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A katonák jobb ellátása érdekében 

M á e s a i T a más őrnagy 

Az. MN 1840 alakulat 1980-ban is folytatta az előző években elért élenjáró 
eredmények és módszerek megszilárdítását, megvalósítását. És egy sor területen 
új módszereket és eredményeket értünk el. 

Az alakulat vezetése továbbra is kiemelt feladatként kezeli a gazdálkodást, 
az állomány élet- és munkakörülményei javítását. 

Az élelmezési szolgálat gazdálkodása, eredményei az élelmezési ellátás to
vábbra is meghatározó. 

A vegyes reggeli, a kétmenüs ebéd és büfé-rendszerű vacsoráztatás jól bevált 
és az állomány közmegelégedéssel fogadja. 

A sorállomány körében jó hangulatot keltett a születésnapi asztal rendsze
rének bevezetése és rendszeressé válása. 

A születésnapi asztalról annyit, hogy a születésnapját ünneplő katona 6-10 
menüből választhat és meghívhatja barátját és külön fehér asztalnál kiszolgálják, 
a parancsnok elvtárstól üdvözlő kártyát kap. 

Az ételek minőségén úgy igyekszünk javítani, hogy rendszeresítettük a fő
szakácsi fűszeres-szekrényt, ahol 6-8 különleges fűszer van, amelyek egy-egy étel 
jellegzetes fűszerezését, ízesítését szolgálják. 

Az élelmezési ellátás magas szintű biztosítását jól szolgálja a jól működő 
kisegítő gazdaság. 

A kisegítő gazdaság 1980-ban fennállása óta a legeredményesebb évet zárta. 
Egy főre, 1 napra 2,20 Ft feljavítást biztosított. 

További norma javítást biztosított a saját feldolgozású, tartósítási tevékenység 
és a kedvező beszerzési lehetőségek kihasználása. 

1980-as évben 20 q sonkát, 16 q kolozsvári és egyéb szalonnát, 53 q savanyú 
káposztát, 14 q pritamin és cseresznyepaprikát dolgoztunk fel, főztünk 7 q szilva
lekvárt 0,40 Ft/kg-os szilvából. 

Az egyik tsz-né! 1,50 Ft-ért leszedtünk 50 q almát, 2,- Ft-ért 25 q gyökeret 
és sárgarépát. Mindezzel 200 OOO Ft-tal növeltük a norma értékét, ami további 
1,- Ft/fő/nap feljavítást biztosított. Folytattuk a gombatermesztést. Nyárfatu:skón 
08 q fát oltottunk be és ültettünk ki. A termést ez évben várjuk . 

Ez évben beindítottunk egy 500 db-os tojó-tyúkfarmot. 
Az állomány egy része, főleg a nyári időben amikor a délutáni órákban 

sportol, pihen, kényelemből nem megy le vacsorázni. Ezen a problémán úgy se
gítettünk, hogy a parancsnok elvtárs engedélyezte az állománynak a sport-ruhá• 
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zatban történő levonulását az étkezdébe. Ezt kiterjesztette vasárnap és ünnep
napokra is - valamennyi étkezésre. 

A tapasztalat az, hogy az étkezés fegyelme nem romlott, viszont az étkezést 
igénybe vevők létszáma megnőtt, illetve csaknem 100°/o-os lett. 

A ruházati szolgálat gazdálkodása javult. A nagy összegű áruhitelt begazdál
kodtuk. Az állomány öltözeti képe, ellátása jó. Az egyéni mosatási rendszer jól 
bevált. Az állomány véleménye róla igen kedvező. Azt mondhatjuk, hogy nálunk 
a szükséglet szerinti fürdés és fehérnemücsere megvalósult. Azonban értetlenül 
állunk azon jelenség előtt, hogy 1980-ban csökkentek az állomány által igényelt 
szolgáltatások mutatói. lgy a fehérnemű mosatás mutatója is csak az 1,5-1,6-ot 
érte el és az előző évekhez képest csökkent. 

A ruházati szolgálatnál vizsgáltuk az úgynevezett „házi mosoda" gazdaságos
ságát, ha úgy is tűnik, hogy visszaléptünk, de a gazdaságosság és a minőség azt 
követelte, hogy szüntessük meg. 
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