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A Magyar Néphadsereg soraiban szolgálatot teljesítő katonák minden 
oldalú kiképzése elsőrendű feladat. Ennek a kiképzésnek része az egész
ségügyi kiképzés is. Nem mindegy azonban, hogy' a kiképzettség milyen 
színvonalat ér el, hogy a katonák milyen fokon tudnak bajba jutott tár
saikon a leggyorsabban és a legszakszerűbben segíteni. 

Az egészségügyi kiképzés, valamint az egészségügyi kultúra színvona
lának emelése céljából az egészségügyi szolgálat versenyt hirdetett a ka
tonák között. A verseny értékelése vetélkedő formájában történt meg. A 
verseny meghirdetését támogatta a parancsnokság, párt- és KISZ-bizott
ság egyaránt. Ennek a támogatásnak eredményeként jött létre a maga
sabbegység szintű vetélkedő, ahol a katonák jó felkészültségről, egyes 
esetekben nagy jártasságról tettek tanúbizonyágot mind az elméleti, mind 
a gyakorlati kiképzés anyagából. A vetélkedő, mint a szocialista verseny
szellem kialakításának és megvalósításának egyik módszere, igen nagy tö
meget mozgósított. Lehetővé tette az egészségügyi felvilágosítás széles 
körű kifejlesztését a sorkatonák között, és elősegítette egészségügyi kul
turáltságuk színvonalának emelését. A versenymozgalomba való bekap
csolódást az tette lehetővé, hogy a vetélkedő kérdéseit a kiképzés tárgy
köreiből és az általános műveltséghez tartozó egészségügyi kérdésekből 
állítottuk össze, és ezt időben szélas körben nyilvánosságra hoztuk, termé
szetesen közöltük az eredményes szereplés esetén elnyerhető díjazást is. 
"A vetélkedő népszerűségét fokozta az is, hogy kulturális keretek között 
folyt le, tehát mintegy szórakozva tanultak, illetve tanulva szórakoztak 
fiatal katonáink. A vetélkedő egyéni és csapatverseny formáját öltötte, 
és a nyertesek mindkét esetben díjazásban részesültek. A díjakat a poli
tikai osztály biztosította a kulturális keret terhére. Csapatban első díj egy 
rex-asztal, második díj asztali foci, harmadik díj három készlet sakk volt. 

A 4. és 5. helyezett csapat oklevelet kapott. Egyéniben az első öt he
lyezett csökkenő pénzértékben egészségügyi témakörű könyvjutalomban 
részesült, ezenkívül minden versenyző elismerő oklevelet kapott és könyv
jutalomban részesült. Ez a díjazási séma érvényesült az egységeknél meg
tartott vetélkedőn is, csak csökkentett pénzértékben. A vetélkedő fo
lyamán a részt vevő közönség aktivizálása céljából kérdéseket tettünk fel 
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számukra is, és helyes válasz esetén a választ adó egészségügyi felvUágo
sító témájú könyvjutalomban részesült. 

Az egészségügyi felvilágosító munka kiszélesítése céljából a vetél
kedőt kiállitással kapcsoltuk össze. A klubteremben plakátokat helyez
tünk el, melyek az általános higiénes rendszabályokat, a fertőzőbetegségek 
megelőzését, betegápolást, a véradás, valamint a katonai kiképzés egyes 
tárgyköreit ábrázolták. A vetélkedők és a részt vevő közönség között 
egészségügyi brosúrákat és röplapokat osztottunk szét. 

A vetélkedő levezetése azt a célt szolgálta, hogy a vezetés meggyő
ződjön az egészségügyi kiképzettség fokáról és a verseny felkészülési és 
végrehajtási időszakában minél többet tanuljanak katonafiataljaink. Ezért 
a vetélkedő folyamán a versenyzők hangosan adtak választ a kihúzott 
kérdésre, melyet a zsűri értékelt, adott esetben helyesbített, illetve kiegé
szített. Időnyerés céljából egészségügyi totót és „kérdés-felelet" lapot 
készítettünk, melynek helyes kitöltéséért a versenyzők meghatározott pon
tot kaptak. A vetélkedő kötözési versennyel zárult. 

Összességében a vetélkedő a célját elérte, nagyban hozzájárult az 
egészségügyi kiképzettség színvonalának emeléséhez, az egészségügyi kul-

.. túra kiszélesítéséhez. 
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