MH Budapesti Nyugállományúak Klubja
Harminckettesek Baráti Köre
www.harminckettesek.webnode.hu
(www.bpnyklub.hu)

PROGRAM
2019.

FŐ FELADATOK
1.) A baráti kör összejöveteleinek, kirándulásainak, egyéb programjainak
előkészítése, szervezése, lebonyolítása.
2.) A nyugállományúakat érintő aktuális honvédelmi miniszteri rendeletek,
határozatok feldolgozása, ismertetése, illetve az MH Budapesti Nyugállományúak
Klubja alapszabályának tudatosítása.
3.) A baráti kör menedzselése, folyamatos tájékozódás a nyugállományúakat
érintő kérdésekben.
4.) Kapcsolat felvétel ezredünknél szolgált, de más katonai szervezettől
nyugállományba vonult kollégákkal.
5.) Együttműködés az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség
Dandár, valamint a nemzeti díszegység vezetői állományával. Közös képviselet
egymás rendezvényein.
6.) Közreműködés a helyőrség dandárral és a helyőrség szociális
alapítvánnyal a nyugdíjasok érdekében végzendő szociális-, kegyeleti-, és karitatív
munkában.
HARMINCKETTESEK BARÁTI KÖRE
Tiszteletbeli elnök:
Elnök:
Titkár:
Szociális felelős:
Közművelődési f.:
Kommunikációs f.:
Gazdasági felelős:

Borzák József ny. vörgy.
Balogh László ny. ezds.
Torda Tibor ny. ftzls.
Szontagh László ny. ezds.
Török Tibor ny. alez.
Vastagh László ny. alez,
Schütt András pa.

(+36-20-931-0363)
(+36-30-280-6438)
(+36-30-242-9246)
(+36-30-971-9410)
(+36-30-891-9087)
(+36-30-200-3737)
(+36-30-651-0069)

MH BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA
Cím:

Stefánia-palota Honvéd Kulturális Központ
1143 Stefánia út 34 - 36
Iroda: ügyvezetés 217, rendezvényterem 218-219.
Telefon: Város: 06-1-433-9019 – HM: 26-419
Honlap: www.bpnyklub.hu
A klub ügyvezetése:
Tiszteletbeli elnök:
Elnök:
Titkár:
Pénzügyi előadó:
Közművelődési bizottság elnöke:
Szociális-kegyeleti bizottság elnöke:

Kovács Imre ny. ddtbk.
Nagy Gyula ny. ezds,
Szabó Béla ny. alez.
Bartos Lászlóné ny. ftzls.
Pintye János ny. ezds. (+36-1-220-6747)
Fotul József ny. alez.

RÉSZLETES PROGRAM
1. félév

RÉSZLETES PROGRAM
2. félév

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

Vezetőségi ülés:
- 2019. évi munkaterv véglegesítése;
- a küldöttgyűléssel és a
nyugállományúak báljával
kapcsolatos tartalmi, szervezői kérdések megbeszélése.

Vezetőségi ülés:
- tájékoztató a januári küldöttgyűlésről;
- együttműködés tapasztalatai a helyőrségdandárral.

Vezetőségi ülés:
- tájékoztató a februári
klubtitkári értekezletről;
- a baráti kör klubdélután
előkészítése.

Vezetőségi ülés:
- hajókirándulás előkészítése;
- a klubon belül eltöltött
időszak tapasztalatainak
összegzése.

Vezetőségi ülés:
- a klubdélután és kirándulás előkészítése;
- a 2019. évi közgyűlés
be-számolójának
megbeszélése.

Vezetőségi ülés:
- október - november - december havi rendezvények előkészítése;
a
kommunikációs
munka és lehetőségek áttekintése.

Központi rendezvények:
- küldöttgyűlés;
- bizottsági ülések.

Központi rendezvények:
- nyugállományúak bálja;
- klubtitkári értekezlet;
- bizottsági ülések;
- múzeumlátogatás;
- Obsitos lapzárta 11-én.

Központi rendezvények:
- klubtanácsülés;
- nőnap;
- katonaözvegyek országos
találkozója;
- bizottsági ülések;
- múzeumlátogatás.

Központi rendezvények:
(nincs)

Központi rendezvények:
- bizottsági ülések;
- felkészülés vetélkedőre;
- Obsitos lapzárta 10-én.

Központi rendezvények:
- klubtanácsülés;
- vetélkedő;
- bizottsági ülések;
- kirándulás;
- kiállítás;
- múzeumlátogatás.

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

Vezetőségi ülés:
- tájékoztató a márciusi
klubtanácsülésről;
- a baráti kör gazdálkodásának áttekintése;
- a tavaszi kirándulás előkészítése.

Vezetőségi ülés:
- tájékoztató az áprilisi
klubtitkári értekezletről;
- a klubdélután tapasztalatainak összegzése;
- a honvédelmi rendezvények aktuális feladatai.

Vezetőségi ülés:
- tájékoztató a májusi klubtanácsülésről;
- képviselet a vetélkedőn;
- nyári program lehetőségeink.

Vezetőségi ülés:
- tájékoztató a szeptemberi klubtanácsülésről;
- létszámbővítés és tapasztalatok;
- közművelődési rendezvények tapasztalatai.

Vezetőségi ülés:
- tájékoztató a titkári
értekezletről;
- a karácsony előtti karitatív munka előkészítése;
- család- és beteglátogatások-, kegyeleti tevékenység tapasztalatai.

Vezetőségi ülés:
- tájékoztató a novemberi
klubtanácsülésről;
- 2019-es év értékelése;
- a 2020-as munkaterv
megbeszélése.

Központi rendezvények:
- klubtitkári értekezlet;
- bizottsági ülések;
- katona festők kiállítása;
- múzeumlátogatás;
- kirándulás;
- Obsitos lapzárta 10-én.

Központi rendezvények:
- klubtanácsülés;
- bizottsági ülések;
- Magyar hősök napja;
- múzeumlátogatás;
- kirándulás.

Központi rendezvények:
(nincs)

Központi rendezvények:
- klubtitkári értekezlet;
- bizottsági ülések;
- bélyegkiállítás;
- múzeumlátogatás;
- kirándulás;
- Obsitos lapzárta 10-én.

Központi rendezvények:
- klubtanácsülés;
- bizottsági ülések;
- múzeumlátogatás.

Központi rendezvények:
- küldöttgyűlés;
- fenyőünnep;
- Obsitos lapzárta 9-én.

Kirándulások, rendezvények részvételi szabályai

HASZNOS INFORMÁCIÓK

Jelentkezés és befizetés személyesen, az elfogadás pedig a befizetés sorrendjében
történik. A meghirdetett kirándulásokra, rendezvényekre – baráti kör, vagy klub szervezése
esetén – a befizetés a kirándulás szervezőjénél az általa meghatározott feltételek alapján,
összegben, módon és határidőre történik. A szervező határozza meg a befizetett
foglaló/előleg összegét a visszalépés értékvesztés nélküli határidejét és ennek
visszafizetésének a módját is. Határidőn túli visszalépés során a foglaló/előleg másik
személy jelentkezése esetén részére átruházható, amennyiben vállalja a foglalón felüli
összeg további térítését is. Ellenkező esetben a szervező a foglaló/előlegként befizetett
összeget felhasználja az adott program, kirándulás költségeibe. Ez a módszer azt a célt
szolgálja, hogy a tervezettnél kevesebb résztvevő esetén se növekedjen az egy főre jutó
közös költség.
A programokat, az utazás módját és a részvételi díjakat klubdélutánokon, a
programfüzetben, a honlapon, illetve a facebookon ismertetjük. A baráti kör vezetősége –
a programban rögzítetteken felül – további kirándulásokat, rendezvényeket tervezhet,
melyek meghirdetésére körtelefonon, a honlapon és a facebookon kerülhet sor. A baráti kör
tagjai programjainkra, rendezvényeinkre nem tag hozzátartozót, barátot, ismerőst is
hozhatnak magukkal.
A kirándulásokon a fakultatív rendezvények költségeit a helyszínen kell fizetni, azok a
részvételi díjban nem szerepelnek. A baráti kör vagy a klub által meghirdetett, de utazási
irodával lebonyolított kirándulásokra az iroda szabályai érvényesek, azonban a
jelentkezések elfogadása itt is az előleg befizetések sorrendjében történik.
2019-re tervezett kirándulásaink: tavasszal Pécs, Zsolnay Kulturális Negyed, ősszel
a Kecskemét, Mercedes-Benz gyárlátogatás.

1. Regeneráló pihenés
A honvédség a nyugállományú katonák, honvédségi nyugdíjasok, valamint azok
házastársa és eltartott gyermeke (18. életévének betöltéséig, ha közép-, vagy felsőfokú
tanulmányokat folytat, annak befejezéséig, de legfeljebb 23 éves koráig) számára
biztosítja a kedvezményes regeneráló pihenéshez (üdüléshez) való jogot. Hétközi,
hétvégi pihenésre is van lehetőség az évi 14 napos kereten belül.
Főszezonban azok a nyugállományú katonák kérhetnek regeneráló pihenést
(üdülést), akik iskoláskorú gyermekkel (unokákkal) szeretnének regenerálódni,
üdülni.
Elő-, utó-, és főszezonban az alábbi MH Kiképzési és Regenerációs Központokban (üdülőkben) várják a pihenni vágyókat: Balatonkenese, Buják, Mátraháza, szezonálisan működő intézmények, Badacsonylábdihegy, Csopak, Mályi és ugyancsak belföldi szerződéses partnereik gyógyszállóiban van lehetőség a pihenni vágyók elhelyezésére.
Lehetőség van arra is, hétvégi regenerálódási (üdülési) igényükkel közvetlenül az
üdülő igazgatójához forduljanak.
A regenerálódási (üdülési), pihenési formák igénybevétele iránti igényeket a
kedvezményes regenerálásra (üdülésre) igényjogosultak a megelőző év október 31-ig
az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 1. Katonai Igazgatási
Központ irodájában nyújthatják be. Az október 31-e után regenerálódásra (üdülésre)
jelentkezők pótigényt nyújthatnak be férőhely függvényében.
Külföldi üdülésekről történő tájékoztatás: Telefon: 06-1-299-0567.
Honlap: www.recreativ.hu

Születésnapi köszöntések
(kerek évfordulósok)

2. Súlyos, sürgősségi egészségügyi ellátást igénylő esetekre
A Honvédkórház (telefon: 06-1-465-1800) mentőszolgálatát igénybe veheti minden
HM gondozási körebe tartozó személy. Az igénybevételhez beutaló nem kell!
Mentőszolgálat telefonszámai: 06-1-465-1943; 06-30-815-0248; 06-30-815-0244
A mentőnél történő bejelentkezéskor jelezni kell:
- a beteg milyen jogcímen igényjogosult (pl. nyugállományú katona),
- a panasz jellegét (erős mellkasi szúrás),
- a Honvédkórházban kezelik-e,
- hova jöjjön a mentő,
- a bejelentő nevét és telefonszámát.
A mentő megérkezéséig elő kell készíteni:
- a nyugállományú igazolványt és TAJ-kártyát,
- az esetleges kórházi zárójelentéseket és ambuláns lapokat,
- a szedett gyógyszerek jegyzékét,
- személyes holmit és némi aprópénz.
A kórház minden nap ügyeletes!
Ha a Honvédkórházban nincs bent mentő gépkocsi, akkor az ügyelet az Országos
Mentőszolgálattól rendel mentőt, rohamkocsit.
A Honvédkorház normál betegszállítást nem végez!

Április 8-án:
Schütt András
január 13-án
Czibere Miklós
január 24-én
Polgár László
.
február 14-én
Nagy Béla
május 13-án
Kiss János
május 23-án
Tekulics László
június 23-án
Szeptember 9-én:
Tánczos Attila
július 12-én
Sipos Antal
július 21-én
Zara Pál
augusztus 3-án
Trexler Ferenc
szeptember 21-én
László Tibor
szeptember 29-én
Tibenszki Erzsébet
szeptember 30-án
Borzák József
október 13-án
Godó Ferenc
október 19-én
Horváth József
november 1-én
Szakács László
december 5-én

70 éves
95 éves
65 éves
75 éves
70 éves
65 éves
60 éves
65 éves
60 éves
65 éves
65 éves
70 éves
70 éves
60 éves
60 éves
65 éves

Balogh László ny. ezredes
elnök

RENDEZVÉNYTERV
Megnevezés
Baráti kör pénzügy, programok:
Shütt András
(+36-30-651-0069)
Szociális és kegyeleti kérdések:
Szontagh László ezredes
(+36-30-971-9410)
Internet, programok:
Vastagh László alezredes
(+36-30-200-3737)
Vezetőségi ülések
Megemlékezések
Klubdélutánok
Éves közgyűlés
Kirándulások
Török Tibor alezredes
(+36-30-891-9087)
Karitatív tevékenység
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2.

6.

6.

3.

8.
15-31.

5.

3.

7.

4.

9.

6.
15-30.

4.

8.

9.
9.

Pécs
Zsolnay
Negyed

Kecskemét

Megjegyzés

Tárgyhó 1. szerda
Dandár terve alapján
Petőfi laktanya
Petőfi laktanya

Mercedes
Benz

1-15.

10-21.

20-30.

Temetők

Temetők

Idősek
napja

1.

20-10.
Karácsony

Budapest Helyőrség
Szociális Alapítvánnyal

MH BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA RENDEZVÉNYEI

Klubtanácsülések
Titkári értekezletek
Kirándulások - Pintye János ezredes
(+36-1-220-6747)
Küldöttgyűlés
Magyar hősök napja

5.
19.

10.

12.

29.

25.

15.
30.

Kecskemét

Tóalmás

Abaliget

Tata

24.

10.
31.

Múzeumlátogatások

20.

Vetélkedő
Nyugállományúak bálja
Nőnap és Katonaözvegyek találkozója
Kiállítások
Szociális és kegy. biz. ülései
Közművelődési biz. ülései
Fenyőünnep

8.
16.
24.

13.

17.

15.

11.

9.

13.

17.
12.
8.
29 —
24.
28.

28.
25.

28.
25.

— 12.

4 – 6.

Katonafestők

Katonafestők

Bélyeg

25.
29.

23.
27.

29.
26.

26.
23.

24.
28.

10.00 óra
10.00 óra
Kontakt Török Tibor alez.
Utazás vonattal
10.00 óra
10.00 Szt. Gellért urnatemető
10.00 órától
Kontakt Török Tibor alez.
13.30 Pódium bár
Stefánia 16.00-22.00
Színházterem 10.00
HKK Café Galéria

28.
25.
17.

Havonta/4. csütörtök 10 ó.
Havonta/4. hétfő 10 ó.
Színházterem 1600

