
Hogyari teljesítik a verseny feltételeit 

(Rövidített fordítás a „Tii i Sznabz,enyije" e. folyóirat 1977/8. számából) 

Fodította: Habi k Lás z. ló nyá. alezredes 

A helyőrség, amelybe megérkeztünk jó benyomással van az emberre. Na
gyon szép itt a táj, körös-körül erdő. Jó aszfalt út visz a laktanyához. Elhagyva 
az ellenőrző-áteresztő pontot, modern épületek - tiszti ház, szálloda, áruház, 
étkezde stb. - láthatók. 

Az egységparancsnok hadtáphelyettese A. Gubszkij alezredes fogadott 
bennünket. Irodájában megmutatta a kiképzési-anyagi bázis, a hadtápobjektu
mok korszerűsítésének tervét, beszélt a harcosok életszínvonal javításának lehe
tőségeiről. 

Minden alegységnél taggyűléseket tartottak - mondotta, és azokon a kom
munisták megjelölték a konkrét programot. Nagy segítséget nyújtott számunkra 
a körzet hadtáptörzse azzal, hogy megküldte nekünk a versenyfeltételeket, szol
gálati áganként ismertető plakátokat. Ezeket a plakátokat mi kifüggesztettük 
a körletekben, étkezdékben és a raktárakban. Gyakran meglátogatnak bennün
ket a versenyértékelő bizottság tagjai, akik ismertetik velünk a helyzetet, segí
tik a parancsnokokat, hadtáp szakembereket a szocialista verseny szervezésében. 

Megyünk a laktanyába. Egyenes sorokban húzódnak a szép épületek, az 
ember nem tudja megkülönböztetni melyik az új, melyik a régi, mert mind
egyik nagyon jól néz ki. 

A tatarozás során szem előtt tartottunk úgy művészeti, mint építészeti szem
pontokat, magyarázza Gubszkij alezredes, már régen elvetettük azt a módszert, 
hogy minden épületet és létesítményt külön-külön újítsunk fd, rátértünk a sor
tatarozásra, azaz az egész !akt.anyát egyszerre hozzuk rendbe. Ezért néznek így 
ki az épületek. Ebben az évben nagyon sok betonjárdát építettünk, vigyázunk 
a rendre és a tisztaságra. A takarítást a technika igénybevételével végezzük. 

Bemegyünk az egyik alegység elhelyezési körletébe. A helyiségek világo
sak, tiszták, tágasak, a padlók fényesek, a folyosókon olcsó futószőnyegek. 
Az alegység szolgálatvezető I. Alijev zászlós megmutatja a század raktárát. Az 
állványokon katonás rend. Az egyik állványon a dísz- és kimenő, a másikon 
a munkaruha. Itt a fövegeket, a lábbelit is külön tárolják, minden cikik ki van 
tisztítva, el van látva bélyegzővel. 

Mind - azt amit látnak - mondja a század-szolgálatvezető saját magunk 
készítettük. 

A többi helyiségben is hasonló rend uralkodik. Sehol semmi felesleges, csak 
ami szükséges az élethez és a jó életkörülmények biztosításához. 

A hálókörletek ablakain függönyök, a falakon képek, metszetek. A bútorzat 
egyforma, az ágyak szépen vannak bevetve. 

Az egységnél van egy szolgálta.tó kombinát, ahol egyszerre lehet kimosni 
egy teljes alegység ruházatát. Itt is mindenütt a legnagyobb rend. A vasaló 
szobában a falak mentén, szövettel bevont vasalóasztalok sorakoznak. Mind
egyik asztalhoz tartozik egy-egy villanyvasaló.A szabómühelyekben varrógépek 
sorakoznak. Cipészműhely is található, és az fel van töltve különféle szerszá
mokkal és a szükséges javító anyagokkal. 
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Annak ellenére, hogy a katonák ruházati anyaggal való ellátása jó, meg van 
minden feltétele a jó karbantartásnak, nem mindegyik alegységnél törődnek 

megfelelően a katonák külsejével. Vannak esetek, amikor a katonákat, tiszteseket 
viseltes, karban nem. tartott ruház.atba és lábbelibe öltöztetik, felrúgják az Öltöz
ködési Szabályzat előírásait. 

A hadseregverseny keretén belül értékelni fogják az .anyagi eszközök rak
táron való tárolásának körülményeit. A parancsnok, párt- .és komszomol szerve
zetek ebben a vonatkozásban is hatalmas munkát végeztek. 

Pl. az üzemanyagszolgálatnál - amelynek élén G. Trubilov áll - a rak
tárban befejezték a téli olaj- és folyadékfajták tárolására szolgáló göngyölegek 
tisztítását és átfestését. A tartályokat megtisztították, a kutakat kijavították, a 
csővezetékeket rendbehozták. Jól rendezték be az üzemanyag-kiadóhelyet. A 
verseny során nagyon sokat tett V. Gajszenok zászlós, raktárkezelő. Minden 
technikai eszközt előkészített a téli viszonyok közötti alkalmazásra. A raktárak
ban gépesítették a rakodó munkát. Az üzemanyag-szolgálat szakemberei nagyon 
sokat segítenek a vezetőknek, ismertetik azokkal az üzemanyag, olaj és kenő
anyag őszi-téli viszonyok közötti használatának módjait. 

Meglátogattuk az élelmiszer-szolgálat raktárait és zöldségtárolóit is. A bur
gonya és zöldség beszerzés már befejeződött. A jó gazdák időben gondoskodtak 
a vitamindús élelmiszerekről, hogy a friss főzelék, zöldség és különböző sava
nyúságfélék ne hiányozzanak a katonák asztaláról. 

Nagyon sokat tettek a körzet egységeinél az étkezdék rekonstrukciójának 
érdekében is. Azokat felszerelték gépekkel, hűtő- és főzőberendezésekkel. Az 
-;::bédlőket a modern esztétikai követelményeknek megfelelően rendezték be. 
Azokban nagyon sok a cserepes virág, kisebb szökőkutakat, akváriumokat állí
tottak fel. A falakon nagyon sok a reprodukció. 

A körzet élelmezési osztályának szakemberei kellő mennyiségű kiképzési 
segédeszközt készítettek az egységek részére, ezzel is segítvén a szolgálat be
osztottjainak munkáját. 

Meglátogattuk az egyik helyőrség kisegítő gazdaság komplexumát is. A 
gazdaság területén melegágyat építettek, ahol kora ősztől kezdve termesztenek 
hagymát, kaprot, petrezselymet. A kertbe gyorsan érő káposztát és más zöldség
féléket ültettek. 

Brigádunk meglátogatott más helyőrségeket is. Azokban is nagyon sokat 
tesznek a versenyekre való felkészülés során. Az egyik laktanya büszkesége pl. 
az egység harci útjának történetét ismertető emléktábla. Ezen a helyen tesznek 
fogadalmat a fiatal katonák arra, hogy hűen szolgálják a hazát. 

Ebben a helyőrségben brigádunk azt ellenőrizte, hogyan teljesítik a gazda
sági munkára és a ruházati anyag megóvására vonatkozó feltételeket. Az egyik 
alegységnél a század szolgálatvezető - D. Holmin zászlós - fogadott bennün
ket. Ez az alegység ahogy később megtudtuk, már több éve kiváló. A század 
jól felkészült a versenyre és teljesítette annak minden feltételét. 

A versenyekre való felkészülés során nagyon sokat dolgoztak az egészség
ségügyi dolgozók is. Lényegesen növelték a tábori és szakmai kiképzés, a sze
mélyi állomány gyógyító-megelőző és egészségügyi higiénés ellátásának szín
vonalát. 

A verseny befejező aktusáig nem sok idő maradt hátra, na meg a tél is a 
nyakunkon van. Ezért nem szabad halogatni még a kis, apró munkákat sem. 
Maradéktalanul kell teljesíteni a verseny által megszabott feladatokat. 
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