETSti  
ORSZÁGOS T6YáCSA  

TANÁCS  

J~C~YIIADSI/  

Országos  Honvédelmi  
nevelés i 

3ZAXBXZOTTSAGA  

KEGYEI /BP.•i /  
HN-i  

I  SzAKB I7.O'lrnjd  

JAKÁSZ-VÁHDSI  
HI3-i 
SZAKBIZOTTSA0  

üG.  
maims  
Pb.HAitOSIM=8A0  

JL1Á$L-VÁI X3I  
PARANCSNOKSÁG  

 

UTTOR6 CSAPAT  
felelőse  

 

~C$APAT Szakasz-szd•pa- 1 
 n //pare ce~ 	'  

	 i  

  



Századok 2-4. 

Szakaszok 6-15 

Szakaszok 2-4. Zászlóalj 1 . Szakasz 1. 

- 7o 

Az Utt örő Gárda szervezeti i=ányitása  

UTTOR5 GÁRDA ORSZÁGOS 
PARANCSNOKSÁGA 

UTTÖRŐ GÁRDA  norm,  
BP-i PARANCSNOKSÁGA 

EI
show  

SIIPARAN04101,- 

UTi'ÖRÖ ZÁSZLÓ 
PARÁNCSNOOISÁÁG 

UTTOR6 Glue 
JÁRÁSI PARANCSNO 
SAGA 

ÖNÁLLÓ SZÁZAD 
PARANCSNOKSÁG 

UTrithe GÁRDA 
KERÜLETI PARANCS-
1mKSÁGA 

ÖNÁLLÓ SZAKASZ 
PARANCSNOKSÁG 
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Szeged járási úttörő honvédelmi zászlóalj / ssásadl 

mílködési szabályzata  

1./ Az itttöra honvédelmi zászlóalj század / jelleges  

a./ Az Úttörő honvédelmi zászlóalj / század /les 

b./ Az u,ttörd honvédalmi zászlóalj / század/ — iStörőcsapat, 

hanem dn 116 szakkör, a járási uttörőcsepatok t ttörő hon. 

vóde14 szakkaszai részére. 9 iködés6 helyes 

c./ Az úttörő honvédelmi zászlóalj / század/ a grits úttörő- 

csapatainál alakult úttörő honvédelmi szekas; :okbó l 

ill.  1 rsakaszok az úttörőtikon belül a csapatve-

zetősig tetve szerint önálló tevékenységet is kifejte-

nek, kiizvetleniil segitik az uttörőcsapatak banialas és 

honvédelmi nevelési feladatainak végrehajtásátolliedési 

helyük az  iskolák úttörőcsapatai. 

d.,/ Az Úttörő honvédelmi szakaszok tagjai  lehetnek azok az 

s -VIII. osztályos úttörők, akik finként jelentkeznek az 

Úttörő őrsük, valamint rajvezetőik, munkájuk ős közös-

ségi magatartásuk alapján javasolnak, ős az úttörőcsapat 

vezetősége  elfogad. 

2./ Az  úttörő honvédelmi zásslltall / s 	440000k (Alias  

Segíteni az úttörőosapatokat a pajtások szocialista hazafisé.'-

re, internacionalizmusra ős honvédelemre való nevelésben. A 

gyrernekekben a hazánk é c a szocializmus agyének megvédésére, 

a békéért ős a szabadsást küzdő népekkel való szolidaritásra 

ős támogatásukra irányuió kószségek kifejlesztőse. 
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3./ Az úttörő honvédelmi zászlóalj / század faladatain  

a.~ Haladó történelmi, munkásmozgalmi, hagyományaink  

ápolása, népünk nagyjai, hősei emlíkénsk ébren tar-

tósa ós a s zocialista hadseregek hősi halottai emlé-

kének ápolása.  

b./ A Magyar Népköztársaság és a szocialista országok  

népeinek és hadseregei oéljának, jellegének, tagjai  

életének megismertetése ós baráti kapcsolat fenntar-

tása a helyőrségben állomásozó magyar és szovjet ka-

tonákkal, pionirokkel.  

c./ Aktivók nevelésével segiteni az uttörőcsapatoknál  

folyó szocialista hazafias és honvédelmi nevelés fela-

datainak végrehajtásét. Segíteni az uttörők honvédelmi  

szakpróbára való felkészítését.  

II. 

Vezetőszervek íw tevékenységlik.  

i./ Az uttörő honvédelmi zászlóalj / század / előljáró szerve a  

Magyar Uttörők Szövetsége Járási Elnöksége. Kinevezi az THZ  

parancsnokát. Jóváha<;yja a Zászlóalj Tanács szemólyí össze-

tételét, mUködési szabályzatát és az éves munkaprogra&ot. A vá-

rosi uttörőtitkár - vagy megbizottja - esetenként részt vesz  

a Zászlóalj Tanács lilésén. Az elnökség terve szerint évente  

legalább két alkalommal beszámoltatja az IHZ / század / parancs-

nokát, értékeli a zászlóalj / század / munkáját ős megszabja  

a feladatokat.  
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2./ Az ffiZ vesetó szerve a Zdszléai,j t swat lid**  
A Zászlóal j/ század / Tanács iwgetét elet  

- tHZ / század/  parancsnoka / Alt. isk. pedagógus/  

Felelős az tkiZ / azé,zad,~ munkájáért. Előkiszit i és le-  

vezeti aZiszlóal,; / század / Tianáos úléseit. 8észt vesz  

a feladatok megszervezésében és végrehajtásában. Segiti  

az uttörócsapatok hazafias  ős horrvédel•A neveló$i munké,.  

jának tiét,Trehajtását.  

- Zászlóalj / század / parancsnak helyett es  t / Ált. iskola  

Pedagógus/  

- 1 fat a Járási Uttörö Elnökség honvédelmi felelősei  

- 1 fő katonaafegitót aki koordinálja az UUZ / század /  

tanácsiban dolgozó katona.segitők is  az uttörő csapatve-

zetők katonasegit8inek munkáját.  

- 3  tó katonasegitőt az tHZ / század/ foglalkozásainak  

szervezéséhes, levezetéséhez  é s az  anyagi-technikai  

feladatok vérehajtásához.  

4 Zászlóalj lezázadr Tanács feladatai.  

Előkésziti az UHZ / század/ éves munkaprogramját, szervezi  

ős végrehajtja az abban reghatározott feladatokat. Segiti  

az uttörő honvédelmi szakaszok munkáját, tervezi és koor-

dinálja az anyagi és technikai eszközök felhasználását.  

Az előtte á116 feladatoktól függően, de legalább 2 havonta  

ülésezik.  
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3.1 ,Az txZ / század / foglalkozásai,  

A foglalkozásokat kéthavonta, de legfeljebb évente 5 al-  

kalommal kell tartani. Ezen kiviil - az elnökség által elő-

zetesen jóváhagyott - kal ön terv szerint 2-3 alkalommal Unne-

pí megemlékezés, találkozó, harci túra vezethető le.  

Az ZAIZ / század/ foglalkozásaink az  utt örőcsapatok uttörő  

honvédelmi szakaszainak részvétele kötelező.  

E~réb szervezeti határozvá.yoks  

1./ Az utt örC honvédelmi zásvtal jn* / szúsai , joga van a  

helyi fegyveres  erők parancsnoka által adooityozott  

*Emlékzászlót M  t art ani.  

Az emlékzászlót az tMZ / század/ részére biztosított szak-

köri helyiségekben kell őrizni.  

2./ A zászlóalj / század / krónikát a z ászlóalj / azásad / egé-

szinsk vonatkozásában / zászlóalj/ központi és as*ss'f  

lalkozások, honvédelmi tárgyú rendezvények* kell vezetni.  

I  feladatot a Zászlóalj / század / Tanács által kijelölt  

ezem'ly végzi. A zászlóalj krónikát, az egyéb d,kumentá-

cidt a kiá] litássi anyagokkal ,yiitt a kijelölt h elyiségben  

kell őrizni.  

3./ A zászlóalj / század. / jelvényes a zászlóalj tagjai visel- 

hetik a Ilegyei Uttörő Elnökség által jőváhagyatt m egktilönr-

böztetá karjelzést az uttör8ing bal ujján, a fclsőkkar közép-  

magasasában.  
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4.1 Az utt örő honvédelmi zászlóalj század möködéséhez 
sziikséges anyagi fedezetet aMagyar Uttörálc Szövetsége 

Járási Elntalcsége biztosit ja. A központi rendezvények meg-

tartásához sziikséges helyiségekről  a  Járási Uttörő Elnök-

s4 	járási ixttörátitkár gondoskodik. 

5./ A zászlóalj század parancsnoka és a Zászlóalj század/ 

Tanácsa az utt örőesapatok fe1ó közvetlenül ne m intízkedr- 

het. Y§résitkre az uttörócsapatok felé a Járási Uttörő 

Elnbkség intézkedik. 

S z e g e d o  1976. szeptember 1. 

Járási Uttörő Elnöksáp; 

Szeged  
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Az Utt öró Qiasla fisabál1rsata  
/ 91.o./ 

Az Uttörő dárda a ]agyar Uttörők Szövetsége szoc ia]lsta haza- 

fiságra, proletár internacionalizmusra és honvédelemre nevelést 

segitő, szervezett keretek között mUködő munkaformája. Feladata 

a gyermekek szooialista szellemis honvédelmi nevelése ős fel- 

készitésiik az Ifjú Gárda tagságára, a honvédelmi nevelés gyermek-

aktivista feladataira. Szervezi és megvalósit ja a gyermekek álta-

lános és speciális honvédelmi tevékenységét az uttörőmozgalom 

kereteiben, sajátos mozmelmi eszközökkel, játékos, romantikus 

módszerekkel. 

Az Uttörő Gárda megőrzi az utt órő honvédelmi alegységek 

több mint másfél évtizedes jó tapasztalatait, egyben egységes 

követelményrendszert támaszt önként jelentkező tagjaival szemben. 

A segitő társszervek hathatósabb, összehangoltabb támogatásával 

valamennyi alegység számára közös képzési programot és mellette 

a  szakterületnek megfelelő speciális tevékenységet biztosit. 

Az Uttörő Gárda .lehetőséget biztosit arra, hogy tagjai az 

általános iskola befejeztével - még a  KISZ-be való felvételiek 

előtt  - folyamatosan végezzék mo zgalmi munkájukat az önként je-

lentkezőket váró Ifjú Gárdában. Az Uttörő Gárda tagjainak les - 

fontosabb feladata, hogy - felkészültségeiknek megfelelően - 

saját, elsődleges uttörőközösségUkben / örsiikben, rajukban/ a 

honvédelmi programok elökészitésében, 1ebonyolitásában gyermek-

aktivaként közreműködjenek. 

Magyar Uttörők Szövetsége Szabályzata. Ifjusági Lapkiadó,Bp.,l980. 
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Az Uttöró Gárda felkelti a pajtások érdeklődését a fegy-

veres testületek munkája, a honvédelmi, harci technika, valamint 

a katonai külsőségek és formaskok iránt. Lehetővé teszi a honvé-

delmi alapismeretek regszerzését, elraélyit i a kötelességérzetet, 

a fegyveres erdk majbeosülését és tiszteletét.Segiti az uttörő 

garlistákat a honvédelemmel, a polcári védelmi k)telezettsé- 

gekkel és a katonai szolgálattea álattal kapcsolatos alapvető kérdések 

meg ismerésében. Fokozza a tagság fizikai állóképességét, erkölcsi-

akarati tulajdonságait, nápszerfisiti a honvédelmi sportágekat. 

Az Uttörő Gárda a programjával .. amelyet egységek kövstel-

ményrendazerbe foglal a;; Utt örő Gárdista Pzvba - 

felkésziti tagjait az uttörócsapatok internacionalista, 

hazafias, honvédelmi nevelési feladatai végrehajtásának 

segitélére; 

.. a haza védelmére felkészüléshez általános ismereteket ad, 

gyakorlati készségeket, jártasságokat alakit ki; 

- megismerteti és segiti szakfoglalkozásai által az egyiitt- 

müködó fegyveres szerv tevékenységbt; 

- lehetőséget nyújt szolgálatok - többek között 

- zászlóőrsé,, diszőrm g, koszorúzó, táborőr, verseny-

rendezői, állomáspa1Imesnoki / járőr-, akadályverseny/; 

közlekedési- ős visi kisegitó járőrszol lat; 

tűzvédelmi- ős határőrizeti figyelő és jelzőszolgálat 

szervezésére. 

Az iittörógardisták között az egyes feladatok ellátására 

riadóláncot szerveznek. 
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Az Utt örő dé,rda tagjai  

/ 92.o./  

1. Az Utt örő Garda  tagja lehet, minden úttörő, aki a  

működési elveket elforai ja., a kOrstelményak t el jeaitését v8llal-

3a, tagjai soriba önkvint jelentkezik, felvételét a csapat  

utt örőtanáosa jóváhagyja. Végrehajtja úttörő feladatait, uttörő-

gérdista megbizatásait.  

2. Az uttörógérdista a Iiaaar UttöreSk Szövetse;ge tagja,  

számára a Működési Szabályzatban megfogalmazott kötelessé-

gek és jogok a irányadók.  

3. Ta¢,sám megsz~inik ~ 

a./ önként kilépéssel,  

b./ az általános iskola elvégzésével, ha nerc kap üttörő  

Gárdában vezetői megbizatást;  

o./ kizárás esetén.  

Az Í1tt örő gárda vezetői  

4. Az  Ott  örő Gárda vezetői munká ját , párt-, vagy YTSZ  

me ;bizatásként önként válieló, az Uttörő Gárda Szabályzatát,  

célkitUzóseit elfog'dó ős a gyermekek internacionalista, haza-

fias, honvédelmi nevelőséért felelősséget őrző ifjak vagy fel-

nőttek végzik a  Magyar  tfttörok Szövetsége uttörővezetóiként.  

bgyeár t ttiirők Szövetsége Szabályzata. If júsát:i L=pkia,dö,  

Bp., 1980.  
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Az Utt brő Garda  ir~rit áea.  

A FEGYVERES SZERVEK RÉSZVÉTELE AZ prr8R6 GARDA IsÁNYrrÁBÁBSAit  

f iRG.OP1G-ságában  

iHatárőr PP-ranosnokf iRR+ARSZ  

Iság If jusági al- 	■ 
!osztrils 

	lOres.kipv. 
 _ 	,1  

Vöröskereszt is  ! ORFY  

polgárvédelem ! 1 Közlekedés Biztozi-  
orsz.  szervez  et  ei i  ±  sági ?arLcs  

NUNKIS6RS0G  
ORSZÁGOS PÁBAN  
mask  

TÚZ,OLII5Siti  
ORSZLG4s PARANCSI  

3M. áa  
Sport6zervek  

-.-.-.-.~ .-.-.-.-.-. ~.-.~ .~-.-.~- r.-.-.- r-.--.- .-.-.-.~.~ r.~.-r r •-.- w 

~ I 	/ PA-  
Rt]iCSbiORaÁQ  

iHatá.a.•6r Ezred  
~ 
Határőr  kerüle- 

~ te~c  

~.........~ 	 

    

    

MR.alskul ~rzt  ok  
megyei DRSZ  

  

i[egyei polgárvé-
delmi parancsn,olo 
ség is vöröske-
reszt  

 

     

RGat  

Közlekedés Biz-  

tpnsági Tanács I 
 

.....r.s~rr 	 
1616010. Ilestarrrlé si  é e~ 
gpOso! 1lti etsl  

~.. 	  

- .m.-owq00pg/ft.-.- .- .- .-r r.-- .- .- .- .- .-.- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-.- .- .- .- .-  

/ Az Uttörűs Gárda járási / városi / szintjén a fegyveres sservek  

járási szintű  képvisrl6i./ 

TSH  
helyi kápvi  
seláje  

       

UTTÓRt.~ GÁRDA Zászlb-  
al j Századfszakasz  
Pare.nc snoksák;  

       

       

 

I aigsÓx 	TÜZOLTŐSi  
alakulatok 	helyi  
/rajok/ 	alakulatai  

   

       

       

Rat  árőr a1 egy4  
ségek ht. és  
sor.áll.tagja  

RN alakulatok  
ht. is soráll.  
KIISZ helyi  
szervei  

Helyi pol.gárvídelmi  
parancsnokság (Ss  
vöröekeresst képvir  
selő :i e  

Rendőrkapitány.!  
sáltok beosz-  

tottai  
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alegységek számára ktSeSs kiképzdei ot és meeelelő Az 

speciális tev'kenyséi-et irnak elő a paranosnoksdú ;. 

Szeged  Járási Utt ör$ Qárda aleTységek 

YIIaPZt. I  TERVE 

T é m a 	elosztás  

  

S z e p l e m b e r 

 

./I.EaYSiXI 

  

    

17-23 között 	 24-3o között 

Iíatárőr 	 - az uttörő egyenruhák, 
zászlók szemlgje 

Ronvgd 	 - f eaveres erők  is tee- 
. 	 tii].etek köszöntése. 

Rendőr 	 Képzése vezetők módsssr- - hagyományos akadály- 
tani felkészitésse szak- 	verseny 
ágazatonként 

Az úttörőgárdisták szer- 
vező-toborzó, előkészi- 
t ő feladatokat lássa- 

nak el is saját  őrsiik- 
kel vegyenek riszt. 

Vöröskereszt  

Polgá.rv+édel em 

Az utt örócssapatok hon- 
védelmi programjait oél- 
szerli a YI9Z alapsasr- 
vezetekkel, If ju Girds  
alegységekkel közösen 
szervezni. 

US:3Z 
Lövész 

Rádiós 

Tiizoltó 

l[unkáeőr 
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Alegység 
Táma elosztás 

O k t ó b. r 

  

15-21 között 
	

22-28 között 

Határőr 

Rendőr 

ilt. immeretrict 
— i[í. a bass?  

- Az  igazi hazafiság 

- A haza jelképeit 

zászló, cimer 

- külsó és belső 

ellenség 

W.szabályzats 

- Általános rész és 

I.fejezet 

MUSZ alaki szabályzat 

II. fejezet 

JitAmmeretéks 
A haza védelme szent 

kiit elességt 

- katonai eskü 

- csapatzászló 

- rendfokozatok 

- katonai fegyelem 

METSZ alaki szabályzat 

III.f€jeset$ 

- Ált.alaici formák, 
mozdulatok. 

UG szabályzat 

II-III. fe jezet 

Honvád 

TEizoltó 

IEunkásór 

  

- Uakzatfornák 

- vezényszavak 

 

Vöröskereszt 

 

Szakág nak megfelelő 
játékos gyakorlatok 

Szakáginak megfelelő 
játékos gyakorlatok 

Polgárvédele® 

MHSZ 

Lövész 

Rádió s3 
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Téma elosztás  

tiov e mb er  

 

Alegrselg  

  

••••••1111111111V 	 

 

11•1•11111110•1•111■ 	 

 

  

2 köz8tt  26- o között  

Határőr  Lit.isnereteks  

- Fegyveres erőink,  
fegyveres  testületek  

A határ8rs'g helye, szere-
pa,  feladata.  

Hogyan segithet ed a határ-  
örötcet.  

)orae gyakorlatok  

A Magyar Hiphadaereg lót-
rejblte, feladata a  
Varsói Szerződés  
Morse gyakorlat,  

Honvéd  
- MUSZ alaki szabályzat  

IV.fejezet  

- alakzatok, vezény-
szavak  

	'1•1111.11•.1k 	 

Rendőr  
fl szabályzat I-V.fe-
jezet.  

- Szakágnak Lle felelő  
játékos gyakorlatok  

24-én a IMP mege.lakulási-  
bsuukáa8r 	nak évfordulóján a Mániák  

köszönts'k a fegyveres  
erők én t  estűl  et  ek, a  
pedagógus  pártalapszer- 
vezeteket, t egrik ünnepi,.  
lyessé a novemberi  tac-  
g►iilé aeket .  

Polgárvédelem  

Ztizolt ó 

MHSZ  

Lövész  

R1,diós  

re d.r ság megalakulása,  
tevékenysége.  
d közlekedési rend&rUk  
feladata.  
~áorse 	rlatok  

A mun kíeőrsóg megalakulása,  
feleaata, kapcsolata a  
Deres erőkkel.  
Norse  gyakorlatok  

Veleilkorsost , polgárvédelem  
sq10a, feladata  a 
1NDOar'g Velalmében  
Morse gyakorlatok  

A tűzoltóság mai szerve-
zeta.  önkintestiisoltós3g  
met3szer+vez'se.  
Norse   gyakorlatok  

EIi,8Z megalakulása, felada-
ta a hazafias honvédelmi  
nevelésben  

Morse gyakorlatok  

Vöröskereszt  
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T ó m a  e  l o e z t á s  

24-30 

 

Al.e~ysdr  December  

 

   

17-23 között  között  

Határőr  

Honvód  

Rendőr  

- Nyomolvasási ismeretek  

- Légfeyver ismeret,  15- 
tőri rendszabályok.  

-  Hol szól a  sip? Játok.  

A 	 Néphadsereg  egy- 
ségei:  

LégfeLzver ismeret, 15- 
tdri 

 
rendszabályok,  

játék  

Önkéntes rendőrök felad*.  
ta.  
Hogyan segitheted a köz-
1.kedd s re .ját  
Légfegyver ismeret, lő-
téri rendszabályok  

Nyomolvasási ismeretek  
Légfegyver ismeret, ló-  
tári rendszabályok  
Játók  

- Nyomolvasó verseny,  
személy azonositás.  

- Kisakadálypélya le- 
kiizdéee.  

- &iszófolyósó kötólhid,  
(-Amends/ loo mi 

MN országópitő te-  
vákenysége  
Kis akadálypálya 10646-  
dése.  

A ktial#lpidds mindje.  
A1awitli killÉbeddsi  
1e1dts  jelzósek.  
Li*  laMBlypd].ya 1e-  
~tii2iM14 

Nyomolvasó verseny,  
szemólyaraonogitás.  
Kis akadá.lypálys le-  
kiizd.d se.  

koarikásőr  

Thlzoltó  

Megelőző tiizvddel  em  
Légfegyver ismeret, ló-  
tíri rendszabályok  
$gyességi játók  

Megelőző balesetvódelc:  
iskolai balesetek meo-
előzóse.  
Kis ekadályp&lya  lekiiz.- 
Mse.  

Tlizoltás és kár el-
hiritisa  

Kis akadálypálya lekiiz-
dó se  

jlt. eiS-i ismeretek  
Pdröskeresst Légfegyver ismeret,  
Polgérvédelem lótdri rendszabályok  

Játék  

     

MHSZ  
Lövőst  

Rádiós  

 

Légfegyver ismeret  
lőtéri rendszabályok  

Rádió gyakorlatok  

 

Légfegyver lövészet,  
Lis akadálypálya leküz-
dése  



Rendár  

liizoltó  
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T 6 m a  elosztás  
`41•11110■1101  

Al  e„,reé g 	 Január  

Honvéd  

21-27 között  

Ált. isn:eret edc t  
- Térképist.~eret = t6rkép-  

jelek, vázlat jelek  
- Yázlatké$zités sza- 

bályai  
- Tájoló ismeret, viláo-

tájak mustározása  
tájolóval.  

Az az  imut fogalma  
Meófejlesztő  gyakorlatok  
- kötélhús  
- medic in labda  gyakor-

latok  
- kékpáros ű,yességi  

verseny  

- tégla rakom'  
- fekvótáwasz  
- kötél és ríidnLSide  

For~,;é  s z  inpadez erü  en  

28-31 között  

"Keresd határeért$t"  
játék  
Vázlatkészités e  IU15Z  
alaki sz.Y.fejedet  

"Felderitő játék"  
Yázlatkészitős  
!!t Z alaki szabály zat  
V.fejezet  

Közldteriési balesetnél  
végrehajt e.ndó feladatok  
Helyrazinvázlat Ian  alts-  
LE az  i ab.Y.fejeset 
..,..~......~... 

iliiMkl ismsret ek  
ssesslai1 Cukorlatok  
b1iIIS Ittekt.' 	zat Y.  
fejezets tiszteletadás,  
'elentések  
"Keresd a diverz vet"  
játék  
Vázlatkészités 111USZ  
alaki azab.V.fejezet  
Elsósegélyn$jtási is-ae-
rertek IBUSZ alaki szabály-
zat V.fejeserts tiszte-
letadás, jelentések  

Báka-vadászat  
Váziatk6szités A4USZ  
alaki szabályzat V.fe-
jezet  

Munkásőr  

Vöröskereszt  
Polairvédel exn  

IdiSZ  
Lövés z  
~diós 

Hatátár  



T  IS m a elosztás 
Alegység F e b r u á r 

25-29 között 18-24 között 
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Azimut táblázat készitéa. 
Éjszakai  
 

az iLTt véz2eha j e 
riadó iáio`al. iWJV 

 

 alaki  
szabályzat, Y. fe j ezet. 

Éjszakai felderités, azi-
mut táblázattal. 
NUSI alaki szabályzat 
V.fejezet. 

Kerékpáros közlekedés sza-
bályzat 
Gyakorlás i:usL alaki sza-
bályzat V.fejezet 

l iszaki ismeretek 
Szerelési gyakorlatok 
MUM alaki szabályzat VI. 
fejezet. i7ttör8 jelképek 
zászlók 
ózitaut táblázat készitése. 
kszakai a.z imut végreha. j- 

riaddlánccal.. BUSZ 
e,l.aki szabályzat Vl.fe jezet 

ElsBseöélynyújtási isme-
retek 
MUSZ alaki szabályzat PI. 
fejezet, Uttörá jelképek 

Bádióedók 1:eraéréee $1-
fogóval éjjel, aazited 
alapján. BUSZ alaki szabály'. 
sat V.fejezet 

ilt.ismereteks 
- Vázlat, az ifaut 

lat ksszités: 

- 2 jékozódás a tere-
pen, műszerek nélkül 

- Térkép, vázlat közve-
tett tájolása, 
Fi,3yQlés, tEvbeoslés. 

Ügyességi g ftorlatoks 

- kislabda gyakorlat 
kézigránát célba és 
távolba dobása 

- "Éjjeli őrsé;« 
játék. 

-"Kidobős játék" 
kislabdával 

- Karjelek ;yakorlása 
- Sipjelek gyakorlása 

$E-tárőr 

Hoixvéd 

liendűr 

wiam.wrarmaftri.  

izolt6 

Itankl$sr 

	.IIIN.111.. 

Vöröskereszt 
Polgárvédelem  

BHSZ 
Lövész 
fadiós 
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T é m  
17-23 között  

e l o 8 z t á e  
24-31 között  

Rá r c ius  
	•Ila....■ 	 

úwtqr•úi 

Honvéd  

Rendőr  

Tő.zoltó  

D4unkásór  

Vöröskereszt  
Pof irvédelem  

MHSZ  
Lövész  
Rádiós  

- Honvédelmi vetélkedő  
- Kiállitás a Vessói Szei'-

zódésnek a békés egymás  
mellett élés és s.  vilá> 
béke megőrzése érdeMbéu  
betöltött szerepéről  

A vetélkedőhöz,  kiálli- 
táshoz TMddszertani se-  
gő danys,;vt a t er:il et ilea  
illetékes T3tt örő Elnök-  
ségdc biztositanak  

-. 
 

Nyilt nap az Utt örS ;árda  
t  evőkenységínek beraut a-  
tásáre,  
A  rendezvényre hiti ják  
'Legs  

az útt örőcsapat kép• ►  
viselőit.  

- a szakái patronáló  
szervek képviselőit  

- a szülőket  

- a társadalmi, állami  
szervek vezetőit  

Alt 	ek i  
- nialiMtirkyú3tás,  

rlalliselliiit ett és  
s  zumisolys4okkal  

.. vizí weeeteknél , 

.i,► töriM.  balesetnél,  
baleso--  

telrsile  
-- *Obi  s~i~réimél, 
- Delfts  i~sit2t szál l i-  

tfs eziikség inegoldá-  

- két személy  
- egy  személy  

leléitutás l000 su.  
~srigi 

 

elm**  
-► terepakaddly We.  

pitése - MMlÓ  
- Lépegető  

folyósó  
- terepkiválasztás  

t ermé szetes akadá-
lyokkal  

- társa measérailt  razál-  
litani kell.  

Inditás 5 kettesével•  
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T6me 	cl o s s t6, s  

Alegys6g  Á p r i l i s  

  

14-2o köz ött 
	

21-27 között  

Határőr  

Honvád  

Rendőr  

Tlizoltó  

WISZ  
Lövész  
Rádiós  

fitt öró árdista járőrver-
s any akaddiyelemeinek  
ki'pitóse.  

- Állomás parancsnuic  
kijelöl6se, feladat  
magatározása  

- Járőrcsapatok beos1.-
tása, járőrparancsnok  
kijelölése  

- XXi. járőrverseny for-
gatókönyvének elkészi-
rése  

tttörőgárdista járórver-
sengy az txtt öró csapatban  
dolgozó valamennyi gár-
diets részére, 5 fős  
csapatokkal.  

AUlada.tok s  

.i. fi,;yElés, távbecslés,  
r►  l,enOrt 6s ismeretlen  

s6
UMW  való táj6ko-  

- térkép, t;ér-  
képjelek alkalmaztisa  

- 16gpuska. lövészet  

- kislabda vagy gyakorló  
k6zigrá,nát c61ba 6s  
távolra dobása.  

- elsőseg6lynyújtás  

.• Zfiraeadcedési szabólysk  
1ssNrrt  e  , alkalmazása  

- 7d$nagelóz6si 6s  oltá-  
si feladatok, úszás  
vagy kerékpározás  

- nyomolvasás,  

- Hisedá,s s  
- kar, és sipjelek  
+► ~lse abc  
- lcépirie abc  

Munkásőr 	Szakági ismeretek gyakori  
lósa.  

Ismőtló foglalkozás ált.  

Vöröskereszt 

 
ismeretekből  

Polgárvédelem J elk'sziil's a járőrver-
seny biztositására  

~,..~  -  —14010r 	f" IF '4 it:  
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T é m a 	elosztás 

Alegység 	Május 

5-11 között 
	

12-18 között 

Határőr 

 

- Utt örőgárdista járárver- 
meaiy annepéiyes értékelé- 
se  az  uttörő csapatban' 
- szakasz közössigek 
- harcibrigád közössé- 

itek 
- egyének értékelése. 

- Utt örőgá.rda próba t el j e- 
sitésének értékelése. 

Járási I. helyezettek 
felkészitése 
- összetett akadály-

pálya lekazdésének 
gyakorlása 

Honvéd 

 

   

   

- Qárds alegységek disz- 
szemléje az uttörő csa-
pat is csapatzászló 
előtt.  

- összetett akadálypálya 
leküzdésének gyakorlása 

- Szakági bemutatókra 
történő felkészUlis 

Rendőr 

TcizOltó 

Ar......._..r.•1•1.111111. 

Munkásőr 

MHSZ 
Lövész 
Rádiós 

- G&rdaalegységenkint 
lo fős  csapat / 5 lálay, 
5 fiú / nevezése a 
járási szemlére. 

A nevezést május lo-ig 
kell eljuttatni t Járási 
hittörő Elnökségnek. A 
nevezést az uttörőcsapat 
bélyegzőjével el kell 
látni. 

— összetett akadálypálya 
lekiizdésének gyakor- 
1 ássa 

— Összetett akadálypálya 
lekezdésének gyakorlása 

- Akadálypálya egéssségU yi 
bistositisának megsses- 
vessse 

- összetett akadálypálya 
rádió biztositásának 
magszervezése 

- A kiválasztás egész évi 
Vöröskereszt 	munka eredménye legyen, 
Polgárvédelem de vegyék figyelembe  a honvédelmi vetélkedőn és 

a járőrversenyen elért 
eredrAnyeket. 
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Tima  elosztás a  

Al  earei gek 	 Junius  

16-22 között  23-29 között  

Határőr  

Honvéd  

Rendőr  

  

Megyei Uttőrógárda  
szemlére történő fel-  
készitis, utazás meg-
szervezése megbe-  
szélés/.  

yle~►ei Utt örógárda  
s zemle  
Járási I.helyett  
gárda al egYségek  
részére  szoltó 

LMunkásór  

Vöröskereszt  
Polgárvédelem  

     

l SZ  
Levisz  
Ridió s  
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T í m a 	e l o s z t á s 

A1eMrség 	Julius 
r 	  
14•26 kaigit 	 21-27 között 

Hat árőr 

Honvéd 

Rendőr 

1Uzoltó 
Képzési szünet 	Képzési szünet 

IbUnvásőr 

üöröskereszt 
Poloirvédel era 

DQi3Z 
Lövész  
iiádió s 
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T é m a 	e l o s z t á s  

Alegység 	Augusztus  

4-10 között 	11-2o között  

.•_ ~.e s Hat  avr  - Uttörógirda országos 	- Uttöró -&rda orszLos  
szemlére történő fel- 	szemle  
kész ités  ,  
utazás előkéazitése  

Honvéd  

- Utt őrógárda gyermek- 	- Utt örógárda g exmelk- 
vezetőképzó szektán 	továbbképző sz ktá . - 
borit jelöltek felké- 	bor  
szitése, utazásuk meg- 
szerv ezése.  

Rendőr  

  

Tiizolt 6  

Runkásőr  

Vöröskereszt  
Polgárvéde1 em  

- Uttbrőgárda szektábor  
rendezvényeinek rádió  
bizt os itása  

MISz  
Lövész  
Rádiós  
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Az uttörőcsapatok elsősorban a környezeteikben tevékenykedő  

fealSeres alakulatok segitaé_ ét igénylik.  

A gárdán belüli szakaszodás már mi010046, és m ködhetnek  

musbisór, batirőr, honvéd, erii.rendór, tűzoltó szakalegységek és  

további szakosodásra is van lehetőség/ pl.modellezők/.  

Sz k ,-azatok az úttörő Gárdán beliü ős az őket seg-itő  e.  

ségeks  
S'LAAiCCÁGAZÁTpt  
1. Honvéd 	-  s~idiáe ~ - lővész,  

- 

 
harckocsizó,  _ repülő,  

- hira.dá  l  stb.  

wont Burst=  

MN is  az MHSZ  

2. Hat&őr 	- lovas 	úi' Határőrség  
- járőr  

3. Rendár 	- közlekedési 	Rendőrség  
- közbiztonsági 	OKBT  

4. Ilunnkáaőr 	 Munkásőrsig  

5. Egiszsígár,  polgárvédelem 	Váráskereszt  
Polgárvédelem  

6. Vici  - közlekedési 	BId ős  
- sport 	sportszervek.  

A szakáaz tok és a segitő egységek cask magas szintit koor-

dinálás ős kooperálás alapján működhetnek egylltt. Punkciójuk el-  

méleti ős gyakorlati alapozás az ismeretnyújtás ős gyakorlati  

képzés egységében valósulhat meg.  
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Az Uttöró Gárda feladatrendszere a honvédelmi nevelísbent  

A honvédelmi  
szakalegységek  

- szocialista haza-
fiságra, 

 

Az utt örőcsapatok  
tagjainak  

- általános honvédelmi  
ismeretek elsajáti-
tása  

- Lehetőséget nyújt  
a  gyakorlati  al-
kalmazásra.  

- proletár internacio-
nalizmusra nevelőse,  

- a haza védelmével  
kapcsolatos felada-
tok tudatom válla-
lására nevelés  

- a f egyr►veresti szervek  
speciális feladatai-- 

re vonatkozó isme- 
ret ek el sa ját it ásn  

- a honvédelemre, a  
speoiális szolgála-
ti  feladatokra irá-  
nyuló készség, jár-
tasság kiala,kitása  

- zászlóőrség  

- diszórség  

- koszoruzb  
- táborőr  

- versenyrendezői  

- járőr akadályvez'-  
seny állomás pk.  

- közlekedési kise-
it ő járőr  

- vizi kisejitő  

- határőr szolgálat  

- tazv'delmi  Qft,~re-
ló 

- határőr figyelő  
és jelző szolgálat  

- egészségőri munka  
- honvédelmi ismeretek elmélyitése,  

- a megfelelő akarati tulajdonságok kialakitáne,  

- a szolgálati feladatokhoz szükséges alap-
készségek megteremtódéce.  



- ÜttörB t~.z'd,a :]el- 
vényt viael jen. 
vent  e$ ütt örő  Gárda  

ii2a215134$ t  tinaa  

- Vizel'e a Bea e  
e - nyelt.  
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Az Uttöró Gárda tagjainak kötelességei és  

~dt el_ees~S~e 
	 Jo 'e"i 

vállaljon részt VFi3e,  
csapa.te. internaciona-
lista nazafias honvé-  
delmi feladataiból„  

tartsa be az Uttörő  
Gárda sze.bályzatát,  

tel jesitse uttöró és  
Uttörő Gárda rnegbiza-
t árait ,  

vasyen részt az utt  ö- 
r6 köziissé,; hanvé-  
cielmi eze=:31é ján.  

Részt velmyen  
- Az Utt örii Gárda  

alegységek éves 
tervének készi-  
t  ésében,  

- a végrehajtásban,  
értékelésben, 

- ez Uttörő Gárdr  
foglalkozásain, 

az Uttörő Gárda  
rendezvényein. 

Az Uttörő Gárdai .an végzett munka az uttörőosapat homrédelrai  

tevékenységének valós része. A tanárán kiviili nevelésnek hatékony  

eszköze. Megvalóeit ja a  tanórákon és az életben szerzett honvédelmi  

ismeretek rögzitését, bővitését ős tevékenységek formái gyakorló  

terepet bi:tositanak e hazafi án a j6 katona személyiséglegyeinek  

mer  alapozL lhoz.  

Az Uttörő Gárdában végzett munka alkalmasa arra is, hogy fel-  

sziure hozza azokat a képességeket és készcégeket, amelyek r r  

kialakultak, ős lehetőséget adnak katonai jellegit előképzésre is.  

Ez a tevékenység szorosan k thetŐ a fegyveres szervekhez, uiyanis  

ez ez a Sorsra, amely leginkább felkelti a. tanulók érdeklődését a  

honvédelem, a katonai pálya iránt, fejleszti a testi képességeket,  

sokféle aportá ,'t egy elit v e megában. Ilredmén4yesen használható a  
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fegyveres szervek felé történő pályaorientálásban is. A  pálya-

választáshoz eztiksé;es pályaismeretet, önismeretet a gyakorlat- 

1:an mutatja be és fejleszti. Mindezen előnyöket az  ütt örő Gárda 

elsősorban a cselekedtetésen kereeszttil biztosit ja. Tevékeny. 

só; i formák gyakoroltatásával már gyermekkorban Iebetősé et 

biztosit - az életkornak megfelelő - erkölcsi tulajdonságok, el- 

várások személyiségvonásokká történő formálásának megalapozási-

hoz. A j61 ridködő Uttörő Gárda az egész iskola ős uttörócsapat 

életére jó hatással lehet. Sajátos módszeri- ős eszközrendszeré-

vel a Cárfia az egységes nevelési cél és feladatrendszer megvalá- 

sitását szolgálja. 

HanG-•sülyoztuk, hogy a honvédelmi nevelésben óriási sze-

replik van a  fegyveres  szerveknek, illetve azok képviselőinek, 

személyes jeleniétUknek. 

f A fe. •eres szervek ké'viselóinek szernél es 'elenlé-

térőt 

Melyek asok az események, p o ramok, amelyeken a személyes 

megjelenést elesdhetetlennek tart juki 

- Q FIN rendezvóriyek 

í rcius 15, március 21, április 4 	olyan Unnepek, me- 

lyek ,lelentŐs világnézeti, politikai, honvédelmi nevelő.. 

si feladatokat oldhatnak meg. Ha ezeket az ünnepélyeket, 

a rájuk való felkészölést szorosabban köt jük a fegyveres 

szervezetekhez, p1. a szabadságharc katonáira, a Tanács- 

köztárság Vöröshadseregére, w felssateditó szovjet 
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hadsereg hőseire való 	helyet kap a FIA rendez- 

vények sorában, ez felkeltheti az érdeklődést a fegyveres 

szervezetek munkája iránt is. A fegyveres szervezetek eze-

ket a megemlékezéseket azinesebbé tehetik saját dokumen-

tációs anyagaik / film, tabló, fotók, stb./ bemutatásával 

- Yisdonos és uttörőavatás. 

Ez  a  program  a mozgalmi  életben kiemelkedő jelentőségit. A 

fegyveres szervezetek személyes képviselői, avatószülői 

minős„ben az érzelmi érdeklódkafelkeltés folyamatát indit-

hat jók el a gyerekekben. Mind a FIN rendezvényein, min d  az 

avatáson, de más rendezvényeken is óriási szerepe van az 

iinnepi beszédnek. Zbntosnak tartjuk megemliteni, hogy az 

Unnepi beszéd elsősorban a gyerekeknek szól. A haza védel-

méről szólni, közérthető formában, ez az ünnepi beszédek 

tartalmi ős formai  kritériuma, amely a honvédelmi nevelés-

sel kapcsolatba hozható. 

- Honvédelmi Szemle.  

Ez a  program  m2  rikir két évente szervezhető. A szemlén ki-

emelhető az Úttörő Gárda szerepe. összekapcsolva az adott 

mozgalmi év feladataival az Uttörő Garda tagjai fe imórhetik 

elméleti és gyakorlati felkószültoégűket. Formáját tekintve 

ez lehet s verseny, bemutató,  játék, találkozók, stb. 

- Honvédelmi Nat.  
A honvédelmi nap progrema kapcsolható talán a legjobban az 

iskolai feladatokhoz. Az egész tanulóifjúság vonatkozásában 
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införma arról, hogy  a gyerekek hogyan sajátították el a 

tanitási anyag által nyújtott honvédelvi ismereteket. A 

fegyveres szervek  képviselői  ezen a napon résztvevőként 

kapcsolódjanak be a nap programjába. 

-  Utt örő honvédelLli vers 

Ez a program rendszeresen megszervezhető. Szervezésébe és 

lebonyolitb& be kell kapcsolni a helyi fegyveres szer-

veket. Moos lehetőséget biztosit a honvédelmi verseny 

a kooperációra, pl. pályeépités, szervezés, lebonyolitás, 

a tevékenységek tárgyi, személyi feltételeinek biztosi-

táse, teohnikai berendezések ellenőrzése, értékelés, jutal- 

mazás. 

A korábbiakban felsorolt példák is vatat" hogy az iskolá-

ban szá ntalan leetőség nyilik a honvédelvi neveláuskára. E te-

rület háttérbe szorulása szános tényezővel indokolható. Ezek az 

indokok általánosak, s egy  résziek nem csupán a honvédelmi neve-

lés hiányosságait eredményezik. Elég ha pl. a pedagógushiányt 

enlit jük, vagy  a pálya elnőiesedősét. A legnagyobb jószándékkal 

sem tudnak a pedagógusnők a honvédelmi felkészitő munka minden 

követelményének megfelelni. A pedagógusok túlterhelése is  aka-

dályozza e feladatok ellátását. Az Utnapos tanitási hét beve-

zetése kedvező időbeli feltételeket teremthet a honvédelmi ne- 

velőmunkához. De  ha ebbe ner kapcsolódnak be akt ivat: a  fegyve- 

res szervek képviselői, akkor a személyi feltételek optimalisan 

nem biztosithatók. Véleményünk szerint tehát erősödnie kell a 
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fegyveres szervekkel történő koordinációnak és kooperációnak,  

hiszen a honvédelmi nevelési feladatok megoldása közös ügy.  

2. A fegyveres szervek lehetőségei ős feladatai az általános  

iskolán kivüli honvédelmi 'elle,' tevéke  

  

formák  .~ . 	 , 

 

    

müköd.t etésében  

    

Az  előbbilkima  Oribion Imerdi  náció  és koeíaiö az isko-

lán kivül i hatiddikei nevelliben kap különösen Mait  hangsúlyt .  

A nevelői intézel karöltve kell meöteremtcni azokat a formá-

kat, ahol a tan; által nyújtott ismeretek felhasználhatóak,  

a képességek, készeéGek gyakorolhatóak. A fegyveres szervek  

rászvótele az iskolán kivüli honvédelmi nevelésben a következő  

gyakorlati lehetőségeket biztosit ja.  

a./ Harci túrták. rendezvények  

Ezek a túralt gs, vagy több napot is igénybe vehetnek. A  

túra során a gyes lenek K  valóságos M harci feladatokat kell  

végreha jtaniok. A fe,averes szervek bekapcsolódása nélkül ez a  

program szinte negvalósithatatlan. Növel jUk a feladat valódi-

ságát  ás t iká ját , ha cs il l aa t úraké nt alkalmazzuk. Az  

egyes caoportC& vezetését katonák is bizhat juk. Ez a tevékeny  

séásor valóban a honvédelmi ismeretek gyakorlóterepe. Minden  

olyan katonai ismeret beépithető, amely nem haladja meg  a tám-

lák értelmi, fejlettségi szintjét. A túrák külső, formai jegye-

ikben is katonai jelleget öltsenek. / pl.sátor, étkezés, szál-

lás, stb./ A túrák során a hely történelmi nevezetességeinek  

ismerete, s az ezekkel kapcsolatos tudnivalók szilárd alapokká  

válnak, 8 a tanulók é szrevélsnfil saját it ják el azokat.  
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A harci játékoknak na y n sok fajulja ismert t vetélkedők, 

szánháborúk, modellezés, felderítés, határőr szolgálat, nyom-

keresés, ügyességi játékok. A játékos elemek mellett a gyerekek 

szánára ezek valásájos feladatokat jelentenek, s a gyerekek 

cselekvő részvétele, a változatos programok mind.-mind olyan 

elemek, amelyek az életkor sajátosságainak megfelelnek. 

b./ Honvédelmi kirándulások, táborozások  

Általánossá vált kirándulási forma az országjárás, hazánk 

egr-egy tájegységnénék, történelmi nevezeteseégón.k, városának 

és környezetének a r:,egiem;er+ése. A történelem és földrajz köny-

vek megelevenednek az országjárások ás táborozások során, s 

alkalom nyilik a tantárgyi ismereteknek ős az olvasottaknak 

valós felfedezésére. 

különös jelentősé güak a közvetlen környezet hadtörténeti 

ás történelmi emlékhelyeinek a felfedezése. 

A táborozások a nyári szabadság eltöltősón, a kikaposoló- 

dóson túl közösségeket kovácsolnak össze, önállóságra, aktiv, 

tevékeny életre nevelnek. A honvédelmi készségek kialakitásához 

az erő, edzettaáa, a21111011Wiejlesztésével  járulnak hozzá. Az or- 

szá járások, kir€uldulie* ás táborozások a fegyveres szerv: 

bevonásával fokozhatják annak  romantikus jellemet. 

c./ ionvédelmi szakkörök. klubok.  

Ezek a szervezeti formák az iskoláktól szinte teljesen 

függetleniil is létezhetnek. Speciális jelegüknél fogva katonai 

szakember jelenléte szUkséges ahhoz, hogy jól miiködjenek. Az 

ICL a távirász, modellező, a rádiós szekkörök, klubok veze- 
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tősét vállalhat ja gegára, a katonai szak eiberek pedi;3 profiljuk-

nak megfelelően határár, mer, levész, maibilőr t  polgárvédelmi  

egységeket irányithatnak. Ezeken kiv°;,il a távi és személyi  

feltételekről függően arás szervezetek is indithatók.  Lánye-

geiket tekintve a szaYktirok, klubok, speciális azakiemeretek  

rajtannak, ezért ne. egy esetben a további pályaválasztásra  

is hatást ,_.korolnak.  

d.~  Á honyŐd.3éu léhetóeE Lei 

A fegyveres szerveknek már az iskolára korúaknál részt kell  

vtllalniuk a honvédelmi nevelés feladatainak ismertetéséből és  

ellátásából. Fariak hiánya esetén joggal bevenhetünk a honvé-

delmi felkószités el vélet ieskedéséról, a fizikai képességek  

alacsony szintjéről, a sorkatonai szol{,Llat szükséges rosszként  

történő felfogásáról. A fegyveres szervezeteknek saját berkeiken  

belül is lehetőséget kell adniuk életük, minden napÉjaik meg!-

ismertetésére.  Ezek a lehetősének - bevonulás,  

- eskütétel,  

- leszerelési ünnepsége_.  

Men a litigempie és látványos Unnepséseken a település  

is3DDl ~ SOON 100014nak részt.  
A kat osie, tOirebeesett hajat ar•t ás, a haza védelmére tett  

eekfl, mega/ab etkölcsi érzelmeket hivhatnak életre a tanulók-

ban. Ugezllrt az érzelmeket erősítik a fegyveres szegek  

belső rendezvényei is. A díszelgések, koszorúzások, Sallaviltás  

érzel^ i motiváló erejűek, s viselkedési, ma atartási .*tát  

adnak, értékorientáló funkciójúak.  
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e.,/ A al.  határőrség lehetősógei  

A határmenti községekben mgr gyakorlattá váltak a BIL. Ha- 

tázőrség által szervezett és az iskolai honvédelmi nevelést szol- 

1ó programoks 

- határőr foglazások, 

- bemutatók,  

- 

határ járások, 

- vetólkedőrk, 

- járőr-játék, 

- találkozók, 

- iaktanyalátogatások. 

Ez utóbbi bármely - laptanyával rendelkező i telepillésen 

megszervezhető.  Fontos tudatositani a fegyveres szervek képvi-

selőiben, a sze:rt;ezókben, a láto6ató korosztály életkori jellem-

zőit, a ebből adódóan meghatározni a megvalósitandó oól- ős 

feladatrendszeri. A kisőrő szaó1yek ne csupán jó szakmai isme-

retekkel rendelkezzenek, de "értsenek a gyerekek nyelvén" is, 

tudjanak velük kapcsolatot teremteni. A láto'Etást az iskola ős 

a fegyveres szervek  rószóről közös " forgatókönyv szerkesztőse 

előzze meg. A látogatás csak jól elókészitve őri el a kivánt 

hatást. A honvédelmi nap keretében iskolánkba mar  régóta bevált, 

igen nagyhatású program a 4 Katona voltam egy  napig". A  8. osz-

tályos fizik a tanév vége előtt katonai szolgálatot teljesitenek, 

annak  minden  megelőző fontimai vele járó jóval e3yiitt. Ez a nap a 

legttkóletesebb valóság a gyerekek számara, amikor az elméleti 

ismeretek ős a gyakorlati késssőgek a valóságban is kipróbálhatók, 
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és kamatoztathatók. Ez a program nem létezne a fegyveres szer-

vak teljes bevonása nélkül. Az iskola itt a fegyveres szer-

vekre bizza a jővő katonáinak felkészitését és megnyerését. 

Hasonlóan aktív részvételt feltételeznek az Uttörő Gárda 

szaktáborai is. Ez a rendezvény már hagyma ; ,nnyá vált. A pihe-

nés és szórakozás hasznos formait keresték és találták -ez e 

szervezeti keretben az iskolák és a fegyveres szervezetek. 

Speciális képzési anyaguk  egy-egy  szakterülethez kapcsolódik, 

s ép it a  tanulók  technikai érdeklődésére, romantikus haj la- 

őrca. 

A fegyveres szervek lehetőségein beliil megei lit jük I:. g a 

meg emlékezések, osapatiinnepségek szerepét. Ezekben a formákban 

az iskola tanulói járulhatnak hozzá az ünnepségek szinvonalá-

nak az emeléséhez. Ünnepi In poruk űde szinfoltja lehet a 

Fegyveres Erők Napja alkalmából szervezett megemlékezésnek is. 

III. A honvédelmi nevelés iskolai dokumentumai  

Nevelési céljaink között átfogó pedagógiai feladatként 

szerepelt - s szerepel ma is - a tanuló ifjúsé.;; felkószitése 

a haza védelmére. Nár az 1963-as Tanterv és Utasitás tartal-

mazza a következőket= N....Az általános iskola célja, hogy 

megalapozza a kommunista ember személyiségének kialakitását. 

Ennek érdekébene tegye képessé őket arra, ho ' hazánknak és a 

jővő társadalmának mindenoldalúan fejlett, öntudatos dolgozóivá 

és védelmezőivé válhassanak." / 4.oldal./ 

Tanterv és Utasitás az általános iskolák szárra. 
Tankönyvkiadó., Bp., 1963. 
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Ezt a célmeghatározást az általános iskolai nevelési terv 

a gyakorlat számára tett javaslataival, ajánlásaival a követke-

zetesség igényével részletezi a nevelés valamennyi szinterőn. 

Az Z ZMP Politikai Bizottságának 1964. április 28-i határozata 

vizsgálta és elemezte, többek között az aisz-, közép- @s felső-

oktatási intézmények honvédelmi nevelésének gyakorlatát, annak 

eredményeit és fogyatékosságait. E határozat instrukcióinak 

ered ényeként bőviiltek ki a tankönyvirást irányitó munkabiott- 

sá4;ok a honvédelmi nevelés szakértőivel; jelentek meg az első 

tanulmányok, cikkek a pedagógiai sajtóban; készalt távlati 

feladatterv a honvédelmi nevelés tartalmának és módszereinek 

részletesebb kimunkálására. A honvédelmi nevelés tartalmi és mód. 

szertani kérdéseinek egységes értelmezésében jelentős  szerepe 

volt az 1966. novemberi nevelőtestiileti vitaanyagnak. Ne .csak 

azért, mert az ország minden pedagógusához eljutott ekkor a 

honvédelmi nevelés vitaara, amely szélesköra vitát váltott 

ki, hanem azért is, mert néhány fontos gondolattal, módszer-

tani javaslattal bővitette az, iskolai honvédelmi nevelés kér-

déskörét . 

A haza védelmét célzó felkészülésnek nagy lendiiletet 

adott a Politikai Bizottság 1967. junius 2o-i határozata a 

honvédelmi felkészités kiszélesitésérál, következetesebb vég-

rehajtásáról ős a különböző szervek ezzel kapcsolatos tenni-

valóiról. 
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A határozat főbb pontjai a következőks 

- 197o-ig fokozatosan el kellett érni, hogy a sorkötelesek 

kötelező jelleggel honvédapi alapismereteket szerezzenek. 

- A kötelező honvédelmi előképzés a tanintézetekben keriilt 

először bevezetésre. Az 1968/69-es tanévtől kezdve az 

általános iskolák 7-8. osztályaiban - alapvetően a tan-

anyagba épitve, valamint az osztályfőnöki órák keretében - 

a tanulók honvédelmi ismereteket tanulnak. A középiskolák-

ban, ipari tanuló intézetekben, főiskolákon és egyetemeken 

évi 2o Órában a  Honvédelmi alapismeretek a  tárgyat tani- 

t  €inak. 

- Azokat a fiatalokat, akik az általános iskola 8. osz-

tályának elvégzése után nem tanulnak tovább, 197o. után az 

MHSZ kötelező jellegi katonai eléképzésben részeniti. 

- A honvédelmi nevelésben és felkéazitésben jelentős szere-

pet tölt be a  Magyar  Honvédelmi Szövetség, amely az MHSZ 

utódaként jött létre. 

Az 1966-os és az 1967-es évek honvédelmi nevelésről szóló 

vitáinak következményeként megérlelődött a  helyzet a tudomány és 

a gyakorlat munkásainak első seregazemléjére. A Honvédelmi Mi-

nisztérium az Országos Pedagógiai latézet közremilködésével Eger 

város Tanácsa témeiNtaisal megrendezte a korazerI hazafiság kér-

déseivel foglalkozó elsó országos tanácskozását 1967. októberében. 

A tanácskozás jelentőségét jelzi, hogy tisztázta a korszerei 

hazafis és a honvédelmi nevelés összefűlt éseit. Ezt követően 

e A honvédelmi ismeretek Tanterv és Utasitása w  bevezetősét a 
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müvelódésügyi miniszter - a 27/1965. Yorm.sz.rendelete alapján - 

az 54/1968.sz. alatt elrendelte, 1968. szeptember 1-i hatállyal. 

/ IKivelődéeiigyi Közlöny, 1968. au *usztus 1. 262-263.oldal./ 

Hegjelent a honvédelmi ismeretek ideiglenes segédkönyve is az 

általános, a középiskolák és a szakmunkásképző iskolák tanárai 

számára. / Tankőnyvkiad6, Bp., 1968./ 

Az 1968. évi egri tanácskozás programjának kíalakitását 

nagymértékben meghatározta az időközben megjelent néhány jelentő-

sebb feldolgozás, igy pis A honvédelmi nevelés feladatai az 

iskoleloktató-nevelő munka sorún cimü e yeter_.i ós főiskolai jegy 

,et, vagy az "Iskola ás honvádeleii" cimü könyv. / Tankönyvkiadó, 

Bp., 1968./ 

Az 1968-es egri hozás eredményei a következők voltalt, 

- A honvédelmi nevelés nem azonositható csupán a haza fe, 

veres védelmére irányuló felkészitéssel, a  szorosabb 

értelemben vett katonai kiképzéssel. A honvédelmi nevelés 

magába foglalja a népgazdaság erősitésót, szakadatlan gya- 

rapitásét, a szocialista tudat formálásának feladatait, a 

sokoldalúan fejlett személyiség nevelését és termdszete-

sen a haza fegyveres védelmére irányuló felkészítés kato-

nai feladatait is. 

-- A honvédelmi nevelés szerves része a szocialista nevelés 

rendsEerőnek. 

- A honvédelmi nevelés nem szdkithető le az ismert nevelési 

t ertiil et ek egyikére sem, de nem is külön nevelési terület, 



hanem  a nevelés minden területén érvényesitendő ős érvénye-

sithető irányultság, amelyben sajátosan vannak jelen oktató-

neveld munkánk valamennyi feladatának és területének a hon, 

védelmi vonatkozásai. 

A következő évek fő feladatát az iskolai honvédelmi nevelés 

gyakorlatának figyelemmel  kisérése, a tapasztalatok elemzése tette 

ki. Nagy jelentőségi volt ebben az időben az 197o. szeptember 

26-3o. között megtartott V. Nevelésügyi Kongresszus, amely hosszú 

évek tapasztalatai alapján értékelte a magyar nevelésü;y elért 

sesdrimpolk. Kiemelte a felszabadulástól megtett utat, " Népcink 

felssabadulLs hozta el a nevelés számára is a történelmi fordu-

latot, nyitotta meg a felemelkedés, E. szocialista közoktatás útját. 

Hazánkban alig 25 év alatt nagyon sokat r egvalásitottunk abból, 

amiről neveléstörténelmünk legjobbjai csupán álmodoztak. Ya yaroz- 

szág kulturálisan elmaradott országból fejlett kulturával rendelke-

ző ország lett; sót a nemzetközi élvonalba került és a müvelódés- 

ügy területén számos fejlett tőkés országnál is  előbbre  tart." 

V. Nevelésügyi Kon resszus 2.kötet, 2o-21 oldal./ 

Az Y. Nevelési i Kon. resszus feltárta és kritikusan, Ön-

kritikusan elemezte azokat a fo:,yatékosságokat, amelyek nehezítik, 

vagy gátolják a kor követelményeinek megfelelő szinvonalú munka 

végzését. Ugyanakkor a kongresszus alapot nyújtott, utat mutatott 

a nevelómunka medjavitására, nevelési rendszercink továbbfejlesz-

tésére. 

1976-ban megszületett az új Honvédelmi Törvény. Az új 

törvény az új alkotmány alapján a kor követelményeinek megfelelően 



- 107 - 

határozta meg honvédelmünk átfogd rendszerét, igy azon belül az 

ifjúság honvédelmi nevelésével kapcsolatos feladatokat is. 

IV. Böszke kóesgq általános iskolájában folyó uttörő határőr 

munka. A határőr őre részvétele a honvédelmi nevelésben  

Szeged járás közséUeinek nagy része a határ mentén  terül 

el. Ezen községekben hatásőr őrsök vannak is vógzik nagyon fon-

tos és felelősségteljes munkájukat. 

A határőrség sajátos elhelyezkedése, feladatainak maradék- 

talan és eredményes végrehajtása megköveteli, hogy az ifjúsig- 

céltudatosan foglalkozzon, széleskt$rti honvédelmi nevelőmun-

kát fejtsen ki. 

Első lépés 1957-ben a spontán kapcsolat kiépitise volt. A 

tevékenység abból állott, hogy évente egykét alkalommal az őrs 

tiszti állománya felkereste az iskolát, tájékoztatót tartott a 

határvédelem fontosságáról. Uttöróavatáson az avatótiszti tevé-

kenységet is elvállalták. Az általános iskola is  egy-két  alkalom-

mal ellátogatott az őrsre ós ott kulturmiisort adott. 

- Karácsonykor utt örőink szerény ajándékkal kedveskedtek, 

a határőröknek maguk készitette kis csomagot nyújtottak át. 

- Nőnapon levelet idlidtiink az őrs legjobb katonái édes-

anyjának. 

- A j6 idő beálltával megkezdődött a romantikus csapatje-

tik, számháborúk sora és néhány felnőttes gyakorlat. A gyermekeink 

játszva, észrevél9enill sajátitottak el olyan ismereteket, amire 

később a felnőtt társadalomban nagy s zükaég{kk l ehet . 



- A kulturesoport , tánccsoport :':üködésc hez is segitséget  

nyújtottak határőreink. 1958. április 4.-én közösen vonultunk fel a  

községi ünnepségen.  

Ebből a kaposolatból alakult ki az uttörő határőr mozgalom.  

Tapasztalható  volt az egységes irányitás hiánya, mert egyik óra  

több, a másik kevesebb kapcsolattal is beérte. Nem volt a kapcso-

latban rendszeresség. szervezettség. Ezen a Helyzeten változta-

tott az a tény, hogy az 1962-es évben honvédelmi szakkör ala-

kult iskolánkban.  

A honvédelmi szakkör működésének oél jas segit eni az uttörő  

csapatokat a pajtások szocialista hazafiságra, internacionalizmus-

ra ős a honvédelemre való nevelésben. / Csapatnapló./  

A szakkörök fela,datais  

a.~ Haladó törtónelmi t  munkásmozgalmi hagyományaink ápolása,  

népünk naL,yjai y 	emlékének éberentartása ős megőrzése. A  

ária yar Népköztársasig fegyveres erőinek és a szocialista had-

seregek hősi halottai emlékének ápolása.  

b./ A  Magyar  Népköztársaság ős a szocialista orsz águk népe-

inek és hadseregeik céljának. jellegének s tagjaik életének meg-

ismertetése és baráti kapcsolat fenntartása a helyőrségben állo-

másozó magyar is  szovjet kat onékkal , pionirokkal.  

c./ Akt ivók nevelésével segiteni az utt örőosapatoknál folyó  

szocialista hazafias és honvédelmi nevelés feladatainak végrehaj-

tását. Segiteni az uttörők honvédelmi szakpróbára való felkészi-

tdsét.  
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d./ A határmentén 616 'ittörőknek egyik legnemesebb feladata, 

hogy a mindennapos uttörő munka  mellett a határőröknek hasznos 

segitőik legyeaik. 

dadMilbens 

- Mse1*vd hasiam kell nevelni a gyermekeket, 

- meg kell értetni a gyermekekkel a határőrizet szfikségessd- 

gét, a határőrsdg feladatát, 

- a határőrök megbeosillásére ős szeretetére kell nevelni a 

pajtásokat, 

- politikai tartalommal megtöltött - a családi ős az iskolai 

nevelést segitő - romantikus ős játékos foglalkozásokat kell 

szervezni. 

A cél és feladat minden uttördosapat részére adott volt, 

de a megvalósulás igen tarka képet mutatott, Ez f;iggött a csapat-

vezető személyétől, a fegyveres testületek hozzáállásától, az al-

kalmaktól, a lelkeseddatől. 

Eöszke uttörőcsapata felvette a kapcsolatot a szovjet déli 

hadsereg parancsnokságával. Segitségökkel az dthalmi szovjet ál-

talános iskola nevelőit de  tanulóit meghivta testvéri látogatásra 

és is::erked.ésre. A közös  program  igen jól sikerUlt. 

Az iskolát testvériskolává fogadtuk ős a találkozóink azóta 

is rendszeresek. Na gy  élmény volt számunkra, hogy  egy  sorkatonai 

szolgálatot teljesítő szovjet tenitó a parancsnokával eljött ős 

anyanyelvén órát tartott. Ezt az esemdnyt a  megyei  sajtó is meg- 

özökit ett e rövid cikk forrná já oan ős a szovjet vendégek az utt órő- 

csapat ei-„lékkönyvébe elis orő sorokat irtak. %y érezzük, hogy 
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a hazafiság, internacionalizmus 616 példája ez. 

Uttörőink kezdeményezésre hivtuk meg a József Attila 

Tudományegyetemen tanuló külföldi egyetemistákat is. Szolidari-

tásunkat, e6711ttérzésünket fejeztük ki. A pajtások gyakorlatban 

láthatták ős érezték: N Az egyik ember annyi mint a y.á ik bár 

a bőre barna, vagy fehér.» / V.Lebegyev$ Drága föld.... VIII.oszt. 

ének tankönyv, 47.0.1 

1. Horváth Pál  uttörőhatárőr ziszlóali élete  

A honvédelmi szakkörök, igy a határőr szakkörtik is tevékeny- 

sé Bűkben több-kevesebb sikert értek el. A Honvédelmi Törvény : 6-

dositása, a bevonulási korhatár leszáll itása pedis szí sé,:;essé 

tette, hogy az uttörőcsapatoknak az eddiginél is nagyobb gondot 

fordítsanak a honvédelmi nevelésre. / 'Körvény a honvidele ről, 

Zrinyi Katonai Ki.-dó, 2p., 1976./ A  csapatoknak vilá osabban 

kellett látniuk, hogy az uttörók honvédelmi nevelése része a 

nevelórm ny ak, s eredményes megvslósitása kihat a nevelés 

valamennyi területőre. A honvédelmi nevelés célja olyam fizikai 

és szellemi képességek, készségek kibontakoztatása, kialakitása, 

melyek a haza védelmére való felkészülés alapjait teremtik meg. 

A felsorolt feladatok megvalősitásához az  egységes  kikép-

zési terv, tevékenységi forma, értékelés ős ellenőrzés adott volt. 

Megérett  tehát annak a feltétele, hogy a csapatoknál folyó szak-

köröket járási szinten zászlóaljba lehessen  tömöriteni. 

Az 1969-es kiképzési évre a járási trtt öíő elni2css . ; és a 

határőrség jóváhaF rácával .:;uUkaterv kőszült, amelynek alapján 



biztoeitva volt az egységes szemlélet, követelmény. 

Ie, atározásra keriilt s 

- minden ixttörőcsapat vegye  fel a kapcsolatot az iskolához 

közel eső határőr őrssel; 

- a határőr alegységben való részvétel kitüntetés mindazon 

pajtásak szénvára., akik kdlbnös érdeklődést tanúsitanak 

és kiérdemlik a tagságot. Az uttörő munkán feliil önkén-

tesen vállaljaik a fontos, de igen megtisztelő plusz 

feladatot; 

- minden alegyefg vezet4e6re szakkörvezető pedagógust kell 

biztosítani, akinek eglriitt kell tevékenykedni a kikép-

zővel; 

- névadót és szakasz krónikást kell választani. 

A határőrség kerü1etparanoenokságe az elgondolást tómo,etta 

és narancsot adott a határcár őre&neks 

- Ldinden őrs köteles kiképzőt biztositani, aki foglalkozási 

jegel felkészülve köteles a foglalkozáson megjelenni 

ős azt levezetni; 

szabályozta a határőr laktanya láto gatását; 

- a honvédelmi folyóiratokból, kiadványokból meafeleló 

példányszámot kell juttatni a szakaszoknak; 

- az őrsökhöz érkezett filmeket az uttöróknek is le kell 

vet it eni; 

- minden évben nylit határőr foglalkozást kell szervezni, 

hogy azok is isueretet szerezzenek a határőr munkáról, 

Szel ed Járási Utt örő ElnblisS -Kiskunhalas Határőr Keriilet i 
Parancsnoksá s; jegyzőkönyve. 
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akik az alegységnek nem  tagjai. Ezen keresztül az egész 

iskola tanulóifjúsága ismeretet szerez arról, h ogyan 

segítheti a határőrök munkáját; 

- az uttördcsapat rendezvényein a határőrség nyújtson se- 

git eó et a lebonyolitásban. 

" Horváth Pál " - Határőr Zászlóal  " felé 'itése ős szervezete 

Zászlóalji zászlóaljparanosnok / uttörő csapatvezető, pedagógus/ 

tagjai a megyei, járási honvédelmi bizottságnak. Kikép-

zési és szervezési helyettese / pedagógus/. A zászlóalj- 

parancsnokság katonai tanácsadó ja / tiszt / Járási uttörő--

elnökség tagja. 

Századoks A századparancsnokok / pedagógusok és egyben uttörő 

csapatvezetők./ 

Szakaszoks A szakaszparancsnokok / hatátőr tisztesek, a határ- 

őrség "Kiváló Katonái" vagy " Egység tlenjáró Katona/ 

241212. A rajparancsnokok / a l e ;rátermettebb uttörő határőrök/. 

A szakaszparancsnoki tisztséget mindenütt a szakaszok mellé 

kirendelt határőr elvtársalt látják el. Rajparanosnok feladatát 

a raj legképzettebb uttörő határőr pajtása kapja. 

A munkaköri leirás kiadásával ezen tisztséfiek viselőinek 

munká ;;át kivánjuk segiteni. A leirás összeállitásánál figyelembe 

vettük, hogy a zászlóalj szervezete, felépitése, katonai jellegű, 

elsősorban a EN.szakos beosztású tisztjeinek, tiszthelyettes cin ,  

Szeged Járási Uttöró Elnökség - Kiskunhalasi Határdrkeriilet 
parancsnokság együttes állásfoglalása a zászlóalj felépitése 
és szervezéséről. 1969. szeptember 3. 
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és tiszteseinek kötelmeit vettük alapul, de figyelembe vettak a 

sajátos uttörő szervezésből adódó feladatokati is. 

A munkaköri leirás első részében a parancsnok / zászlóalj/ 

század, szakasz, raj / és a helyettesek általános kötelmeit a 

másodikban a szecőlyreszáló konkrét feladatokat  határozzuk meg. 

a./ parancsnok általános kötelssé. 

- A parancsnok minden esetben egyszemélyben felelős egy-

sége, alegysége, kiképzéséért, fegyelmi helyzetéért, erkbl-

osi-politikai állapotáért; 

- A parancsnok ismerje a rábizottság egység, alegység tény-

leges állapotát; 

- Közvetlen{[l irányitsa alegysége, egysége szakmai és poli-

tikai kiképzését, folyamatos nevelését; 

- Forditson megkiilönböztetett figyelmet az öntudatos fe-

gyelem kialakitására, megszilárditására; 

- Hatáskörén beliil tanállóan intézkedjen a kalönbözó feladatok 

végrehajtására és követelje meg a határidős végrehajtást; 

- Fejlessze ki és szilárditsa meg a pajtásokban az uttörő 

fogadalomban foglaltakat; 

- Tartsa fontos feladatának az egység, alegység hagyománya-

inak ápolását és ennek érdekében ellenőrizze az alegysé-

geknél vezetendő  " Diosőséa Könyvet"; 

- Kutasson példát éberségben, kitartásban, - legyen igaz-

ságos beosztottjaival szemben; 

- A szükségletek időben történő  kielégitése céljából ismerje 

beosztott jai kéréseit, problémáit és i fényeit; 
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- A parancsnok  mindig  pontosan, részlegesen ismerje egy-

ségének, alegységének állományát, névjegyzékét; 

- Állandóan képezze magit, tökeiletesitse ismereteit. 

Sze_élyre szóló feladatoks  

1-./ Zászlóaljparancsnok  / megktilönbóztet$ jelzéses arany 

szalag sáv, nagy ezüst csillag./  

A zászlóaljparancsnok az illetékes uttörő elnöksk; tagja, 

annak van alárendelve. Szolgálati elöljárója az e€isz állomány-

nak. 

Felelős a zászlóalj személyi álloánya szakmai és politikai 

kikép'éséért, neveléséért, önként vállalt uttörő fegyeleméért, 

erkölcsi, politikai állapotáért. 

Kötelességein 

- irányitsa a zászlóalj személyi állományának szakmai  ős 

politikai kiképzését, valamint vezetését, 

- személyesen tartson foglalkozásokat / bemutató, oktató-

módszertan, 

- tartsa fenn a zászlóalj fegyelmét, ismerje a századpa-

rancsnokokat ős szakaszparancsnokokat, 

- irányitsa a zászlóalj alegységeinek versenyét, 

- ismerje a zászlóalj egységeinek különbtinó anya okkal való 

ellátottságát, 

- készitse el a zászlóalj kiképzési programját, a százed-

parancsnokok bevonásával / Az uttörő elnökséggel hagyassa 

jóvá./, 
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- tegyen javaslatot az uttöró elnökség, illetve a határőrség 

felé a legjobb alegységek, uttöró határórák jutalmazására, 

- tegyen jelentést az uttöró elnökségnek az éves program 

végrehajtásáról. 

Joga van az alegységpék munkáját fim el e' be óva a kiváló, 

illetve élenjáró alegység, uttörő határőr eim odaitélésére az 

uttöró elnökség jóváhagyása alapján. Joga van a raj-, szakasz-, 

századparancsnokok előléptetésére munkájuk alapján. 

c./ Zászlóal jparsnoenok helyettes,  / megkülönböztető jel- 

zősei ezüst szalageiv egy nagy ezUst csillag/ 

Elől járó ja a zászlóalj egész; személyi állományának. Felelős 

a harci kiképzés megszervezéséért és végrehajtásáért, valamint a 

fegyelem fenntartásáórt. 

Kötelességet 

- vegyen részt a zászlóalj kiképzési programjának eló- 

készitésáben, 

- ellenőrizze a kiképzési program végrehajtását, intézkedjen 

a hiányosságok megszüntetéséről, 

- tartson bemutatót, módszertani foglalkozásokat, 

- ellenőrizze az alegységeknek különböző anya okkal való 

ellátottságát, azok állapotát, 

- ismerje az alegységek vezetőit, század és szakaszparancs-

nokokat, 

- tegyen javaslatot a zászlóaljparanosnokség felé a foglal-

kozás vezetők biztositásának megszervezésére, 
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- vegyen részt az ut1 'ó rendezvények megszervezésében, 

- kisérje fit;yelerr:,cl a  raj,  szakasz, századparancsnokok, il-

letve helyetteseik munklját és tegyen javaslatot a zászló- 

aljparancsnok felé esetleges előléptetősre. 

d./ Kiképzési felelős / törzsfőnök, megkülönböztető jelzéses 

ezüst szalagsáv egy nagy ezüst csillag. Zászlóaljpa-

rancsnoknak van alárendelve/. 

Helyettese a zászlóaljparancsnoknak, szolgálati elől járö ja a 

zászlóalj egész személyi állományának. 

Felelős a kiképzésért, valamint a vezetők biztositásáért. 

Intézkedéseket adhat ki a zászlóaljparancsnok nevében az 

elhatározások megvalósitása során. Kiadott utasitásait jelentse 

a zászlóaljparancsnoknak. 

Kötelességes 

- dolgozza ki a zászlóaljparancsnok utasitásai alapján a 

kiképzési naptártervet, ellenőrizze  annak végrehajtását 

az aleg rségeknól, 

- biztositsa a zászlóaljparancsnok vagy az uttörő elnöksé 

által kiadott utasitások időben  történő iaegvalósitáeát, 

- tartson fo,,laikozásokat a zászlóalj törzsbe tartozók 

részére, 

- ismerje a zászlóalj elegységeinek létszámát, 

- tegyen  javaslatot a kiképzési terv végrehajtásának meg- 

könnyitésére, biztositására, 

- kisérje fi tczelenmlel az alegységek tevékenységét, tegyen 

javaslatokat jutalmazásra, dicséretre, 

- vegyen részt a tervezett uttöró rendezvények megszervezésében. 
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e./ Szervezési felelős / megkdlönböztetó jelzéses eztist szelaa-  

sáv egy zkar ezüst csillag. A zászlóaljparanosnoknak 

van alárendelve. 

Helyettese a zászlóaljparancsnoknak, szolgálati elől járója 

s zászlóalj egész űz iélyi Álio:ányának. Felelős a szervezési 

feladatok végrehajtásáért. Intézkedéseket adhat a záezlóaljperrnoe-

nak nevében. Kiadott utasitásait jelentse a zászlóal jparanosnoknek. 

Kötelességes 

- dolgozza ki  e. zászlóalj rozgósitási tervét, szemlélettervét, 

táborozási tervét, 

- vegyen részt és irányitsa az uttöró rendezvények megszerve-

zését és végrehajtását, 

- tegyen  javaslatot az alegrsé,;ek ős uttöró határőrök jutal-

m a .álára, 

- ismerje a zászlóal.; alegységeinek létszánót ős a tisztség- 

viselők nevét, beosztását, 

- szervezze meg az alegységeit versenymozgalmát ős tegyen ja- 

vaslatot a cimek odeitélésére, 

- szervezze meg a rajok, szakaszok, századok feltöltését, 

vale-mint az alegységek parancsnokai részére módszertani  

foglalkozásokat, 

-- 

 

szervezze meg és kisérje figyelemmel a kiadott utasitáaok 

időbeni megvalósitását, 

- forditson Londot a kiképzési terv biztositására, 

- szervezze meg az alegységek kiilönböző anyagokkal való ellá-

táeát, ismerje azok feltöltésének, cseréjének módját, ezekre 

időben tegyen intézkedéseket, 
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- a tervben foglaltak szerint hajtson vétyre Qllenőrzéseket,  

; ;yóződjön me; a kiképzési tery  v'grehajtéisár6l,  

- szervezze  meg a zánzláal  j bsosstott jainsk iiáűltetésót ,  

-  bistositsa az  alezység.k propaganda anyaggal való ellátlodt,  

- ves.ssen nyilvdntartást a sáazlfa,l j%a tartoző alegysk"ek-  

ről és legyen tisztában a sásslóal  j acls.taít►al,  

- jo„a van javaslatot toast a sA.sldaljpesasOtuMlc telő el.ő-  

léptetásre, jutallriíSS,  

- joga van a próbaztatáraok sred.r:.énye alapján diff.renoiálni  

az uttólQ határőröket illetően,   

• joga van az erkölosir-politikai állapot fexnutart&ea 6rdi¢r-  

kében k.iilinböz,6 intétkedóseirot kiacinf, ős azokat ellen.  

őrizni.  

f./  SlázadYargncsnok / negkiilönböQtető jelzőset araz ~ysge.la;  

wiv e  két arany / A zászldal jparanosnoiasslc el£ -  

rendelve.  

Elől járó ja a s.:ásad egész szerél.yi álllo*dnYinak. Felelős  

a 0111s:sd szakmai  és politikai képzéséért, vezetéséért, tegyel-  

a rt  r  erkölcsi-pout ikai állapotásért. 

Köt  el  eseé,rye  t  

- szervezze  met; a száiraad szekiazi-politikai k4pzését,  

isontsa le a zászlőalj által kiadott }:i,kópyéoi tervét *  sze7t6.  

vezze 	ennek vágrehajtáeát ,  

- 

 

ismerje meg a században dolgozeS szakaszok ktilbnböző anya-

gokkal való ellátottsát,7{it ,  

- hajtsa v4,:rei ellenőrzőseit, s iz a ►+6ződjöm mez a kik,ép- 
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- tartsa fenn a század fegyelmét.Ismerje meg a századokban 

dolgozó szakaszparancsnokokat, 

- irányitsa a századon belül a szakaszok versenyét, 

- vezessen nyilvántartást a századba tartozó azatrcaszolcről, 

legyen tisztában a század adatai.al, 

- tegyen javaslatot a zászlóal jparancsnoksá felé előlép-

tetősre, „utalmazásra, 

- tegyen jelentést a zászlóaljparancsnok felé a kiképzési 

prograu: végrehajtásáról, 

- távollétében helyettese az első szakaszparancsnoknak. 

Szakaszpar¢nesnok megkülönböztető jelzéses aranyszar; 

sáv egy arany osillag. Az e szakasz parancsnokának két 

aranyosillaj./ 

A sz izadparancs soknak van alárendelve. Uől járó ja a szakasz 

egész szemilyi állományának. Felelős a szakasz szakmai, politikai 

kiképzésbért, fegyelemért, erkölcsi-politikai állapotáért. 

Kötelességet 

- közvetlenül vezesse a szakasz személyi állományának szakmai-

politikai képzését, 

• irányitsa, ellenőrizze a rajparancsnokok munkáját, 

- ismerje szakasza különböző anyagokkal való ellátottságit, 

- ismerje szakasza állományát, azok iskolai tanulmányi eredt. 

ményét , 

- tartsa feaaan a szakasz fegyelmét, 

- tegyen javaslatot a századparancsnok felé dicséretek, jutal-

mazások adományozására, 
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- tegyen jelentóst a századparancsnoknak a kiképzési proi3-rarc 

vé ;reha jtásáról 

h./ Szakaszparancsnok-helyettes  / megkal ti abözt etó jelzése* 

eziist szalageáv, egy arany csilla 

A  szakaszparancsnoknak  van alárendelve. Elöljárója a szakasz 

személyi állományának. Felelős a kiképzés vezetőséért, a fejelem 

megteremtőséért. 

KUtelességes 

- oktassa, nevelje a szakasz beosztott$00 1  

- ellenőrizze a parancsnokok munkáját, 

- biztositsa a szakaszok anyagokkal való ellátottságát, 

- jelentse a szakaszparancsnoknak a szakasz minden kérését, 

tern javaslatot dicséret, jutalom adományozására, 

- a szakaszparancsnok távollétében annak feladatát lássa el. 

l ./ Rajparancsnok / medciilönböztetó jelzéses arany szalagsáv , 

emr csontessiliaJ. 

A szakas. :pare.ncsnok valamennyi szakaszparancsnok helyettes-

nek van alárendelve. A raj  egész személyi állományának elóljárója. 

felelős alárendeltjei kiképzéséért. 

Wt elessége $ 

- oktassa és nevelje raja beosztottait, 

- tartsa fenn raja fegyelmét, ismerje beosztottjait, azok 

szUksógletsit és jondoskodjon róluk, 

- irányítsa raja versenyeit, 

- tegyen jelentést cetparancsnokának minden felmerült 

kérdésről és problésix+ól. 
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3./ Ottőrőhatázőr  / mOdilönböztető jelzéses bal karon zöld 

posztó alátéten határőr áll./  

Rajparancsnoknak van alárendelve. Felelős a íbizott felada-

tok pontos végrehajtásáért. 

Kötelességet 

- tartsa be az uttörő ős határőr fogadalmakat, 

- legyen éber és becsettletes, 

- lá.kiismeretesen sa játitsa el a kiképzési anyagokat, 

- ne kövessen el uttöróhöz méltatlan cselekedetet és másokat is 

tartson vissza ettől, 

- tisztelje tanárait, előljárőit, 

- óvja és védelmezze a nép vagyonát,  

- segitse a határőrség munkáját, jelentse az idegen, gyanús 

személyeket. 

Ellenőrzési feladatok  

A zászlóal jparanosnoksáj ellenőrsissi feladatait az ixttörő ha-

tárár alegysigek tevékenysége, a  megoldandó  feladatok és a kiképzés 

szinvonalánek megfelelően határozza meg. Az ellenőrzés általában hét-

iránti. Egyrisst a parenos nokok közvetlen ellenőrzése, másrészt szé-

lesebb körit bizottsigi ellenőrzés. 

Minden esetben el. _.rendű követelmény a kiképzés, az erkölcsi-

politikai nevelés szinvonalának ellenőrzése. Az  ellenőrzési  tervet a 

zászlóal jparencssnokság dolgozza ki, amit eljuttat az ellenórzisbe 

bevont személyekhez. Az ellenőrzők tapasztalataikat, az általuk ész-

lelt 

 

tényleges állapotot, az ellenőrzés idejét és módját, intézkedé- 

seiket ős javaslataikat rögzitik az ellenőrzési naplóban. 
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A nevelőhatárt a:= ellenőrzés eredményének nyilvánosságra 

hozásával érvényesit jUk. Eljuttatják az ellenőrzés tapasztalatait 

az uttörő határőr alegységek parancsnokaihoz, akik az észrevéte-

leket feldolgozva további munkájukban felhasználják. A zászlóalj-

parancsnokság az ellenőrzést végrehajtó bizottságokba az  uttörő 

osapatvezetőket, a kiképző szakaszparancsnokokat is bevonja. 

Az éves szemle előtti időszakban / szeptember 29-március 21/ 

valamennyi szakasz munkáját ellenórízzUk a századszemléken. 

A szakaszparancsnokok képzése nagyon fontos feldat. A kikép-

zéssel megbizott határőrit kiválasztásánál gondosan ügyelünk arra, 

hogy  az uttörő hatirőrök képzése, a szakaszközösségek irányitása, 

képzett, felkészUlt vezetőt, parancsnokot kapjon. 

A zászlóaljparenesnokság minden oktatási év kezdete, továbbá 

minden zászlóalj szemle előtt egynapos módszertani foglalkozást 

szervez a kiképzést végző határőrtik részére. A jóvóben az éves 

progre,mnak tartalmaznia kell a szakaszparancsnokok képzésével 

kapcsolatos konkrét tennivalókat, sőt célszerit a módszertani  fog-

lalkozások témáit is rögziteni benne. 

A kiképzési programok elkészitésénél alapvetően vegyes fi-

gyelembe, hogy a gyermekek azokat a feladatokat végzik szivesen, 

amelyeket maguk választanak meg és játékosan tudják teljesíteni, 

tehát leköti figyelmöket. 

Necc csinálják szivesen a gyerekek azt, amit rájuk erőszakol-

nak, amiben nem találnak vidámságot, ami megoldhatatlan feladat 

elé áll it ja őket.  Olyan  feladatokat kérnek ős várnak, melyet  maguk 

is  értelmesnek tartanak. A teljesithetetlen, rosszul meghatározott 
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követelmények paeszivitást, közönyt  váltanak ki. 

Figyelembe kell venni, ho . y az utt örők körében is népeze-

rtiek az összetett honvódelmi, lóvész-járőr akadályversenyek, 

harci-technikai be utatdk, laktaryaláto„atások, irodalmi-, sport-

vetólkedők. Továbbá azt, ho az Utt öró Határőr Mozgalom oólja 

a gyermekek drdeklóddsét, figyelmét a honvódelmi jellegit kérdésekre 

irányit ani. 

A honvédelmi alapismeretek megszerzésőre ős a készségek 

megalapozására játékos formájú katonai eleiekkel tiizdeit pro+- 

rumokat szervezőnk. Ezek jól fejlesztik a gyermek fegyelmét 

is alkalmat nyújtanak a határőrök életének megismerésére. Az 

uttörő határőr alegyed ekben végzett oktató-kiicépzó munka nem 

helyettesiti és nem is helyettesitheti az uttörók általános kö-

vetelményinak, az uttörőólet 12 pontjának a tel jesitésót. Ez 

a tevókeryaég az egősz uttörő : unkának csak része, rendszerének 

egyetlen, de nagyon fontos eleme. Az éves zászlóalj szemlék 

forgatókönyvét a Járási éra Határőr KISZ Bizottságok, Járási 

Tlttörő Elnöksóg és a Zászlóaljparancsnokság állit je össze. Ez 

az utterőknek / a szeole szinhelyóre érkezős rendjét ós a ka-

tonai formaságokat, a szemle lefolyását, valamint ykorlati 

tipusát tartalmazza. A szentén az uttörő szakaszok minden 

tagja részt vesz. Az éves szerre olyan mozgositd erő, amely ez 

alegységek fi yelmőt a legfontosabt kiképzési, honvódelmi ne-

velóei feladatokra irányit ja, segiti a fejlettebb közösségben 

való gnndolkodist / fejlődését/, a  közösaógi felelősség kialaki-

tálát. Lehetőséget biztosit az uttörő határőrök, parancsnokok ős 

oktatók, az IIttörő Szövetség magasabb szintit vezetői közötti 



szocialista viszony formálására., a sikere, eredmények felszinen  

tartásával bizakodóvá, teszi a körösséget, Felismerteti az uttörő  

közösségben rejlő erőt.  

A szemlén csapatzászlót a képzési évben legjobb ered,  

m'z yt elirt szakasz veszi át egy  évre '  megőrzősre. A zászlót  

csak olyan uttörő határőr veheti kézbe, aki kivivta a közösssá  

bizalmát, mert a zászlóvivők az egész közösséget képviselik.  

A  csapatzászló az őrző alegységnél a legdiszesébb helyen van s  

ezáltal is kifejeződik benne a hagyományok és a közösség iránti  

tisztelet. Kifejezi azt, hogy az uttörő határőrélc egy közös  

célért dolgoznak, tanulnak ős küzdenek, hogy közösségük iránti  

ragaszkodásukat a zászló becsületének növelésével is  érvényre  

juttatják.  

A szemlén kerülnek átadásra a szocialista versenyben el-

ért c iziek, kitiint et és ek ős jutalmak. Az eddigi tapasztalatok  

szerint a határőr szakkörbe tömörülő pajtások tanulmányi  era~-

ménye ée fegyelme a csapat többi tagjaihoz viszonyitva általá-

ban jobb.  

A zászlőaljparancsnokság zászlóaljparancsnokság tudja, hogy Szükség van szóleso-  

kürti tapaszialatcsaerére, módszerek átadására átvételire ős  

a honvédelmi bizottságon keresztül kapcsolatainak bővitésére  

főként a járásban cdiködő honvédelmi szakkörökkel. 1 honvédelmi  

bizottság feladata neacsak az uttörő határőrélc patronálása,  

hanem a járásban miködő valamennyi uttörá'cssapat ilyen  jellegéi 

tevékenyvégét ők fogják össze, szervezik meg.  

A  zászlóal jparenosnokeág is a határőrség egységes szem,  
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lélete ós állásfoglalása alapján indult be az 1969/197o-es 

uttörő év. A kiképzés egységesebb lett, e munka nagyobb len-

dialettel folyt. 197o-ben az árvizveszély miatt elmaradt a 

szemle, de 1971.rzájus 23-án a Horváth Pál uttöró határár 

zászlóalj megtartotta az első szemlét I;órahalmon. Komolyság-át 

bizonyitotta, hogy az Unnepségen megjelent Koriőcain Zoltán 

elvtárs, az MSZMP KB titkára, valamint Péter János a 

Magyar  Népközt á reasá ;  kiilli„ yminiszt ere is.  Ott  volt a névadó 

édesanyja, aki elsőnek kötötte fel  a  szalagot a zászlóalj 

alapitáaára ado ányozott zászlóra. Ezen zászlót minden év-

ben a legjobi: munkát elérő alegység őrzi. 

Az  uttörő határőr szakaszok kiképzése az egységes 

program, terv alapján történik. 

Horváth Pát uttörő határőr zászlóalj KEZ16 korosoport 1970171.  

évi pld ,ram ja 

Jelmondata a Tettekkel bizonyitoms SZELEK HAZÁI!" 

Szeptember=  

1. Hirlánc / riadólánc / megtervezése. 

2. Szakasz megalakulása, szakasz napló, faliujsá,_;, album 

készités. 

3. Tábortiaz / őrtiiz / az őrs katonáival együtt. 

4. Néphadsereg napja - helyi határőre köszöntése. 

Okt.. a 

1. " A haza védelme minden állampolgárnak szent köteles- 

sége." /Káüá? János/ / ezen fogalom értelmezései 
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2. Élménybeszámoló a Hazáért, illetve Határvidék c. lapok alap-

ján.  

3. A  névadónk Horváth Pál.  

4. Kutya bemutató. / nyomkeresés, kutatás betanitott kutyával/  

Novembert  

1. Élménybeszámoló. 1  egér elfogás történetének ismertetése, a  

helyi őre életéből/  

2. Rendfokozati felépités a Határérség, illetve az uttörő határ-

őz' e ysigek keretében.  

3. A járőr megerősitésére alkalmazott fegyverek, nrilnz aki,  

technikai berendezések, szolgálati állatok.  

4. A lécpuska harcászati, műszaki jellemzése, teohnikai adatai.  

Dece:aber t  

1. Nyomolvasás - nyomismeret / szakpróba 97.o1dal/  

2. A kerület mértirjai. /E5hól válasszanak a szakaszok névadót/  

3. Nyilt határőr foglalkozás meghivott kisdobosok részére.  

Keltsiik fel a$ érdeklődést azokban is, akik nem  tagjai a  

határőr szakasznak./  

4. Szakasz névadó életrajza, családtag al való kapcsolat fel-  

vétele. / Fotó, arckép, sirja./  

5. Ajándékcsomag kdszitése a határőr őre KL5L-eleinek /`l'élapó,  

ns~ep, 

 

újévi köszöntő/.  

Januárt  

1. Vetélkedő a tanult isi eretaayagbó? - azakaszgyülés, értékelés.  

2. Alapvető alaki mozgások ismertetése, bemutatása.  
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3. Fí yelés t  tüleléa / szakpróba 87.oldal/. 

4. Zészitsűnk rejtjeles irdst szakaszunk a  illetve majunk számára.. 

Fej.. :: 

1. Hadijátékok % számháború szabályai/. 

2. Kulturális tevékenysági dalok, versek oyiljtése, rajzok ké-

szitése a határőrség életéből. Novella irás, riport készi-

tds a határőrsé, életéből. 

3. Ellenségeink, kém. 

4. Szeiélyleirás me adésa t  illetve megadott szeri'lyleirás alap-

ján a személy felismerésének gyedtorlása f határár próba 

9o.oldal/. 

"u árcius t 

1. Lennél a helyi őrs legjobb katonáinak édesanyjának / Nőnapi 

köszöntő/ t  dia-film - vetités. 

2. A Ia!LX határainak jelzései t  átkeláhelyt  útlevél t  szabályos 

átlépés feltételei. 

3. A katonai eszkii / szakpróba 23.oldal/. 

4. Szakasz / század / honvédelmi szemle / Előzetes a  május 19-i 

iisszevonáenak/. 

Áj ril is i  

1. 'Nra - sportverseny egy uttSrő határőr szakasz meghivéi-

sóval. 

2. UHV feladatai t  szabályai. Elsósegélynyüjtés I. 

3. Lóverseny. 

4. A ló a határőr hü segitőtérsa. A lovaoolés általános eza- 

á á1yainak ismertetése. 
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M' st 

1. Lovagolás gyakorlása. 

2. Látogatás a helyi őrsön. Sz ellemi vetélkedő a határőr 

téi óból. 

3. Keresd a  hatwraóz tv&t. j század összevonás/ Nyomolvasóverseny. 

4. Alaki mozgások gyakorlása, felkésztilés a zászlóalj szemlére. 

5. Zászlóalj szemle Ásotthalo, 1973. május 19. 

Junius-Julius-augusztust  

1. Tábortűzz - Kunfehértó 

- Siklás 

2. Felkészülés a Honvédelmi alegységek országos találkozójára. 

HALADÓ csoporti 7. és B. oszt. 

Jelmondaitt " Ifjú Gárdista leszek!" 

,Szeptembert  

1. Riadótervek, hirlánc, riadólánc elkészitése, ujjászervezése. 

2. Szakasz megalakulás, napló, faliújság, album készitése. 

3. Tábortaz / ártűz / az őrs katonáival közösen. 

4. Néphadsereg napjának megünneplése a helyi őrs köszöntése. 

Októbert óberi 

1. Látogatás a helyi árain. Szellemi vetélkedő határőr témából. 

2. Hogyan segitem a határőrségett / El  életi ismeretek össze- 

foglalása./ 

3. Levészet szabályai. A határőrsénél alkalmazott fegyverek 

harcászati, technikai adatainak ismertetése, fegyverek be-

mutatása. 
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Nov~ s  

1. Kutya. bemutató / nyoMkeresés, kutatás betanitott kutyával.  

2. Rendfokozati felépités a Hatátórség, illetve az uttörő  

határőr alegységek keretében.  

3. A járőr me;erősitésére alkalmazott fegyverek,  ,rZLazaici, 

tecnikai berendezések, szolgálati állatok.  

4. Magasfi'relő készitése hurkapálcikáb61.  

Dec~rs 
 

1. Tereptan, tájékoződés, távolságbecslés, térképismeret.  

2. A kerület mártirjai. / Válasszanak a szakaszok névadót./  

3. Nyilt határőr foglalkozás meghivott uttörők részóre.  

/Keltsík fel az érdeklődést azokban, akik nem tagjai a ha-

tárőr szakasznak./  

4. Szakasz névadó életrajza, családtaggal va16 kapcsolat fel-

vétele.  

5. Ajándékosom:; kéaAtése a Hatátór őrs KISZ-eseinek.  

Télapó, Fenyő1nnep, újévi köszöntő./  

Januárt  

1. Vetélkedő a tanult ismeretanyagb61.  

2. Alapvető alaki moz;ások bemutatása, gyakorlása.  

3. A  Varsói Szerződés célja, feladatai, tagállamai.  

4. Ellenségeinks kémek, diverzánsok, ii€ ynökblc.  

Februirs  

1. Hadijátékok számháborü sLabályai / a munkásőrség,  

MHSZ, KMB-s feladatai.  
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2. Kulturális tevékenysége dal, vers gytijtése. Rajzok, novellák,  

riportok készitése a helyi hatásőr őrs életéből.  

3. A határőr kézség cim kötelez.  

4. Figyelés-falelés.  

Mároiuss  

1. Levél a helyi határár őrs legjobb katonái édesanyjának  

Nőnapi köszöntő/.  

2. A határőrségnél alkalmazott hirközlő és jelzőkészülékek  

bemutatása, mUködási elvtik ismertetése.  

3. Az  HU  határainak jelzései, átkelőhely, utlevél, szabályos  

átlépés feltételei. Az okinányoláe nem zaklatás.  

4. A Ka:yer Néphadsereg összetétele. /Az egyes fegyvernemek  

ismertetése./  

5. Szakasz / század/ honvédelmi szemle. Előzetes  a május 19-i  

öse z evonás ra./.  

~prilins  

1. Tura, sportverseny egér iittöró határár szakasz m€kiivásával.  

2. Az URY feladatai, szabályai, csapat megalakitása.  

3. A  lő  a határőr segitótársa. A lovagolás általános szab-

lyai ismertetése.  

I5á [us  $  

1. Lovagolás gyakorlása.  

2. Lövserseny légpuskával.  

3. Keresd a határsértőt / gyakorlati riadóval/, nyomolvasó- 

4. Alaki mozgások gyakorlása, felkészölés a  zászlóalj szemlére.  
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Junius-°alius - augusztus t  

1. Tátortüz t - Yunfehértó 

- Siklós 

2. Felkészülés a honvédelmi alegységek országos találkozójára. 

Esnek végrehajtását, a gyermekek oktatását-képzését a hiva-

tásos ős a jól felkészült sorállományü kiskatonák végzik. Szoros 

a kapcsolat az iskola és a határőrség között. 

A kiképzési évben a határőr szakasz tatjait 2 részre  bon-

tottuk, kezdőkre és haladókra. A kezdő csoportban az 5-6.oezt. 

tanulók, a haladó csoportban a  7-8. osztályosok kerültek, a igy 

biztositottuk a folya::aatossárot. 

Nagyon lényeges a kiképzési korcsoportok jelszava. A kezdők 

jelszavat "Tettekkel bizonyitomt SZERETLEE HAZZIN?" 

Az akció keretében megismerik és megszeretik lakóhelyüket,  

szülőföldjüket. A pajtások gyíi jt ő munkájuk rostín felkeresték a tsz 

alapitó tagjait, akik az ő aziileiknek is példát wutattak a mező-

gazdaságban a szocialista útra való áttérésre. A gyerekek öesze-

gyiijtötták az alapitők visazaemlékezéseit a nehéz évekről. Gyüjtó 

munkit végeznek községünk hagyományairól, az ott la ók életéről. 

;zen keresztül felismerik azt a nar változást, amely a felszaba-

dulás óta történt. Szépitik, csinoeit ják lakóhelyüket, gondozzák 

a  hősi emlékmiiveket , kö.:hasznú társadalmi munkát végeznek. Óvják 

ős védik mindazt, amit a nép alkotott,  Tematikus országjáráson 

vesznek részt az "Ismerd szeg hazád " mozgalom keretében. 

Tanulóink érzelmileg is Azonosulhatnak azokkal a hősökkel, 

akik az emberi haladásért életeiket áldozták. Ennek szellemében 

kutatták fel a zászlóalj névadója életének történetét. A pajtások 



Csitt rtők,. 1977. málas 19. 

Megkoszorúzták 
. Makra János sír ját 

Somogyi ILirolyna feivé',eie 

A rósrkei temetőben tegnap, szerdán délután koszorú-
zási ünnepséget tartottak a forradalmi munkásrnozgalom 
régi harcosa, a Szocialista Hazáért Erdernrendde3 kitünte-
tett Makrai János sírjánál. Makra Jánes go éve szüretelt 
Röszkén, s a fölszabadulásig a szegényparasztok keserű ke-
nyerét ette. A Tanácsköztársaságot fegyverrel, vörös kato-
naként védte; /910-ben lépett a pártba. A társadalmi hala-
dásért, rié7p jogaiért elvhűen, bátran küzdött a Horthy-
fasizmus idején. A  fölszabadulás után földet osztott, majd 
a községberí különböző tisztségeket töltött be, tevékenyen 
részt vett  a kázéietbert. /049-ben  a téeszt alapítók egyike 
volt, 1978-ben halt meg- 

A sírnál a hozzátartozók, a község párt-, állami és tár-
sac/0mf szerveinek, a Kossuth Tsz-nek, az  iskolának, a ha-
tárőrségnek a képvisel& rótták (e kegyeletúke4, helyezték el 
a tisztelet virágalt A }írási pártbizottság képviseletében 
Jáhni László, a járási pártbizottstig első titkára tisztelgett a 
sirnát. Ceb.ik Jó- ef községi párttitkár méltatta Makra Ját 
nos küzdelmes harcos életútját amit őriz az utókof. 	i* 



- 132 - 

me;:illapitottáks egyszerit ember volt és mégis hős, mert életét 

áldozta a hazáért. Jelképesen me coszoruzzák május 6.--án e sirját, 

őrs6"et állnak a csapat otthonban lévő Horváth Pál emlékfal előtt. 

Felkutatják a helyi munkásmozgalom veteránjait és azokkal 

szoros kapcsolatot tartanak fenni  Élmánybeszáfaolóre hivják meg, 

és tiszteletbeli tag:A  választják őket. Kegyeletes esemény 

Makra János veterán sirjánál a tisztelgés, amelyet aziiletése 

évfordulóján rendszeresen gyakorolunk. A hazafisá. int ernaciona- 

lizmus elválaszthatatlan egymástól. A már előzőleg ismertetett 

baráti találkozók rendszeresek és na gyon sok nevelési lehető-

séget biztositenak. Pajtásaink rendszeresen leveleznek szov;et 

pionirokkal, e levelezés eredményeként már cserelátogatás is lét- 

rejött. 

Ugyancsak rendszeres a József Attila Tadominyegyetem Peda-

gógiai 1 nazákének és a Greiswaldi egyet emistáknak látogatása 

iskolánknál, ahol baráti találkozón kulturális életünkről adunk 

képet vendégeinknek. 

Fogadáson vettunk részt a XX. nyári olimpiára érkező olimpiai 

lánc; hazánkba érkezére alkalmából. Az olimpia a népelv közötti 

barátság és testvérisé,. megnyilvánulása. 

Legjobban illik a CSELEKNe HAZAFISÁG, ér T.ETT:.'KKk1, BIZOWI2C)át 

SZEBETL Z HAZÁM jelmondatokhoz a konkrét határőrizeti munka se-

gitése. Pajtásaink a ;yekorlatban is bizonyitják, hoy a szak- 

köri foglalkozáson tanultakat hogyan kauatoztat ják. Konkrét 

segitséget nyújtottak és nyújtanak a határsértők elfogásában. 

Bizonyságul a következő oldalak, sajtóban megjelent cikkekből./ 
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See rima. bedside 	~ 

A r.yar sr,.inrtbea Császír Antal, Koncsek 
l.aiz:o S:aliast IJsz10 b Acs Istvtn útta-  

rórt a falu ult-atkrloepeaE•sénél a földmérőkkel  
do:gozr.rlt Az et.ed ut.aru pihenő alatt az rut0-  
txtlztneYallona. t,eszllketteit FLgyelrttuket egy  
erdekesen oltozott idegen erkerlse keltette fel.  
A Stataierrt,rr :de`esen tektnts,eRett korul, majd  
a ttesLhaeta verearC.et ment. A legidősebb-
nek latsao fut  fe,rrluvta, a a hatar fetal érdek-  
tó0ott ho% [d t,eatt.Yetea J:LL a hata:nntxr  r 
megaAutt lrinyt,a .[.d..L: Netn ls ue)tette. hut)!  
Ctr,stir Ant: e s  Kw atar..etedt.  
Arrs ntrk cay LL.a.ar. [.ettt  pN.dvit, tL yy Jt01-  

ea  At n F'.aL. At[!'R/,la : a: 	as  at 61,  
t r.e t.,.̂ . 	1.P: .•._ 	... 	.t sCt'_ .••_ . 	.a L aL  
F T'e• 	t•a'tt:r 	r .  .• _ 	e•'r..ír•• 	 e•. . 

iíor_cse=- 

 

tiszti  !AU ajtajÁban talilkoetak a politikai  
lyettessel, aktnek elmondottat a történteket,  s 
azt ts, hop as ideken flatalatnk_ rt úgy tgasf-
tottak útba, bogy as  egyen  as őrs tat'  
tart  

Az Ideps4 as őrshöz közeledve :Sett, hop  
a fiúit becsaptak. Am ebben a pilanat meg-
jelentek ahatardr+ok.  

As úttorok eberségukkei megakadalyortak as  
idealist hatarsertesi szandékat. A leleméayes út-
torak bebizonyítottak: méltó tagjai as úttörb-
hatardr szakasznak, és JO tanitvanyai a hst r-
broknek.  

11 .1Laea .. a y .na rajuk ml ti  

Yagy data  

1.:;sz16,Csász ".r AIltal,Ács S. Istvan,i3zUlűsi aiszló )ajtások  

aatá-rst:rtüt tette Lírtal:sata_a.iin5.  

Határvidék, 1966. szeptember  
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Szemfüles úttörők  
KM Pity. az etrnátt oktatása Fv-

ben feyrdr he az Altat/inna iskntát.  
Catkoe Feet perig  most )árja a nyol-
cadikat. Tavad roes együtt menteit  

az uttnro- fottlalkozaa>kr'. együtt  
hallattak • határúr terriájá elbeaze-
warts et arrrlye4tet !boly@ tltarcfes, ar  
Óra K1SZ-títkAri mondott rt S a ta-
nultakat cikerult • gyakorlatban is  
hazznoaitani uk_  

Augusztus volt, amikor hárem fia-
t•lember a kernegünkön At balla-
gott a hatar felt Egyikőjük a Fel-
szabadulas atya jobb oldalán, ketten  
pedig a maszk oldalon.  

- - l.attad ezeket az  embereket? —
kerdezte Pityu Feritói- 

- Meg soAaarr' Lát..+' bket  —

á 1 xzol t az  
— Menyrwk az utss, amelyik  

.yyedul megy es erdrklódjdsk  tóle 

■ nditvanyozta rert.  
— KU tetazsk krrrssi? —  kérdés-

tea .z idegent az úttotók.  
— Ms korotok huzz4! T4syetek el,  

amw joked vela Lem Magyalt - -  vala-
au.rta a kendesre az sárgaégi  

Pityu met Peri abba is hagy tak  •  
kÉrdrakbdÉst. Atballairtak at utca  
mask oldalara s as egyik kapub0l  
lestet, hogy merry mennek as ide-
genek Akkor leMMtek met, amik'.,  
a magín7na fern ,vattakortrtt a ma  
ink kettMMlvts Es egyre gyor'abt'an  
haladtak a kirrvs g kijSrata fele Mar  
csak 400 rneterre voltak a hatartnl  

— Riztosan hatírertók' -- mood  
tok egymásnak as úttóráit. Az ide  

gene* pontosan úgy viselkerttek,  
ahogyan !bolya tizedes is mondta.  
amikor a határs*rtók mastatartasa-
ról beszHt Rbvid tanakodas utam  a 

ietkbaiebb• mapssligyelóh&z futot-

tak Es &testtettÉk a varőrt.  

A hatarár 1el'entesere rtadóooport  

érkezett a hetymnre Kiderult hcnOr  
Balla Laszlo és K.rdos Sasdo► ta-  

poileai lakosok t_ Vended urged'  ~ -  

koa segitatggevei Jittpaalivtaba  saar -  

tak aokni. Juoosslavtabol pe+hg  

nundhánnao a: olasz hatarnal  k~ 

resték volna meg a hatat atlepeaet  

km laivaa s táNkais Yersaa a+igyaaerias bamariazatial aa awri 1•tlal-  
taasaara►•a taaali,alaa  

méri István k's Csi-=os ,i'erenc pajtdsoá jelesre vizscAl tak az uttörő-
ilatárör fo 1alzoztson tanulta:cb51  

Határvidék, 197o. novemberi száma 
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UTYARA  
Aeva  
— Nekem határőr macs- 
m van... — mondja  
►morfian Mark! Piet!. —  

felveszem as egyenru-
t — rögtőn vigyázzba  
pja magát ... As ajtót  
rt, indulásra vár ... Ne-
tnek !s rajtam a srácok,  
gy állandóan a nyo-
mban jár! Csak akkor  
arad otthon, ha édes-
ydm paprrikáskrumpltt  
I...  Mert Cirmi est sse-
N legjob ban...  
— Persze — folytatja  ál-
xdozva — egy kutyának  
9ban drülnék ... Mert  
ye macskás hatdrőrt a  
dg se látott! Talán most,  
gy a hármasfogás sike-
lt — kapok egy ku-
It ... Egy erős, szép, okos  
atot Cirmi mell!  .. . 
A hármasfogás — ahogy  
t határőrnyelven mond-
k — Rdszkén, a Paprika-
írddnál történt ... 

— VéletIen volt — ms-
It Pistt ... No, meg szt-
ncse! Még csak hatodi-
e voltam, s ilyen lopás  
ép a felnőtteknek u rét-
in sikerül/ A bardtaim-
~s indultam, amikor  
egláttam a három  btcik-
rtdt... Nagyon nézeget-
k a tájat, s én rögtön  
estem:  ezek  valamit ks-
snek. Ők a vidéket fi-
felték, En — bár nem  
oltam szolgálatban —
et . Észre !a vettek...  
— Az  egyik odajött, s  
egkérdezte: 	tudom-e,  
erre van a jugoszláv ha-
rt — Hat persze! — vála-
oltam. — Ha kell, meg is  
utatomi — Megköszönték  
épen, csak várjak, mig  
rnak valamit ... Ők be-
entek a Paprikába,  én 
eg leengedtem a bícikli-
mlkat, és rohantam az  
are ...  Mire  megitták a  
irt — a  határőrök  is me p- 
kettek  .. . 
— Hdt — mosolyodik el  
rtelen — Ilyen fogadó-
iottsdgra nem szdmítot-
k! Amikor a határőrök  
rgmondták, én is kőzi-
k tartozom, mégjobban  
'ddikoztak ... Ottöró ha-
rőrről még egyikük sem  
Ilott ... 

— Amikor hazaértem, el-
rséltem m! történt. Édes-
yam nagyon drillt: „No  
rn, megérdemled, hogy  
tydd Is legyen ... A  
'

r' è ska már nem neked 
16...»  

DOBOZT ZSUZSA  
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A konkrét eseményeket elemezzük. Meghallgatjuk a lebonyo-

litás apró részleteit is, a példaképeket az uttörőceapat előtt 

dicséretben részesit jük, a határőrség pedig tárgyjutalmat ad. 

Az iskola minden tanulója előtt tudatosit juk, hogy még ma is vannak 

emberek, akik összeütközésbe keralnek a t örvénnyel ; és ezeknek r 

fslelóoégrevon's elől. 

A határsértők táborába tartoznak a rendezetlen családi éla-

tiiek is.  Többször  e fiatalok is kalandvágyból, avagy a rossz 

bizonyitványért történő felelásségrevonás elől a disszidálásban 

látnak kiutat. 

A gyermeki nevelőmunkán keresztül hatni kívánunk a ezti-

lőkre is. A gyermekek élménybeszámolója jó hatással van a szü-

lőkre.  Zen  fontos tény az, hogy a határőrség a feladatát csak 

a lakosság segitségével tudja megoldani. A szülők nevelési 

fórw ais a falugyulás, tanácsülés, a társadalmi és tömegszer-

vezetek. Itt mindenkor elhangzik a határőrség részéről a kérés, 

hogy segitse a lakossá-g a határvédelmet, tartsa be a határrendet. 

Azok a községek, akik eben ;;eleskednek, elnyerik a Határőr 

Község cimet. Ennek adományozása est na.rszabású katonai rendez- 

vény. Kdzsé linket ezen megtisztelő cim 1972. Julius  1-én érte, 

ahol részt vettek Ko =óosin Zoltán az KSZa(P ID titkára, Péter 

János a !agyar Népköztársaság külügyminisztere, Csongrád megye 

párt, állami, társadalmi szerveinek képviselői. Az ünnepségen 

az elnökség előtt a diszmenetben vonult el a határőrség disz-

•____sa, a volt határár szakkörösökből alakult Ifjú Gárdisták, 

alt$ határőr uttörő szakaszaink. 
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BARATSÁG 	~ lec, , 'v?z 
ÉS ÖSSZEFOGÁS:  

t,,L&:t c_/./:(.-k 

A:aire no. -  f;yonb_L;~~.~=~ va~;y'~,~:L ; 1-o11óc6in Zoltán _ Sal)  1iB.tit.cá.ra  
, 	 • er.il 	ore,. • 
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Agy. 1972-es kiképzési évben került me -rendezésre az uttörő 

honvédelmi alegységek országos szemléje Pákozdon. Az időpont 

és a hely szimbolum. Szeptember 29 a Naphadsereg megalakulási-

nak napja, Pákozdon győzött először a r :.agyar nép hadserege az 

idegen betolakodókkal szemben. 

úttörő csapatunk képviselte Csongrád megyét. Na_y meg 

tiszteltetés volt ez számunkra. Még nagyobb boldogség és me gLe-

petén irt, amikor Lajos Irén pajtásunk olvasta fel a diszparen-

osot az esees ország uttörő csapatának a lenini péloélautóból. 

Ezt haragszalagra rögzitettük, és azóta is féltett kincscink. 

Honvédelmi nevelömunkánkban mindenkor törekedtünk arra, 

hogy a pajtásokat felkészitsük a katonai életre. Hogy ez sike- 

rdlt, arra bizonyiték Zispéter Antal tanitványunk, aki Csongrád 

megyéből a határőrséghez bevonuló fiatalok közöl, w legmagasabb  

rendfokozatot ős c imet ért a el.  

Csiszár Jözsef tenitvámy nk pedig azzal büszkélkedhetett, 

hogy a határőrségmez boldogan vonult be, és már uttörő korában 

közvetlen kapcsolatba került a határörsaggel. 

A nevelőmunkánk eredményei évről-évre növekedtek. A Horváth 

Pál Uttörő Határőr Zászlóalj személyi állománya a honvédelmi ne-

velésben, a határőrizet segitésében kifejtett kiemelkedő mun-

kája elismerőséül 1975-ben e KIVÁLÓ HATARÓR » rnkáart kihin-

tetést kapott a Határőrsig Országos Parancsnokságától. Ugy érzem, 

hogy ezen elismerés mée odaadóbb, lelkesebb munkát eredményezett. 

1972. szeptember 29-én járásunk 25 községében a 7o honvé-

delmi szakkörből mintegy  12oo uttörő kérte felvételét az Utt öró 

Gárdab . 
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Becsülettel a cégeken 
Meg egy hónap. mar csak 

••ity het. nehány nap es  le-
' szerelunk — mondogatták 

nrisnak a leszerelésre ké- 
t:::t hatarórnk. Es elérke- 

a várva-várt leszerelés. 
vi• _t. tro,.ndva. 	szellemileg 

e,,.daa»bóan búcsúztak az 
• ••• •naradn:ctul Sokan a regi 

• ^kai,elvukre tértek vissza, 
neli.invan úi munkahelyet 
aLt •. attak, egyesek pedig 

.o 	.c 
1' 	rd Lajos határőr — a 

rors^g kiváló katonája 
— mindszenti szobafestó pél_ 
•i tul Garas maradt. Ott vá-

tott elettarsat, s mar 
i.:-iam,ik is született 

A kit áln határőr tobb bt3-
n .z«t csípett fülön a falu-
u n Egyszer két pécsi tol - 

• .i;•, maiskor egy 	sukosdt 
• ein'l•- t •  majd ket kaland-

i vdize-n fiatalt. 
Kispeter Antal Őrmester, 

i;•..zle' Táncsics Mihaly utca 
17 azám tilol vonult be ka-
tonanak Stobafesto es má- 

• • , ■ 10 volt • mestersége. Most ,  
le 	lese titan is ott 	fog  
i'i•,jd dolgozni. A jó kiellásu 
t: a talemher a Csongrád me- 

gyei leszerelők kozul a leg-
magasabb rangot es cimet 
érte el: örmester lett es a 
határőrség kiváló katonája. 

— Azt hittem nehezebb 
lesz a katonaélet — „nyilat-
kozta' Anti a búcsúzáskor 
—, de kellemesen csalódtam. 
Őszinten mondhatom a sor-
kcteledeknek: semmi különös 
nincs • katonáskodásban. 
Mindent úgy kell csinálni, 
anogy kovetelik. Munkát és 
fegyelmet szerető embernek 
ló sora van a fegyvereseknél 
is. Akivel itt baj van, az a 
munkahelyén sem állja meg 
a helyét — állapította meg a 
szakaszparancsnok. 

— igaz, jobban szerettem 
volna őrsre kerülni es jér-
órozni — folytatta mert 
ott nem olyan nagy a meg-
terhelés, mint a kiképző 
ponton Az újoncokkal való 
foglalkozás rendkívül ideg-
feszitá munka. A szakasz-
parancsnoknak ugyanis a rá-
bizntt félszáz katnnáért éb-
resztőtél — takarodóig felel-
ne kell: Nevelni. tanítani, 
nktatni s • napi katonai is  

politikai feladatok elvegzese 
mellett segltent kell a be-
osztottak egyéni problémi-
jinak a megoldásit is. 

Kispeter Antal a hatarór-
ségnél kiválóan teljesítette a 
feladatát. A szocialista ver_ 
sen}mtozgalom követelmé-
nyelt a legmagasabb szinten 
teljesitette. Az egység élen-
járó katonája, az egység 
élenjáró rajparancsnoka és a 
határórség kiváló katonája 
címeket nyerte. Szakasza pe-
dig az egység élenjáró sza-
kasza lett. 

A szakaszparancsnok jogos 
büszkeséggel jelentette, hogy 
alegységénél: a Csongrád 
megyei fiúk példamutatóak 
voltak. Különösen Arany 
László dóst, Török György 
szegedi és Tari Gábor zá-
kányszéki fiatalokkal volt 
legjobban megelégedve. 

Kispáter Antal becsülettel 
helyt állt a — végeken. De 
ugyanezt tették a többi 
Csongrád megyei fiúk is. A 
határőrség kiváló katonája 
címmel szerelt le: Nagy Im-
re, Kristó Bálint hódmezó-
vásárhelyi .  Tarnóczt István, 

Kispéter Antal őrmester, a 
határérség kiváló katonája, 

a csapatzászló előtt 

Dudás László szentesi, Kele-
men Imre domaszékl, Gre-
csák Karoly bordánvi Sze-
keres Géza zákánysziki, Sza_ 
kíl Jhzsef kühekházl, Hor-
váth Sándor Fs Nagy Sán-
dor szegedi lakos 

Gaatui Béla 

Délmagvarország, 1973. julius 14 
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:.ORVÁTH PÁL uTTÖRŐ HATÁRCR ZÁSZLGAIJ  

személyi zf+llomnrryának  

a honvédelmi nevelés, kiképzés területén elért nagysze-

rU eredményeikért, hazánk államhatára biztonságos őri- 

zetéhez nyujtott kiemelkeaö segitségükért eiismerésemet • 

fejezem ki és  

HATARORN  

j elvényt  acorn  -• nyo zoK  

1.  
Ludapest, 1975. m~jus / ~ -n.  

~t ( 
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áddi : is voltak egyéb honvédelmi alegységek, de minden szak-

ág külön progremmel, különböző formában ós követelményrendszer-

ben végezte munkáját. Jer a tűzoltók, egéozségőrök, munkásőrök, 

lővészek, modellezők, közlekedési rendőrök ós rádiósok a határ-

őrtiktól eltérően működtek. 

Ha már e ysé_es az irányitás, egységes a kiképzés, mert min-

den alegység rószt vesz az általános honvédelmi képzésben ős plusz-

kánt üvegtanul ja a szakág speciális tevékenységét. Közösen ren- 

dezzűk meg a határőr zászlóalj által már kipróbált, és jól be- 

vált honvédelmi  napot r  EGY1JTT A GÁRDA " jelszóval. Ttt adnak 

számot az alegységek a !tikópzási feladatok ellátásáról. 

A szemle olyan mozgositó erő, amely a pajtások fisrelmét 

ráirányítja f. kiképzési feladatok fegyel;aezett ős pontos végrehaj-

tásóra.. 

Növekszik a felelőssége a patronáló szerveknek. Egységben 

láthatjuk a honvédelmi nevel ómunkánka-, . E rendezvény segit i a 

nagyobb közösségben való gondolkodás fejlődését, a közösségi fe-

lelőssóg kialakitását. 

Lehetőséget biztosit az utt örő határőrök, közlekedési rendőrök, 

tűzoltók, egészségőrölt, munkásőrök, lővészek, modellezők ős r diások, 

parancsnokok és oktatók közötti szocialista viszony formálására. 

A sikerek, az eredmények bizakodóvá teszik a közösséget, felis-

mertetik az Dtt örő Gárda egységeiben rejlő erőt. 
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rv/2. A honvédelmi nevelés rendszere e határőr-kőz  ...  - RSszk 

 

általános iskolájában  

A kevetkezókben azokat a szervezeti és tevékenységi Tornákat 

ismerteljük, amelyek általános iskolánkban már régóta folyamatosan 

működnek. Nem gondoljuk, hogy kizárólag ezek a lehetőségek cél-

szerűek a honvédelmi nevelés feladatrendszerének megvalósitásához. 

Csupán egy hosszü mültra visszatekintő tevékenysé gsort szeretnénk 

becmtatni, segitsé , és ötletforrás céljából. Anyagunkat a használ-

hatósár.; érdekében bőségese dokumentációval látjuk el, melyek segit-

séget adhatnak hasonló szervezeti és munkaformák alkalmayásához. 

a./ Szakasz-találkozó  

Iskolánkban mar  régóta minden évben megezervezziik a szakasz-

találkozót. Ez a szervezeti forma alkalmat ad arra is, hogy az is-

kola tanulói más települések és iskolák tanulóival összemérjék 

erejüket, tudásukat. Minden év áprilisában három szomszédos közsági 

- Röszke t  Nórahalom, Áaotthalom - glrermekei bizonyit ják felkészűlt-

ségiiket. A szakasztalálkozó az eddigiek során alkalmasnak bizonyult 

a tanult honvédelmi ismeretek elsajátitási szintjének  felmérésére, 

a kűlifnböző települések iskoláinak versenyestetése során kideriil, ki, 

melyik iskola tantilói és milyen szinten sajátították el az éves 

kiképzési tervben focslaltakat. 

A szakasztalálkozó j6 előkészitése, a profim sikerének elő-

feltétele. A három iskola tanulóinak és a három patronáló őrs tag-

jainak meghivásán kivtili  minden esetben fontos lépés az előzetes  



- 145 - 

terepszemle. A terepszemlét más a forgatókönyvben található 

tevákenysígi formák igényeinek megfelelően bonyolit juk. Az 

utaztatásnál mindle a helyi lehetőségeket  vesszük figyelembe. 

A helyközi autóbuszjáratok helyett - a rövid távolságok miatt 

iskolánk mindi; E kerékpáron történő ne,közeri ités mellett dön-

tött. A szzkesztalálkozón tényleges résztvevőként a  szakaszok 

tagjai jelenthetnek meg;, illetve ahol van, bekapcsoljuk az 

Ifjú Gárda szakasz tagjait is. A szakasztalálkozó eseményso-

rozatába segít ként részt vesznek a fegyveres szervezetek 

tagjai is. Személyes részvételük a prektiku:ion túl biztosit ja 

a szakasztalálkozó a  katonás " rendjét, fegyelmit, szépségét. 

A szakasztalálkozók tartalmát a zászlóalj forgatókönyvek jelzik. 

Vannak azonban a találkozónak visszatérő, ismétlődő elemei. 

l.sz. kép. A megnyitó, a zászló behozatal, a köszöntés, a 

proaramismall$04ds, majd kezdődik a verseny. A pro;„ram előtti 

formai elesik namosak formai  elemnek. 

Az érzelmi motiválás e programnak is el ea edhet et len 

része. A szakasztalálkozó versem, ij  pedagógiai szempontból 

lényeges a találkozó ösztönzó jellegit értékelése - az oklevelek 

átadása. A versenyt délután szabad progre.i, sportvetélkedő 

követi. 
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14/ Technikai bemutatók  

Naia érdeklődés kiséri minden alkalommal a technikai be-

mutatókat. A technikai bemutatók során megel evened.nék azok az 

eszközlak, amelyet eddig; csak filmekről, vad+ elmesélésekből is- 

merhettek meg  a gyerekek. A technikai bemutatókon kézbe is ve-

hetik az eszközöket, közvetlenül ismerhetik meg azok mUködési 

elvég kipróbálhatják az eddi; csak játékként ismert eszközö-

ket. tlen tapasztalás felejthetetlen élményt biztosit 

a résztvevők számára. 

A technikai bec►utatákat mindig természetes környezeteikben 

szervezz ikt laktanyákban, katonai parkokban, hadtörténeti maze-

umokban. / 2.sz. kép./ Bármely határőrségnél van lehetőség a 

korosztály életkori sajátosságainak megfelelő eszközök bemu-

tatására, kipróbálására. A lovajlást minden gyerak szeretné 

kipróbálni. A laptikázás, a kutya bemutatók mindit; nagy közön-- 

ségast vonzanak. A gyerekeknek lehetőségük van az új technikai 

eszközöknek ős a hagyományos eszközöknek összehasonlitására. 

A kézi távbeszélő, az adó-vevő, a géppisztoly, a karabély, a 

golyószóró, a puska mind közelről megnézhető, kézbe vehető. 

/ 3.sz. kép./ A technikai bemutatókat mindis a fegyveres szer►-

vele hivatásos állományú képviselőinek segitségével szervezzefk. 

Milönösen fontos ez olyan eszközök bemutatásakor, p1. harckocsi, 

amely feltételezi a szakarai ismereteket. Előre fontos sorra 

venni a veszélyforrásokat, azokat  a  minimálisra csökkenteni. A 

hivatásos állományú szakemberek jelenléte a biztonsági szabá-

lyok betartásának ős betartatásának biztositékai. 
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c./ Határőr vetólkedő / és a B progreun/  

A határőr vetélkad.ő maximálisan felhasználja az általános 

iskolás korosztály játékhoz való vonzódását. Verseny és játék 

formájában e program keretében lehetőség nyilik a kiképzés fél 

éves összefoglalására. Et a formát általában télen szervezzük. 

A vetélkedő semmilyen különleges terepet nem igényel, az iskola 

bármely nagyobb helyiségében / tanterem, ebédlő / lebonyolit-

hatók. / 4.sz. kép./ A vetélkedőn részt vesz az alegység minden 

egyes tagja, csapatokat, rajokat alkotnak, igy  csoportokban ver` 

senyeznek. A határőr vetélkedő  elókészitése a forgatókönyv 

szerkesztősével kezdődik. A forgatókönyvben mindig célszerit 

feltüntetni a vetélkedőhöz szűkcéges eszközteret és felhaszná-

landó anyagokat. Pihentetőül ős a tevékenységi formák változ-

tatása érdekében az egyes feladatok után közös éneklést sze"-

veztünk. A verseny leborirol itása után értékeljük a csapatok tel-. 

jesitmén$t. A jutalmazás minden esetben követi az értékelést. 

B. programi a forgatókönyv készitóse során mindit; két 

variációval dolgozunk. A második variációt arra az esetre ké— 

szít jük, ha valamely szaLadtérre tervezett program esetében e. 

rossz idő járás hegakadályozná az eredeti lebonyolitását. A 

B variáció tehát L_indig teremben készülő vetélkedő program. 

/1.sz.melléklet/ 

A határőr vetélkedő szervezésébe, vezetésé '. e, lebonyolitá... 

sábe ,  értékelősébe aktivan bekapcsolódnak a helyi fegyveres szer-

vezeték tagjai.  



4.sz. kép 

zajlik a szellemi vetélkedő 

rsotthalom, 1976. rr. 1 us :' > 



1.ez.melléklet 

WNW HATÁRŐRÜK VET LKEDŐJE 

FORGATÓ KŐNYV 

A  vetélkedő  keret játéka határőrzés, járórszol7dlat. A 

csapatok " járőrbe indulnak" és a járőr során kell megoldani a 

feladatokat. Felelni kell határörzkssel, történelemmel kapcso-

latos kérdésekre, nyomozni kell és kiilönféle jelelvet ismerni. 

A játék során csak  csapat kérdések lesznek, valamint  

iiyességi feladatok csapat és egén számőze. Egyéni pontozásra 

nem kerti sor, csak csapat pontozáa lesz. A csapatok zászlókat 

gyiijtenek. Egy-egy pont egy-egy kis zászlót ér, amit be lehet 

váltani lo pont esetén egy nagy zászlóra. 

1./ Villámkérdések bemelegitésnek. üttöróelmélettel kapcsolatos 

dátumok, adatok, nevek. 

2./ Fogalmak tisztázása. - Kérdések. 

a. Haza 

h. Hazafisáz 

c. Államhatár 

d. Határvonal 

e. Határrend 

f. Határsértés 

Határórség 

3.4 Adott felszerelési tárgyakból ki kell választani a járőr fel-

szerelését alkotó tárgyakat. Mindegyik csapatból ejt pajtás 

vé zi el ezt a feladatot. 

Minden helyesen kiválasztott tárgy 1 pont. 
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4./ közös kérdés a csapatoknak, melyet táblán vagy irásban 

pepiron kell megedni. Milyen az utt öröhatárór zászlóalj 

szervezeti felépitése. 

helyes válasz 3 pont. 

5./ Eltévedtél, hogyan állapitod meg az 6/tájakat? 

Iiáuyféle módon tudod a távolságot me©állapitani? 

Egy járőr hányféle :ódon végezhet me fiaelést? 

Ismertesd az államhatár szabályos át lépísének remci jót ! 

A figyelési szektorokon belül milyen figyelési módok vannak? 

A lőtéri szabályokból ismertess néhányat! 

6./ Ley történetet mesélek el. A csapatok a megkülönböztető 

jeleszközökkel jelezzenek olyankor, amikor valami szabályte.- 

tanságot követ el a törtdnstben szereplő járőr. / jelzőeszközök$ 

sip, csengő, dob, kolomp, szilofon, duda, stb./ 

7./ Történelmi kérdések képekben. 

E e r képet vetitiink be, amelyeken  katonákat lehet látni 

kiilUnböző történelmi i korokból. Feladati felirui, hogy helyik 

korból s :ár::azik a képen lévő ketone. ,vsz4r., vasyy esetleg 

király is megnevezhető. 

8.1 Nyn::so::zunk! Egy határsértőt észlel a járőr. 

Ké rd€ s ek s Kit nevezWnk kiillő  el].  enné gnek? 

Kit neveziink belső ellenségnek? 

Sorol jatok fel határsértőket. 

elit kell tenni ea uttörő határőrnek, ha gyanus, v a 

ismeretlen személyt lát? 

Mit nevezünk nyomoknak? 



A nyomnál mit  kell me ál.lapitani? 

Milyen megtévesztő. nyomot eltűntető hódszereket 

ismersz? 

9./ Találtál egy  lóbnyomot. Mit kell megállapitani sála? A lábny mot 

egy tepsiben lévő homokban mutatjuk be. 

Ál.litsátok ki a TO 5 táblát / közben a közönséghez intéziink kér. 

déseket/. 

11./ Táblázatról bontatott rangjelzéseket kell felismerni. A felnutatás 

sorrendjében kell felirni a táblára. 

12.% Papiron soroljatok fel neveket a magyar ellenállási harcosok  

közüli 

13./ Mindegyik csapatból egy pajtás kir.,egy egy percre a teredből. 

Eg y kinti helyiségben vagy folyóson er gyanus személyt látnak. 

E. kell sétálni előtte feltUnés nólkal, egy perc áll rendelkezés-

re, hogy megfigyeljék az illetőt, majd térjenek vissza a csapat-

hoz és parison adjanak személyleirást, aíait erenként felolvas-

nak. Ezután megjelenik a gyanus személy is, aki végi zmegy a szin- 

padon, hogy a köz Saisé g is lássa, hogy mennyiben volt helytálló 

a személyleirás. 

13/b. Közben M ittmaradott csapattaüok feladatokat oldanak meg, arai 

különbeső kan. és sipjelek ismeretéből áll. Minde gyik csapat 

egy* sip:jelet és karjelet kap, amit meg kell oldani. 

14,4 Sorold fel annak a fegyvesaek az alkatrészeit, amit kézhez kapsz i 

A játákban minden csapatiról ea pajtás vehet részt, olyan módon, 

hogy  mindig csak az tartozkodhat benn, akinél a fe gyver van, a 

többiek addig kint tartózkodnak. 

15./ Ügyességi versenyt célbadobós. 
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d.,/ Az utt öró és kisdobos avatás,  

Fii a minden évben ünnepélyes keretek között ismétlődő pros.-

ram  emlékezetes a szUlók és a pajtások számára is. Erről az Un- 

nepségünkről sem hiányozhatnak a fegyveres szervezetek képviselői. 

Jelenlétlik a pajtások számára az uttörő és kisdobos tagságuk 

további felnőtt életbeli folytatódását is jelenthetik. Minden eset-

ben  szorgos előkészitó munka előzi meg; az avatási Unnepséget. 

2.zz. melléklet, ES a program a lehetőségeket kihasználva 

maximálisan hozzájárulhat a tanulóifjúsa{; vallásos szellemŰ ne-

velésének ellensUlyozásáhoű. Az útteró és kisdobos avatáson ki-

emelkedő szerepe van  minden  látványos, szép, fegyelmezett,  esz-

tétikusa forrni hatnak is. Kiilön kell beszőlnink az ixnnepi 

beszédről. Ennél a programnál kiemelkedően fontos, ho y az Unnepi 

beszéd a gyerekekhez szóljon, olyan tartalmi elemeket tartal-

mazzon osak, mely a gyerekek számára érthető. Az Ünnepi beszéd-

re felkérhet jWc a helyi fegyveres szervek hivatásos képviselő-

inek maüTasebb rangú tagjait, ezzel is érzékeltetve, hogy az 

;átt örávó , kisdobossá válás egy  nagyobb  - ideológiailag is körül-

határolt közösségbe valő belépési is jelent. 

Iskolánkban sir bevált hagyo::Any, hogy a  felavatott paj- 

tárokat labdával ajaMiiMOssnk r.eg. Az evató szülők között sokan 

a fc yveres testület* képviselői. / 5.sz. kép./  
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i 111  ~► 

MN. 	410410•$11 tilrrr.rtnrt, 1114111S #SlrSliSrrrr  

ltijelestettltek. 	bl/iMMMt M 	tlMilrlc  lanai.  
moat t epKtetc jIMM wMi• • 1sivetimm aornijillek uttaara  

Ss Wet 8$ilrrr/#1  

Stabr SO  See#IdIMnaNia toga NM MOM  M •YOMMid  
MOSS*  •daliSa  

Med.  - a kiwlob0ililla  r~t 
a ttl..........si al t MOO 	WNW aMikes  mm11•  
ajtao•bi 	IlsiSso. a !Mt  mist  Weft  arsMsay Nir  
NW  •saN* 	rNsol/ismere a pritisaiaMlc.«  

A: i;iserttdtel tolls  M &Mi M Mtsi1/ OM&N i tui11  M 
rend ja a  tágadales lnsM.rlM•  

• ~s.e..esei+le: WON  11110:ilRárwili ifjú utt brő  j  e, oaspatoa  

saiU► jt 	 slat to atlas  

M ibtliróilert 	amide  körtnataidc MI Wtt Mebsetry  
i11vaiso j6 hisieidt aegőssMy tetteimal rre.dMis+rt• 1roirt!  
a M1♦rsó nip*  MM1104a~, 1  

ilrrISOW•ee6t rolkülr a +aMrlrlillaMi, Waft  tel a afrlrralast.  
Assita: náM Avat.,  s~~t 

önnc ea  fel+li,ailk 41 ems  Imisilps• DiliriMdritdelis M  
feledjók y  bd. as a rir.jtl#. Unit  ra allfebitellina1  fal- 

Matta,  ettől a pezotól *NM 	tartozik. *OM  

Abet abban, hagy a vállalt tweets***  tvl jeeitelko SI *  

iblnótteft 	 lillie1stai. Lwow* Nat  
Mgr  tbinóve 11.41116 	611hatatoo [11ao.  

felvis.0.1104 able  • IVII6.110 kivánotc r::iaden  
í• D•jtirellt 10 silk.  itaseellestR 

 

!lib 61et64 	 silinet•  
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oszt. kiisiie xAisore.= 1. osztály éne3.  

1. de  4• osztály vessek  

el.osztály amok  

Zdailzlóra si.elsgCÖtés sror alsós és egy  4. osztályos pa jtáa s  

" Avatásuak eml.blDére köt jfk fel 3.áicezeirs6-unkat . t.  

Vers,  elmomd  ja  s iliista~-,; After  

MVO*  ]oiliab'ntés,es a►y■1111,ie s Vol fostt Erik"'  

.s* 1110ljátok e1 a 410Vat ajándiIcát .. a 1g416t.  

~ ~eM~Lwa 

 

• 7„4116st . 	ee;;it onek./  

101!404141460e t  itkArs Ólt11r6caapat vi;Lyázz  I  Pihenj!  

!at erhaa ionálé —  lemezről.  

i?ttöratanáoa titkárs 2ol4.sz. Oái:or Iron  Ohtőrócsepet viaázz!  

impre Miss!  

diapn!*esrid ffivtársaós íó6rek engedélyt a  

zássalb kivite►lére!  

Csapetvezet ő s Az eazedflyi megacio,a. Pihenj!  

Ottdacőtsnáoa titkárs 2o14.sz. tiábor. Iron attvróosapat vializz!  

Zászlá kivitel, zásczldssek tiueztelvj!  

Zásalóeok kivonulnak.  

Ott darőtanács titkári  tftt tiadosapat victim!  Flhea j ! 1a jt itlr,iroic  

Mamma  el ra jtakat :  

á SailissINe ldilillasstc áe ax utt  örök elvonuiluak oesatályaikba l  slaol  

4.• 	trotmeisat 4bot  
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~  b.SiaWiaill  
S e a tMlkeerMNkii *l g l► • leecedvelt.tiD* ltMNi N•tNllt • new  

Mt*  kiN61111. l[iadea 440 alligkalleak 	snassmmille ,  bear •  
valósdg banyoeds[t keltsók. Melt  a jdtikran a tanulamat •ngaiic  
:wink a hatdrdr feldsticörét 3ellceazó minden elemrsl vistejelatiat  
is kijeadlai, t.Bit Meaezemcaen a1ksboi a tillellt lemaratat co.  
koala**  is a ggeks►rlatban t  i3rtérnd kipxsiletliora. lam  siskaai  Y,~ér• 

WNW  katl aa6otegaiuk? A ror:iant ika Oa  jdtékos kelet fdleallea  

as iaditd* Min  .1kMtiLik. A fe1adat asaitealammeata cY%da altudei  
a t  it)rw á1illaMZ Ws# s Wyatt  riad6láno• A  toaddiemIc a aslosttat. ►  

ban kallbebisalgritaniuk 36 meg!lgyUrro. dfeattiasa a:►■ ezemílyt•  

leií^ge kiwi:141mgit  l  vecny ez alap jCuti felisour11eM • Lsadssisie.•  
Vizcdznak a allbsrlatl, feledet sorda tes+tMMil t  IyagagriMiie  

lig~eli~il  ililtirbil, 	 . 

Rut apaseganat a  teasel  rsdlaNlsa t.wrMalk M IeMIAsd  

délutd.ra, vemr vasdrta/►p •d'iatllt. A t3ac óe a 	wow  Mr  
buszt alkot n4k. A •karerrt wbatttOd rt ót 	 verimeglie 
elkápzalhat  et  1en a fe3rellik tMtttlet bamb M► Illakne 	hitt.i  

a rendezvdny előtt kllftlr! 0104Otet j3k a 00010110!  1014011610W.  

6rak ezemdl,yesea és tev6140110a ie resat  volawilk a MOSOMO 1•'boof0..  

litásdban. P1. ált8láte.n köz4i3.űtk keYt41 ki e  whstarsór%8* ozemélye is.  

A títbesisdissal alleelltott slgiiláno utlin g progllrm mdr zUkketid  

nólktil kell, bogy  balegjan. A gyell.kesiss. 3o pesos% loe►pesek a eza-  

kasz tea  jai. A asokompliseemadt bslyettee jelanti•a tslta ea  h.i►.  

*UM  ilibir+6r iseewrt et i er felrda.tot t pl. ea  hatitssis%ó  ~öaz~rul~ e  
*sr MAW Vie  MgpróbAl drt jut  ni a hatdx+en. •.,g  kW  iideiaaosni  t  
i iallama1it iit ddNsst xn oaalansk s  



1. A kuteat$ 004,004 00iic telbAslak a 11144100106  r©jt8<.a.cödéei  

holyőtzeic felderitMee ll S •+rM.WOWfg biztadt inalpienasetet, jó  

narozolvestei bspellidp+t, ,36 aovitigraió ioiysasócet / szerdl„vleinte  / 
kiván a taxnxlákt sz .  

2. 7árá asoport aennek  a feledita a feltételesett rc3jt6s1siiddoi  
teiiilet előtti hatázzóe^ 1eardeas Y3gynal6s, ftil.eléca.  

• ~ . 
 

import  abb a, hoay eltoghdsst► e: battxaéstőt, °aiitt  

WS. 	jdl liblgassan. J61  rc ze►tt cztanPA esetón as if lu iatJp-  
SAE Will*"  a iistatra6140. / G.es.képf  

A teweiligaij 	'Awns a helys,inen vdgesek  

a 0 zxamanntoiat is a hi: :ASAIIMMOMA IMMl jiik. Ibbee oogibelgaisb  

van a • hatázeért8 " ia, aid  kilmeisal MO  a  &Maki& fUresedgit,  

ldtoradopit, szemltileastieSt• 14b  ♦  megememubt ®ledie sokdig beusódtéma  

as  üosl#bOn•  

~► . Oa.  
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ts/ á r■M M16 iMan,  

~ tssruMsji eimpít iskolánkban ütaltbau t 1.4004NOWs  

sp~iu 4•04$Id[. Az  Saaajlikwn as laicola  minim  iiiRteldiji N ki.e-  

doboaia siasst von. M a progeauvt9c a moiga2ad iv ioostistet ie  

34404 gaze]. indit juk as aiaoi4ivet• Pastel as  ilnaepa6g  keiseiasin  

úttM'ik ia 7határ6riti — e r.i,.aa.ei. után .» aiazaget68et állnak e  

os€pat $áaslóaál. t di®::brsig •• • fegyveres m ®xtiroc ot ek ,icst on+ds  

s+and j© asgrint — taigyellutzettea hajtja tiéare tamale.. d► 411$01112‘,  

sig a ddlelátt folyetatin MUM.  — ilnrg4lyes Nr11NNNIO. OP*  

mama vsilt 3a earaiet , utti ellik M  kladaboaak i.  

talivel. / 7-84.62. lodp./ á diaslfraiág d6Yubit AIM NOW  (31-  

voal si.  . camel  beie3ec6dlk a osapatataalá timmiso• 	MVO rim-  

dig aaa egiass ].itt örikaapat rfndesvlhaye•  As  eGyea rajok, aggib  

*kw  tgasik cog  falajdts,láw►ikad as  ivl, Lizoi6kta•  

?aft  kip.  



8.sz. kép 

Az  űj őrség 

érkezett 

eiyere 

Egy lépést ele7re 
lépj! 



9.sz. kép 

Balra át! 

Lépés indulj! 

Az uj őrség 
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g 	r es issssnia  

Milt OM  a pregsamek •  amelyikin as Mala tsaalli veitc2t-

elk WMr1 	 lwMgOMat+► M 01004, 111114.1t.d ~,.,~o -  
sobassibn 	WIG AWN!  leimelfteli Mi 1,i1► .li.o.ant.eiolnt  - 
Non  vehet emisliwlt valamelyiioalt. >1Miwsi vte a úyeeriosiese  
as  liongolig 1etrolysileat illirfiseedea t  alb 	aeedje,  le~ei-  

as• % loon. W./ w obit is a leeraere.iia ailsltiial, hallott  

611104. brsaid awMs • tit  Mk  erallata mettles new *OW a greselsek  
esímitra • iLAaesIlltnk all iiislibltt lwilatt fc A1Ay, aatl►ebrrt Sgan.  
alleftssia aegwMsllebrt bandlic. A ,3evonnlar idasllatlee*  as odd,  
raja  • tawny  ilialM► / ilsss. My)  / alat abban eaiksitflc mg a  
grstelaskat* 	lal+ItMri • awigittwMrlt • seaa ke®aiy  
feűytati/t► 1MMeIikftass 	iialtraserA Wet kapok  as izeci  

bendisiellk tegyelameattaigisa s  asgtastia4an61 • Ass  beg,y a bati..  

NMt *Mu  köraM glen  jezi wiaiaia as a tipr is, bogr =don  
M lkiMysiliabas awiNalsaaMt  i► Waft  looda Lk  A  Moot  séd!  

~ 	 461 SAO  ifjÚ MS*  $14116101,  8 

irs fre1!'lliabellt M ibliaMiMengá tAkelalailkat.  



1o.sz. kép  

usiiimirewmaisr 
~ ,~* 

I
~ 

 4 ~~ ..  ;s  /~\ 

N 

KATONAI F~ V  
Én 	 • dolgozó magyar nép fia esk@szőm,  

hogy a Magyar Népkőztírsasignak bűségrs katonája leszek.  
A népköztérsaság alkotmányihoz, tdrvenyeUsez és tőr-

vényes rendeleteihez híven, beaülenei teljesítem kőtelesab-
gemet. elöljáróim és feljebbvalóim parancsainak engedel-
tneakede=  

Bskúszd=  hogy hazémar, • Magyar Népkbztirsa[got  
minden külső is  belső ellenség ellen életem felildozásíval  is 
megvédem. Az ellenséggel soha a legkisebb egyetértésbe  
nem bocsátkozom, ellene mindenkor, mindenütt bátran es  
férfiasan harcolok. Zászlóinkat szabadságharcos elődeink  
példáin lelkesülve győzelemre viszem.  

Parancsnokaimat, zászlóinkat, elvtársaimat megvédem,  
csapatainkat, fegyvereinket és egyéb hard eszközeinket el  
nem hagyom. A katonai ismereteket ehajititom. Példaadóan  
viselkedem és a fegyelmet minden törvényes eszközzel fenn-
tartom. Alárendeltjeimről legjobb tudásom szerint gondos-
kodom, őket öntudatos h_óakki es a népek szabadságinak  
harcosává nevelem.  

A fegyveres erők vagyonát és más népi vagyont megőr-
zöm és megciciztetem_ A szolgálati és államtitkot híven meg-
tartom.  

Békében is háborúban egyaránt népünk igaz fiihoz  
r eltó módon viselkedem, becsütettel étek és halok.  

Ha pedig eskűrnet megszegem, sújtson • nil:a z:arsa-
ság törvénye Es dolgozó népünk megvette.  

w  •  ~J1j  •/•/  

F. k.: Dr. Abel L3áó vezérőrnagy Athenaeum Nyomda F • • Soproni Béla vezérigazgató  

Kiskunhalason vasárnap estfit tettet az  
újonc határőrök. Az ilnnepi • díszbe bltö-
eött Lenin téten sok száz Csongrád me-
gyei hozzátartozó, ismerős várta legifjabb  
h.táröreink esktütetelet. A díszemelvé-
nyen oft  voltalt párt-. íltamt, társadalmi  

 

Az Tnternactonálé  
mált  az  elöljárók es  
menetben vsnuttak  

• léit. rokonok., jóbar:i  

 

hangjai után a kato-
résztvevők előtt disz-
el. Ebéd után a szü-
tok találkoztak as es- 

   

    



	

őrra. 	 v:=1.1-, 	 k.6pvize15j:nek 
c - 	 1 • • 	 ■. !"" 	 ' 



h .% 3l1lao2o~  

uttifilialir • as  mmmusan ap»roiiie 	 Jib.  
urat is - a  peso*  kete.ls witl 	 tairsiblik WO"  
iediaseNt gasiiZSo 	táottuí imorrosieli c bsartisiad *Imp. 

 

oiask 'Anal 	ben till, how  klleAlialls, a 140.8111611114111111460•  
4yi4Yu, Stabol `  similokosiasal vvibast Proaarts a kit 	~ 

caved.*  togjesisk iskiessdi#►  Wafts  is. nabs  ♦ 11110•1104 *Ay  
ctask a  kialit +I06100.160 4•1041 Wads*  $i*Olk Als A  WOO  
sssisterMrint, • taw  visslive" labels* a itINOA4 saielost  
$1 iNkjeesta ersedsik•A $aisri• sowed  v+rmork 	 jtv►  

t a,: ira*  trap  sa  411111110.11 talakesillas kdrviseibsRlit sompljasits  
/ 

 
12-13•08. Up/  selibillb 	 formd'bea ,-yekesslAst* sei$1.1f 

 

410 4Ik#slwitüM" 1111.011144011ti ► tassesisat wad  sMiwtld,  
3aikMbAse st#lrüt sto. is Mks'  ria•Mrlik 	Sib •104.11100  
Wefts*  

A tabosodafwit feeillilio remit  •  
bide  Nsrliibmlt 16•4010lt a lliwMft+raMilllt idillOgbwic slAPt  
semi. A  1ensw/ilelit 	l.as,  wlW/1"1 ihogyversm  
teetlltetaíc 0ktiv kasillitacaiiSihrilil ía Intinatta selkii**1 l41;tja  cg 

vssstaligaó Fsiailii*. Maim SCSI  i+rasli#ras sibii Abilkuk  
hxmrkkolr: a1,iaslist * WOW  vat gysiadorsMRdre Ss.  lkt • mew  
tiiipsá as eft ND $20100011 	 2461.$110  

MONt a hams*  sigoda ems  4isadd1in 	below  
♦ timettisrak 16.1406 dollit ilifttm louse  jó. tegjaeliti, boa  

aalie rwleMo//NR M hillitembeillielirn folisartt loam te ilarasti,  
boolysttesit.ai • moans mob*  Mairlstt egy SOO.  
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)14,t6t‘')1  t!Ap- 41141*tl'o 011X4106 ‘2.1c1/ - 
A 9 T2 tax414, .2 % tZt, 0421 .2i 

Ctort.t.1441c1,- truly 

40a0A, . 

tiRkaodhli 	" 
itAkat, iicyr aUoltoct4)4‘' 

+0-4AAILWA,AL (1)4,014% 

btA4, 443VIAL r•i14004L. 

1972. szeptember 29. PÁKOZD 
• 
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13.sz. kép  

Trombita harsan  

dob pereg...  

A 	tín•h$-humrll.Iml 	aleByabRek  
rm l.•;e.  
Szthtl, mkvr 28. is ,.ktnhee 2. között  

l.rt ult ;rendezect•e at Ilttüró-hnncl-  
tit•!mi il.•,pséFek el.ó országos talá!ko-  
..'a. Na,v metti czteltetés ért bt•nn•in-  

I<. t• C.ont*:•:id megyét a rüsikei pal-  
I...•,k 13 Ms t•canata képviselte. igai,  
h••,t me^_probóltatns is volt egytittal,  

olyan hides nappalok és  flat-
. .k rolt:.'c. hogy nem gyűztünk vacog-  

.. G:'tézik~•khan. 
drkeztünk Veleneére. ahol as  

i1:•Ssnlűs Viszontrtságai után kert•ilt  
r .iancní•1!N t.ilx►rnvitásra. A 16.e-  

p?r.•!,:.;n n lxhnz!ák a 48-as sass- 
' 

 

;:n •c A találkn:úra szovjet űttbrfit  
•, c:k. .: ás  e  pár nap  alatt  szoros  

t !:r.tóttilnk velnk. Másnap as  
• .•z í'.:or kivont•lt a pékozdi  emlék- °  

■ z. A környező k8 zségekből tW  
~ L•••tc az útl.lrv k és felnőttek  egy- 
^t. h¢v a kegyelet koazorúlt elhe.   

•z e:nlékmű talapzatán.  As 
:-c;)< ,;_ után ejtáernvba bemutatóbaO  

_• ••n ;c:'•t! hetlünk. S•ámunkra Ism&  
•_y r•. rirnv küvrtkezett: Lajos Irt!n  

4.:run  cat  kérték meg, hop  a 

rain pSnc élat.túix,i vilEggá rűpitse a  
Jagyar OItörűk Szövetsége Orsz:iqoe  

r:Ir.iiksépEnek rltszparaneelít, a szemle  
•eghudetl.ét.  A  lt1:•tan a kürtszóhól  

. került Iragn.•sialagra rbgzítentink, ea-  
t1 is rtiivet:et:eit a csapat életét doku.  

•••t.-.It11ó aaya-:.nk Délután a rrndi,r-  
• 2 é: hat3n.r4:a !:utyabemutat•k t:.r-  

►steir ..a:et bebizonyitutta,  hogq 
I : ,tya nilt,:: hű segítője  

n 	járúlzea$er.yt ren.  
• —:. 4 kii•...:.. •ers szakaszon. Remo-  
• 1...1101 :..:, tnic.it•n állomáson siker  
• 1 íe.:. :nog telje•itése, de sa :ton  

..l..ú .::.d.  al.n.11  ttvéresztt.nk: nem  
.-,.>tlut tttk,i/.erl7ni, ami  nagy  

sttc..•.  el  ,..rt. ro .  ~ s.-b:ajl Va.  
r,. rr • ; nu:.,  rA  a.kerialhet!  
..ker:,ir  i.  Vasárnap ré«t vet-  

snv:rstenenarl ünnepi  hetek  
,.nepeégétt l Witte  menetdal-ver-  

rendeztii..k .hol a szovjet  pej- 
titan mi altiunk a2 élen. Lett  

.• imam, kárp,•nit  bennünket  a tetl.  
,.. vere;,étert, D.•lután meg.scnerked.  
1. S•,tl:.ssteltetv3t nevezett•~sC•geivei.  

• avottunk a Wain  Parkban, láttunY  
.-gtbemuta+ót, élvcztA a tüújátekot.  
.Ikrntyat volt,  :ttu.:ur telmee.•únk a  
rkesitl.Ev:irl emlelun:lhös. Cacoti:.lat'iW  

volt a v.0 oa ezernyi lámpésaisel. Este  
1 •xult sor .z únt,epetyes tíbut-túráxra  
s 

 
• tne,erden..elt jutalmak kiasztéaára.  

r:agfun +Mt szép ajlf.lákkal nttitra-  
Rodva tartunk vtaaa sriilástmkQa. Min.  
(Weld öradtan, 4e napom boldogan  
•rrt nyttSKvríra.  

I srer8nf bWariinoiáDaa•- termsaaeta••  
-.n newt tu.rtt.nk •ninden eelenbenyt  
.,•a.ílaot (as .+u ttlmtwtitfsek, tlutlui-  
t ..raagyoit, hun  vaduüm verseny. b..rri-  
rrM betnutatb, IövniWa*st.Wa7. ttWdlsatl  
saaéllirzlli► vezette: Vaji Sdbaet,  tl• 
oaetiWlt ~W nay  ~R hogy sül  =t  

ennek as 8t aapoal mca••  
Per416040‘ 

µP.ztl.W rat  rem  re uioovaatjuk busy j8-  
v8er hmít ott leesdek, de  azt  Wes.  
106,  asesedadgy

taArAC>w OMÁIt>!  

r 

az ember- 

Ifju 1-o ..:.t-w ista ei-•::e 1972. novemberi száma  
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Tibor  ssgosvresiaMt tattled litsrrlR flaololdipernolők Ilispi sza ,.tábaxa.  
l tboer helt+ee lkohisilsMe 	Mgr  

laosas& ide jet 1981. Busuextvsr 1i + aeeuoútcs 33-1;.  

Oboe*  411.1mMise 2962. agog.**  St 12 aft* 
 

ammes1ab s+ejes 19144, .SOSIONbii 1,h &Oa  
Ilibsemsi80 NNW  ilist  
gibitevrN4441-helystiMe• 	1111141144s 	Wig/ 

 

illMlvess1aft twits UM  Jdssrr  

lteedk Mirka  kulturos go  prapticessdista  

Motor  9is8vr ap©rtvez.td  

me, 	tfi•veg• eii•re?..lds sskpkh  

MsoasMki assibet iti vas,  ssig*h  

Was  iiissiő  

Wawa 11$441, ~~ ~. 

leek  ~e .  ti t ad*  ell•  
iftessti 	 isiqk  
iliseplai WWI  1114 44110  

1144114 Mee  . . alb  seolettat  rwNStAi~. 

Orvosi .11+itáu t ituntibirt6  r  kilesett tams*  
A. ia'taoo+es&  e6ijat tit  ia. tistsigeMllilit 46141st1 is alleitelati  

tel1a40s44411111 WM .  + 6fe. 	 WV*.  
bestial", 	 .  

Weds  i4tlallitat IttgiDsesteltat M ##nsisigvfselliket a  ilwi•  

	

áexd Mi;lerslgllbsa *WNW 	sutstool is  yisibitt  
t.taMtoiM1, gyesseMcers.tdl +tisMdira•  
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B6vt11j0nek i.ralreteik, iatasarjetyek mag do askosvljanak  új 
J 

oeailiai.  

M 1.981•138•es 	aktuilis feladatnive3..  

Zés:: itae fel a ieillifilligtritel8ket, iplereaveroatói feladatuk  

Y,etQooapr •llitínisk  

Maw a bloats  ii~* swratIkire 	411,14.1. OW-  

ssllIrwge Mao ViaPalk  MssyMMMirsL astwarlia Mow  
twiiagsigne 	146•ilryr11 SOU  kapowlatck lciaittd-  

#islibea a amen 	 Mitt.  

árreataose •06 a laip.íe f0130101a 	feldDit4oCt, 	tE.  

111110144.1 111.0111.0/t* a IMO  talalci 6111141imet3t.  

A War  s.wwMSlli !idá►pitiset  

11011111114011k assielalds sNloss, illetve raj  ktit elékre oeatva.  

•  taw  tztansr mi1lt=eijM  

6.30 —  loo: 	 ~bressli 

6.30 — 6.45 	!ti/el>>  ~M► 

6.45  — 7.15 	flibtNswd  

7.15 - 7.30 	1sigall; mods  
7.30 - 8•30 	~á 

8.3o — 9.0a 	 előtti tiozLeZ~c3, fel3oóe:U1: e  

9.00 — 13.000 	1'0,3181icoamooi  

13.00 + 14.30 	Ebéd  

14.30 •. 16.30 	Saabedfoglalkeedu l  ftir94e, játák•  =soma.  

16.30 — 18.30 	Fo;;lalkozáeak  

13.30 — 39.0o 	liaa16 előtti tiasielg$e, pasapoehirdetée,  

001.43A41 ~e 
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19.00 -• 2o.3o 	Vttieasosa  

2o .3o 21.45 	Mori killtLiYp1otogeL?, zejpregramok •  

etzéb pro;remok  

21.45 • 22.0» 	Felkásztilós telat.roddra  

22.M — kss! 	Takazn&S  

A  ezol643.atot szoloilatvezattó szervezi. As  iizelMM zej 
 

24 dria tábori saolgaiStot ad.  

As drauao:Z Ala.it egy.  szakasz  pks is aa emroleRM esakass tetirs  

Idtsaátas teoeztsiss sacrist  18.3o - 18.3o  i~+r 

Az őrgzoloilet felaaliiawl./ b.1lsNát# tiboa°óricet, a tábor st111Aoo  

34a*, t  iseMSisibMMt f111111111161111. 11111101111.101s  s 

legltlkozáeok 011111106si,11111116111111c bistexritáoc,  

el l  eeórró a. As Illapet*IS MOM random-

?ea  ozo1~,~^áleiot biztosit a killglible  

A  sessuess Ns1laillMt me  •asolisseresdrio  
ban  msdrlllimme•  

A  tdlor  »rv,~cra; : ~►~ 

~.. 

 

sap  ssiNsztviLia#liptő 4  

1a.oaa 	1ssie a 1r~3a  

13.00 - 14.30  

14.3o - 16.o0  

16.00 - 17.3o  

gift  
ilibastlimeillifs #llitiMMrar. isimisille •  
~rhE1~i 

11011111.4911i.11.1110111011. ihmikaseras.ag  

arlgváauMstiwlie 	 i..ailke.  
Ms a  tábor ke1100.4116  
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rc • 401.6 tAbwrtiisre.  

17.3o - 28.eo 	ils1#oía::-ülis is 6111101,70e tdborlyitásse.  

18.vc - 18.3o 	1111119Olsvie tabosifitato  s:Aes10~>1i1~t. 

9lLbor! ~aapilr~L, szol,Iá.lat i rend 1111011401460.  

19.3o - 2o.00 	Yaosora  

2o.ao - 20.45 	eeszVgstN ssakaszkftelákloz, nyitatbov»  

ttfw alőtoösitése.  

2o.45 - 21.4'j 	fty►itótsibortitiz, im,,esiceáis, dtat►aowlj*s.  

21 . 45 - 22, Do 	Felkészülős n telaxodára  

22.00 - kor 	t  ekmroő8.  

2y  s~i  ~ :+~st  i3s  ll ~c /  edAd /  

6.3u - 3.00 	Altal6nos napirend  azerirtt  

9.00 - lo.oN 	flidosskt3tel•kbaan alaici fo,;lalkozások,  

Sialostist javaslatok dssze811itőss a tábor-  

!.osis*  1ig jaira.  

lc.00 - 13.00 	a.  VG sttkdiisi  sMkixasatAu/It irslsiMs,  

iittöráoárdistek MAW)  esspatloa  

b. t?btörágá,rriistik eúakki feladatai, azem.  

lák,vereeryrok 1981-1982-ce moz7a.lmí óv  

felailtai  

~ InftWAkalövismet i ismere,tek, látdri  

~• 

13.00 - 16.3o 	beWOW  Progrea MOW  

16.3o - 18.3o 	almallslrui je4sae 	tanzulá,ea. L•'.a-  

netda1 	 Alaki f'0  ;lglkoate.  

18.3o - 2o.00 	Alta,lísM softie&  saplia.  
2o.00 -- 21.45 	Mao  2v-  sWO* MUM billegiois atteaiiso  

kuitusális pssósRa 4111ssiilities,  
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21.45 - 22.00 
	

Általános pr0?,TTan eserint.  

í~ • nap_  auEzisztus 121 szerda/  

	

6.3o - 900 	Áitalfnss napiren d  e$earint  

	

y.00 - 12.00 	a. TLjíkozddds mdiezorek n61ka31  

b. lijoló 2uasr,ni1a#a imertot6se. Trimsza,;  

atria.  

d. ALdibtd►virisz alapkápzéee Norse  abo  4a-  

sagt Ctése.  

11640 0. 1300 1.08 Whim  köt elékbea t4  jols hsszné.latinsk wye^.  

loeriíra.  

13.00 - 16.3o 	A;.taláMO napireru). szerint  

16.3o •. 18.3o  

18 . 3o - 2o.30  

20.3o - 21.45  

21.45 - 22.00  

elók' ene ?orse jelek vitele ask.  

irányszög t érése gmk.  

Alaki foglalkozis e  swet.

dal gyakorlása.  

Á1ta1Anoe program szerint  

Tábori olimpia rajversenyek 1.fordul6 ja  

Általános prograrL szerint  

k• 
 nap amura  zt ue 13. / cssnit i3rt cic  f  

6.3o - 9.00 	fatalism program  szerint  

y.ao - 12.0o  a. Térképjelek, véziatjelt  

»jboli6a.  

b. AE;izazt váalat 14011rttéae• 11.1.11111111 AN.  

terepen, táiidsse  {M MO*  antaiesiles  

n:oz-,gsa  

c. Melobiredid ileam jelek  

temert eté rre.  



1140 4.144*  

14.3o — 1ir)S  

l~ ~► 17.00 a-a  
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Azi::at vázlat kéezit/isa, rajzolása 6ras..  

kaloittit elékbeu.  

d1dit  

Az imat mMr1. 1LiIirsdiir tá jolóval ,  terep.  

versenzr. 	 i'tildéa aaekaaa-  

kötelékben/  

Általáaos program swrint  

áultúrfoglalkoz4,{s w  fi1r,:vet itós.  

%i1t+11iiss pro zrarr. nr erint .  

18.3o - 20.3o  

20.30- 21.f5  

21.45 - 22.00  

~. _~i~ syt;uaatus 1 /á.  ~ 
- 

6.3o - 9.00 	atatiMS prg,̂ ra_t sterint  

y.00 - 12.00  

12.00 .• 13.00  

21.4,5- 22.00  

$. '1WIoóprod$lat kdssitdess  ásssaLlMn  őrsi  

túsi,n, re.jt>SiiLas  

b. Ldgpuyca► a  14vp#asii,T aaudszet 3 assitsld/s.  

Lávds zat .  

o.  Úttörő  bsarjslakt  slpjelsk. Grc:cr,ri-cc3+oúó,o.  

SzakaspJcdtal.ékbens aipjeisk a  karjsl.ic  S.  

korlasal  alaki t,yalcorlstak a  aanivtáal oft.  
Általf~sos psogiam szerint  

a. Rddió jelek vátele gyNcorláa  

~,. LGverazet , gs+áadtciAbila cabs  

o. El cióaegb 1 yny$i jteia s aiiketo,nyagok3a1.  

Lltalainaa program szerint  

KultiarfoFülalkozdst t$bori karnevid szervezése.  

tábortűzi manor 03.810do2itése t  tiess,eá111tiiss. 

Által,d,nos psogra^:  e~erint. 

13.00 .. 16.30  

16.3o + 18.3o  

18.30 - 20.30  

20.3o - 21.45  
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:s .,imetwl,./ ai.octe_at /  

).00 + l3•M  

13.04 - 17.vo  

17.00 - 18.30  

18.30 - 20.30  

2o.3c ^- 22.00  

22.0V - 22.15  

22.15-kor  

Általános procretm szerint  

~ riwslessís  

b. NyrrlolvsSO SMOOT 
 

c. JátiiR 

ál#►riorns program  szerint  

s J4t6k, lelkds$[ilis a tibari  

lrMrst►t1o„  

Általky*  ipossou sseri,.st  

TiSbori kasMil  

trndoralibrn  

IllikorniÁ;.~ 

~,  nap au~us ztus  16, / va+siwtss.l  

7.00 - 9.3o 	Ál1albss p~~  azerixít  

9.30 - 10.00  

lcr•oo •. 13.0ca  

13 .00 Moo  
17.00 .. Mao  

18.3o - 20.30  

20.30 - 22.00  

21.45-tői  

Mütis/ftglalkozda • lát ocoldit 110016s.  

LitotjatdiC fot,,'~adAsfl, heR asabaS! Umtata,  

16auska, 16zpieztoly 16441010,4  

I►ltasANs papaw szerint  

MMMssicötallikbes ssissut vitalat toMezit4oz,  

WOWS  tkissikat sob*  NMrt véemeba jtósáza.  

Áitafts* ~Os  essorlist  

11401rnodels allessidt silldtl M allsornogliittl  

i~. 

Astra t mme. vtgardajtiss asOtat rlitbea.  

Folyame.toe f ÁIUMW" 	szerinat.  

$. s~~ atn~wtztus 1theA/  

6.3a - 9.0o íltalános prover  $0111140  
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9.00 -  11.00 	SZct'tcági lrúsvm t raeohivott szakkak -- H+GR s  H6II*  

TEi.e., DMZ,  WBT, VK, Kn.  

	

11.00 - 13.00 	a. íiidi,ótávirLss versenys rádió jelek vótele  

b. ler~-..dpvá,zlat klau itéee oicadd.lyvexeenyre  I. 

e. Mud  lgvésrversony.  

	

13.eM « WI* 	progreo szerint  

16.3o ..18.3o 	.4  gigs'  távisisz versew II.  

b~ ligdml►ázlat kéazitése akadályversenyrolrhes  

~ {p 	

a. 'tábori lőv ~&szvarseny. 

	

18.30 - 2o.3o 	AltalA}ios  ;,)xozmly cweraxxt  

	

2o.3o - 21.45 	Kulturfoglalkosáet tá:.os%iS.zi mieor c1Sk-6aatL-  

letei,.  

Általknos psb;;,=sem a2®rii7ct,.r 

Q.  nsl) augvsatus 1$ / kedd  

21.45 - 22.00  

6.3o  -  9.00  

9.00 - 13.00  

13.00 - 17.00  

17.00 - 18.3o  

18.3o - 2o.30  

2o.3o -- 22.00  

22.00 - 22.3o  

Altalánoe procreu:: ozerirdt  

Honvddelm.i akedál.yvereeny - isuaeretak felmár6sa.  

Altaláaoe proz,~m ezerirtt  

Felkdset,t].ds a yáxáttlborCüzi :r.ai'isorre % ozakanz-  

ki3t eldkbeen  ~ 

Álte.lános proran  szerint  

2drátábostUa  

Altalássos progrea*t szerint.  

7.00 - 9.30 	411.1161111111110 	1111111111114e  



9.3o — 1o.30 	FelkésZiiils a tábor á.tz-d€iaárs 

lo.3o — 11.3o 	Onnepilyes táboro::ás, sAs.lólevonán 

11.30 —től 	EMa 

12.00 — tál 	Folyamatos hazzaut az€s. 

Ii4e, ;Astzit 6, tarte,lák prooar ►okt 

KIWZ veti l:Kedb 

áril9Ls vált8versenyek 

DISGo 

Mori ri?`-yessiL, bátorság " vetélkedek. 

A t beli ysftlasK ellmórist ec is  

OvdiYtg*ss Mood  0ius ek. 
stsslialjparaacsnak 
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ilW  rAtit lultírdr --tap,  / 14.132. kép./  

/t¢ 197o/71. évi procrF.mból e. dsMrre as  illft3,sakozást ic;~v  

bott*seeet ,11se 	hattrőr togl+liceiia seedvott kisdobo •r~;.  

x+é:szdxe. / iCelt s3iik 	órdeklvd.éfrt azokban is,  &%ik nem taL;jai  

C.  be.t€rőr 
 

A ~ü~ asitil•aallt beer  • iM1Man1e a  tehdlrta trek a  

=asp  ttimeatic beveirbdivei tidia asolilai. amik sly*  aiM!►Mi•  

alc taeg ivente d crollgke:lt tuáoeitfi+e ateriixt a ietilaőr - newt Bair  
lgea atulékezetee 4s népszeri.  

j./ bti►oavaesffiá t E;riir  

~a ieamolán kivtil t t  rsilqw is► tar& 	soft  10.111101e-  

t  iklMabb Nemoízky, Naar a pajtíNk Lititrdf aOetipilietiil to1jsMi• ►  

tsnek,  'sett-rasa sal  nepi.c,.  

/r 15.asrAm Woo  talois it éa ,  

torssillca1^rr  

li•,•••• 11101.  / 
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11 9(6k  es -.prok, not  
'eh kárbeóll. Kipp-kopp h „Al-
Is beHpdel kórepre k it  lato s.  A  
Yet óltaldnos Itkote edyatón kas.  
het o ,.hetór&nap"1  

el. gyerekek. ha tudnótoL ml min-
0k von a btonóknakl Itt :annak  
lóul a háto,iovoh. Arkon bt. bok-
6t, mint a szélvész. mirdenine el-

it gardejskot. Lovat) László árve-
1 es Teleki Sándor hator& járatja  
se-kárba Medbls is lukon, mintha  
usal arena lenne  az iskolaudvar.  
de melyik cidwzban ülhet 'lead a  
regbe)  

a katonóknok van kuyójuk n.  
I Tibor lined .,  leülteti. ielólliga, le- 
ell Harnosi. Elég ege szó, egy mon-
o!.  Lótlátok, gyerekek) Ez a legye-
, Hornos „esibeist" log, nyomd  
eL áru is lómod. majd egy cok-
lóssoj rakós:dn.  

sboll Sólyom hivlo Vadgalambot.  
si ül csudató szórakozás: a ródid  
a gyerekek a loluszílen játszanak.  
egem lótnak, már sutnak Is  az elsó  
irdrhdt. aki - halltótok-lássatoki  
)yen rádión riasztja tónap Pena  
bit  t eppen egy jelt&aktfát is. Ige  

Ezt tolón még Szegeden is látták  
es itt van a telefon. A határőr  

botlap egy Idhos, bedugja a ha- 

‘ k csatlokor6jót, s mar beszelhet  
31nos. hog, meghallják.  

less,  a bilincsi He .gittek es s.•  
is or akció. o herirsértá kezére  
s lore korperec ker01.  

as László &nagy, ónporancsrok s  
acsi Géza Iskolaigazgató szüntele-
magyarbz. mulat. beszM. Soho hó.  

ikb hallgatósógor! A gyerekes. o  

irón vakkőr togjni s a 

t 

 supcn e. 

lődd  ., mporizánskent" idesereg  
kisdobosok, értó trónyttris mepe t.  

+tórakorra 'smerkedrek, bara,- 
o ak o hc!ór5:dkkcl. c botcr^ututir.i,  

hold, menti lckossóg lelodata•vni  

program neve: _mint  botűr&nop- . 

Itjo *et évtizednyi. Hasznáról ■ 

kkór naplója beszel. Elfogások, b-
esek nagy segitseg eptá gyere.  
ól. Vas László ótnogy ő ■sinek.  

O.  L 

Varga E. /door isbete!ei  

I 

 7 	
r 

 .

; 

~~ 
~ ; 
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HATÁRŐR- 
NAP  

liatáxa- 1981.április 3.  
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15.sz. kép  
A roszkei úttörők különle-

gcs tanulmányokkal nyújtot-
ták meg az idei tanévet, me rt  
nem sakkal az évzáró után a 
legjobb határőr-úttörők egy  
napra egyenruhát öltöttek, 
„bevonultak" az őrsre. Még 
ilyen bevonulást nem látott a 
világ! Mindegyik gye reknek 
csillogott a szeme, mindegyik 
örömmel indult el reggel az 
iskolától az őrs felé, s persze 
csak  fokozta a hangulatot, 
hogy az úttörőgárda határőr-
alegységének leánytagjai egé-
szen a kapuig kísérték a fiú-
kat. 

De hogyan is történt, mi-
ként került sor erre a rend-
hagyónak nevezhető esemény-
re? A röszkei határőr-úttörők  
gárdazászlóalját nemrég a 
belügyminiszter elvtárs — a 
belügyi munka önkéntes se-
gítői második országos érte-
kezlete alkalmából — A Ha-
za Szolgálatáért Érdemérem 
arany fokozatával tüntette ki, 
s ez a kitüntetés évtizedes jó 
kapcsolat, eredményes együtt-
működés bizonyítéka. Röszke 
környékén a határőrök már  
két évtizede tevékeny részt 
vállalnak a határterületi 
gyerekek, különösképpen az  
úttörők hazafias, honvédelmi 
nevelésébőL Itt az elsők kö-
zött alakult határőr-úttörő-
szakasz és alegység, az elsők 
között szerveződött az úttörő-
gárda s annak is határőr-al-
egysége.  

Érthető tehát, hogy e ne-
velömunka irányítói szünte-
lenül keresik az új, a gyere-
kek életkori sajátosságainak 
jobban megfelelő, érzelmeikre 
jobban ható módszereket. 
Ilyen új és hatásos formának 
szánták ezt az egy-napos be-
vonulást, amellyel sokféle célt 
kivántak elérni. A gyere-
kek régóta rokonszenvvel fi-
gyelik a  határőrök  munkáját, 
egész tevékenységét, s játé-
kos formában a foglalkozáso-
kon as úttörőgárda-szakasz-
ban, a zászlóalj egységes ter-
ve alapján sokféle határőris-
meretet elsajátíthatnak. De 
általános tapasztalat, hogy az 
idősebb, a sor alá került kor-
osztályokban még sok tévhit 
él az őrsi mindennapokkal, 
általában a bevonulással kap-
csolatban. Tehát a cél nyil-
vánvaló volt, ezek a gyere-
kek, akik néhány év múlva 
talán határőreik lesznek, a 
valóságban, saját közvetlen 
tapasztalataikból ismerkedje-
nek meg a határőrélettel, 
lássák közelről, hogyan telje-
sítik szolgálatukat a katonák. 

Az esemény „behívópa-
ranccsal" vette kezdetét, 
amelyet az általános iskola 
igazgatója, az üttörőgárda  
Horváth Pál határőr-zászlóal-
jának parancsnoka, a gyereke-
ket jól ismerő, a velük jó ba-
rátságban levő Kazi Tibor ha-
tárőr tizedes jelenlétében ol-
vasott föl. 

Az őrs udvarán már Kazi 
tizedes sorakoztatta a „bevo-
nulókat". akiket Vass László 

órnagy, őrsparancsnok kö-
szöntött. S ezt a kis ünnepsé-
get igazi beiiltözés követte,  
bár nem mindig sikerült a 
megfelelően kis méretű ruhá-
kat, ruhadarabokat biztosita-
ni. Ez azonban  — vigasztalták 
a gyerekeket a katonák — 
gyakorta így v an  az igazi be-
vonulások alkatinával is. 

Azután komoly munka kez-
dődött Testnevelési foglalko-
zás, az őrsi életet rendszerbe 
foglaló szabályzatokkal való 
ismerkedés, rövidített járőr-
szolgálat, majd ízletes ebéd 
következett. 

S amiről a legtöbb legenda 
kering a civil életben: az ebé-
det követően az ifjú határ-
őrök maguk takarították ki, 
rakták  rendbe,  a körleteket. 
Ahogyan a nagyok szokták,  
ahogyan  az igaziaknak kell. 
Volt: „vödröt, felmosórongyot, 
seprűt fogj!", es volt szigorú 
ellenőrzés, elszámoltatás. De 
mert  az mindent rendben ta-
lált, a gyerekek is kijelentet-
ték, hogy nem ördöngösség 
a takarítás, és lám, semmi fé-
lelmetes nincs abban, hogy 
valaki maga teszi rendbe az 
éttermet, a folyosót, a háló-
körletet. S ha ezt megtudják 
a mamák? Talán majd ott-
hon is elhangzanak ilyenféle 
parancsszavak? 

A délutánra jutott játék is:  
jóllehet nehéznek találták a 
gyerekek a katonacsizmát, él-
vezetes lábteniszcsartákat vív-
tak így, csizmában, sávolyru-
hában. Később a kutyákkal s 
a lovakkal ismerkedtek, s az 
iskolaigazgató meg az őrspa-
rancsnok meglepetten állapí-
totta meg, hogy ez a mai, 
motorrajongó" nemzetiék 

legalább úgy szereti a lova-
kat, a kutyákat, mint az idő-
sebbek. Akadt, aki föl is ül-
hetett a lóra, s mert volt kéz-
nél fényképezőgép, bizonyára 
örök emléke lesz az a felvétel, 
amikor daliásan feszít a pari-
pa nyergében.  

A pedagógiai hatás, a ne-
velés eredményét általában 
csak hosszabb idő ala tt  s át-
tételesen lehet mérni. Erről 
az akcióról mégis bátran ki-
jelenthetjük, hogy elérte a 
célját, hogy a gyerekek nem-
csak rengeteg ismerethez ju-
tottak. hanem érzelmileg is 
jobban kötődnek a határőrök-
höz s általuk a haza fegyve-
res védelmezéséhez, magához 
a hazához. 

Hogy jó módszer ez? Biz-
tosan. Persze tudjuk, nem 
minden őrsiin, nem minden 
határ menti faluban vannak 
meg ennek a feltételei, de úgy 
gondoljuk, azért néhány he-
lyen, s nem csak Röszkén le-
hetne kipróbálni alkalmas 
időpontban ezt az egynapos  
bevonulást 

Amelyért a roszkei pedagó-
gusok á gyerekek őszintén  
köszönetet mondtak a vendég-
látó határőröknek. 

Bakaesi Géza 
iskolaigazgató  

tudósítása nyomán  

AZ ORS 611"  
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111111.110 isiioee8a  

aSrsiti, FdlMaisil18llb tarns  

• Whir  valor air  la rk  •  

10.1.4vi soragirei i111we  

IdAjes 19811 Alm 	o8-18 óréig  

*Ayes 	U.  Batdsaás  ős~ 

061jas Olyan éxMMc/ n3lljtőaa • Paltiteellaak t  hogy  b+rvorsultsuidror rs3ofi1  

t iibbot viiasssiis • hawkers/4d.  

A ta7al.kosi . sisstvetras 	tlibaliara ideals  VZZI. o.  tanulj  /1$ P6~ 

üsphivsttak  s  AB. Mikrbsig o980. Bs►i.o.  

Batirőr *Mg  

lissiC lt=.  

1. Behivő pampas  lstss/llot1re.  

!Us o8 óra 	 Vh.s Bs~-.aca3 tiáza Z.P.Y  

2. Sossyssó, biíesv. a 14egr oszt5lyt~►setktdl  

7db  eB,Io  

3. :x,rak,aed , ben+om:lda arz őrsre  

klós o8.15 — o&.404g  

4. Bevmmulás vógsbajiddMrrk Salsa*  

t4se, újamrsis  i~h~IMil~. 

5. 11eb1t8kei.  

6. Ml.atreads Aggelde, mina  elhetye-  

¢áa, takaritás  

Vh.s Ujoncok  

Yti.  s 5ra t i,szt  esse  

iRi.  s  Lrs pk.  

Vie s U jaaook.  
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"r . Palsaasl:irdet ds, el i f;ea itás  

Idős lo.00 	 drv pk.  

8. Elnélet  i fo.,lslk:.ozAs  s e►aiebílyeat  

iemer4etdt, rendfokozatok, határőr  

ismeretek.  

Idő t 10.10-11. oo 	Phe s t iszt ezek  

3• 7smerked6s as  xzesc;l.  

Idős 11-11.45 	ih.  s  tisztesek  

lo. Y;g6smiagyi torna 	11.45  

iZ. NW 	12.00 — 12.3o  

Z's xUrliftmoki 

13. Sportpoglakenia  , iL1Mb  4$ _fl t Zü L it optts  

13.00 •► 14.00  

14. I4t►1g3is  f  Íap: i:kiwii, kutyák blsait dse  

14.00 — 15.0o  

15. Kötelék,felkésieűlős io1;antra 15.00  

16. Eti;,̂ mQitiis, sM30L04sss0o1231őa 15.2o  

17. 8$oli,dlst e13NM i  11iIVAsti{ ~;yelőn l;elyc:  t MAY & 1Oa ds e18tt /  

15.2o-15.3o  

144. ftsomu14a  ssd4401rt Aareha jtdtart;1 dC1^nnV és. Peledatok  

04001000 16.3o .. 17.00  

19. LesSOSO16si parawc imlertetőee 17.10  

2o. Át e31t tinft, hőr. rza1a1c;mas  

17.15 — 17.45  

21. Búcmú az lirsttl  
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22.sz. kép  

iftail Wee isegy • ow-
mrtyrw *bred‚ Mara.  
linen hat&rórlvOvNi  
lakmakk IUWr hater  

mean heiydgból IS h•tátóe-
MteraQ.lt.•a — mentagy t30 at.  
tegi — pelt Ogg • Móra  To-
mes grass, hogy ünregalyse kall  
ger:0k kötött helárór-0ttOril-  
ráaslö.ij$ Matsui/on.  

A BM Haürőntig Oralőaa Pa-
nntsnoia/da adományozott asa-
natzeasJót as ú)onnan alakult W-
L'&-óndrőüazlbaljnak, angle  
as epkart máshalat haüree-
zádó.lj katNékébea moist*  
Isme haült halt Horvát  Pill ha-
t4á árusair navel vatta  fel.  

A tear1Óitedási is fogadalom-
WWI úanepalyen megjelent Hoe-
veils Séadorwé, • heal halott  
miea•nyja. Kwndesin Zoli" as  
MSZMP Pondkel Blzotuágának  
gds. • KB Mtkers, dr. Pelee  
Jieoe, hazánk kWil  
Szabó Serene, • Magyar Eltarts  
agivetség Elnökségének takers,  
ages (ands, it MSZMP !Song.  
rid megye talker., a mewl,  
tárár d■ helyi part- é ürsadal-
ml szervek több klpvlaeleje.  

A BM Hearties!' Orvágra Pa-
rancsasoksige képvuele(lben je-
l en volt dr. Abel !dub ezredes,  
poltukas csoportfőnök is Bóröcs  
!strew alezredes, a MSZMP  
Hatiránégl Bizotts áginak elan  
Maim A haránkban ldelglene-
see illornisorö szovjet hadsere-
get Sztyepan Flora-Meeks garda  
alezredes képviselte. J elen vat-
Mk a agyat tan fegyveres arri-
ve kdpviselai, valamint  • ku-
kunhalasl heütórker(Ilet vezeted.  

A üvlóitadásr• és  fogadalom-
:Metre felsorakozott egységeket  
as • vendégeket KaraaMé, • ass  
gedi Aria KISZ -bin: tség ükké- 
n tided/eke. Megnyitó sava!  
Min dr. Abel t  autó  ezredes  
ddb fit • aapaVászlét Szabó  
Vilest,' últirövezetanek, maid  
atntÓbeszédet mondott.  

— Pajtáok! Kedv, eletárs-
Mitt, elvtársak! Nagy dram szá-

vakae, hogy az egyik legnagy-
ueribb haMrórhagyonúnyokkal  
,e•adelkezó haterarkazségben,  
.Nbrshaimon, kerú! sor  • kettle-
őrség rwagalakutdaának 2t,., az  
Uttoeó Szóvétség megalakulti i-
nak :S. evfordulófdt a határőr-
rtsórdaiulóalj avató  ad  nak üw-
nepsé$re — kezdte  beszédét. —
Ieirmeló értés nigIpsézni a sze-
gedi nags Ifni attördlnek Iciest-
:end képviselőin, akik egy ne -
gyedudzada kialakult nemes ha-
pyo.náay méltó /olytatát, a ha-
zaőrsig és a lakosság kózöttt  
•népbonthatatlan kapcsolat kép -
melói.  

— Szdmunkn a lakosság és a  
haterórúg &soros bardtsdga, kas-
rsot'ta természetes.  Eredménye  
es annak a rntndannyi'nknak  
fontos, mindannyiunk által nagy-
ra  het-rill helyzetek, hogy a szo-
malisu ..h agyar ország dttampol-
gar•i tagyunk,  inimianneket  ezt  
• hazát,  ezt a rendszert  építjük.  
.nyaltnak, oidelmezzütc A határ-
ártzel politikai jellege,  hazafia!  

ti k.t....<i...tw• l.e...• I I  •  
kakis  feledei fan  n..re • hat•'  
maertl kukaegek l'ko.saőlt kasa.  
rolnikat, idáa.bbeket a rutaMb-
b.kkal, es • leynat.t.bbah,  k.. 
tári.-dalaráink i., art a hapear  
Wtok uilárduják, .mattak  

— A  hagyományok káularak  
b.nn•'k•t Kaulenk hauráret.-
ket • berskleler, IMW h•lytál-
Man, • h.ldrdrtset páidat elüt'-
sin. tótal•d' t/jasdgaakat •  
hasa mid.lmére, etiamkatdru'k  
butoraágoe ártzetMi g t epal  
/etudet tekosegunk, •m/kor ma-
p is részi wu • hal rórzeebee,  
eepluaeet  •  avult a hatdrartz.ehea,  
s errs new t*  u 19$ kisedek.'  
kogy &serese*  hasd)et, bIztell• a  
szomszéd népeket, &serene a  
Szovttualót, felazatsadltd'k.t,  
1.ghti.IWg.ebb .zon.tatpefaaket,  
Msa.uunkat; hogy as Iftó naas-
“tikk topjad akti udssal, lettek-
kel is bizonyalak hazauaret.ta-
k•l, listernarichusilemmtkat,  
janak a nemzett lüggetlaveág, a  
szabadseb harcosakra, uociailla  
hozónk hi dllampolpdralvi ``  a  
Vargól Szersadásbes  vállait kqr-
Iesrttségelnk példás toljesitóiW,  
a szocialista tabor érdekeinek  
delme'6toé. 

Abel elvtus be•ráde továbbá  
rémében meltatta a hatiratúk  
helvtálüaat, akllt — a tUn fegy-
veres szervekkel etyalttmOkOd-
vs — eredrnéye•en Őrtót hazánk  
határát, majd a haterdr-útterd-
záazlnalt névadatiról mondott  
méltató ararakat,  

— Hasa halottaink egytkr Hor -

talN Pál drmester,akt élcta t adta  
a hardkrt. Meghalt, hogy meg-
akadályozza az ellrnaéget azdrs-
dékóban, uocialtrte hazánk trdnz  
H etl.n.éges uetekrdetében Akták  
lemerték, bWskik lehetnek tell-
tire, 	becsületes 	helytáttdzéra.  
Büszkék vagyunk arra,  hogy a  
most rnegatakuló attöratdaztá-
alj Horváth Pál nevét reazl f ill,  

— A névadó has élete, helyl-
atlása, magatartde kötelez. Kö-
telez benneteket úttörőház méltó  
magatartásra, szorgalmas tana-
/arra, hazánkhoz, a szonaluM  
Magyarorrsághoz való húségre  z 
arra, hogy mindannyian metták  
tegyelek a határár-úttóró névre.  

Ezt követően Abel emedes elv-
ön a eapatzészló jelentőséget  
méltatta- 

- A zászló jetkéy — mondot-
ta 	jelképe as egységnek, ,  
azonosságnak, szoros barin kelte-
lékbe lesi azokat, aklé • zászló  
aM tartornak. A zászló kifejeli  
art as  eszmét és akaratot, ame-
lyet az adományozó képvisel. A  
zdsztóhos vala hasty azonondart  
jelent a haza szeretetével, a háza  
M altamhatárunk arizetére való  
kiarépp<t, a protetdr nemzet-
köziség ezméjéwl, a uocraline  
tábor érdekeinek védeimezésér•el.  
A caapatrdsrü az úttórabecs LLlei  
jelképivé U vélik. De ez • zdszid  
tetteket u követel lakteke Olya'  
tetteket, amelyek néppé. tartal-
masabbi tesz' k Heteteket.  M4 
határarák az Itt jetentevd scl-
Mk, hocdtartosdk ezt varjuk tá- 

H•<vith 9indorné elaanek kötött rrataaot an áttarők caapatsaadsjrrs  

TiíPiiíznnlr tőletek  

Az egész határ-

drség kegyelet-

tel őrzi drága  

emléketeket 1  

c 	hn  !fit h~C /in" ri /1/I/4f1  ' 
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ZÁSZLÓAVATÁS  
MÓRAHALMON  

ütek, hagy példamutatóan,  szor-
galmasan tanuljatok, kiszüljetek  
a jöoőre. Elvárjuk tólatek hogy  
ti ü ugyanúgy diljatok helyi  a 
tanulózban, mini uiüit.k s  
munkában h a hatdrárdk • feyy-  
tares  nolgd4tban. EldrTsk •  
zdsrldhoz ontó húaéget, Is blzunk  
a7ban, bogy mint eddig. úgy •  
lövőben is xeglttek benndskR, s  
klven/tek rfszeteket hazánk ha-  
edrdnak  drzlstbdL 

— E  Mazda-an  as meogydz6der  
jegyiben nAom di  a BM Hatee-  
drség CHadgos Paranrrnokadga  
"rattan  a Hnrdth Pdl hafárdr-  
úteördzdarldalj esapotzds:lonat. Is  
kivet nok • zdnlóalJhoz :srensó  
úttördnerrezeteknek, mi.dea út-  
trirdpnjt.snak jb tomufdst, sok  A-
kart,  eret, egészséget —  rnnodol- 
la hefekséenll Abel ...des Nv-  
tfn.  

Az •.stóbemEd ertN • párt-, a  
társadalmi M iazd..sád1 sans*  
kepviae161 mlagokat kútbitek •  
csapsbAalt1r.. Elsőként Htn+•tA  
Sárrdvrna, • névadó Horvath Pfl  
hwtárór dtmmOrs édestetir4a, kg-
theta fel szalagját  

!Sulin a h.tárór-titt6s3rkgr16-  
• 1J fr>s•dalomtéecla kds.akrsett  
460 úttóró ajkiról  zengett • fopa-  
dalun: .En, • haördr-toAtó-  
_iazldalJ taugt, rAa•sldnk 6s .i ttti-  
r6 tiss.lm el611 fogadom bon  

harArnhoz  Is sluJórtkjsos  mtnden- 
kor hő  !snack Pildatnutatóen ta-
nulok a kopott enegbisalásokal  
te~ len(te.mt HazLn Iwtfr•er•k 6r-  
rEsét eeilter.. Foradorr4 holy  
rrrtltá ltasek • hotfr$r-vttőrd név  
vtxllsere. Tettetmmed szocialista  
Aufmat, • dnlsoad népet  smolt.-  
lase. -  

Az 	tilt+trf& 	f%+dad.lomtétele  
után Ksxndesin Zoltán elvtőn  
rnonrbtt annept kQaöntót  

—  A  men fogadalomtétel roe-
men  b/zonyoaas emlékezetes lesz  
szdmotok+a, kedns pajtisok —  
keulte be.ztdét — Vern ets6soe-  
ha. • knrel egy lira Casson anent,  
await  az sirsnepségen töltötök Ez  
tMplegeses Nagy dRdkipességet  
káveteL De ha jdi értettem,  vi-
al  H sokkal tó6brr edl4tkoot.-  
Usk  sőt,  mar eddig Is  ennél  sok-
141 titbbet tettetek.  91--.mNbta- 
Ink  sst awning  ne. u /anepaé-  
gem elsősorban szó oak  hogy sze-  
reHtek harátokat, aiir{teket, se-  
relóue4et, aeplaket, • szocfaltz-  
must éptt6 néyeket. • Saosjet-  
raga is  pHd.t akartok matat.  
• mag•t•rtdsbmt. • tettekben  
tmepnylitdneld igazi many  h•sajt-  
sdgh.m is • prolet.v Mternaeto-  
a.RZrnaslsa..  

— VaGSbaw, nly.a  kris It  ma-  
garertés ez amNyrdi mtnAen kw-  
rzaR legnagyobb  kóltöl fvós, e- 

amen. • tegktdldbb •lko•k-
stlkbae lettek bftoatl4t, Pion  
*rámakog mu Jeteni • sad: haz.-
unrsst rermeuetez, • kildnkh-
rd korokban neat rnhdig sews. 
cut kdoatslte • hat. correlate •  
hars polgdralt. A m/ népbak  
16rthalrra kllbnö.es bdoelkedlk  
vikaro• kosszakokban, M • sok  
etkset alt aea.aetir.k egyek ley-
szebb korunkra az 11411--#9-es  
Iddasak amikor s magyar nay  
addig  soha nem topaz:malt egy-
rigbe- Is eltőkitüagbes szállt  
tfk,. szab•dsdpdert is jlgpttlen-
sepiart A rraslk nagy miasma  
Corso. 1919 colt, ama.. elé-
delnk, akik kazal .ehánys sit  
vannak kőzlttink, tere a nagy  
tárthalmi fel•dalse valtalkortak,  
hogy Oroszorazdg nevel  mat. •  
ml hetoinkban is új  td+sadatml 
readel epltenek. Esek es • többi  
cagy hazafias as internackmalist•  
tettek arák Időkre minden nean-
zedéknek az igazi hazazzeretetet  
is nemsetkazüeg forrasd üzenek  
Napjainkban a hazaszeretet is in-
ternacionalizmus mast követei a  
felnőttektől is flatsloktdi, molt  
az .törd korokban, m1at a eth.-
rot években, eeetzedekber•  

— A Nand kor kóvetslmMye  
bogy  kl -ki zzemdlyes  maskfj.-
cal, kelyaltdadoal, • csd.d, •  
közáuég Is as ország Mdrs t,Ég-
zett eafeultésekkai etronyle•a,  
bogy hi • haea/so., • azodaNz-
must épeid népek nagy családjá-
hoz A mad felnöoekoó ne tse-
déktól, tócetek, úttdróp.jHaok, •  
hazes ecetet m*.denekeNtz azt  
kóvetele, bogy  jel tamdjatok,  
eredményez teneUssd keszilje-
tek • felnóttko+og, hogy • had.- 
ban, tettekben táü á,. yalhassá- 

s,.6 ss*•Y•ket. A hana•netet ta-
1 ai • ml l  paimalw7k • saessee -
Mctik fopalar. urrf4 ^a1•r-
Iist Jetink ..a Art/a  '.$I d-
páait i• .4, sensat.k 1W bank  
.napatartar hazaalt is • 'soeia-
Ilsta or.Ngok lráne.  Hiülg.. na-
ptsakAős b • rsocsltata ord-
sok, kdre.k • Szoejrrs.ó nepel-
he•, tklkksz • proletár la4sn•-
donatüm.s Nagy  esem'» Pb  
bennankat  

— A ka•asavetet 4 tatrrs-
cbnatlz,.., tettekben meg•yud-
a.d magatsrtaadnak kilóm! .  
szem palddydt adják • haarörök  
akik • Jótelasd katona. smlg la-
tot, aa.aty sz alkotmhq saan  
seri. monies magyar dllampol-
gie szeri kó..siege, • hat.  
,vasa tóink 4. A határőrök, •  
tiszteeek. a batasártüztek .sok,  
akik a maim. állampolgárok  
nagy tdbbeigenél OObb.t b(zony4  
tana! hasaae,etetböi • nap mea-
din órájába.. Ok azok aklé  
helyallárakkal, a hatd, drzfslo-t.  
• határos teaásított szolgdlatak-
kal, aepdnk bikdjanek b{ztonaa-
ganak baztoeltádcal áll nddan as  
fád, ipar hazaszeretet /t interna-
nnnalümv peldetját  mat.ejdk  
rgeu a,s•dai nunk,ak. Eze+t te-
kintink kilón/zen Jö !,-,!szel as  
nagy biezkeseggel a hatter.nkat  
dara Ji•nakea  

— A mi határunk, ezt minden-
kt 561 radio, beke ható/, ami  art 
jelent s,  bogy szomszéd.akbea  
test/hl népe!, a Sinejetunió,  
Csehszlonkly poralma, Jogost-
Idea  nép,-/ élnek. Népink kor-
mdnysnk is az osztrák nép késős  
eróleaitese pydrndlcs6eónek  b/-
sonyt* .tekintetben, hogy a ma-
gyar--oa:Mk hatdr sziszen  J6 
ideje bikehaar M annak ü kelt  
marad... Hogy hard... béka-
hat.r naiades oldalről, es asm  
mold eue g  annak hagy • halár  
órzise, • Ma.rörzsolgdlat tovább-
ra ü áldozatokat karate. A h.-
rardrzds nemz.ti is mernzetk6d  
Igy, mert nyeget haarank egy-
ben • ssociallst• tábor hatni*  
ü kfealt Hogy hatdrank  bike-
haádr, es as  mond c lient re-
sat a .!tóiéit  sadndék.nknek  

bogy  m•gdálak mend«. somas-
aka.. yedb.tk.*átt.l Hogg h.-  
artank ~saran  es • ra alr-  
ast klsd.latak was nsat4k  atl- 
dig  s•grsbb bsJokko•, es ela6-  
aorb•w •snakl kőasóaket6, hoyg  
. at a tuaa Malpas es babe flag  
6.at; /.p•d4  taljrt siksv.N. A  
h•NrMkóasaprk Jrinóte 4ko•ta Is  
d. dttbrd9aJtdsol4 nagy haefaaa  
ea twroacb+.lüs• wlga4lA  
tesztek, amikor seglHtrk a haute.-  
brala ,  neAb  is  álysratoa mu..  
káJ•kbmt A hatM  usenet  4kw- 
rig • hm brla.}ebem  /ldknak 
példát .n.t•t abbe"  hogy Y  
egyvsktia Aatárórdkks( egység-
be Nevus  kásöe nagy sent fela-datokat 

taljeAt hazdak, rotas  
pinq asornssldalnk a 1zoc4lül4  
t/bor békéje  is bsratság• !adra.  

!Combs-sin ehtára • tőveske•ó  
savakkal felest•  be Onnepl Isa-  
szédE<: 

— Ast k{dnom nektek, útt6r6-  
t.ajtdaok legyenek mdltdak  pelda- 
kep.itekhr; • tegnapl  it mr  
hatírórökAőa, akik nana uanak-  
kal, hewn trttelkkal  blsonl(- 
tottak Is nap mint nap bizonyt-
tarsi fogn.k. ►elnőtté  valets legye-
tek H is olynok mint 6k keres-
setek mMdlg, hol Jebel  tdbb.l  
tan. t;u4ítekevt neveldltekert,  
a Aauféet, t szocialista tdbvrert.  
Azt kldnosR vigezzitek teljes  
el/renal  fe ladataitokat, a tanulás-  
bas hjetek el )6 rredmfnyeket  
Az  Iskola• eloépsiae utdn pedig  
doloaastok úgy, hogy rnunkdtok-  
ban es Itetrtekben megtaldijdtok  
az tgast, • nagy, . nep embrrt  
botdogadgot, anal* csak • közös-
sig.  a ham  is • testeM népek, a  
haladás  szolgálata nytijthat di-  
4mpolgdea/nak.  

— Mien a Magyar Nlpkóztár-  
saaag/ El». • murtkd*nemzetkö-  
zlrio Is s  label  

Az •v.tóOntss9alg often  ez  If- 
JO batáróe-úttótők dlszznenetben  
tlaztelereek • vendlydt elbtt  

A nap további részében  gazdag  
kultsirm0aor es lovubemue.t6  
szórakoztatta • veasdépeltet b •  
körr,es doltssótt eate ped1l h•-  
tfrábilt rendestek  

László ka Regős Ldaziój  (Fotók: Movies Cy,  

Dl..l eo • veadlyek elfal  
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A ZÁSZLÓALJ  
ELSŐ  

SZÜLETÉSNAPJA  

24.sz. kép  

1971. május 23-án határ -

őr-úttörőzászlóalj alakult a  
szegedi járásban. Az öttö-
mösi, ásotthalmi, doma-
gzékí, mórahalmi, röszkei,  
gyálaréti, deszkl, újszent-
jvání, tiszaszigeti, mihály-
teleki, szóregi és kübekházi  
szakaszok és századok szer-
veződtek zászlóaljjá. A  
zászlóalj Horváth Pálnak,  
a határőrség hősi halottjá-
nak nevét vette fel.  

Szabó Vilmos zászlóalj-
parancsnok-helyettesnek,  a  
mórahalmi úttörőcsapat ve-
zetőjének és Bakacsi Gézá-
nak, a járási úttörőelnök-
ség tagjának, a zászlóalj  
felügyelőjének egybehang-
zó véleménye, hogy vala-
mennyi alegység teljesíti a  
célkitűzéseket: az úttörők  
nagy lelkesedéssel vesznek  
részt a foglalkozásokon,  
különösen a kispuskalövé-
szeteket, a járőrversenye-
ket, az őrslátogatásokat  
kedvelik.  

Bakacsi Gézáné, a rösz-
kei úttörőcsapat vezetője  
egy évtizede foglalkozik az  
úttörőkkel. Tapasztalatai  
szerint a zászlóalj megala-
kulása óta az úttörőmunka  
tartalmában és szervezett-
ségében minőségi változás  
következett be Röszkén Is  

Ebben a községben való-
ban 06 és eleven kapcso  
lat alakult ki az úttörők  
és a határőrök között. Ber-
kecz József  tizedes, a ha-
tárőrőrs KISZ-titkára vagy  

a KISZ-vezetőség valame-
lyik tagja hetenként tart  
foglalkozást az úttörőknek.  
A gyerekek pedig rendsze-
res látogatói az őrsnek,  
ahol a parancsnok szemé-
lyesen szokta fogadni őket,  
bemutatva a fegyvereket,  
a katonák körletét, a szol-
gálati állatokat.  

A röszkei úttörők nyitott  
szemmel járnak a határon.  
Már a .korábbi években is  
több tiltott határátlépést az  
úttörők akadályoztak meg.  
A közelmúltban pedig a  
Görcsök testvérek, Vince  
és Laci, fogtak el határ-
sértőt. Éppen a teheneket  
hajtották a legelőre, ami-
kor egy szundikáló férfit  
láttak. Vince szemmel tar-
totta az idegent, Laci meg  
elszaladt a határőrjárőrhöz.  
A férfi, Révai Géza, még  
azon  a napon át akart  
szökni a határon. Az úttö-
rők és a határőrök azon-
ban meghiúsították tervét.  

A határőr-úttörőzászlóalj-
nak éves programja van.  
A legkiemelkedőbb rendez-
vényük a zászlóalj elsó  
születésnapjára emlékezte-
tően május 21-én lesz: az  
ásotthalmi erdőben 450 út-
törő és 150 ifjúgárdista a  
határőrökkel együtt egész-
napos rendezvénysorozaton  
vesz részt.  

Gazsó Béla  

(Török Imre  
felvételei)  

A Bőrcsők testvérek: Vince és Laci  
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Pajtásak és határőrös  
Tízéves az úttűrő-határőrzászlcíal j  

Kitantetett  
úttörő-zászlóalj  

Ezerkilencszázhetvenegy  
május 23-án a szegedi járá-
si határőr úttörő 7-L.7lóalj 
— a határőr hős — Horváth  
Pál nevét vette fel. Az ün-
nepségnek akkor is Móra_  
halom adott otthont. mint 
most vasárnap, a 10 éves 
megemlékezésnek. Kilenc 
község úttörő gárda határőr  
szakalegységei jöttek el a  
találkozóra, 	hogy 	együtt  
örüljenek a kitüntetésnek. 
A zászlóalj a .,Haza Szolgá-
latáért. Érdemérem" arany  
fokozata kitüntetést kapta,  
melyet dr. Ábel László ve-
zérőrnagy tűzött a csapat-
zászlóra a „Kiváló Határőr"  
jelvény mellé, amely öt éve 
ékesíti a csapatzászlót. 

Vasárnap már jóval 10  
óra előtt száz számra gyüle-
keztek felnőttek, gyerekek a 
mórahalmi piactéren. hogy 
tanúi legyenek a jelentős 
eseménynek. A zászlódíszbe 
öltözött község jó házigazdá-
nak bizonyult. jó szervezés 
és színes program várta az 
érkezőket Az ünnepi gyű- 
lést Mu rányi Ggörgy ta- 
nácselnök nyitotta meg, kö- 
szöntve a résztvevőket Az  
ünnepségen ott volt Nagy  
László. az MSZMP Csongrád 
megyei bizottsága képvise- 
letében. dr. Somogyi Ferenc.  
az MSZMP szegedi járási 
biióttságának elsó titkára, 
Fodoí+ i teán, a szegedi já- 
rást—trtvatal elnöke. 	dr. 
.4 bel— Laszló vezérőrnagy. 
Vasmanszki Károly, a kis- 
kunhalasi 	határórkerület 
parancsnoka, valamint a já- 
rás határór'kóiségeinek párt-. 
állami és gazdasági vezetői. 

Az ünnepi gyűlésen Ba-
kacsi Géza — a zászlóalj 
parancsnoka — méltatta a  
tízéves tevékenységet a ha-
zafias, honvlpont nevelés. 
ben. az  ' ttórámozgalmi 
munka és a  közösségi szel-
ion  fejlesztésében eléect  

eredményeket. A csapat-
zászlóra emlékszalagot kö-
töttek a járási pártbizottság 
és hivatal. a járási KISZ-
bizottság és úttörőelnökség, 
a határőrség, a mórahalmi 
nagyközségi tanács és párt-
bizottság képviselő i.  

Ezt követően Elismerések,  
jutalmak átadására került 
sor. A zászlóalj irányításá- 
ban tani:sitott 	kiemelkedő 
munkájuk 	elismeréseként 
Bakacsi Géza 	zászlóaljpa- 
rancsnok és Dants László  
mórahalmi iskolaigazgató 
pénz.-  és tárgyjutalomban 
részesült „Kiváló Határőr"  
jelvényt és pénzjutalmat 
kapott Kovács Piroska. a  
mórahalmi, Kiss Sándorné,  
az ásotthalmi úttörőcsapat 
vezetője. Párkányi Gyula, a  
mihályteleki iskola tanára, 
a mórahalmi. a deszki es a 
röszkei úttörő-gárda határőr  
szakasz Határőr emlékpla-
kettet kapott és pénzjuta-
lomban részesült Deszkről 
Kristó Imréné, Tiszasziget-
ról Farkas János, Kübek-
házáról Dongó Imre, ü j-
szentivánról Szűcs Lajosné.  
Szegedről dr. Baltási  Bélá-
ré, Röszkéről Sára Endrévé,  
a tiszaszigeti és a miháti-te-
leki úttörő gárda határőr  
szakasz. 

Négy úttörő 
ór szakasz — az újszentivá- 
ni, az ásotthalmi. a röszkei. 
a kübekházi — kapott okle-
velet és tárgyjutalmat 

Nagy érdeklődés kísérte a 
BM Határőrség központi ze- 
nekarának műsorát A szí- 
nes műsort Tamási Eszter  
konferálása tette emlékeze- 
tesebbé. Nagy sikerük volt a 
kiskunhalasi határár lova- 
soknak, műsorukban csikós- 
bemutató es különböző lo-
vasszámok sze repeltek. Dél-
utan sportprogram. filmve-
títés szórakoztatott Este 
határár bált tartottak.  

Horváth Zoltán  

gárda határ- 

Délmagyarország, 1981. május 26 
 

Délmauprország,1981. február lo  

• szegedi járó területén  
túködo határon órsok az  
ltalancs iskolákkal mar  
özvetleniil az ellenfor:a-
alom utáni években jó  
ipcsolatokat építettei ki.  
vente egy-két alkalommal  
z orsök tiszti allornársya  
elkere:;te az iskolatat, ta-
r-lwztatöt tartottak a ha-
d-őrizet szükségszerűség  
ul es jelentoségeroL Uttö-
vayatáson az avatótiszti 
évék: Zyseáet is  
~z altalános iskolai tanulok 
vefite egy alkalommal meg-
,itogatjak az órsöt és rövid  
nősort adtak a katonáknak. 

kapcsolatban azonban ta-
'daztalható volt az egysé-
tcs irányítás es a szervezett-
,eg hiánya. 

-:zen a helyzeten változta_ 
:,tt a zászlóalj meg,iaku-
.:isa és ezzel együttesen meg-
'eremtódótt az egységes irá-
yitás is. Bár konkrét ta-
.asztalatok a záezlóalj szer-

..ezésének időszakában még 
:em álltak rendelkezesre, 
1° a cél mégis világos ás 
egységes volt. 

A zászlóalj életrehívásá-
nak fontónságát a járási  út-
túróelnökség es  a hataror-
kerület egyformán erez'..e. 
1469-ben elgondolások szü-
lettek a zászlóalj rnee5zer-
1 Izésére esi avatására. 1970-

t i az úttöró-határőrszaka-
szok tevékenységében nagy-
tokú intenzitás volt tapasz-
talható és a munka eredmé-
nyeképpen 1971. május 23-
án Mórahalmon megalakult 
R Horváth Pál Uttörő Ha-
t::rőr Zászlúalj, amely a  
szegedi járásban működő 
: gyík örs hősi halottjának 
nevét vette feL  

Az Úttörő Hatarór Zász-
lóalj avatásán ott volt a  
névadó édesanyja, aki első-
nek kötötte tel a  szalagot  a  
batárőrsé; Országos Pa-
rancsnoksága által adomá-
nyozott zu zlóra. A zászlót 
az avatóünnepség óta, min-
den évben a legjobb mun-
2át végző úttöróhatárór-
szakase őrzi. Az úttörőegy-
ség minden évben abban a  
körzetben tartja a szemlét, 
ahol a hős határőr életét  
vesztette.  

Az úttörő-határőr szaka-
szok kiképzése 1971-től egy-
séges kiképzési terv alapján  
történik. A gyermekek hon-
védelmi képzését jöl fel-
készült határőrök végzik. A  
szervezett kiképzés ered-
ményeként szorosabbá vált  
a kapcsolat az iskolák és a  
határőrség között. A pajtá-
sok a gyakorlatban is nagy-
szerűen hasznosították a fog-
lalkozásokon tanultakat. 
Több esetben konkrét se-
gítséget nyújtottak idegen,  

gyanús személyek felkuta-
tásában, körözött bűnözök,  
hutársértók elfogásában. 

Nagy élményt jelent az út-
törők részére az évenként  
megrendezett szemle, ami-
kor bemutathatják feL'té-
szültségüket, szaktudásukat. 
A szemle olyan mozgósító 
erő, amely a pajtások fi-
gyelmét ráirányítja a ki-
képzési feladatok fegyelme-
zett és pontos végrehajtásá-
ra Az évenként szervezett 
szemle segíti a nagyobb kö-
zösségben való gondolkodás  
fejlődését, a közösségi fe-
lelósség kialakítását. Lehe-
tőséget biztosit az úttörő-
határőrök, parancsnokok és  
oktatók közötti szocialista vi-
szony formálására. 

A kiképzéshez, a szemlék 
és  versenyek  lebonyolításá-
hoz az  Úttörő Gárda határ-
őr-alegységek megkapják a 
szükséges szakmai és tech-
nikai segítséget. Az itt szer-
zett elismerések, dicséretek 
vagy kittintetések nagy ösz-
tönzést adnak a további 
munkához. Élményt és von-
zódást jelent az úttörők szá-
mára az is, hogy a határőr-
őrsön látogatást tehetnek. 

Az általános iskolai tanul-
mányokat befejező úttörő-
határőrök egy része az Ifjú 
Gárda határőr-szakkörben  
folytatja a honvédelmi is-
meretszerzést. Ez bizonyít-
ja a honvédelmi nevelő-
munka hatékonyságát és biz-
tosítja a folytonosságot. 

Az úttörő-határőr zászlóalj 
alegységeinél. maid az Ifjú 
Gárda határőr-szakkörökben 
dolgozó és onnét bevonuló  
fiatalok az elmúlt években 
jól megállták a helyüket ka-
tonáéknál, s közülük sokan  
tiszthelyettesi rendfokozattal, 
többszörös Kiváló vagy Egy-
ség Élenjáró katona cím-
mel szereltek le. 

A honvédelmi nevelésben 
elért sikerek, a zászlóalj al-
egységeinél, elsósorban a 
határőr őrsök önzetlen se-
gítőinek és a pedagógusok 
áldozatos munkájának kö-
szönhetők. 

A Horváth Pál úttörő gár-
da határőr zászlóalj tízéves, 
egésztevékenységét tehát a  
tervszerül munka, az egysé-
ges irányítás és kiképzés jel-
lemzi. A zászlóalt eredmé-
nyes munkáját a Haza Szol-
gálatáért Erdemérem arany  
fokozatával jutalmazta a 
belügyminiszter. A kitűnte-
tést Bakacsi Géza zászlóalj-
parancsnok, a röszkei álta-
lános iskola igazgatója, a 
belügyi munka Önkéntes se-
gítelnek II. országos érte-
kezletén vette át.  

Gazsó Béla  
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Bakacei Giza  Unnnepi beszéde  

Iajtásokt  

Kedves Elvtársnők, kedves Elvtársak!  

1971.  május 23-á,n itt ir',óraiaimon 450 uttöró ajkáról zengett a  

f'o„od..,1cc, ^11h 	 a Retard:*  záez16a1  j tagj3, wisz1ónk is  urttörótáarL  

sain► előtt fogadom, ha:::y hca,zár:lioz is zászlónkhoz mindig lltf leszek.  

Atldsautatóan tanulok, e kapott negbizatáaok*t tel  jpites, Har.,á :2  

hatásainak őrzését segáte Fogadom, ho gy  nilt6 lessek a határőr   

uttarő nEv viselősére. TEtteirrmel szooialista  hasimat, a do1;,~o:,6  

népet ezoldtlom.n  

Azóta lo év telt el, ezért a mai napen visswapillaatm* •  

megtett *trot. Szeged lards  kt3zségeineic 	 Us•  

Oil el. Dzen kősségekben W8 diva  végzik foetal;  i feleldslidOel jee  

munkájukat. Lehet forgó nyit, hatalmas h6,  Ojai jsl NgY nappal,hét-  

köznap vegy legdomap, vigerani kell a nem is veszélytelen kiildetést,  

őrizni  kell a &rt  .  M a munka békében is harci feladat.  A  lakosság  

€o a )11/iMIM% gaNM Ire*Mlatban é1. A szocializmus épitése és  

trCadeUM 44.04.41  Diai  feladat is  teMókenység. A h asLt igazin  

tlMeeui sairtt MO  rMiOan lakd népet szeretni, minden erável a nép  

be2issil/Iltra 	A oselekvís egyik  alapvető feltétele  

a felloallaéa. • isMialista hamiflsi,g kialakitisábau legnagyobb  

ktitóerót az élmények jelentik. Set biztositotta az uttiiró hatá.rőr ►-  

zőszlóal jban végzett honvédelmi  nevelőmunka. Az  utti3r8 határőr  

szakaszók kiképzése a eászlóal j megelakulLsa dta / egyakles terv,  

program  alapján / t  t3s'Eénik. Ezek végrehajtásit, a gyermekek oktatfsLt  

.. kópaésit a hivatásos  is  a j61 folkéazillt eorillomtuiyú katonák v+6g•.  

zik. 	jelentenek a romantikus, játékos foglalkozások,  melyet  



— 17=  • 

a paAáeok  samara UAW**  

Szorosabbá váit • bmposoiM ar iiltaták# #kaistheig kőzottt.  

A pajtisNc gralc,orlatbael btssaarltatták be a fagliftssibm taludl+Ntat .  

lasssssaobt  feladat  lat, lac  a mindangpla ►xttbrő  twMi11► 

mellett a határőröknek basznos segitői lettek. A pajtásOk srasi>w►  

tik a hatiróriLet s>ziik.ségess6git, a határőrsig feladatit,  AO ter  
válnak cselekvő haRativi, ha segit  ik is a munaddifte lab arat.  
ben konkrét segitsiget a,yá jtottek a hetáreért8ls eltogisiban. ♦  

határőrök =t=e,̂becstilése és sseretete 618 és való. lmaerjUk b®csiil.e.  

tee, férfias helytillásakst a határ 6214441 en 6s üafeláldozó se-  

gitsic;titet, amelyet ha kell a laloossigaak nyújtaulak.  

Me~;~erttik a révaádi hőst, 8orvith Atit*  414 .10001 bilaft.•  

gel ezolgAlta ős érte óletét áldozta. 1ti, mi7rii111yrlat silt#Nt abb.  

7laalt 1aw1 a7iwiilkkaz. A  hősi helstálllis ktlteles. Melee  beantia•  

í71A' M 	siltó becsiiletes magetartásra, ss4rl;e►lmss tam.  

111004 r lilisdMs, a Szocial ista Magyatore:a8►ghoz való Ynisé„hez.  

Aa jtMNd Az  őves kiképzési tery zás+á jakin;t megreade~ziik a  

Járőrversea7!►t. Itt btielrit játeic be á.11áioipessigete+ket ős viz~,-áz-  

tok abb61, Amar eatiLtftettibik el a batás4őriLeti ismereteket. A  

verseny  8;llates 0.140 11000pia A,Y ale  Grséere azt a >rászl6t,  

samilla a ziallalkleJ cusaliateaadatike! • !a1>ülainaisztérium HecLárórreió"  

©s+17tdel+r1 Pi~t•wi1t11iasidia ailmi7Y/srtt •  

E ziszlóról tudjuk, hip ez jelkép. Jelképe az egységmeit, az  

asmaaoeságnak, szoros barátii kiit e lékbe ftt$i azokat, akik a zászló  

ali 

 

tartoznak. A  zászló kifejezi azt az  eszmét és eicasatot,amelyet  

az adomAriyoa.á képvisel. A zászlúlol; való hilség azonosulást jelest  

a hasa szeretetével, a haza és államhatásunk őrizetélt liittb Ws►  

sét;ge2, a proletár  nemrcetköziséu eszméjével, a szociallNa iiMf  

érdskeinek védelmezésében.  
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AS cltalános iskolai tanulmányokat bete jssá pa jtasaiaá! az  

Ifjú tlisda feli irdnyritottulc. bz hiQonyit  ja a nevel&nunka hstékony-  

sáolt is biztosit  ja a iolyeE:,atot.  

A kaielMi3am  1aii felkówzitér eredminyeioint több fiatal  

aszal tai9szkilkedhet , k ier  a határőrséghez iiröcrznel vonul be, hiazeti  

utt tirőko xé.ban közvetlen 	 került a bMeambsiw{el.  

A be.onulö fiat aljai* i tatárőrsigail jó1 adogiSik helyíi-  

ket. 	olyau pajtáounk is, ski elórte a leinsgesalb  ~~M1Me11aL 

rendfokozatot és mindazt a kitilntet6 oiMts IS* 	tilleai  ~• 

kaphat. A nevelőnunkfins eredmérjei évrál,•.ieli! ail'ObiiMce L  ama ►  
Pal 'tltt ciró Iiatáarőr 7fioal.óal j szemilyi áilo:n+ltva a 	 sosstN•►  

ben, a hatds$rilet se,3i%tsb,_fivcl kifejtett kierc:ellteis atillatija si ft  

ismerisiill 1975-::en  Kiváld 'rlatg,rós " raunkáirt kitüstetist ipa,pett  

a BsRirt3sei;r Ovsz43os  ParemenokskOtl.  

íi,;7,7 órzem, bogy ezen aliments mó; odwad6bb, lelkesebb  mishit  

eredr.:~nyezett.  

1916. satfia*slr ig.én j+tarieunk 25 köe:3é,'w6besx a 7o honvédelmi  

sssibii*ii Matey 	utttir6 kérte fal.vdtelét ea Uttbr6gisdiba.  

iidig is volt* Siedb bonvfidelmi slapegységek, de minion smack  

jpNgIlli■aa1 , 	tilwrilNS q blatilaftsisiessaten v6-  

400106111014Lt. Zrs a titzelt6k, kösiilMiid! 11•60009 	 1őv~('i-.  

MOP pMllesók, sidiósok, smészségénik és 	eltérően  

10111NIt.  

ale  easiges M $.114061114 sallirs a kiképEóa t  mart  

i.144100144; West  vow as  dltakdrs honvédelmi képzésben is pluse..  

megOammt*  a  ssOft 1i6ilksio/igete  

~~~ similessek Mai a  NW*  silam16a1  j által  mar  kipróbált 6r•y  
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j61 bevdlt honv+édelni napott W  Eai3tt a gárda " jelszÓvals itt  

adnak sedmot az alegyak,ek a kikípziei feladatokr61. A azemle  

olyan mozgositá era, away  a pa  jtásek figyelmét xá.9.rEnyit ja a kii.  

képLési feladatok tett  de panto*  1t,'libijtilstrar  

Kövekszik a 	emery  feleld 411.10.11111 3M,M  i  

hoasvádel mi 	render/1W IMO/  

ben  való i~:;-andolkoiis teAbciósét, 	 Molgairig kflAlaiti.  

tá[sát. 

LeiurthOlgoll WAWA as  Úttörőa helftdtdvc, klitclsitiiliA twlltiér!!c,  

titwoltók, e/íssMslrMse tasieilerils is titiieok, jos+1ftsemMiMt it ok.  

tatAk ktizötti st.ocialie►ta venom tosrattáeáse. A  sikerek, az  *red-  

Woe*  bizakoc36vá teesik a  ktbztlssiget, az tJtt6s+6 Gárda cgyeé : ;eiben  

re,td erőt.  

A hatLsirtsiti munkának nagy hagyamdöya van  Szeged  jár+dsb an.  

A ktizt3o fell* i !'Mi Ossso a lltlssesdgtrt a bgagyeAfta1, az idíglabor►  

kert a tiatalekkal. • 110011111m!"ik feétele$nek bllMdisR. Kiítelesák  it 

hatLs+ősdioet a keMMisrtM,s SHIN iss,ytállásra, a lMiimkrisst pfl•  

Ma e:? 1iliiitra. it jdielgskst a basa vfisialrisb i1ir11Mr &  

sai* b#sftarsisol OsolMre. S'at aegit  i teltslN WheMftwite lab*  

Digs is  aMst ilöis a batás+őrizetbeu a  eegi.tsiget nyújt a 61111011dllí►  

zetile$, imam neveli  as it  jú neszed8ket, bogy szereel! klsdjltt,  

tisztelje a  ssosselid a6peket, bizoayitva itxte:saaei,maliaoruuRUmkat.  

E eegitds eliamae+ise as, hogy  as itt idvő utt örák valamennyien  

Ifatirőr, illette =ivdl6 Hs}tárőr-kih+síg  latba. 

liumldioktn6l igy szólt az NSW. Rá2. Kcmgresssusa  s " A Maaar  

idpictiztftsastg fegyveres erői éa testiiletei e dolgozd tbme,ekae  

saseictwa megbizhat6an v€de2rnezik nbgUnk b6k6 jit 69 ezocial.í.ata viv..  
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WOWs  Nita  a bizalomra is a m~,~i:ecsűl66re.K  

11411essei *oak bizalma ős támo;•atAi.a, a kiizü;;yek 	is.  

dobililla H felrldeefts, a szocialista daaxakrácia orsaötlise bril-  
WWI sag a beltiai oeilvek bökdsateo segitóinek szervezett murkd jslan  

As.  
As  MseisAeJpic ds a sikerek riszeooi azok a pedagógusok, akik  

100e41sp*11 seci.teatték e c:unket.  Me asst irte• »ftia+Mssikjit • klis•  

sArik pLrt, te:rntosi ős tdmegasr,ervesaeteinek tdmogatáaLt•  

)tMlaaMnreRtei tMSbeBunk továbbit litsesöalon ds ásottMade MOB  

Mi/is•ic, aka  a uesmissvtnyeinkea a hLsigsBda ssereptt  eiils`ttil~. 

ascesKs ►Ltel goad,alussic a:.dazl6al  j volt te<; jaisa,  as e111M,  N1i1t 

o.plaleqlMa óta t eös voltak, hisz az 8 n:nxnTol juk ős a€kerilk is  Mime  

van  as esredraéryeakben.  

=őszöYaetet k.17í afg mondanank a isatárőrndo hivs+tás:a  is sorr-  

t1leoRa~ tagjainak, akik szeretettel ős lelkeesatosel foglelkoz-  

talc as  ifjú hmoisileMri ft 11Ms •ikeOlink kavicsai voltak.  
II  ltatslrt ellusgaislon a zdszlóa]l jtslik a  HAZA S1iOLGÁLATEET  

lismigIMA iME MINNO MOa asig • lbillipia3atiter álvtAiarst3l  

19iisirs  

i 

 

as eisssetM  MN* 9! Meek  ihiliadie MD' a j6-  
vibes is pilillwriat0an fi OimIgal•sesd tesdisSeN bilelaieMic  a. 

~iMet. IIvirjut 
 

Meta.  MMr  ti UMW* WOO* belyt a tanu-  

jieleae sint a bMtitilk • ftp►v.rwr M0141110baa, vagy ezorgal,-  

sM INII1ett ek a sriildIese  

SW WOW*  • ers7l.6a1 jhoe tartozó utt er8saerve:,c: t eknek,  

Weft  uttör6pajttf,>tsqc ji taauláat, sok sikert, erőt, e(lőrezségeti  
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1./ Ilévadők. bbetk  

Tiz évvel esetlőtt az e].Ncu16 'Wirer  ZfLsmláal  j llorváth Af1  

l=tá=vr hóe nevát veriM tet• Sir  előtte íc+ Y  de fálsdrrt ettől az 

időtől kezdve ifjú ~WM  k~44 losresrtéic Wraith Ail  

airaáL~t tletút j&t. 	«► ea..  Wei  FcslkIRattdk kieE,ryeflk  

kord141 kssi6driMn éie'taM[ minima linysgee 1011Mstumit• á ,ffeltkek  

pále+slEáptXISlic tilcixntik• !s 4;. •41111101.Kjil11ailllids te►rtalai v Sst—  

kozású, hisses Be►zuLth 1111  sew Oft as 	lidai► '+irlsia  !p 

vidsleibeo telt el áe ást AO% AMU  a mhiceic sometral NW*  
111144111Mt e=*áetiRie  Meld.  tltisastMNit peon  n® n61k111öei  as. 

tseMlri alageiost time Illems111410d, !M/Metüt er, his%beg  üosvatta  

#ltárőr hősi halite  M iriivi,iM *lett 1oM i/itil kerstkesebt  

be. / aI:ekiivd helyett tadoldell M11ák1.et%• i  OPUS  it ii  414.144ft  

Ands  mellett encicöloei tuUajt'1+ssilsoi is vwlNri ietták M WMá  

avatták a lelőtt ir,stitdst.  
U.}ú itatir3reidc píldNcfpválaeettáeábaa a &23nlde áótköeaapok  

~ meastais Mori  So aegjetaikk• 	Nato mop  
AiMM~Ii~IMk 2o ável 41100.614" 	 OWNS 10401106  

% eMRllpclvtJ. A sig! MOO  killit ax ait is*  ketteis amok  ále •.  

ban.  • tse me4tl.apitiói kilitiltt fit Say  111110oú tortoises net*, mos.  

galai ember  volt s  L ifferitiMc etzerafben életük N amlti1uk ásták,  

mfg ha álettözt6netille. WW1 ma már r*<eeénd. vki sass**  ill$ratc  

ártalk is.  
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Kézimunka 	  
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évben mulasztott: 	féltapot; 
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Számolás és mérés  	
fritzr344r, 
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......... 

tanitó. 
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.,dads es ulunese. ailasa  
boqislk zc•al. Iakohelye  

Az eltilt  

hizas'lreenak 	 szuleinck  
c.lidi és utóneve 	 csalidi és utóneve  . allesa 	eletkora  

A halal  

44.,t. .13  
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~ 

Ac elóalltozJa  
helye. ha az elha-  
Iltorls nem az el-  

halt lakesen  
lLrtenl  
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Halotti anyakönyvi kivonat  

Vin  

köz 

71Zt/q9 f  9  ot .GV 

Biton}•itom, hog y ez a ki‘onat a  

~ 
/  t✓  

~ (+ ( 	 ,  

'  ► lc`iw( /44, Xc  
J 

l ~v~~ rRrirl J. 
~ 	 yV  
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CIIRY.  K i v o n a  t.  
1:1aI.aa•alna, 	 ■ati Iw.sasara  

i••••••■ sa.aac 17. 	 ■•a•ok mars Is  

F;  i  v o  n a t.  
• 

az 194;.évi 5 s zámu állományparancsból.  

•a 1- j a neve.  
Rend-  

fok.  

torv .th 	ht.  
/:Incze TloZa:/ 	örn.  

A 
 

ivor-lt hj.telc s !  

12atnial• ,l 
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_, sst: nyilvunit.:s  

1926. 1949.  
V.15.  

k. dCiv c oo_  
1  

Hosi halár  halt z. ,~ . 

határon azolreLlattt:lic.:it  
ben.  

5/523.-194cí, z. 11r,c:;.  

éve. időpontja.  
év ohó.nav.  

A vál t 
 

O  ? L■ i  

4''  c II  



YetiWith c(Adii  őrm. 

1926 - f949. 

Redd &WI  ‚&z& azert, and mind-
annqiunfr areinara a 4szenteS8 - a 
fiasco:rt. Sofia nem meg a ne-
iiirsipek We, a fete:data viiirdirbiteLa-
&In 0144,1 Su/4má uteteef eleAfane;- 
.0440 az erafet gegyie4 
€óa €34 .14 *Main! dir 

-7644v4IA „94, 

29.sz. kép 
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Szilvdal. Perim t Határór Matt  rtrilikellt 	i3 a.tiriieíg  politidc~f 
osspatfónUceig. 	:F %  

• *SA  helyett t  emetEs  w 

Arnow  bemittt  bow  lIrtöltse tényle~,*es IrMdNi SIOSI1MM•  

smiarelii ,btk[jLt haf.2rta  otthak 1010141060w4  

aissMlat hatiiilM1lib•4101z14al j kelebiai MOO 01141.4041 be*  
lisollebtit Sib;Ma ltilplirMM#t bperr, ssdolgí3seiblert iMafrMt  hip  
8111.81t• 	 ysammmirrMoi aretsLr$ilk essmttik  ~► 

~i tamissstiirt , bajtArssss 	 iletitet  

je3eesticesett herd  !'Irledst7a►e  s a lepmbeiebb körQladheraic kiaött  

ia biissa asaillta a helyit.  

Igy volt esd 1949. oa jus 7—én is ,  &Alsor psiig  aft  ott  

lapult a zsebébe1 	enc;vdélyeaett kit  hét ssrMirig. Z~iticiEv6rE, 

a saga  eekfivó jéro kérte de  kapta e. sarMisi/Me lby terwestike  

~•Q;~I Qv hét mava ,  szanlaton tart ják nag  t imaimpoolft+ lRts►  

tg.lacuil boldoe j volt,  amit nem titkolt  icsil6110**11/1a1 e36tt eau.  

— 

 

Myatt, de olyan boldog vaaok ,  hogr MiMiM lehetne  veleta  fbgatni  •. 

veregette siesg 	 aikiabemi smolAla.tte, késziilódtok.  

— 	elhiamin  — mondta . ^ ~ Ileooel ódve. — Liz  ,3b k iadtio lakoalalor ,  

a...̂ tfa a n4rs,é jssaloa. tla ha].locY.... — Lien. már, te 	a  haeadxa  

mer; a  nőkre  gondolas  — csapta  melee  /alikaftwit t  rdfáson , nort  

nem hatle,*ssdatt as ivádisért. —  

assMat  in nest osalóáot alapitokt  ssjst  WAN*  • **Ma ki  

Unlit*  — WWI  hov.  j6formán ape►t  soya anal 	 fel?  

• subgassia aevelt 12 ivee korosig. WAY  Wilt 	 ma lb  
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vela, 	 vett , a Ez8ta mom ambe merga szeretem  

wean.  islted c. it ? & 6rt l3aiil*.  

— ~ctem lit 4, De ,aoncl, a eindint, ves,a a kis.idee Mlipteted jobtaa?  

imenj r~.,~r, te eicör• l;fe► 1460 ilyent 	Ne i ♦ ,r,ettet  

Mayon  szeretem• New  11bl1ist... Eisen *Ws  srt • 	SIt  

nevettek, a ~ .fve.l falUoiMtitdc, 3e3asAfoatta M e1t.1111116# ►.  

Este  lo 6mkor ktsitiic  mega 114101164i• lispig1 ibldvilá..  

groe, kellemes é jea1M 1rMti• is  osriíalitázt alike  1111mMrtt  !We-

lemma  haladtak elare• Illerslithsek M el  j  r3v erxk3 kellemes meek  Wane  

is kiszállt a fejéből, 	 feladat 9.6111  

az éber aaologiastsA Iio111notl1Zt. aim  a ;AtLainabasaM wassis es  
ütóbbt 	aMMIIsMMMilöle a bitássirtásek, a aorstpMM ►  

*Morn  Mseellieysre is sow keerRtt.  

Bs  asp*  aikEltt hEaafteak j8 néhány vonatkozási paeita r , stalker  

h3rte#lrlt assrAst tssleltek az előttük húzódő Merge  aaMtMtto As  

elől 	ismoith hirtelen lekapta villáról a isiglibílyL is  1i im  

easel  egy !ra et k ie; Mlledesloisyri sse®nal köveetts ptáagjet. —  Gyere  

- Watt  illodeb 	 SW  e»ak, ott a tiMcrak misatitt  

gala NM'  • 	* /*1141111wr !i a salute  ~1 i v1li~► 

WO*  iMtMt rM41114iiwil 	OW* MAO  vett& lei.  
wits Iteellj area AIWA , in 11ilbva141, iMteliteat sow limb  •aMita  

~rM~Miwr1• 

A  hstásierí ebltalltxlt.ak. 1lesztejlenűl lépkedtek iós kis keni,ii.ővel köea••  

relbsióte a cserjéat• Sainte  eaezeu°re érkeztek a beakrok mtie6, ahol  

birds,  Gasxaycadtmi lopakodó fórtit pillantottak m eg.  

.• Kraucket fel! — kiáltott rájuk Horváth, H enumakyos prvaicáját fey.  

tyregetően fogta as emüereiere• Azok rno~,rettee,stek a ví►ratlean  tsl~- 
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oolleft111 	 pr3bdltalc, áe a  MAI*  mtletltt 8eedezioirwi  

foam*  meredt sé, 	11/1118 	111110111. MM►siya a kezüket.  

•• iti, a bokort61, a 	 jogoiessat lel jyk~.lit'r.« L  rat3t~t 

musk  kell etlerrili. de szótlanul comilabooloolbek•  

- l budjt koseket eleret - cetcttoau iaedt 	 NMI 11111111  

Motlitah  

ioi Oho air tudta a kMe1104011l. F.gymds után vissiip1a ' 

aWs  férfi ruüd►satd:t, 	 biztoeitott.   

Ile/ Ma a aass+tiak4 - klfrdez  te,  amikor Aposillt aa 1;tvi•s,;4-  

11a/Mial, nowt 
 

	

ass  talelt náluk ee,urnit .- As  aos 	 ke-  

sraarc f j  j41 itt a hetár+on? - kiáltdtt rájuk Hoí^vittb. - 01Isátr6l  

jlitttink, ho Y nlealátpsuiruk 4 2bmptin lakó rokonainkab .. viLweeolt  

e.e előbbi térti. .. "NM  a1gyezek! Igon. MO imam* a iiALT  

r^tnt t falubia. %s stNic a aIkeMIdas sswuat#blc voila  ~t#... 

-  Fb1á31ani t  

As  eiberek feleiheliilidt* %,Yvis !v  körEil.idc lehettek de  e14,303  

a~tt pasaNii ria volt rajtuk. - óntik határedstőet kilvettdc  

elt 40 MO*  hatd4resottati 11.l4th. — lairt tlnatet  ae 

őreire :  i1►ja ott tlala is*  as  tialcat• i► solkito*svog1r tdr,►edlrt  

ki,sd:relnetc eee , a lelpilikot áaez.tal jWc. hrtettat -  Értettük  •. 

~1Mault+Lk kórueban.   . 

•~ 

 

Mats  aüMa►t ,. loomMil1ta .Iliewilikk to Woo  osossat_  mow  

eurdrat liatlteleltalt. tolaya glH.d• 3016111111.1  
MI1I~t as degillM 11.6011xtac ialifte )#betett. Az  iriaptil  

asgbesNlis MUM 1! WNW  bollikdo WM*  a t/lllMti  A  too0061  

lstesstNt kalireNit N dk000. AM t 	111tllc a  határal:takat.  



ar a taara kib:eléban jtflllre aisi1Ne a 	WINS  111tdsvaaMl  

ltib~i o3islin ikg,yvor d Wait  Mjd ADpisIAsloggsgoR•   

Wan  kiesett a *we Os for**  MAiM at a igiAlt*  

11411141/006 •  Norm  eaili Walt a basaot•s !Sr.  is 1,;y ,  

.iliertltw► ir tt•s4iit krtMta, War  vias3aaassa a Met. A Jobb  

bMM osagaa ass UM*  sapeatlaaat.  
a soft sasos arMriblih►  it MAI MOO  ii.slas ma. a Maim  
NW  yad i ; yil)lllial:ok alatt  ate* M taN11111.Mi,  ~ibao. 

illaissidnii sIs  fei aen  oswISSt. MyYse eidttrál eíwMt ostb`.  
N/Mít baumnia. title a.*  Ititta illisiamt, ma air salsa  

* as irénibana 	iR.dth laásbelit• iisialdm ►i ttil®r®t earStrOs  

esa sem kiadva**, ka67 *ism  .egiloyiro sisman• 102sssva 111.16  

sl as  ire*  nyej#oita liel..itoel M asst  ai tam*  bllg a tilbMlkstat  
jel.ab.s !1 asebats.t blisswr•  

$ jfá1 	ita lehetett, amikee 	 11.011104-  
eaa. =Jeri .!i abreabt a bsloss#tta• íMpiiM!/R a tweet  is a  

litAllemak >r/1~► w.a.tt • Asada  llrlfeaastiir a via.  

splrlirh Is 	fwtsrrMrsl aMllett ,. Aral  tAvolabb  a 

1iMiio w~ • trim  tiliibigiw1► 1i/IrllMslci  NO saxes  
ammo,  i/,INelrvtt ve10K liebsbalijl~si tondo A  billibibik  
mom  sajOalada• Tiss 	lryielik a ftix Mt e teat ott volt  
Iies ith !Ki &Molari  *Salk •  t.sriSibil nit  adse  is  s.tiitpst#  
a ti:.  
♦ pliM*  has.edik tspbón ldttek a met,sebad3lt fiatal t,axtásCrt  

411, 1tilaustottac• A  f.erwcrőn kivtil olvettBl: tioazea  iratait, ~6t p  

aladei6t • Omsk a j  emrairii jót Ivk7tdk. Dojo  next v6rva  

vat,  is  veer  a.n iittac, vagy  nee  kellett a vórrel áztatott  s:rar~ 
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a ai,lbeseiaNc. 	tóldrliik e1 a kitbss:tott ba#irőat  t  hog: aslksolt  

tettflare as iesltl j#r tiny.  
Fig natal,  beaijibMt M1 haiisiir tlalrit altattik ki •rrsi  

e rablierilkrsotc, 	elftgott batireppti timaikit  a~~1Mlr. 

Biervglh Pal  határőrs  aki ailidave bx°i ja lagf,ixa iut $ az életnek e  

aki War  mLeaiyp aeaíbUz itelietto voila  001111614)  

M sativaMnespolt o nun volt MOW  M 4.04ba 	140bii  as 
caelkr31 tdjibtlom to  Mao*.  

~ Mlloaylü t;INSWit 	it  ette  !w :aA NOS WWI* also  
101140111 Ida se  witsiroikoiBill 	imam  atit dbililmme  ~ 

idudatMgaMaa ha  jta►ttet Woo  a 11ss+ci falaMtato ilotoba Mat*  
Wdsiaatic  at 	 Nam  tocaitia Deg, bogy NM m  
tele jt ik .1 Met  halait byliMMtli , ős nevivel SS  ajaskaNt kit**  
tat  aMloLlatba•  

♦ haijit Wawa  aorlsa. is Ms SAN MSS  111110116 111111  

babat IbmstimiS 160101,1k elé Oa a Ikeyai 	 Oita.  
boa aaIrMr lkifaMrleva1 ttfMilaltik ki. 811si haiiebait sloil tiaataiaik.  
~al valiit tea Woo*  a palleite'iaet 44411011itiwy akel asalvq  

mar  vosiaikorsy tokoesootta a 	silerpi111 gymaroli  

spaodith elvtárc3 1926. ready  bo• &  aaairtett  

imam uszály k9oelxpr bibinalifs. 0101i©i  Men a* SOW  a  fil$1114  

Walk  biksjoiatt iistil agib• 11614410 wilt MOM Wass  4160  
valis1elto is  a mwinMt mks  sutlta kellett 1.1111.00 i Illkokit1ris  
isildem8jo volt, mike,  aorstlen gremeekw Orbs Is  paeiaprMgr  
idembeer► sea essteraillt NAM  bevaersit ka•eaiaaic.  
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SOkilies 	bis is amp sibisio 	eat haw  
giftese valt fia holy ~ oiashir Mime. Ns  é11A.t  audios  
~ Ws  hstts**  vidy,tMiMa. 

1s  sses SW/sawt 	keresett erwl: ilést. as  

~ aseliesMssm ttiri 1945-481 Neat vett • sesiOdacroses. 

3taban,  'Oran  vi13a1ta a lals<Uotat, hogy as  eallt 	viasd  

bras arsátssise ei.wria ejp► 14,8**Agyi srgoletsS. alga"  
+t11.0.i.11411 asdlige► ♦ *Ado  lastamrsii Now  iklassesit id  • 
Mess'  SessiriotsrMAilst.  

u10 scius 23wdwt • 3ut4sare4s seggiAlkiiilibek 26. As az  

ibter+Mstkabsie asotslisiliibrk 	1r,ibaisl.sda  

as elude  sir�  iíttesi lexti/lwslissUst j•  Mutt.  Sosvtth A31  

Mier ősasstMe asrit. haftliMMi llikieVA 18 iztttirá  

1itA1t#elrdallN 	vt#ter%t 	Ism  M aosSisss. soolvis  +ri# 
vett • *rii iitMsols. 	UMW  ta lk is  tosseessli  
slim*  vett s ® b.seildeft tN1.111.i SWIM  lailiks Mi .  !MLl~► 

Wei  aizottsdelkotc 11)41a. • UMW 	tittdse, esAM tlt  

ass  idaut.rAbdeseas. Ise* to" ► new 111111106 Slissts•  
Igo slammed**  talliesi • IMP • Me Sao silts Ai  
West , 	ilirtő3$ lrlt aillississiaje.  

A 	 On*. 	 NAB ast  
UMW  alleblee raitsc.s +a.00rallblik IWO Aft a el  

hilliiir--adoa1644•111s. buillrfRt. • Win  414111411•  
allaarttrhusm, m• ji illa illigballer OR*  Ibis Sibs  fittionik mu-.  
WS it  sissiikes dr sikeillidlesss 	• awl* 	itttard hatirőr  



airrüi~ ~a i~ f01Ssilba basattúa kftn1ailleekt 31M4011 a  

se1►e3isrben. a  babibliftab •  k!r- 

SOW  11111.11. 011•MieNit •  a lwArlASIPS MOWS  Peinkmos-  

aft a • MAU  iatilkiir • Jalklamial UMW it a •isliauat.  
a Mai halm edam  r  is 	41• MOO an14411 is  

b!atst! alacissbatri 	 4111 	PIA omit visa!  a 

amoblor,üllt 	 kthíbju is.  
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M32341)  Pnht•kal ólaoltw-  
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YMker•.areaa.g kutulnml-  
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{!/ •I.ehlranak 	Aels-et- ,  
tea cextól•. Rama  I.t-  
s'•n. • ••pel 	paribi,ott-  
sag  btkaR Sapa• Geaa. a  
modem  pari-cPp. hattnbl-' 
:^l•Jag  UAW.  •  roy pin-
to zonal,. eta6 lllkar• ••  
Omni Crory. • SxgW 111  
) varw •.nara .b elndlP. ' 
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k111 atö0Q414.1-wu  rJt í~i ~. ~ ~~u• r ~c á~.i. ~z ~ 
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WW1*  t08.1811. aalallas as int•n•o100alitssxio non asupitl  

aiwit *galas.  M !aydaattdc aattareisai i• falY,6emLlni a  

•y 1o0deaileshM 11884eiads 1ab•!6•igit • 6riasi 61mizgr volt sal.  
=Igo , gem 197g. movastus 1$40a wighlose• ilmbeire aa   

01 11388818 ~ ~ boa* 104 era.  a WOMB  1.6111868 pea- ; 
trao itir ~ tc~3~ 1111•14,1116 Az  011181611 	48.111111888Ik  
é© ~~ f•I~  18.811•8 3átvitqs, él.etso IOW  4110187  
lett útterlfioic 68 ki'dobellialit 4106ben.  

Isiat sroaussk  falat  MIMI  !s iarislitc allib•Ni•ael •  

leba4aaiga: M 	6.862101614)r l )1M M  

38.04 Idip,/ 1tadifeei* &ivttAdc 6a 	se  a W iti, 6s a fe jigdli  

oa•atadtbas ~  IWi6 Spel ♦ bedrldlor tald8 agitelai, to jlbdl3  

©r•sdgb•li dlill* !r 41301111061* 8001611101s • emikek nosy 62%.  

dakllláAsoel Owe* t• 11111.00116 0l1118.1c lOfpaiaalóit. Pbgadá-  

O+#oaa 9!P 	soWdlliiy SW a  dasmitok t asulcs• t3ltött6k  

az edgy* ors*.  aerriaaiM/IIk atű 'z6,1t jélr.eaeit , • Mata,i  

stir (Aase la1liiia1lit 11111.0rc 	 614811118 41 ISO,  

801010041 a! 1811111861041010.1  aeons is szoros 6s roused. 'mufti  

118.88.M6 11111.1110111 San. A kiSzvttlen is szemilyes  t81,él1~ía 

blhrIt ette irmaitiiM a 	41141401061, a 61E+6)10, köavetlaw  

iliaMlat41118 841188.8.1811116 11f 	With kip./  
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32.sz. kép 

Csapatnap16 
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n./ Hatótőr-község  avatás 

1972. julius 16.4n * Bardtság ós összefogús M jelszó 

alapján avatták közsé ►tinkrt - Eöszkét - határőr--közs 6 g . 

/ 35-37.sz. k3p./ Az iinnepsígen jelen  volt  Komócsin Zoltán elv-

tars ,  a Központi Bizottság titkára 6s Péter János elvtárs a 

gyar Idég köztársasáig kaliigyminiszt ere. 

E now  meglátogatták iskolánkat és emléksorokat írtak 

a osapstssplóbs. 

1980. szeptember 28-án Röszke Kiváld Határőr jelvényt 

kapott. / 38 - 4o.ssz.  



BM HATÁRORSEG POLITIKAI CSOPORTFONOKSEG KIADVANYA  
A HATÁR MENTI LAKOSSÁG SZÁMÁRA  

L ÉVFOLYAM, 8. SZÁM  1972. AUGUSZTUS  

BARATSAG 	"  

BARATSÁG  
 ÖSSZEFOGÁS  

ensőséges ünnepség kere- 
tében került sor július 
16-án Röszke és Gyála-

határőrközséggé avatására,  
ilyen részt vett Komócsin 
.án, az MSZMP Politikai  
>ttságának tagja, a Közpon-
lizottság titkára, Péter Já-

az MSZMP Központi Bi-
ságának tagja, a Magyar  
iköztársaság külügyminisz- 

Győrt Imre, az MSZMP 
ngrád megyei bizottságá- 

első titkára,  a Központi 
3ttság tagja, dr. Érsek Ber-
n ezredes, a BM Határőr-
országos parancsnokának  

,,ettese, az ideiglenesen ba-
kban tartózkodó szovjet  
:sereg több képviselője, va-
Lint a megye, a járás, a köz-
vezetőt. 

,z ünnepség a röszkei Pap-
afeldolgozó Vállalat telepén 
dődött, a Kossuth Lajos 
:onai Főiskola elsőéves hall-
ói, a határór-úttörók és if-
árdisták fogadták dr. Érsek  

Bertalan ezredest. A Himnusz 
elhangzása után Sebők József,  
az l'ASZMP röszkei alapszerve-
zetének csúcstitkára köszöntöt-
te az elnökség tagjait, vala-
mint a két község lakóit a ha-
tárőrközség cfm elnyerése al-
kalmából. Ezután került sor 
Dudás István alezredes, keril-
letparancsnok ünnepi beszé-
dére. 

— A hazáért érzett felelőssé-
güket Röszke és Gyálarét dol-
gozói már sokszor bebizonyí-
tották. Egyöntetűen harcoltak  
és harcolnak pártunk és kor-
mányunk politikájának gya-
korlat{ megvalósitásáért. Be-
csiiletes és szorgalmas munká-
val megváltoztatták községeik  
képét s ezzel együ tt  változott  
gondolkozásuk, életmódjuk E  S  Ö S S Z E FOG rA S  Mi melegen üdvözöljük ezt 

az  
az  

elhatározást, hogy felveszik a  
határőrközség cimet, mert kap- 
csolataink eddig is jók voltak 	E,E  
mindkét községgel... Példák 	f 
sokaságával lehetne bizonyita- 

(1-> 739.0 \- -`n,  c 

vendégek és a falu lakossága kőzösen figyelik a kultúrműsort  

AVAIL e~  

~ r c7  



ngó Mihály elvtárs, a röszkei tanács vb-elnöke emlékzászlót ad át az őrs parancnokának 

adnak alkalmat, hogy 
rak azokat a rendkívül 
;égteljes, áldozatos, sze- 

bátorságot követelő 
ítéseket, amelyeket a 
árőreink a Magyar Nép-
mság határának őrzésé- 

ben  tanúsítanak. Örvendetes, 
hogy népünk kiváló fiai a ha-
tárőrség keretében mint tisz-
tek, tiszthelyettesek találják 
meg hivatásukat, életüket a 
becsületes szolgálatellátásra te-
szik fel. Nagy jelentősége van 

napjainkban annak is, hogy 
fiataljaink egy része a Magyar 
Népköztársaság Alkotmányá-
ban szent kötelességként előírt 
katonai szolgálatot a határőr-
ség keretében teljesíti. 

Kiemelte a hazafiság és in- 

ternacionalizmus szoros kap-
csolatát, jelentőségét, majd a 
nemzetközi helyzetről és kül-
politikánkról szólt. 

Komócsin elvtárs beszéde 
után Dudás István alezredes 
átadta Csamangó Mihály elv-
társnak, a röszkei tanács vb-
elnökének a határőrközség cím 
adományozásáról szóló okleve-
let. Ezt követően a község ré-
széről a két szomszédos órs pa-
rancsnokainak emlékzászlót 
adott át. 

Csamangó elvtárs rövid vá-
laszbeszédében a lakosság ne-
vében fogadalmat tett a határ 
biztonságos őrizetéhez nyújtott 
segítségre, a határőrség és a 
két község dolgozói között ki-
alakult j6 és gyümölcsöző ba-
rátság további ápolására. 

Délután került sor a lovas-
versenyekre, ahol a kiskunha-
las i  Határőr Dózsa, a szegedi 
lovasiskola, valamint az Igar-
Simontornyai Lenin Tsz ver-
senyzői két ugratószámban 
mérték össze tudásukat A 
sportpályát körülvevő, népes 
nézősereg nagy érdeklődéssel 
figyelte a kutyabemutatót, s 
sok jelentkező volt a helikop-
teres sétarepülésre is. A vé-
gig színvonalas ünnepség sza-
badtéri bállal fejeződött be . 

Röszke és Gyálarét határőr-
községgé avatásával a szegedi 
járás valamennyi helysége el-
nyerte ezt a kitüntető címet. 

Eri Ottó 

k és katonák tiszteletadása a [Iatal határőrközségnek 
	 (Balaton József felvételei) 



Komócsin elvtárs beszédében kiemelte a határőrök helytállását 

a néphadsereg, a munkásőrség 
egész személyi állományával 
együtt védi népünk biztos jö-
vőjét. 

Péter János külügyminiszter 
után Komócsin Zoltán, az 
MSZMP Politikai Bizottságá- 

nak tagja, a  Központi Bizott-
ság titkára szólt a  megjelen-
tekhez. Tolmácsolta az MSZMP 
Központi Bizottságának, a 
Magyar Népköztársaság kor-
mányának, valamint Kádár Já-
nos elvt$rsnak az üdvözletét a 

két község lakosságának, va-
lamint a kiskunhalasi kerület 
egész személyi állományának. 
Beszédében kiemelten méltat-
ta a határőrök munkáját 

— A határőrközségeket ava-
tó ünnepségek mindenekelőtt 

y Röszke és Gyálarét 
i segítségével szilárdan 
őrizni államhatárunk-
zakaszát. A két község 
iának közreműködésé-
'uk el a határsértést el-
szándékozó személyek 

cöt százalékát. 
tetü1 szólt a határőrök 
kosság között kialakult 
baráti kapcsolatokról, 

öszönetet mondott  a la-
iak a határőrizethez 
t segítségéért. 
ín kitűntetések és jutal-
tadására került sor. A 
izetí munka segítése te-
ejtett eredményes tevé-
sükért a belügyminisz-
rtárs Kéri Mártont, a 
Kossuth Tsz párttitká- 

Közbiztonsági Erem 
Gergelyfi Tamást, a 

!ti községi tanács vb-
t és Tóth Istvánt, az 

dolgozóját ezüst és 
Jánost, a röszkei Kos-
Tsz traktorosát pedig 
fokozatával tüntette ki. 
Kiváló határőr jelvényt, 
pénzjutalmat, heten pe-
smeró oklevelet kaptak. 
lismerések átadása után 
János külügyminiszter 
tt beszédet, amelybe-i 
te Röszke megnöve'.ce-
''egenforgalmi szerepét s 
sság egyik fontos fzlada-
De-, át- és kiutazö turis-
itudatos fogadását, bú-
sását. Hansúlyozta, 
Röszke lakói nagyban 
árultak a magyar—ju-
r barátság ápolásához, 
céhez. Majd arról szólt, 
határőrség, a rendőrség, 

eg fiatal lakosai 
Sebők Jóraet, az MSZMP részkel alapszervezetének 
titkára köszönti az ünnepség résztvevőit 
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A fegyveres erők napja alkalmából  

Cinnepi megemlékezések,  
kitüntetések  

Kiváló  Határőr jelvény és cím Röszkének  

Vasárnap egósz napos üli-
zpséget tartottak Röszkén,  

hatás menti község-
en. A lakosság itt 	is  
d, sokféleképpen tá-
Logatja a határőrök munká-
it. gazdag. sokrétű a kap-
iolatult. A határőröd részt  
esznek a közéletben is.  
•őszke 1972-ben  érdemelte  
a „katonai rangot", a Ha-

irőrközség kitüntető címet.  
,zóta a .jó közrendért és 
őzbiztonságért, az áliamha-
ir őrizetéért nagyszerű köz-
emúködőknek bizonyultak a  
öszkeiek. 	Ezért vasarnap  
innepélyesen kapta meg a  
.ötség a Kitoló Határón ki-
iintetó jelvény*,.  

• Zeneszóra ebredt Röszke,  
• majd a  zsúfolásig megtelt 
• művelődési ház földíszített 

nagytermében kezdödött a 
falugyűlés. Együtt ünnepelt 
a helybeliekkel Papós Lász-
lóné, a megyei pártbizottság 
kepviseleteben, dr. Somogyi 
Ferenc, a szegedi járási párt_ 
bizottság 	elsó titkára és 
Bibók Istvánné országgyűlési 
képviseló. 	Jelen voltak a 
megyei tanács és Tárási hi-
vatala a határőrség a társ  
fe yveres testületek képvise-
lői is.  

Vörös Lajosnak, a  Kos-
suth. Tsz Párttitkárának 
megnyitója után Vasmanszki  
Károly  alezredes,  a határőr-
ség kerületi parancsnoka  
mondott beszédet. Méltatta a  
fegyveres erők napja jelen-
tőségét, a nép és hadserege 
szerepét alkotó 'munkánk, 
békénk védelmében. Ténye-
ket sorolt a község fejlődé-
séről. Tisztelettel szólt a ha-
tarórök önkenter segítőiről, 

Gém László ezredes, a  
hatarórseg pártbizottsagának 
titkára adta át Molnár Al-
bertné tanácselnöknek a Ki-
váló Határőr kitüntetést és  
tiklevelet. A tanácselnöknó a 
lakosság nevében ígérte, úgy  
dolgoznak ezután is, hogy 
eleget tegyenek mindannak,  
amire az elismerés kötelez. 
Vasmanszki Károly Kiváló  
Határőr jelvényt adott át  
Vörös Lajosnak, a téesz part-
titkárának, Fülöp Pálnak es  
Mankó Jánosnak, a téesz tag-
jainak, Vér Istvánnak, a  
vámhivatal dolgozójának és 
Ordögh Tibor buszvezetónek.  
A határőrség Elismerő Pla-
kettjét, Oklevelét vette át 
idős Tanács Imre, téeszelnök, 
Vastagh József tanár, Mol-
nár Béla, a községi tanács 
vb titkára, ifj. Tanács Imre 
a téesz- és Sebók József, a  
községi tanács dolgozója. A 
határőrség Dicséró Oklevelét  
nyújtották át Bakacsi Géza 
iskolaigazgatónak, Szilágyi  

Árpád MÁV-dolgozónak, Ko-
vács Janos Volán-dolgozó-
nak, dr. Vereczkey Gyula  
körzeti orvosnak, Tanács  
Pat téesztraktorosnak. Idős  
Tanács Imre munkásőrök-
nek, a téesz dolgozóinak:  
Makra Lajosnak, Magda Jó-
zsefnek, Vörös Lajosnak, Ko-
vács Józsefnek, ,Molnár Al-
bert nek, Urdögh Józsefnek  
és Zádori Józsefnek kiemel-
kedő tevékenységükért ju-
talmat adott át.  

A gyűlés után a Kultúr.-
parkban Gém László leplez-
te le és adta át a határőr-
község táblát, rajta a Kiváló  
Határőr jelvénnyel.  

Aztán folytatódott az ün-
nep. A sportpályán a határ-
őrség kutya_ és lovas bemu-
tatója is szórakoztatott. Sok  
tapsot kapott Szegedi Gábor  
őrmester nehéz és látványos  
produkciója. Este a határőr-
zenekar húzta a művelődési  
ház nagytermében a talp alá  
valót a határőrbalog.  
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p./  Kapcsolat a fegyveres szervek képviselőivel,  

tleaellosd+óeos tauten.*  tatt jelc, bogy tanulóink ssaosnas %ap- 

csolettat tertian*  a tamales  pesvessteklorl h amok tagjaival.  

A kapcxaolattastáv awn esgpvs tonal, de vetittsídos, íbl;ywatos ős  

akt  iv. Zl,yae2 alkalmakkor e aerie* be~Pl~~ nyerhetnmk a  

teavrtreas szervek munkijibs, iietíbe. 41sMse 114y./ alkalink  
tanulói 	Dana  kulturális r#lsort a miliMwáilip *Maw  

8rslge  a nailkallg similAnigpeia. A kapaslaMMiM somabsa a ItMI  
ceNswrripa algae. A  tegyv•eee .ssrirebrc artt aegi1itc  

& Lai  await  maidalcal  s *bog a ssslaM►i 	 4:Latirseto  
ádMOiM1c ateisa timlMala! arallebea OM aMIS  t~ 

/ 4tosss. k+ips / A sartdrstig UAW  t a i NbIÜ1s lsiait jAk  
veilessy•ialr+rt,o  vvtóiked,ólss#cet. PelsklestOgSso ss,tlaijuic  +soréan 

közvetless aktatói tel+td+stslikal is  ladesMleet INissAjAiulai  

abb0.t- fogy  oaiAdcres jen a ausalliMalaiN+llt sirs, / íha• kb./  
A  °IilRibbiliggai estato alffilsrpes a bspimilebsits Atalmos imoitbsa  
mabll¢ as apt  bedirarác to,glalkeeliesit, tanit ják ís vonziakö-  

0104n tart  jth amt.  A,prarinlc Ls Miv.r.n kspo®oldduaic a iaítd,r.  

lbeiliae a  air  slikike1an ' e.eibse ádMi3trultak a batás+risetlpc  teL. 

iaerltttiasse ♦ eripretMlü ism*  birrlselói egyre  jobb  érzik,  
bogy a 	M %MMc ír teledotuk isi. /  44•611.k1p./  
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:■!. i R e........ basink  .Ik  dkil 
Rams* .4 rye lett ha-
tirarkbaskg. Tlsztelets 
van lit • hatardr- is  • 
renddr-egyenimhánalt, s 
nernkelőnben as ankán-

teszentiőr1 Jelninynek. A azeretett 
Piste btlicst, szaz Safi, M.  litván,  
a tIzenhÁrom tóból  It116 armort ve-
leta* ha Onneplőt II, • des M-
ilan viaell a Ktablztonsigi Erem 
arany fnkozatat. Fit a lattIntelhat 
kapta • belOgymIntrztertői a  Kos-
suta  Tag pitrttitkies, Karl Marton 
La, Kovacs Jima, •  Volán  J.0 1,0- 
zelője pedig • bronzot. 

— Bizony, nehezen tudnlink ősz-
neszámolni, hog) • rőszkefek hilly 
határsértő, a közöttük hasty banfrző 
elfogásiban  mőkődtek közre  — 
mondta Wm Janos alezredes, a ha-
titters perancznoka. ■ 

volt hallanunk  Cu arr Jólest5 	as 
 Mihály tanácselnőktől as  Se- 	it:  

- 

bók JOrsefteil,  an MSZMP kansegi 
cssicsvezetőséganek 	• 	ti tkáribili 	

iti. 

hogy • 2. ea. szegedi rendőrőrs pa-
ranesnoka Es helyettesei minden sr 
& 	 é 
ben, hogy a rőszkeiek határunk v 

ill' 	
I 

skeet megadnak annak érdek
r  

- 

delmében 	Mlesirernenek. 	Gilles 	 • ..., 

	

helyettes ellarnerassel unit a  fiatal 	 ' .• 31X7   
Győrgy főhadnagy, őrsparancsnok- 

	

kőrzeti megblzott labile, Ba  bri  in 	•  . 

	

Imre őrtnester deretas helytt114.4- 	 ,., .4 -̂:iN. ,  
MI: a  kőségben tail/art • kflzrend 

Volt alkalmunk találkozol Baas- 1 

	

Igazgatójával, aki a 116s1 halált halt 	A  fokozott ellenőrzés itt lanai...melee 
mi Gil:Meal, az  általános Iskola 

trelikopleres határőreink felszállás dal 

hatirőr, Horvath Pal naval viselő  
tittőrőhatir6r- siszloodi par@ ncs nolta, 
• egyike azoknak • pedagogusalnk-
nnk,  akik  •  lehető legtöbbet  teszik 
smart, hoey 

 
• idsdokreekből  példa- 

mutató úttáró  kasőbb pedig tar-
nanytiszteill natal,  majd  feinőtt vii-
lik.  Itt, • hatireldiken •  honol-
‚letol éj  hazaflas nevelts olyan tan-
tartly. amelyet nests a ta„Árok, ha-
nem m  élet  osztályos. 

A modern rőszkel hatiratkelate-
lyen Is Artunk, ahol as  Idén  S mil-
li' kt-  éj  beta:mot, s mintegyI not-
116 alipjárrntivet várnak  határőreink 
s • vim- ős panzOgyőrsig lot kop-
melt bersztottat Velük talalkoznak 
elessoir 

 
• hazánk  fokiHre Rank& 

nal Lama külfoldlek, s azt Is ta-
ps:dal/sat-Mk, holm e hattrőskis-
sreben reed van. Mindet • hit" 
menti tokamak as a tegyverm ter 
tOletek helyallatulnak 40 egYűltv4-  
irkdőstnek lu6csőoket41. Ida Twig attar* do seklia, iv salvo kaiak lead 

MEGYEI KÖRKEP  	  

Taoderkaas a kiwis feladatokra 

Magyar Rendőr 1974. május 9 
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Közleked6si tanpálya  
gyerme "ekrnk  

somogyi Károly-né fe1veoeie  
az új pálya  

utak szabdalnak, szabályos ünnepség előtt kipróbálták a 
jelzótablakkal, útburkolati közlekedésbiztonsági tanács 
jelekkel. A gyerekek per- ajándékát, a kerékpároka ~  
sze türelmetlenek: már  az  kisautókat.  

ilmagvarország 1978. április 19  

Közlekedés- 
biztonsági  
verseny  

diákoknak  
Az elmúlt hét végén Rász-

kén rendezték meg a szege-
li járási közlekedésbizton-
sági versenyt a nemzetközi 
Iskola kupa keretében, 21 
iltalános iskola csapatának 
részvételével A győzelmet a 
zákányszékiek szerezték 
meg a forráskútt és a ba-
lástyai álta lános iskolák 
csapatai előtt 

Az egy:ni verseny végül-
is igy záralt: fiúk: L Len- 
•,yel Imre (Zákányszék), 2. 
Kocsis Péter Zoltán 	(Zá- 
kányszék), 	1. Széll János  
(Balástya). 1 Százt István 
(SzatymazY. 	Lányok: 1. 
Papp Rbzss (Zákányszék), 2. 
Török Slagdolná (Ballstya), 
3. Tóth Ertka (Forráskút), 
4. Tart  Gyöngy! 	(Forrás- 
kút.).  

Budapest! 	vendégeknek 
biztositott 	tapasztalatcsere_  
programot Szegeden, illetve  
Itösz:cén a Csongrád megyei 
KBT. A Fővárosi Közleke-
désbiztonsági Tanacs negy_ 
tagú küldöttsége látogatott 
megyénkbe Bihari Istvánnak, 
az FKBT gyermek_ es ifjú-
ságvédelmi szakbizottsága 
elnökének vezetésével. A 
Csongrád megyei KBT tit-
kársága jó programot állí-
tott össze .a pedagógusokból 
összte'✓Sdő delegációnak. 
Szegeden a Ságvári Endre  
gyakorló általános iskolában 
Németh Kálmán igazgató is-
mertette a vendégekkel azt a 
kialakult gyakorlatot, aho-
gyan a közlekedésre nevelést  
összekapcsolják az úttörő-
szövetség keretein  belüli 
mozgalmi munkával. A gya_ 
korlati oktatás módszereit 
Xaiaási János KRE5  feleióa  

taná.r ismertette, majd meg-
tekintették a vendégek a 
„KRESZ módszervásár 1978" 
cinű kisfilmet, amelyet az 
iskola legutóbbi közlekedési  
vetélkedőjén készítettek.  

Az FKBT küldöttei és a 
megyei gyermek- és ifjúság-
védelmi szakbizottság tagjai 
ezután a röszkei 1. számú 
egésznapos óvodában tekin-
tették meg a középső csoport 
foglalkozását, amely ugyan-
csak a közlekedésre nevelés  
gyakorlati módszereire adott 
j5 ötleeket. A KBT_küidött-
s g tagjai ezután megtekin-
tették a tavaly átadott rösz-
kei közlekedési fanpályát, 
amely 1400 méteres pálya-
hosszával a legkorszerűbb 
az egész megyében. 

A Fővárosi Közlekedés-
biztonsági Tanács küldött- I 
sége visszautazott Buda-
peatra 

3 tudni összeadni, hány  
bad időbál ellopott óra,  
y levél, telefonhívás,  né-
y lelkes sze rvező meny-
energiája kellett ahhoz,  

y tegnap, pénteken dei- 
'.t felavathassák — 	kis  
iba, biciklire ülve, 	rol- 
el vagy gyalogosan —
.jdonosaik, az.  óvodás  Ps 
lános iskolás gyerekek  
Sszkei KRESZ-, torna- és  
kpályát? Tueatnyi intéz-
iy brigádjai, vízügyesek,  
lítók, termelószövetkeze-
, kisiparosok, tanácsi  
:ozók, közlekedéstervezők  
)edagógusok adták öcsis,  
üket, hogy egyéves mun-
ik eredményeképpen a  
Korlatban is megtanulják  
yerekek, mi is az az el-
)ség a zebrán, hogyan  

kerékpárral szabályo-
haladni az úton, mi  

egyirányú utca és mire  
ölez a stoptábla.  
elvételünk a volt nádas  
-én, a valaha 	mélyen  
zó 'ere:heten készült, me- 

mar  aszfaltburkolatú  

Már benépesült  



- Szükség van a pedagógusok lelkes, hozzáértő munkájára! - hangsúlyozta dr. 
Horváth István belügyminiszter 	 Gól Imre !elvételes 

k 	velésben. Az utóbbi években az 
táli tárca Illetékes vezetőivel  és más 
érintett szervekkel együttműködve 
jó eredményeket értünk el a peda-
gógusok közlekedési ismereteinek 
fejlesztésében, a közlekedési nevelés 
tárgyi feltételeinek biztosítása terén. 
Jó úton haladunk, igy kell tovább 
lépnünk és tovább kell kutatnunk 
azokat a célravezető formákat, mód-
szereket, amelyekkel az eddiginél is 
jobb eredményeket tudunk elérni. 
A mai modern közlekedéshez, a 
gyors ütemű változásokhoz, az új 
közlekedési viszonyokhoz való alkal-
mazkodásra kell nevelnünk gyerme-
keinket oly módon, hogy ne kelt-
sünk bennük félelmet a közlekedés-
sel szemben, de mégis olyan készsé-
geket alakítsunk ki bennük, ame-
lyek képessé teszik őket a veszélyek 
felismerésére és elhárítására. Bonyo-
lult, összetett feladat ez, amihez 
nagy hozzáértés, szívós, mindenna-
pos tevékenység szükséges. 

— Kedves vendégeink, pedagógu-
sok — mondta befejezésül dr. Hor-
váth István — , engedjék meg, hogy 
a pedagógusnap alkalmából megkö-
szönjem eddigi fáradozásaikat és a 
további munkához, a feladatok 
eredményes teljesítéséhez erői, 
egészséget kívánjak! 

A beszédet követően kitüntetések 
átadása következett. Dr. Pozsgay Im-
re művelődésügyi miniszter a közle-
kedési ismeretek fejlesztése, a köz-
lekedés biztonságának javítása érde-
kében végzett kiemelkedő tevékeny-
sége elismeréseként Kiváló munká-
ért kitüntető jelvényeket adott át, 
majd dr. Horváth István belügymi-
niszter A Haza Szolgálatáért Ér-
deméremmel tüntette ki a gyerme-
kek és fiatalok biztonságos közleke-
désre nevelésében kitűnt pedagógu-
sokat. Szűcs Istvánné, a Magyar Út-
törők Szövetségének főtitkára  Ifjú-
ságért Érdemérmet, Kiváló ifjúsági 
vezető kitüntetést és Kiváló úttörő-
vezető kitüntetést adott át pedagó-
gusoknak, rendőröknek, dr. Voksán 
József, a Pedagógusok Szakszerveze-
tének főtitkára pedig kitüntető jelvé-
nyeket nyújtott át. 

PedagbgHsok 
a taz!ekedas biztansgert 

	

Június 3-án a közlekedési oktatás- 	velését. Vallom, mert meggyőződé- 
ban kiválóan dolgozó pedagógusokat, sem, hogy ezt a munkát a pedagó- 

	

aktivistákat tüntettek ki a Belügy- 	gusi hivatás gyakorlásával együtt a 

	

minisztérium művelődési házában. 	mindennapi feladatok mellett csak 

	

Az ünnepségen megjelent dr. Pozs- 	nagy lelkesedéssel, odaadással. iga- 

	

gay Imre  művelődési  miniszter, dr. 	zi hivatástudattal lehet eredménye- 
Horváth 	István belügyminiszter, 	sen végezni. Csak azzal a biztos tu- 

	

Szűcs Istvánné, a Magyar Úttörők 
	

dattal, hogy ez a munka emberéletek 
Szövetségének főtitkára, 	Kovács 	megvédésében, az ifjú nemzedék fo- 

	

György ezredes. az  MSZMP Belügy- 	kozott védelmében gyümölcsözik. 

titkára, dr. Vokscin József, a Peda- 
minisztériumi Bizottságának első 

Horváth István —: a közlekedési ne- 
— Egy biztos — hangsúlyozta dr. 

	

gógusok Szakszervezetének főtitkára. 	velésben részt vevő mintegy három- 
ezer pedagógus közlekedési szakre- Dr. Horváth István a pedagógus- 
ferens, akík közül csaknem ezren nap alkalmából a Belügyminiszté- 
közlekedési önkéntes rendőrök is, rium vezetői, az Országos Közle- 
rendkívül hasznos és fontos munkát kedésbiztonsági Tanács elnöksége 
végeznek. Jelentös segítséget nyúj- nevében köszáatdtte  a  vendégeket. 
to nak ahhoz, hogy a felnövekvő 

	

— Köszöntöm az ünnepségünkön 	
nemzedék közlekedési biztonsága ja- 

	

részt vevő pedagógus és rendör elv- 	
vuljon, szilárduljon és mind keve- 

	

társakat — mondta a miniszter —. 	
sebbet kelljen olyan szomorú ese- 

	

és rajtuk keresztül mindazokat, 	
rnényekről beszélni, mint a gyerme- 

	

akik lelkes, fáradságot nem ismerő. 	
keket ért baleset. szorgalmas munkájukkal bebizonyí- 

	

tották, hogy szivügyüknek tekintik 
	

Az elmúlt években a balesetek 

	

a közúti közlekedés biztonságának 	számának csökkenése mellett a 
gyermekbalesetek száma kedvezőtle- szilárdítását, a gyermekek és a ta- 

	

nulóifjúsáa helues közlekedésre ne- 	nül alakult. Ez a körülmény ig mu- 

Az ünnepség végén dr. Pozsgay 
Imre miniszter köszöntötte a kitün-
tetetteket. Hangsúlyozta, hogy a 
közlekedésre nevelés egyaránt fontos 
társadalmi és nevelési ügy, amit 
eredményesen csak mélységes hiva-
tástudattal lehet végezni. Kiemelte 
a közlekedési viszonyok állandó fej-
lődését, korszerűsödését, s hangsú-
lyozta, hogy a helyes közlekedés a 
személyiség része. A rendörök fi-
gyelme biztonságot ad a pedagógu-
sok munkájához, a minisztérium 
fontosnak tartja a mozgalmat és tá-
mogatja azt. 

n. .T. 
Hntárő ' , 1981. juli.lo 
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!gedi járási munkás-
g gyűl ssén részt vett 
ttalffy György, az 
P  Csongrád megyei 
jtó bizottságának tag-
:ággyűlési kénvis_1ó, 
:ásztó, az MSZMP 
járási bizottságának 

kára, Juratovics Ala_ 
;zápgyűlési ké,vtseló, 
FV algyői üzeme'y-
:  vezetője. dr. Kiss 
Csongrád megyei ta-

rásí hivatalának mb. 
Huszka Már: on, a 

;rség Csongrád me-
parancsnokhelyet' ese, 

L  a társ fegyveres 
ek képvisel 5i és más 
itt vendégek. 
József százaiparan-s.-
yettes üdv;izlő szavai 
abó János, az egys é g 
nnka érték - lte a múlt 
elért eredményeket 
kiképzésben. mind 
harcás'ati gyakorla-

rehajtásában Hang-
a  többi között, hog? 

ég tagjai évről évre 
sznek politi'cai okta_ 
Tovább er3södött a' 
öss''ekovácsoltsága. A 
őrök becsü'ettel tel-
k önkonc vállalt párt_ 
tósukat. Sikeres v:lt 
égen belül szervezett 
ta versenymo-gaDrn 
konyan segítette a 
őri feladatok jobb 
rnányesebb végrehaj- 

és 4ciképzésben 
állásukért 
éremben. 

A gyűlésen felszólalt Jáhni 
László, aki tolmá^s lta a 
munkásőröknek az MSZMP 
Csongrád megyei és a egedi 
járást végrehajtí bizottságá-
nak üdvözletét. Hangoztatta, 
hogy az egység öregbítette 
jó hírnevét a szegett járás-
ban, sikeresen együteműk i-
dik más fegyveres testüle-
terckel és társajalmi szer-
vekkel Külön szítt a mun-
kás:röket töm - gatí nárt-
szervezetekről, gazdasági ve-
zetőkről. feleségekról és édes_ 
anyákról, akik fér;ük, fiuk 
helyütt többet vállalnak ma-
gukra a család mmkátábcl 

Felemelő per -ek szakítDt-
ták meg a gyűlést. amik^r 
a sándcrfalvi közlekedési út-
törők köszöntötték a mun-
kásőröket. s az idésehb ge-
nerációból azokat, akit le-
szereltek, illetve tartalékál-
lományba vonultak. A he-
lyükbe fiatalok léptek, akik 
az előképzés után a csaort- 
zás 1ó alatt 
küt. 

Szolgálati Erdein_ 
44.1m. kép 

alyl kikénzésl évben 
tt helytállásért ván-
ít és oklevelet ka-
g- •ságe  
Sándor, jfj. Niesner 

Kocs6 József, Ju-+n 
Kiss Antal Ernő. 

renc. Kiváló nar ' s_ 
Ivényt kapott Pálin-
:-/n. Kiss  A.  Ernó. 
yula, Terhes József. 
mun'cásőr jelvényt 

7ergelyfi Tamás. 
'ihály, dr. Dézsi C'sz-
'edüs István. Ambrus 
ergyel Miháhi, Vi-
Péter. Kaszt Pál. dr. 
József, Deák Mihály. 
Czndor , Gallai And-

:ám -,san r3s ' ea' it  k 
y tizenöt éves helyt- 

Délmagyarország 

1976. j ,nuár 12 
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"'inden állonás parancsnokának  

AlPkis7 értékelése: 

°.inden rnjn._k az állomáshoz érkezve jelenteni kell. 

Rajparancsnok: 	raj vigyázz! Középre nézz! /uttörős tisz- 

telgés/ 

Jelentés szövege: :'.11omásparancsnok elvtárs a 	 
község r- j a a feladat leküzdésére megjelent, kérem 
a további utasitásokat. 

;alomásparancs nok: Köszönöm. Vigyázz! Pihenj./ 
A leküzdendő  feladatot ismerteti: /Értékel, pontoz./ 

A teljesités alatt tanusitott fegyelem, szabálytalanság, eset-
leges feg'elmezetlenség plusz ill. ninusz pont értékelést ad. 

Fontos szabályos fegyelmezett raj egy-egy állomáson plusz 
3, 2, 1. pontot 

Fegyelmezetlenség, szabálytalanság 
ninusz 3, 2, 1, pontot kap: 

T.'in'en ái lon5.snarancsnok a járőrlapon az alakis g értékelé-
sére kijelölt helyre, az állomás számnévvel egyező négyzeté-
be irja be az elért értéket: 
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1. Állomás.  

    

TESZT 4. LA 

1. Milyen a rmc,tll~  / 1lis~ ~ i a1l%iil~Mlti  

	

.~ 	.. 

e./ tizedesnek 	 bei  ~~Illllt 

	

egy csont csillag 	. . . 	ON 	ileilles  
WIN 	•  
� * •  

As  atirs•a•sivilt . 

~~► giapoan agy cagy east  osillog  
• • kcitó• 	• 	•  
• s liana  • 	• 	• 

kettő • 	•  
Urea  •  •  

2, itatátőr-cttzeQr:ti  / let  %ML3rt 1 asitelslót karikáed bid/  
1. A ltnaná.ny á s a ilinapsatifestisSia ki jel  tfl  i  =e iliist vdllai ja i illossig a áslinlfrisetet ás baRtliamMt  
At  • 1irialit tabu* 	ásesti.  

81 
	vsre  

,~,~► warar-k8selertf/  
Le MIMI  
~ 

 
1e01111yi lgaraoiv‘tijr  

to  ki1 tin 04064  
4.  

ie ~gi tanLesta 4111.014  
Xi  Ilimayi icazo11itt►  

~ ~iillyi 
 

ices/3116y  + lriLitt mows  tillitárórsigtő1  
itésá a1klW.ms~tt 

/ 	omolyek resxlassrsitve van/  
a./ pisztoiy 	 b./ grindtt 	• 	o•/ itiPalks  

d./ gippigzColy 	 e./ golyőszórlf  
A jfrer t+eIIh,nlbai essakerei.  
a./ tásltáp 	 b./ Itiiiikfammli/ 	et, WON  
a./ W r  sip 	 OW MoNrt. . 	.. sq, i1M 11/ilteallt.  
® 14rb4 	sso140111  
a./ postagalamb 	 b./ al 	 ari  

Lc  
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Szellemi  totó  

G./ i. elérek a haza jelképei? 
1 :2TK zászló, cimer 

csapatzászló, cirner 
2 '1JK zászló, csapatzászló 

7./ Lb. mennyi az államhatáraink hossza? 
1 kb. 2000 km alatt 
X több mint  3000 km 
2 több mint 2000 km 

relyik a határőrség állomány jelzője? 
1 határkő 
X határkő, rajta keresztbe két fegyver 
2 két fegyver 

9./ A határőrség hova tartozik? 
1 fegyveres testület 
X r e zyvernem 
2 szakcsoport 

10./ :.:ikor alakult meg a IiatárőrségT 
1 1946. junius 12: 
X 1945. augusztus 20: 
2 1945.  május 14: 
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2. 1 ]:lomás  

gerenda-kUszáfol7os6  

Ezen az állomáson kettős akadály vár a pajtásokra. Jelen-
tés után az első feladat egy szakadék leküzdése. A szaka-
dék fölött ger-n:a ivel át. A feladat lényege: Bármilyen 
hódon feljutni a gerendára és egyensúlyozva végighaladni 
rajta, majd a végén határozott leugrással továbbhaladni. 
A r:Z.sodik feladat egy feszültség alatt levő drótfolyosó 

álát -: kúszva átjutni. Itt természetesen az a lényeg, hogy 
ne érjen senki a drótokhoz. 
A két sikeresen végrehajtott feladat pajtásonként 3-3 
sortot ér. Ha valaki hibáz, min:tsz 1-1 pont jár. 
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nlajhárjnászásn 

laPOSkUSz3s 

kuszds "áramalatti" 
drótfolyosón 
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3. r:1.1oná s 

Gránát dobás: 

A fiuknak 20 méterről,  lányoknak 15 - méter távolságról 

4 x 2 méteres keretbe álló testhelyzetből nekifutás nél-

kül 1 db r pátot kell bedobni. 

/T.:e -:n iben a fiu 5-6. osztályos, a leány követelményt kell 

alkalmazni./  

A  raj minden t a=j a versenyez. 

fin(?.en fő e: szer dob. 

Értékelés:  :inden találat két pont. 
Ha a gránát a kereten belül ér földet és kire-

rül, a találat érvényes. Na viszont előtte esik 

le,  és ury pattan be, ez érvénytelen: 

terep elrészit é sére javaslat: 

Az erden talált botfából kell a keretet elké-

sziteni, a 15 néter és 20 néter távol hasonló-

an 13 iE t jelezni. 
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• 	 4 . J:1 l omá s  

A  löv^zetet az ^lábbi követelményeknek neQielelc"en kell  
Zj =,-rnhnj t ^-arii.  

Lövész ti 	/légpus'_;ával/  

- 	 bukó mellalakra pontos tüzelés végre- 
hajtása eres lövésekkel, álló test-

. 
hslyzet ből feltámasztás nélkül.  

- ;éli 	,.3: 	'  ^; - 	4  .>  4  n. bukó mellalti_{ 3 =-es lemezen  

-  má~-~~ ~•~ ~; 

- Lűszer z:e = :riség:  1 db fejenként  

iCt -.rtara:  nincs meghatározva  
4  -'  +~  ̀:cel ~ s 	célt  leküzdött a raj,  annyi 1 pont.  

Eebonyolitás:  a r?.j minden  tagja  1 lövést lead  

. Jlo-sn.arnn .^c: `z érkezők jelentését s°t  fogadja, érték  
felirása az eredmér_ylapra. • 
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5 . i:l l omá s  

., ;

~  
, ~ 

c, ~ - - ~ ~.  

A
; 
 z 4110r .' . qn^ , ^ „  cs,o_. a  ren  lló 1resz-táblák- 

1 

 

 ~ ~'~-nt , 1 ~ t _ ~ l ,  rel,ret a rajnak fel kell ismerni,  
inGCLolni,  hogy  a tbla esetón mi a teendő  

11a ~.-alo ~o~ ._~., :~^ 	i1^. keré::nárr7.1 kt'zlekedik.  
A:  _ 	fokára üc,7P;ni kell. /Fokozatossúo   

t--tot.'{ Dr/  
A  _ .1 ic ~ ar4 si_ . t I )ont jár.  
A -z' ';e1 4  vH1 .._6rt, hogy  mi a teendő: 1 pont.  
Az ö9-z ':  el j  e9i_t.,6n,jt ért4elve kiváló elmondásért még  

Í -F- 2 	ont  j'?"'.  

1 



6 =-54 -id -Hatt, a - tra - ra - {c1 jár ie.- ve - led .  
~ 

~ écsí r,-tu,-,kGSin duto  

IMIIIIINI ■BEE,  AM 411IMEr 410=r4==l1P11111•1s  ~ 

Nun- ►ta ha - 

- 197 -  

:_:_lor tís 

:'enet dal  

Az  érkező r- .jn_-, k itt éneklésből kell bizonyitani. Az  állo-

spa-rancznok_ kérje fel őket, énekeljék el:  
1. _ atonaJal: 3ZUh 

	

	Isaszea.i induló /Dózsa' nópe  
bontsd.../  
Található a  6.oszt.tankönyvben  

2. ::cz - 1 

	

	=écsi induló: /Munka hadának a lépése do- 
bog:../ 

T.!egtalálható a 8. oszt.tankönyvben  

3. ;croljanak fel katonadalokat!  
A felsorolt rialokból egyet szabadon kell kivál-sztani 
és  elém''--elr_i. 

irt -i'_:elési ._zeTnoontok:  Egyszerre kezdés  
ritmus  
tiszta éneklés  

ront ó ra '_k.:  Az  1-2. előadásért maximálisan 5-5 pont adható.  
A 7zabadon választott dal szintén 5 ponttal ér-
tékelhető, és a felsorolt katonadalok számának  
:ae_'eleló pontszámot kap a raj.'  

A 	.^. követelnén,`"ek tC' ljesiijése ',it:__ c1inr _ul ~ kÖvetT:ezO  

. 	 Isusze9 ►  inclul~ 

ht-ki  esi  

mf  

~ c 	 ~ 	 {r 
Dó -zsq né -p~ , bo•,lsolkizó,~~bá, itt. 

„ 
SZUk MATYRS 

« 
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,7. Allomás  

TEREPTAN — p©ZAIg •  

raedIstátvsni as  ágtt jaoeLtY  
leebntosabb az erre a alga  sso140116  

silleseisl e  se  izfFrt%vQl  lehet raeghatárosraie 4B iránittU  e~y► 

Senosűoson 1®beg6 zak;uesstii, sc.cslynek sdtiirs  fast  ett véce  
ii•s+e mutat.  

!A* alisster is van a vil4;tá jak meobsairosgaisr►s est tl.is;ásrdk,  
easeaallitao A tájold haoonló az 1  sdaytthis*  siliposstra3dadt wig*  
PIS. s festett.  Ahhoz, hogy  seltitbesz is IsismmLlni lehessaete  
a iril1í;;*tájakat és a má,:.;nesti,t vigét világit6 jellel jelt3ltirk asss  

3. lie  sMs isdaytü •  ess tájoló nincsen, kerásitst,  is negyawsües  
tvftt iriN9siini a varkgtorsi esghatárostsamsv  Tartsd as  brM~r1 
viiwssiakssssy torditsd Apri  aoa  a kis ssMskd vize a aft  !bI#  
aiossas felesd me,y e kisrrl#R3 is az  ósa 	 lévő  19.ís 
ssMe ktssiltt  i e$t#get lMaLl  Wiz  vrMw/  lbrs~M► Msitsl~i• 
wt+r 14 ittillapithsatod as 11:: IAA  Alliasti a bleshitsat  
aagatt a kis mutató eldtt, illutis a Iasmutati **Ott mutat iíl  
felé •  

4. t~  se aiW 4w1! A lb.  swori1 6 óraiam visa  fslatea, 12  őzekor  
Mies és du. 6 ósriM Igrata9aa. Jgy ha tided. a pastes  iddt  t  a  
világti,jálrrsct ist s$1333a,pithetat. Na a földbe wires  egy  0,1—  
CikAt • Omsk  amass 4 Seeker  nyugatra, 9 ótekor éBsa%ugetra.  
lo drsskor tonskra, 15 ósryosr ésseldoelstre, 18 drakor keletre  
avast.  

Il.B#ases raja*  ex,  kiselebbi / 2oo ASS&  távolabbi / 600 m /  
tárzyat távolságbessléssel meg kall határosni •  / ezt as  anomie  
pÍt• előtt mfrje saegy%  

Me #sejsmai 	Oisielbsiviiiiie! Wisütt jellcdi képet  / mcsaikok  / 
biil Sasseí#ai. MCP*  
Mar  eastin  s 5 milliiii. diseata júk,  
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rrt:kel'se:  Az 1-2-4-es feladatért . 2-2 pont adható, ha a 

raj elméletben vagy gyakorlatban megoldja. A  3. fela-
datért 3 pont jár, ha elméletben és gyakorlatban  megold- 

.j  í k. 
A II.-es pont mindkét feladatáért jó megoldás esetén 

2-2 oontt.l jutalmazható.' 
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8.' !111omás  parancsnokának  

A figyelés-fülelés állomáson egy pokrócon a mellékelt lel-

tárj e ;; zék szerint átadott 20 tárgyat kell beuutatni a paj-

tá.so'_.nak, _ :elvet a raj egy percig szemlélhet.  
A szenle után közölni kell, hogy ezt egy határsértő szor-

ta el, aki a r.=i harckészültségünket akarta külföldre jelen-

teni, de a hős hatirórök ebben meg átolták.  

Ez a  9zen ly ellenség, és jelenteni kell szándékát.  
Az ellenség felderitése érdekében lényeges a pontosság.  

:_inden jól felsorolt tárgy egy pont.  

Ha olyan tágyat irnak fel apapirlapra, amely  a pokrócon  
nincs, szél-t -3 pontot kell levonni egy-egyért.  

^eh t a feladat az, hogy az egy nerces szenle utj:n a pok-

rác felóvel ta-s.rjuk le a tára-akat, adjunk oda ceruzát,  
-panírt, a el:re a tanulók 3 percig irhaiják a tárgyakat.  

~_enn %i '., en a t  írgynak különleges i smertet.5jelét is /szin,  
stb./ felirják, aznrt +5 pont is adható ösz- 

sz e .  

A Iontered: n::t a  járőrlapra fel kell irni és kézjellel  

X11 ".tn1. 



UbrallaMMOL.  
ss alleí/llla a  járőrök 	vizagá,snaic.  

4alsolMt moliasibee t ai j..itftelk al kell k€ ez it en3, egy  

irlrrRve►t / ftlgessblyisvs / is kit egymiatól ti,tivl aső nyomot  

fM~l #rra 1Md,yni.  

Az  ide irlossö ,jdrbsttonak ktleölni kcal, hoa 	clis3asial116  

401 441 abefelé tt9rtótú a  hatá,rsBrlíe t3art4nti. 	óllit#'iet a  

$1441111111k :ll.o71ni kell.  

%yI mMc a immNsuak dital átadott 	sdiasrcicsl,  a~ 

tfls11 illapitasi a o tpimegyurigot , valamint azt , bogy aMogen Nob  

fixé, női  vagy g,Teamstoi is Wyss  aa;p a ta  

A  fentiek eZdentiaise a taaallesa► a11116i *I+Mist kagitirE  

A  oriabMi3, a 	 aggii,iifitast6 s WSW  is+tgyaa  as  

hogy merre  ment as 121614 xi aemaisimOban a fMid Jobban iciaaos►M  

dik, a oip6orr milyeab a/t~t 	Ast, bogy  férfi-, ntii, vikm.  

g,yermek7.dbqleoot LaI,Q ►lt, tsgil3apithat6 a kit  nyom  közatti  td-  

v+s1a4041, a lilidissemáedgb61. l+irfiak lipishaasaa d1taLL1Ma  

75-80 osa sipiessaktól a ai,pówROkict a nahlt 8,411010111  14~#0  

k:o. 45-6a► 64 A !WW1" Mast  alltifebbarr 1.0:tiMl1141y Mtn  

bellaillailt a  ta 00%  Mii i< aMt N pralMisit 	WW1"  
hombrMpftek.  

AMA'  aftysigit meMllapithO  ja, ha lemirf a  n,yomot, s  out  
2.54.1 appx.oroseaas pl. leers  1► liboyvmat áa es  23 om.hoNaS,  

aim Nix  1.5 = 42, tebdt a ldbmyoa 42-.e oi,pdtQl ered.  Is+f..  

megalaDithat  ja, ha a learBrt Menace bateau.  

talk as (1828 pilda aseriat a lamirt 26 am : 6  0 168 om.  



- 2o2  -. 

liatre,telt§ +őrtbn8 	Anna  az orr  be a talprisz m6lJab,,  

a Mfl a man* WA  van kiazórodva. a lipiehoeezak eizanl8tlenak.  

li nglaat  a tanultak alapján tet,át nem  kifelb de  betoló  

törtdn8 aatáre€rE+3e van, halm  két disszid416 	egyik egyenesez,  

a edsik b1iiNatel4 M iti•  

♦ 0i94s  IMO .t uosilast As á:iíoritson szolatot teljeeitS eaylk  

pMMdsidailk Wite4ze el. / 	az d adatait kell apa jté,soknek adui./  

~ elimailast 4111.41M1ésit a tamiiák oóibeli 1ALlailsit alapján + lo pont-  

t~t 14Mil lrtilciai. Nagyos jd 	saki*  aft  + 5 pant  adhetB.  

searMr *Masi  emitaa 0 - 10-iz kell  64411:11ni.  

~ .14xt arid•60 Mii • *1ts3apaa ► rslisai ős kás  j -~ €llátia::.  
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10. t':11 o: aá s  

3Ü. ismeret  

Az érkező raj az állopás 	feladatlapot huz, /1-5/  

es  .azt r_ie ` oluj a :  

1. 31 s57e7:ilye:ruj ; ás csonttöréshor /kéztörés/  

2. Elsőse é1.ynyujt ~s csonttöréskor -/líbtörés[  

3. ju1á s ut r?i élesztési eljárások  

4. Sebkötés /e11:t ás szabályait  

5. -  3ebesUlt szállitás  

A r?jt le ':ell illtetni. 1 fő "sérült" -, a többi ellátja.  

Az n 	~ 	 ^n :~ = 	~~ e 	~ 	 + a 	ki 	 C ~ 47  _lz 1Z ~_..-~ ~ ... _ .e:_. t ~  szo a li Lao! ar? ̂ ? ~  t 1 is ' i kell e ;,.,.. ~i-  

tAr_i!  

..z állon."s pk. a sorrendet, a fő kiemelt részeket figyelje  
és űzut a ér:6k1lj °n. • 

esPtér_: 10 pont  

e rel;; es . e olaásokat 1-9-ig kell értékelni.'  



soisajialsk ti ~  

I)  + i 204 • atillitim  

tarisatami loweellip*  

xt#thetd 	21.
.  ~.~~~ 0.0 Up  ! m  

alktikktoiiis tcomi.0 I+MuAssisi,,  

tarepen#f 11411brallalit ismenoWlk  
WOW  zent+rMlilme 	 148 14 me  
Pao a lied!  
*NW% 6KI-43 ómdaiadrttaerLi is11mtdc•  
SLOWS  ,'elzteall1l lo p  Werelia$44 idő l+a pause  

~ empatealiss 33  
A  itimmissAA mew  i3t3vei jé.taveset6 rendelkezik.  

avqrianrla flosaba.  
IS  ♦ ,  

l~ 

 

niter  ta 	vall1 is  1lkt erevgetdis VII. oreaps ICortereneia ja?  
1 1977 	141•43 ita1w06rw  
a Maiiiiinaastilkaillak 
~ 1,71• Wilts  842 Mow*  

fteif likvat arneggest bowli aitiihressiet 	tit4akbea  

Si  ~ ~teta Midst  

' 
	. 	 ~  

s ~t  
2 ~~ th~c brfic ~ ~~  .

,  

)11 	jeaoselio Amon OM  s lbw  • eiriket  
~ Titeintiz  

&  ~ :~.iy v zd,ba  
~ 1114.4411a  

Si  orator  alrtta  Ass .„WNW  allierskill %Wes  a be*  Sisoteste  
~ ioote# sr 26411  ~r~rwt 
x softwier 29.411 Mika  
2 asseptellter 9 ,423 11160461116.  
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5.% Li volt a Budai 'fiként es ezred parancsnoka?  

1. Varíházy Os .kár  

x 	Pállfi György  

2 	Szalvay Mihály  

6./ A Vörös Hadsereg mely egyeó ei léptek először hazánk terUletóre?  
1 	J linovszkij vezette II. Ukrán Front e  

2 	JAkuboszkíj által vezetett szibériai lövészek  

x 	a Balti Flotta hajó egységei.  

7.4 Did ir János elvtárs pszt vett—e a jugoszláviai partizán harcokban?  

1 	ken  a Petőfi Brigád tagjaként harcolt,  
z 	Nemt  de a Na yarországi ellenállás te jekként összekötője  

volta •w pszláv elle Másnak  
2 	Végig részt vett a jugoszláv partizánharcokban  

8.4 Ki volt e Magyar  Vö őshadsereg vezérkari főnöke  

1 Bömh Vilmos  

x 	Ssaauely Tibor  

2 Stromfeld Aurél  

9./ Kit neveztek a spanyolországi harcokban " Linkács tábornoknak" ?  

1 	Munich  Ferencet  

x 	Zalka Hátét  

2 	Rajk Lászlót  

lo./ Hanyadik évforduló ját Ünnepel j':ik a Varsiói Szerződés Szervezete  
megalakulásának?  

1 	Harmincötödiket  
x 	Harminchetediket  

2 	Hu.azonbtödiket  

ii .4 Ni az Utt örágá,rda szakpróba legfontosabb követelménye?  
1 	Elolvasok egy hazáról— hazafisá ról szóló könyvet  

a 	Elolvasom rendszeresen a Határőr c. folyóiratot  

2 	Az_ eleajátitott_ i;z .reteket rendszeresen  átadom őrei  
kéz öseéMemt~T fainak. 



12./ 'Maly tcv&ken,yaóc 	alapvető fesledata, a 13ntt'iróroC ;:xQi.? 
i 	A Zia állatahntarinak őrizete cn vőde,sl.Yao 
• A  közle€Led3n rcnd,gnck bi•~~toaiyá0a  
2 A határrend bi ~o~ itaaa. 

13./ 	volt ha,aak tcri;letón vfaTcha,jtott 19T:/.óv1 harcoyeI:orlc 4  

fedőneve?  
, 	n Babon  ;t'''  

� 
e Ararililonok;m  

2 	^ Paja3 "  

+ 1 FA a Le3y ci itt ürú Garda Parancsnoka?  

1 F'eh(ó
~r! 

 y,~:~, 	
t`  Y 	+ti~12 ~r~üúÍ i  

" 	 T81,27cci ati;.3r  

U.  fore/16$  Kahd.kt o jGa I_ereoő as  

1./ Zrinyi F,i1:160 — DolZ Iotvtv,~ — Balassi ae:l.int .- Botond —  
Du;;;oz  fon Titusz  

/  Botond  ne::. vd.;varY 'aitőaj  

2./ Bornemissza Gcraely Gooey 	 -» GU= G<1bor —  
— L€akaoss hd,mr  

j  Göre vúlior nes, ezerc:.el az ~1 Cni12 a:oL.. e. rerAsaJbenj 

3.j 6rv+ezet6 •. uzalr ~̂,::vvzctű ,• lsadzsa.,:z w eiflatic{ on —  tizczica  
%  izf-41atia;olr 	a:a7nt14o 114111 t i.azt ea  i rMd#blooz e~t j  

~.j Torogarizrak t Iaj81z2kijt 8— vacsut i 	— folül idró ;;ilvo`lozoitző r•.  
— CrGxJi:  

j  ,-;Unotaord:őr ::c:- 
 

5./ Balaton — Fertő tG — Velencei 	Tatai tb - - 	------~,~.• 
j  ü~r'oPrci 

 
tő r3estorof Geo v3.útdrol;; i 

./ 1:k.l.inovur,l:i,j — Voro3ilov— Ilu ~;;,Gyoni;; 	Solohov  —  Zaukov  
j  r ~il~il So1o:,o°1 rac:: i:ac9.vezőrt  hasten irv,  / 
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tt,  111111MiddEiera le~,~licalraaaabb  terept&raak  s  
"Illinitllf,lló fa — legel6szó t i31)ér1c0oAI:1 — sz iklaoroca — batárjel —  
e• Wi/ei.rt  

helyet  változtat, i! 	alkalaaai  
W 	- VOSPeaaető —  e41.1111.6 » vcttösfaaök - if:.veeető  

/ 8revesető 	felndtt 	$10111111* 
 

9./ 

	

	Biors3soesy — Cserhat — ititekiaseera • alliony  
/Frueke.-i;sra sera zaaÉ,-yar  i~~?••••i  

10./ Mtn  + fo;,vly -» ratisos —  fürj  
/ a  saloon  ragadosd saaotór  / 

ZIZ. Forduló t  Pale a  t iSe!  

1.1 8ra001111bar 19.4a lin1lepel jűk. a iAeg,yvlrei lMdk .e •. •. •• • •. •• •. •..  
/ amp. áa a osap,a,tffigzlt9  

2./ AZ i W 	Al,  ho;y 	1•IPA •••••••••••••••••••••••••••  
/ a liovmar ioesasista re jt4gali elowebsweartsixa  % 

W 4 utttirő :test vies as tiro, a omit  61411141•••••••••••••••••  
.I..tbeorsíi'.Ettel teljeliti kticcöos6ai medbisetdrtt 1110146164  

f aft*  /  
4./ is iibtallskpfsdAsta keiasstoss sire mom  sArNrAselmi srssia  

WOWS 	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  
/ is ra "M1# i  ddsia 	 reeferMNsels+i  

34 As Ohba ebb  1ti+caerAiwt 040•e•e•.•e••w•••  

1 ! Olugcancod€s  slLzadOk  I 41111111111  eMia'Mel / 011.618401,  
6./ As 'At ös+yltsdti*tilc klltaleollispo bog  imeisIss •••••••••••••••••  

/ ar MISS Mau  sz,sbflyanielltt/  
74 a  Asilidell.$ hősi s1ód j6aeic teicint jtűc a vdgvári vitíseímet  ••.•. 

ow/ "W t 61‘36aet 4s a  helraid hatiivadóaz cilalailseteidrt./  
$f" ♦ /11**iiraég alapvető 	a Maur  8ápktfZtáYlelldg ••.....•  

~ jli0■éta.tártl,is~: 
y
8

,, ~
r

~

i:~c40
j
~ védsl~~  

~ ~,~vasá~ ít i.aiad~l izi 
~

~

{~

y
~

t1. .. ...1. ........................  
/ ~,,i kiss6x~SáásEis~k, a ntiv6eysaet 	 iritnyiból  
ittipitNic me./  

ith/ ibmipdi1:0n a dot b0rsgtot Wt.- bLrmMe  mist  • • •. • •. •... • • • •. • •  
%~ ~llal jeitzl jük, es>6crti,ialaiket beza jssol jtic./  
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Esia ~úksim msaLTBTiLtat  
FORGATÓKONTY  

1./ A eoakásdsik 	jalsist viselnek?  
I 	reedibicssati  
2 saogtokssaRi  
3 be®sstási  

2*% bldcicozet' ktltt s#issl4 im► *Upon  ssiaft?  
1 40  x 35 e• sdtia  
2 	15 x 2o on kilt  
3 	35 x 25 e• plar+a►s  

344/ Nor 	 ki a iliIlLeakllstdrsasalgat,►  

1 	1917  
1919  

3 	1921  
4./ i ing& az Ong. 11.841is ~ 

I á eezov jl! ialleidt misslmóaak tlmeps  
It d dsodik. tl1401111ssu beetejesdsiaeic Sump*  
) ftasdnlc lMlssMbeinüMsMc gang*  

Solt ú a *says: 	 klesrdnstd js?  
1 	Ld$dz (bribrir 

 

! 	Loseaosi Pd1  
3 Aped Antal  

teladata a Bbuskisdrolgnek az aldbbiak 101111?  

1 	aistdr8zí$ert  
* ab jektuma  dzsís-ridelem, karhatalmi WAN*  
3 ralderités is ktizbistonaizi felaillaRslt MNiM  

741 MUSS  readrokosati csoportok vannak a bow  alsbsisersollit  
3 	dltiest/fc, tisstak, tábornokok  
~ 	Tis sct ek  e  t  isietsarak  i  marsalok  

glszthellet't+My, lisztek, tisztesek, tlLbssls*it sileatiadt  
1141  Wok As  trumps awrtetear 7?  

I gitazskcziareaa4 kiki.á.ltf~i,nak  
a  ♦ Nag/  tktbbezi Szocialista Forzsdalow  
3 A  llsa Honv6d8 }iáboru kezdete  
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9./ Yi a Dáuslc#eórsig *restive  Paranosnoke3  
1 	6vári kiklós  
2 8orbily sindar  
3 	Papp lrpád  

lo./ Kit neve].iink t ail/MIIMUS .140.10.21.*  
1 5oo-i000 k , Magid*. %NW  
M 	tiyujtdbo::be, 	 rakita  
3 Atom , hidro; An, biol.5giai de vest tame,* 

 

11./ őáilcor alakult meg a Verseli tsendiliso M  Bahr*  Mlialpk a twilit 
 

1. 	1955.... • • ee.• e........  e41.....essssN.ses04/0+1•sse4s*i+leoo  

2 	1962. e....ieee ►sesse.se•s.sse..seeur eeseeseses.seesssesere  

3 	194.seessatesssssssesesse esees.sesseeesssiesse ►seesssess.s  

12./ !Wyss  iaaporMt von*  sailirereeitve a atnnrll/i1NU1OMil!  
1  !odilf 	piestla% Oppisstoly  

2 	8el?iesd=ir gilpaiikar pisztoly, gáppirztoly, paiioegs+itlit  

3 	gép3?uskat pi.eztoly, hasckoosi  

13./ itilyea sza4lyi fegyvere van a munkásőrnek?  
1 	;;olyószósó, pisaboly  

2 	gosPpuskar éTiósetratolii gostel'  
3 	pistatoly,  gi~lgslaly► 

13 • a f Si a irsstiiígt  
1  Naas  a  sallarkld, a nép is nipi kieswieriplt 	4b1a-  

sMReicat is  vállaló szeretete. A allikáeoastLly következetesen  
1oipNisel  i a hasbatisfgot  t  az  igaa 11111004. illd.ek®ket.  

2 

	

	Országunk ős a siml iseret et e, ermillfa it4M pol it ikai  

irinyvonalán+ek kipviselete 6s az isteamissl,issso  

3 	A föld szerstete, ahol eziiletett, as whel* eserOete.  
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1117.011r5  SzAxuEOY9É6EIlTn SZELLbitI =time  
Fo Rf}I+TÓ KÖNY?K  

VERSEtY BZI ME1.YTs  
a.! Szellemi vetélkedő helyes Avast  tázseI :~é 

idejee 10443 ózátó l  

b.~ 
 

Gyakorlati ekadólyvereeny  

ideles  11.00 órától  

SZABits  I BEIViA'It5 e  

Színhelye s palll01áhel v melletti igvee teriiteA  

i,ae,jei 1410 áaLtil  
TartsyMt  tllsOitM~ bexr~lat6 as álleeaá ttsoll~~ ~..~~% 2 dD 

Op jármiifaaekwáf+rei, tolálét re  
bemutató  

A szellemi vetélkedőn a rajok egy,itt vim* We",  
A feladatmegaldAa csoportos.  

♦  szellemi verlilks3,ő is azakigi bemutató levezetaséór! le3.elósl,  
Ntewai+►• • •. • ••. •. • •. ••..... 

jaiim T095  

1./ lEituar alakult meg se OttörB Girds?  
1 	1974  
z 	1975  
2 	1976  

2./ Ei¢ jelképez sr uttíirdzysickepií biros  mite  
1 	kisdobosok, uttörits  loelleunisték epysigét   

• 	

kommunisták, uttitiON mmitísok eigysőgít  
2 	kommunietik, KISZ tylite  {ittdt& sgysigh  

y./ síkor is  hol alakult reg az  első  magyar uttörőoaiyatt  
1 	1935. mftjua 1. Csillebérc  

• 1945. Lprilis 4. Pico  

2 	1319. március 23. badapest  

4.1 Ilikor jelent meg e► Pajtás a jstg első  mama?  
1 	1946 deoember 2o-án  

x 	1957. március 21-6n  
2 	196o. Sprilis 1-én.  
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5./ Melyeik szervezet a szocialista országok hadseregeinek védelmi  

sgtivetséget  

1 	NATO  

z 	1!i►rsó  i Szerződés  

2 	CERRn  

6./ Hény szocialista orezig tagja a Varsói Szeradósnakt  

1 5  
x 6  

2 7  
8.1 Body  hiv jatk az első macjar ürhajóstt  

1 	Meyer).  Bá1 e.  

B+osLic Zoltán  

2 	Faarlcas 1lertaZa;.  
y./ Erdőben hol szabad. tüzet ;;yüjtani?  

1 	tisztámon, feltigyal.et ;^ellett  
z 	erdőben 'Meet  gyújtani  tilos  

2 	az eaesedélyessett, ki jelölt helyen.  
lo./ Sátorban milyen  világ3tóe+azkőzt szabad használni?  

1 	eleetlámpit  
x 	gyestyít  
2 	petsvleum164á-t  

11./ Ho,;~ jeleik as erdőben rakott tUs eloltáett, teljes kihiilésót?  
1 	a kialudt tüz 1:6-apébe esi3rt  fapálodval 
z 	a kialudt tíiz ktoarnyesetének teljes  fellooeolásdvel  
2 	a kialudt tiizre keresstbe két Meat t  esznak.  

12.% lislyek a lakóieisakra vonatkozó tiisvédeliai szabályok?  
1 	nyilt Ling  hasznLlata is a dpháhpis tilos  

s 	tilos a padl4st;ésbea égxlet8 anyagot tds+alní, glaban doitányor.ni,  

tüzelőberendezés közeiben égket6 atyeget tárolni.  

2 	tiizti;yújtd eszköaat és 3ltsvessélyes tblyaaékot non  esabad ti.  

rolni, haazn6,l:ti.  

13./ liaenyi vizet saBliit a kissaotertesaaiosana+at  

1 	300 1/p  

x 1500 1/p  

2 	i3-oo 1/P  



Us4, .di 1 Mil.  r 	 • wseltalísselők•r?  

it hoot  
I► vises 0/184 

 

SW  III a aagel6s4 ttiz /Cdaiem oál  ja?  
1141 • tllsoltás rzádssereinezk biztoeeitása  
%V  .L taisitde1mi ezabilytaistvNadi is blinjrosederok  rrergRile►pi,,. 

Wig) intézkedisthkel se*  tititillatetíse  
04 ♦ tss tesibbt eprjeeiíaéatit  .~~.. 

fie, Ws. a ttisaltáa•ir#ratb/tritasiig ispeseleztos t'eeladstai?  
ea«/A 1ta jelsís bintarittsa akliabtelyrdl,  tgsvódelmi szabály-  

talmudic*  rsi,tát+isu  
b,/ A  tűzvédelmi  seeabtlysk kidglosLMw esYvinye+eitése  
c./ A ttízjelseós, riaestds, kitiaulaa, s  i„szerafs, ezeW:dY,y és  

té.rgymenteM, valamint ttizoltis?  
loii.et utttlat ttisaoltó?   
Akinek ezil.7,ei., tanirei hozzájárulnak de  ilnként jelentkezik  

L./ Aki Yitiin8en tend ős kiválóan sportol  
c ./ 12 éves  fiiIt  via  liny  

44( task  as fgds látre jMttanek  laltítel ei? 
~ *118116 aR o6e  =iotae  g?ulladisi bánvireéklot egynástól  

i~Ml~itve 
b./ 'benzin,  iM NIA  gyujt6eeszkaz, sat,it-t létezése  
e./ Neste/416  memyrisigii levee  / =Join /t  iz„tet8 a.syag ős  

megtelelő hámteiiklet egyh.lyen és icl.ói ai való jelen].öt®.  
g./ iiilyes► 	e,lkaiaserak ttisoltáara?  

a./ asóadlareMf 	 klóra, asre,iaie+  
b./ ssiadieetla. 	 balogdnek  
ei./ ssiadiozidr, isidass€b, mertén  

6./ geteszr ta+wMai0flMrt  strstál.yt isaerss!  
a4,/ 
b./  
oá 

5 
4  
5 

/ Z-23-1baHlf  
/ A.,1144  
/  



xily•a esin111, lota, SS* M..  
a./ 04, 4,  104 	 . 

b./ oo5i  o5, 5, 143  

o./ 003, 004, 07  

8./ kit  kell  tanned,  be  nagyobb t1lfiM 61111411e$t  
a./  megkeresni  a tulajdanoett is &Wiiteni a razrlőrséigt  
b./ ri,adólánoeal ériesit ed ra  joili  

c./ árteeited a tti$o?t 5.kat , 	a t®lnőttek uta.  

sittaait kcivated  

;./  it  tartau a :son a tírz jelzóe4  
c./ a tiizeaet helyét, 	dg, mi van veazélyestetve, ki je3.mtata  

a tazet do mi2,yez telefonezóErfi:!  

'u./ a tiisreset helyét, milyes utvorLalon lehet megkásel  it  eni,  e 
ki van air  a tüzndl  

0./ mi ég, Litt  vezzayest  et a tara  

lo./ Egy Zecáház koryh640,bs.n hinY I?roIan  butin 64zx,alackot lehet  

ilzefneltetziit  

a./ 2  

b./ 3  

C./  1 
11./ SAny darab esivőt tluü.3 van rendsses+esitve a tasgonotbant  

a./ 3  

b./ 2  

a./ 4  

12./ Jelt;l.d meg ally=  ttimlők hc+assallectoeaatc s tüaoltbedgaLlt  
e../ 0,0lc nyomó  

b./ Ceak ezivtS  

a./ ezivá de  rtyor-3d  
13./ liolyak a teoekenci6 nyoub*i1dOki felon/WWI  

a./ esa©111001f1  1 1140101. 	010  
b./ tiieleibii/* *cote,  

a./ 
 

011111.1110, arstb,  1~1~Í~61 

14*/ • 1. lima Situ*  mellett  Wise  táaelekbaas  illetve  belril 
aah lMW last  g ►°á jt anit  
a./ to m  

b./ 3o ra  
c./ 40 m  
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1 lmi totó ,  

41 Milk röviditdato aR  VM?  
~ , .billar Sz, oc i,al íst u  ~~lM 
# Wpsr Szooialíslai  1~Lrt 
i . 1111gyar Szocialisták NUnkispirt  ja  

SW MOM  alakult a rla,ys.r Uttörcas S::öretaidge?  
1  195o  
2 1946   
• 1948  

3./ iiol rendeztók az UttöróvezctAc VII. 0rsIx.aoa Kon:eroncftS,jdt?  

1 Z+alae;zerezsg  

2 Debrecen  

• ICeoeicem8t  

4.1 A Magyar  Kommunista If  juaigi SzövEtekt hillyattkine.e.őseitaa  
74azillnek a fiatalok?  

1 	I.  

2 MU   
• xrx.  

5./ gi.i a  Nagyar Ultt iiDAc Sas  övet sá g6 nedk jelmondatai  

1 A dolgoz6 aftirt, a ha:AArt előre, rendületlenült  

2 EgyLttt, egoisárt!  

x Elbret  

6./ Ki a  W:ya.s Vtt tir&  9zt3vets4gének Pót  itkőra?  

1 Szatd Lioslb  

2 Volnárnd  Swag  lilasibeit  
x tlaites %rtvinai  

7./ Melyeik a 1ef*negaaa ►tib e8aardayzaiti 196m:;  a  Gsapst:an?  
1 csapatpe.rlamerzt  

2 osapatösssajövetel  

x utt ffirdtsillMls  

4/mat  jelkdpez as  utt csrőe rt3sös nyekkeud4 jinetc Wm Wake?  
1 l►.isdoboarok, uttiisőc, úttörávesetók közttsdge  

2 '.kauanu2sisték, if jukowwnistilc, utt ör6k egyrdge  

x a b6;rom tavasz / 1848, 1919, 1945 / jeiioiPo  
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9./ Mi volt az idei u.tt bróív leofoatasabb akcif jánek elnenresése? 
1  Tettekkel a Ili  y iliEraakirt 1 

2 Edzett ifjúsáedirt 

x g,+ 1 

lo,/ Hogy née  ki a riar,yar  Ottir&  ,sVvetsigSnnk jelvénye? 

1 Pirog-lehén-zöld ivelt zásts.lótaun hértwaroi lobogó ttiz 

2 Piros.fehdr-ziild  Welt  ateslálea aineléndcí lobozó ti#z, 
a tee  k.ór,il iv alakban a DOLUAII IIMOR,  SAZUSR' FWEE1 

!!i#setit 

x Mgge ►feftit.rutf3.d ivelt s[s»161aa 	WOO teat a 
aiM1g d ján EL411 felirat. 

11./ Kirá:adii +i asj. Felfedezik apajtfisok:. a kftetkezó et jelet. 

tires  ssiae&  kór.  Nit jelent?  

1 klüthoss, foríetehoz 

2 has r,mect ec, 

a t el epiiló a 

12./ Zi.1:+orozik az uttörőcsapat. A táborvezető sipols / .. •- . / kit  
hosszú, egy rövid e ip j el et , Mi 8 t eeridó? 

1 vesetők hozz3m 

2 gytileicesd 

a indulj 

13./ Mi az iTtt örőgérda? 

1 A Ma.;ye.r Uttt3r$k Szövetsdjdnczk szervezett forr.éja 

2 A Maces.  Honvédelmi Szóvertsó,, utt öró szakosztálya 

z Az Ifja 0ávda része általonos ia3co.lé,o korcsoportú te,:,ókka/ 

13 + 1./ 11otz hivják sej, 61s6 ma<zer firhaj6ett 

1 Megyeri Htla 
2 Farioas Baartal sa 

x liideg ainos 

.1 ±c idelzxi taté  

1./ Ki a :ngyssr lisariMlr! ltisioatee 
1 Csgmi YS,roly vesjiswwtMes 

Uszta Gyula aliikellftr 
2 Cxinege Woo  11rí/i~OYM1Nc 



- 216 - 

)Iilyen eeeirőnyhez kapcsolódik e fegyveres Erők Napja? 

1 	P5.kozdi csata  1348. •septeedber 29. 

2 	Budapest felszabadulása 1945. február 13. 
" Lánchidi csata" 1918. október 28. 

Sol  MOM rövidités található a sorkatonák ruháján lévő emblémán? 

>16R 
Z 

2 	lR 

¢.1 Kik tartoznak a Fegyveres Erőkhöz? 
1 	Polgári őrség, határőrség, honvédség, pénzügyőrség 

x 	Rendőrség, határőrség, honvédség, munkásérség 

2 	Rendőrség, vámőrség, munkásőrség, honvédség 
5./ A Mayar péphadsereg haderő nemeis 

1 	Szárazföldi csapatok, honi légvédelem 
x 	Szárazföldi csapatok, haditengerészet 
2 	Szárazföldi csapatok, hadászati rakéta csapatok 

6./ A szárazföldi csapatok legjelentősebb fegyvernemein 
1 	tüzércsapatok, légidesszant csapatok, harckocsizó csapatok 

t 	],ós$delmi csapatok, rakétacsapatok, gópesitett lövész csapatok 
! 	$íitett lövész csapatok, harokocsizó csapatok, rakéta csapatok 

T•/  lamirlsztitó fegyvereke 

1 Gyu jt óbomba, napalobomba 
s Rakéta, 5oo-l000'as hagyományos bombák 

2 	Jt om, biológia#,# vegyi fegyverek 
8./ A varsói Szerződés m,,akulástinak éves 

1 	1949. 
x 	1955. 
2 	195o. 

9./ A Varsói Szerződés tagállamainak szárvas 
1 8 
x 7 
2 6 

lo.4 Melyek a tiszthelyettesi rendfokozatok? 
1 	drmester 
x alhadnagy 
2 	zászlós 
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24, 110410 a tiszti  rrrx3.fo?°? at 8  
1 eleereias  
~ főtörasörlearter  

~ visitftwari  
1*, M ►lyslc illgye. teleplU,is szabadult fel utoljárrst  

I Mitt ow*  
a lbw=  

isf Máik WON  ezov jet  tábornok  vezettezazsinkat felszsbod5.t6  

~ lXorc►silov g  ronyew, CsuRjkov  
~ iiaZinoroszkij, Rblbuhin, Patrov  
~ Btat,anní j, Zanzkov, Pelnfilov  

~ 

 
• I./ 	asaarjet baitemoeit irAin vd,1t 	 a II., vf1k .. 

ldbws~i soráat  
1  5-52-es  
x  21.34-es  
2 3ZII-76-os  

alindegyik parblis 3  es"  taliti#ok, •cr 	UM  g erllia,tt;e.o  xu:  za  ~> 
eati, a asoparlba 	11114141  

aMsaidrdg, rsmikides  mew&  mulkag6tali j, beftptnie.  
2bolyy ?Iola, Agml, Bósea  

3./ Mao  "exis,,  Alitidept,  *adrift,  Beru.  
4•1 Wit  NW., taw,  %me , Skim  
5.1 Llte1, Liszt, B1llt6k, (iold®ask, Puccini   

G./ Sailb  kesirlabda, raplahd+e, tsysplabáa, labclarwAs  
70/ iiVaallisat kasvalY. dam,  

8./ ilkutna,  tmrerlro~lac+ ,  delfin t  vi8.xo:, aziavegiA  
9./ ósseMMÓs, saorrsda, Yatvániyozia,  kivonás, NW&  

lo./ 114#  poets,  Beosssysi Parma,  Iiuesti KWh  OM MM. 
 

illijer SW/  
11./3aabB ifiti" atria  tisoita• 	 Awe  411040oei itslaibet  
12./ llAlinorosddjt ~ ,'~ni3, ,#tili.in..4 	j, stiff/ad  

13./  iíDsssbsiisi~l►1111.0sis, VOW  ~ ~~~  Petdfi  ~► 

I4./ woe  iss1a, jab sae.  ilkwair  
15./ dinsissf  Paragps •  Puift100 411Wallo 1611014  
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YbeBnars2'1ss Sz1GkLat' -'  +  u,  SZELLIIUlI rm:yica 
F O RG AT6 B $NU, S  

1./ lfelyik csata +er,.],d'al.ess kötődik a Nemzetközi R3rö®kereast raea- 
alakulása? 

1 	3art41ing,61 walla  
2 	8olferiridi osa4a 

x 	P+tkozdi 00101 
2./ helyik európai v![ros a IlimmieMsi V'dröskeresst ssékhslye? 

1 	Genf 

2 	Párizs 

s 8dcu 

3./ 13aty genfi 	van, melyet a Nemzetközi Vöröskereszt el- 

fosadott? 

1 	lzarom 

2 	esyr 

a 	t 1.: 
4./ Nyucet—Berlin melyüs országhoz tartozik? 

1 WIZ 

2 NZY 

x 	ecyik elm 

5.1 l414.ysrrlMilsia  mikor  alakult 7desgl enae Iwnstny? 

1 	1944' 
2 	1919g 

: 	1$416 . 

6./ kikor nibcult a now 	agbRtságeR 
1 	1946. wijus 1. 

2. 1944 Junius  2. 
x 1947. brute  4. 

7.1 ki 	tlttöra Gárda tevA)cQr.oredj; odlkitiizéec? 

1 harci szellem ki•'..lukitáse 

2 	a bc.zafiae lbonvódelmi navel*, ordsitése 
s 	s katonás feau:l e: kial#kitárl< 

8./ Milyen szervezet a loc„yer VMrllakerasat? 
1 	pol it ikai 

2 	des,okxet iklzc t ikieesseri ►osek 

x 	eilisseé dLt,yi szervezet 



21)  

9.1 Ferma3.AeaEinak isat>Jreel.ik év±ordvld ji[t annepl i aNacyetr vtsra..  

kereszt  1981-beea?  
1 	6o éves  
~ 

 
50  éves  

~ loo éves  
kbei SUM  óllaavlórma Medyaresasig?  

~ 	ktSe,tárare+eág  
f dtriakrat iku3 katatársaság  
x 	ndpkt3zttársaoár;  

~ mair,je-s tdrv+égy a i'isatataUiteit  
1 nen, IOW  vállalják  
2 fo%  tlitavial: a 4111111111ial4  t~ 

~„voYunt-. "Wig*  
latt  mom  f elivallbelftdséit a SsrnrjiliMdi siet 611.1111111.011111011416  

visa* e?  
1 	2 ukzásl tiNizt  
2 3 ukrán Mgt  
x e kettő (wütt  

34 IN 	10131i 	oleóeeegélynyújtásrál?  
1 	 érteni kell hasaá  
~ állartnololti 	 WM*  folsonnt  
a malt as Weise"  Ml 1411111011114 APO   

az 0ls5111•gi1ylS3t6 old $1111165J0 a  01■ 11141il,táukoi^?  
~ 	Ine, kell 6.11apiliie 	illisat via  
1 hivni kell a mental.  
* el kell alliteni, bey 41-e a bale**.  

	

 
több oértill 11M, kinál 	kezdeni M4411111111!  

~ 
 

aki 	jajelit  
1 a legsdlyonabb eéraitn61  
a an  elsdaec riegliituak  

411111t a l.égzóe snerre3?  
1 	orr, tí7dő  
e 	lé.;I.ttek ía ttid8  
St 	kiavdrk!!rt  aegy+rirktir  
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*PM kell tenni as esurhletlen ba.leilkliballed14 Weft ASO.  
1 raeglaxit juk *mans  ruhadarab ;át  
t 14.40.44114.1 katilite  
tit  bistorit jric a Sigtxttak járíatóe+iOtt  

4/41 raireák a 10811.11114111.16  ()JAW,*  a ló~o u,}raélesstiMl.  
l lisivorrr.liaaa  
~ 1attlxvieoa 1llopstet‘a  
>t dtiatiaa.yilzá e  

7./ MLitt  jelent8a a nyabi veróór tapintása az elca8sogilynyűjtédigrr?  
1 meoi].lapttlat;jusk 	h ogy el-e az eszndletlen be.lareteal  
2 igy tudjuk msi; 3,egrjorrabban a  van-e keri.zky6e  
x nom kell vela ttfrOdni t  ha 'li;geíO van  

8./ Sebai:tQ'i1;4mil1 mire keli Ugyal.YStinkt  
I  ne elaMtaunk  

2 a fertóraiart nog kell aluidd,lyozai  
x  mindkettőt figyalsobe Wye  vdgeanlPt  

9./ Ziixe Y,asanítl juk a ,- atri.ttr► Mist a leji►rt?  
1 a fejen kiáa3ó terttirsrt  l~ 
2 a tiir6seik ra,r;zit8aínk  
x aincikeitdre  

lo./ Az 4111$14-bb 6695ai eeb&  +itl144111611.11% 	a lagrk,>ntoeca.bb t  eeridő je?  
l 'Iioltni valemivel arr 100 rihrt  
2  sterilen bek3!tni  
x b„Wag vissa<sl bsZt jük  

ll,t/ lichtsn riit;sit jcik a 'Mint vóata~;.,~►t +ainbe dábazárc, cir+ienél?  
I nazi  k.eraink ihilaSl,e akad ahtZaz kiit 8zzak  
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Az általános iskola. Nevelési és Oktatási Terve tételesen me t*fo al- 

rraeza a nyolcadik osztályt nézett tanulókkal szemben támasztott 

követelményeket a honvédelmi nevelés területére is. Használati ut&-

sitást viszont ne;: adhat, hiszen nem tud alkalmazkodni a tele-

pihés és az iskolák eltérő tári és 	feltételeihez. 

Ugyenezen elv alapján mi is szeretnénk 	 néhány jelenné. 

get - arc általánosság szintjén - amelyek, viliínyünk szerint az 

általános iskolai honvédelmi nevelő rsunkánk hstdconysá ;-át csökken-

tik. 

Elsőként e ifit jWc a tulzott intellektualizáldst, Nem becsiil- 

jük le az ismeretek jelentőségét, de az ismeretek, tevékenyséfi 

formák biztositása nélkill elfeledésre ítélt, passziv adathalmazzá 

váh atnek. 

Kapcsolatba hozhatók e hiányok olyan általános érvényű prob- 

léaakkal is, mint pl. a pedagógus $1 elnőiesedése, a pedag& u.-

eok túlterheltsége. Nemekből adódóan a 1:edagógwsnők nagy részétől 

távol áll a honvédelmi nevelésnek száz oa olyan tartalmas eleme 

acaely a férfiassázasl, erővel, he.reiassk;Hal, a katonás renddel van 

>Mrssolatban. Nem ellensúlyozható e.: a hiányosak; a női szerepből 

iái6 hazaszeretet, Isztakit  romantika, békeharc kéxúésskrnil elő-

IMIS1i tablettel ser... A Aggyveres szervilp1 való idirktiddla 

es a mar semen korrljjbatd. A  pabaissiok túltai<arlis'* e 
M/ met sift ♦ brmillitigai nevelés tszül.$a a túlterheléa Vim 

Mi impilkir 1tlautatható, mint az iskolai munka egyéb területein. 

llkjd nemen évvel a felszabadulás után a pedag64us társe- 

dalom szinte kicserélődctt. A fiatal pedagógusok kevéssé érzik 

feladatuknak a honvédeler:,re való felkészitést. Annál is inkább 
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van  ez e  hiszen ilyenben ők aagUk is csak hiányosan részesül-

hettek. A2 idősebb pedag6 jusok  köriben az átélt neF:etiv t6rténel;::i-  

társadalmi tapasztalatok hatására nagy ez elbizonytalanodás, néha  

félnek élni a jelen társadalmi „yekorlat által me civánt  lehető- 

sé ;; 

A megvalósulásban e feledat területén is nap~.y a -vbletlereeY.  

szerepe. A honvédelmi nevelői tevékenység nem elérté tervezett,  

nagyobbedd+ =diai tudatossá_ al kellene a gyakorlatot megszer-

vezni. Nem megoldott e honvédelmi nevelős foglalkozásai vezetőinas  

tizam eam.  

Az iskolák na;y tbbbség&en az  idősebbek tartják kezUkken  

ezt a feladatot. A fiatalabb ped '5gusokat, a gyermekvezetőket és  

tamüóif júeá;ot a fegyveres ezer' ek bevonásával kellene vezetési  

ismeretekkel, szakismerettel, sidsLertani ismeretekkel 6s c yekor-

lattal felkésziteni a  hosiddelmi feladatok ellátására.  

Az iskolán belüli tanérai lehetőségeket is jobban:  ki  lehetne  

használni. A játékos elle.i testnevelés órákat jónak tartjuk, de  

csak akkor ha az alakisda is helyet kap benne. 

A honvédelmi nevelésben •- í r érss 	.. 	tapasz•.  

talhatő. A KISZ X. Longreszzusa jeZeml i 	11651 Uttc+rő Girds  

szakai e, ysé ;ben 114 ezer ut t örő tegiNINIftek, mi.3 az If ju Gárdában  

csak 1235 szakasz, 3845 reg j m ik iidik 36 ezer fővel. Nem élünk a  

számok biivőletében. ha ez a - koz'bbi évekhez viszonyított -  ~ záa~• 

szetti oetlkkenés minőséi javuligNO1 járt volna ejyUtt  e  akkor az  

ere& ünyt elfogadhatónak könyvelbláttlk volna el. Es azonban nem  
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igy van. 1 megtorpanás a  ped,aiig#fi szsksalteewn  is irsékelhetb.  

Napjainkban - a kontbbiakhov viazonyitva is - kevesebbet foglal-

kozunk a hatiaafisk ős honvédelem kérdíseivel, pedic ezeknek  sz~- 

mos tartalmi  close  méz kibontásra  vdr. 

• folysmat ossá, i  nem é rvé nyssiil 	 OS MOM  

beliil ~ 

 

sem p®dii; az Ut  t ör6 Girds  - If jú ALsi Mbeesail, MN&  

sálat vonatkozá.séLban. Neheziti a helyzetet, hoer  iallenalla  

ninosenek terlLlet3 szervoi, mert nines a j,akessig kapospla.táse  

utalva. A hatiróreáffiek mindes 16tasOksígl+Ita, igy Mgt  ér-  

deicá' , tn is tetemes részt vállal a %onvédelsi nwalósibas. Cask  

vázolni próbáltuk a h4nvedelmi nevelóst nahasitó t6nyezóket.  

Ezek ktizill v&1asdli/ONc szerint esyik sew  haayecrolhuxt$ el.  

Blunkéaa,k aoráa t( 611 s1111doal a nehézségekkel találkoztunk  ős  

ze.lálloozimk, • M1611t a Labatós•geken belül kerestltk a jobb  

a:et,~3.8Asok r.kSdjait• 1011,1111E - !a eddL;i tapasztalataink is  

eat  cut  at  ják 	ssadloinyt el en{il .  
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