
HASZNOS TAPASZTALATOK 

Nap mint nap gondoskodjunk a harcosok életkörülményéröl 

AL TUNYIN Pjotr Ivánovics ezredu. 
a „ Tii i Sznahzsenrije Szoijemkih Voomzsmnih Szír 

című folyóirat fó.rzcrkmtője 

A szovjet emberek nagy politikai lelkesedéssel és agilitással készülnek a párt XVII. kongresz
szusára, amelyen az ország gazdaságának és társadalmi fejlődésének legfontosabb kérdéseiben fog
nak dönteni. 

M. Sz. Gorbarsov t!1 1társ az SZKP KB ftltitkára. az SZKP KB áprilúi plénumán t!mondott beszédében 
i.rmerttllt onzdgunk által az utóbbi időben a f!.azdaságban é.r a tár.radalmi é!ttben elért eredményeket. Ezek az 
eredmények igazolják a szocializmus fölényét, tanúsítják népeink magas fokú hazafias beállítottsá
gának, azoknak az új társadalom felépítésére vonatkozó lenini eszmék megvalósítására irányuló 

törekvését. 
Napjaink szovjet társadalma - egy igen fejlett gazdaság társadalma. A háború előtti színvonal

hoz "képest az ország nemzeti jövedelme több mint 16-szorosára, az ipari termelés 24-szeresére 
nőtt. A nyersvas és acél, kőolaj és gáz, cement és műtrágya, szerszámgép, traktor, mezőgazdasági 
kombájn-gyártás vonatkozásában első helyre kerültünk a világon. Országunkban épült fel az első 
atomer6mű és az első atommeghajtású jégtörőhajó, bocsátották fel az első mesterséges holdat. 

A szovjet társadalom - az állandóan növekvő jóllét társadalma. A nemzetközi helyzet bonyo
lultságának ellenére ez a lenini elv megingathatatlanul valósul meg az ember érdekében, az ember 
javára. Az emberek életének anyagi és kulturális színvonala évről évre nő, javulnak azok munka- és 
életkörülményei. Csak a társadalmi fogyasztási alapból eszközölt kifizetések és nyújtott kedvezmé
nyek napjainkban átlagosan 75 Rubel fizetéspótlékot jelentenek a munkások és alkalmazottak szá
mára. Az élelmiszer program megvalósítása folyik. A lakásépítés vonatkozásában a világon egyet
len e,gy ország sem ért el ilyen magas ütemet. Bővül a kórházak, rendelőintézetek és gyermekintéz
mények hálózata. 

A kommunista társadalmat rendkívül bonyolult nemzetközi helyzetben kell építenünk. A 
Szovjetunió és a szocialista közösség országai elleni úgynevezett „keresztes hadjárat" szervezői 
készek bármilyen áron is katonai fölényre szert tenni, hogy ránk erőszakolhassák akaratukat. Amíg 
fennáll a katonai és politikai feszültség, az új világháború kirobbanásának a veszélye, kénytelenek 
vagyunk eszközeinknek egy részét elvonni országunk védelmi képességének erősítésére, a fegyve
res erők harci erejének növelésére. 

Ismeretes, hogy a hadügyben bekövetkezett gyökeres változásoknak következtében megvál
tozott az alkotó munka jellege is. A katonai szolgálat a békés napok alatt is jelentős fizikai és pszi
chológiai megterheléssel jár. Természetes, hogy a megszabott feladatok megoldásában azok egysé
gek és hajók érnek el magasabb eredményeket, ahol elérték a személyi állomány harc- és politikai 
kiképzésének feszes és minden oldalú biztosítását, ahol teljes mértékben a harcosok anyagi-szolgál
tató és kulturális szükségleteit. 
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Ez év decemberének végén megtartásra kerül a csapatok életkürülményének javításával foglal
kozó összhadscrcgi értekezlet. Ez még egy bizonyítéka a pártnak a haza f{'gyveres védőirő! való 

nagy fokú gondoskodásának. Az értekezlet összegezi a parancsnokok, politikai szervek, pártszer
vezetek, ha<ltáptisztek által az egységek és hajók személyi állománya anyagi és kulturális-szociális 

biztosítása korszerűsítésével kapcsolatosan elvégzett hatalmas munkát, lehetővé teszi a legjobb csa

pat (hajó) és pénzügyi gazdaság, egészségügyi intézet és kereskedelmi-szolgáltató vállalat cím 
elnyeréséért folyó versenyek során felhalmozódott tapasztalatok kicserélését, a hiányosságok feltá
rását és azok megszüntetése útjainak kijelölését, a hadtáp szakemberek alkotó aktivitása további 
fellendülését elősegítő új konkrét javaslatok megtételét. 

Az elmúlt összhadseregi értekezlet napjától hét év telt el. Ez alatt az idő alatt sok minden tör
tént. A körzeteknél, had.~eregcsoportoknál és a flottáknál sok új és hasznos kezdeményezés tör

tént, az anyagi, egészségügyi és kereskedelmi szolgáltató biztosítással kapoolatosan. A versenyek 

azt bizonyítják, hogy eredményt az a parancsnok ér el, aki kezdeményező a gazdasági tevékenység
ben, állandóan támaszkodik a párt- és komszomol szervezetekre, a hadsereg és flotta társadalmára. 
Itt nem tétlenkednek maguk a harcosok sem, tovább nő érdekeltségük abban, hogy otthonosabbá, 

kényelmesebbé, csinosabbá tegyék a laktanyákat. 

A „minden ht'frőr.rl'gbm példás /lttkiiriilm/n)'!~ mozgalom ezen alapon született meg és vált igazi 
hazafias tömegmozgalommá. A személyi állománynak ez a kezdeményezése képezte a laktanyák és 

helyőrségek arculatában az utóbbi években bekövetkezett minőségi változások megbízható eszkö
zét, azok valamennyi hadtápbiztosítási ágazat vonatkozásában való önállóságáért folyó harc 
komoly ösztönző eszközét. 

Vegyük például a Ma,gyar Népköztársasággal határos területen fekvő Kárpátmelléki Katonai 
Körzetet. A csapatok életkörülményeinek javításával foglalkozó összhadseregi értekezlet óta eltelt 
7 év alatt itt nagyon sok mindent csináltak. Az egységeknél összkomfortos, új mintájú bútorzattal 

berendezett legénységi körleteket építettek. A szigorú enteriőröket nat,,yon jól egészítik ki az ablak
párkonyokon levő élővirágok és a falakon levő festmények megteremtve az otthonosság, a ked
vező munka- és pihenés feltételeinek atmoszféráját. 

A körzetnél az utóbbi évek során több tucat laktanyát építettek, új tiszti szállásokat, lakóháza
kat, fürdőket építettek, v. újítottak fel. Átépítették a korszerű követelményeknek megfelelően a 
gazdasági szobákat, századraktárakat, ruházat és lábbeli szárítókat. 

Hogyan is fogtak hozzá a körzetnél a lakó- és szolgálati helyiségek átalakításához? Voltak akik 
kétségbe vonták ennek az ügynek a sikerét. Az első laktanyák azonban elkészültek és azok szépek, 
kényelmesek, összkomfortosak. Azt hihetnénk, hogy minden kétely eloszlott. Amikor az átalakí

tott legénységi körleteket bemutatták az ezred szintű vezetőknek, akadtak kételkedők. Egyesek azt 
hajtogatták, hogy csak minta, élenjáró helyőrségekben, nem minden alakulatnál lehet. Mások azt 

kérdezték, szükséges-e a katonák részére üvegházi körülményeket létrehozni. 

Igen heves ellenállásba ütközött a kisállattartó sarkok létrehozásának a gondolata a körletek
ben. Egyesek vállvonogatva kérdezték - minek? 

Mit lehet mondani az ilyen és hasonló álláspontot elfoglaló parancsnokokról. Ezek nem értet
ték meg azonnal, hogy a személyi állomány élctkörülményének és pihenésének megszervezése 

elválaszthatatlan a magas fokú harckészültség és a szilárd katonai fegyelem fenntartásáról való gon
doskodástól. Ezért nem is akarták magukat a laktanyák kényelmessé tételével járó, szerintük feles

leges vesződségekkel megterhelni. Ugyanakkor a legélenjáróbb tisztek keresték az alárendeltek 
életkörülménye továbbjavításának útjait. 

A mintaszerű (példás) élctkörülményekért folyó mozgalom élenjárói közé a Szamaro-ulja

novszki gépesített lövész, a berdicsevi vasútépítő hadosztály parancsnokai, politikai munkásai, 
hadtáp szakemberei, párt és komszomol szakemberei tartoznak. Éppen erről a polgár- és a Nagy 

Honvédő Háború éveiben híressé lett hadosztálynál a körzetben honosították meg elsőként a 
legénységi körletekben a w_{edélkiiz" rendszert, alakítottak ki jól felszerelt legénységi étkezdét, téli-
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kerttel, gyönyörű sportkomplexumot, pihenő zónákat az egységek területén és pihenő sarkokat a 
laktanyákban. Magától értetődik, hogy a körzetparancsnokság, a katonai tanács támogatta ezt a 
kezdeményezést. 

Ezen hacosztály gépesített lövészezredénél, ahol a parancsnok hadtáphelyettese A. Ziborov 
őrnagy példásan rendben tartják a lakó és szolgálati helyiségeket, az épületek homlokzatai gondo
san le vannak meszelve. A karbantartott alakulótér, sportpályák, pihenőzónák szemet gyönyör
ködtetőek. A laktanyában sok a zöld ültetvény, átgondoltan és ízletesen készítették el a szemléltető 
agitációt. Az egyes objektumokat aszfaltutak kötik össze egymással. Berendezését és esztétikai 
kiképzését illetően a legénységi étkezde egyike a legjobbaknak a körzetnél: hatszemélyes asztalok, 
melalit edény, dekoratív falak, képek, virágok, mindenütt rend és tisztaság. 

Nagy gondot fordítanak az egységnél a szézadgazdaság erősítésének. Az alegységraktárak, a 
csapatok életszínvonalának javításával foglalkozó összhadscseregi értekezlet javaslatainak megfele
lően lettek berendezve. A katonák és tisztesek ruházatát zárt szekrényekben tárolják, az szépen 
rendbe van hozva, ki van vasalva, rendesen össze van rakva. A gazdasági szobákat átalakították a 
legutóbbi követelményeknek megfelelően, feltöltötték szerszámokkal, fogyó- és nem fogyó anya
gokkal. A bútort megőrzésre kiadták az alegységeknek, annak használatát és javítását állandóan 

ellenőrzik. 

Jellemző, hogy az életkörülmények javítását nem kiegészítő (pót} eszközök kiutalásával, 
hanem az anyagi és a termelési erőforrások ésszerű felhasználásával, az egység teljes személyi állo
mányának céltudatos munkájával érték el. Példaként említem meg, hogy a javítást saját erővel vég
zik. Az építkezés saját erővel történő végzése lehetővé teszi egyrészt az anyagi és pénzeszközök 
intenzívebb felhasználását, másrészt nem várva az építő szervezetekre, maguknak kell a lakó- és 
szolgálati épületek átadásának időpontját szigorúan __ meghatározni, azaz idejében kell a gazdasági 
tervek által előírt összes rendszabályokat végrehajtani. 

A katonai életkörülmény nevelő szerepe óriási. Íme egy példa. A körzet nagyon sok alakulatá
nál hozzákezdtek a hálók és más helyiségek padlójának padlóbeeresztő pasztával \'aló felkenésé
hez. Voltak akik bizalmatlanul fogadták ezt az intézkedést mondván, hogy a terepfoglalkozásokról 
visszatérő katonák mindent összetaposnak, hiába pazaroljuk az erőket és eszközöket. És mi liirtént? 
Türelmesen el kellett beszélgetni a személyi állománnyal, meg kellett értetni, hogy a parancsnokok 
a katonák kedvéért vállalták a sok vesződséget, hogy szebbé legyen a katonaház. És az emberek 
értettek a szóból. A továbbiakban senki sem vett magának bátorságot, hogy belépjen a helyiségbe 
anélkül, hogy cipőjét előzőleg le ne tisztítaná. Ha akadtak is rendetlenek, azokat mindjárt rendre is 
utasították. 

Most sok alakulatnál padlópasztával törlik fel a padlót és hozzá kell tenni, hogy példás rend és 
tisztaság uralkodik. Az ilyen helyzet fegyelmezi, visszatartja az embereket, rendre szoktatják azo

kat. 
Otthonosságról akkor beszélhetünk, amikor környezetünk nemcsak kényelmes, hanem szép 

is. Az életkörülmény javítására való törekedés utat nyitott a katona kollektívában- a legkülönbö
zőbb tehetségek, - amatőr művészek, ezermesterek - előtt. Szabadidőben a harcosok élvezettel 
dolgoznak a festővásznakon, foglalkoznak faragással, fémdombormű készítéssel. Az emberek kez
deményezése valójában a katonai kollektívák lehetőségeinek kimeríthetetlen tartaléka. Azt tudni 
kell idejében felkarolni és hagyni kell érvényesülni. Ez nem kevés önkéntest szerez a közös ügynek 
és ami a legfontosabb - lehetővé teszi a sablonok, utánzások elkerülését a lakó és szolgálati helyisé-

gek berendezésében. 
1 

A közelmúltban a körzet egyik távoli helyőrségében kávézó nyílott. A kávézót - belső kikép
zését - A. Ivanov tiszt nagyon ízlésesen megcsinálta. Egy másik helyőrségben V. Prijmak és Sz. 
Potapov eredeti világítótestek készítésével tette hangulatossá a legénységi teázót. 

Ilyen és hasonló példákat vég nélkül lehet sorolni. A laktanya kényelmessé tételén részt vevő 
emberek megtanulják értékelni, igazi gazdáivá válnak a laktanyának. 
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A versenyeken már huzamosabb ideje szilárdan tartják az első helyet azok az egységek, ahol a 
hadtápszolgálat élén V. Mukamolov és V. Bajko tiszt (belorusz katonai körzet) áll. Ezekben a 
helyőrségekben úgyszintén megteremtették minden előfeltételét a katonai állományú személyek és 
azok családtagjai anyagi, egészségügyi és kereskedelmi-kommunális biztosításának, szükségleteik 
maximális kielégítésének. A laktanyák élő zónáinak rendezettségén munkálkodó parancsnokok, 
hadtáptisztek nem feledkeznek meg a többi objektumról sem. Itt többek között jól dolgozik a 
legénységi szolgáltató kombinát, komplex kisegítő· gazdaságok működnek, a kereskedelmi köz
pontban nyílt meg az új „Gyerekvilág" üzlet. Ezen egységek tapasztalataiból nagyon sokat tanultak 
a többi hadtápszakemberek. 

Elegendő csak futólag ránézni a földrajzi térképre, hogy elképzelésünk legyen a Szibériai 
Katonai Körzet méreteiről. Különböző éghajlati zónákat felölel minél közelebb érünk az északi 

Jeges tengerhez, annál kevesebb lakott területet, utat találunk a térképen. Katonák azonban a nehe
zen megközelíthető helyeken is lakn.ak. Bármennyire távoliak is legyenek a helyőrségek, a személyi 
állomány semmiben sem szenvedhet hiányt: jól kell étkeznie, melegen kell pihennie, magasan 
kvalifikált segélyben kell részesülnie. 

A körzet megfelelő anyagi-technikai bázissal rendelkezik. Ehhez nagymértékben hozzájárult a 
csapatok életkörülményeinek javításával foglalkozó korábbi összhadseregi értekezlet javaslatainak 
a végrehajtása, a raktárgazdálkodás korszerűsítése, a terhek átvétele, mozgósítás, továbbítás kor
szerű módjainak alkalmazásával. Sok minden történik napjainkban is. Az üzemanyag, élelmiszer és 
egyéb terhek csapatokhoz és alegységekhez való kiszállításának tapasztalata lehetővé tette a csapa
tok anyagi, technikai, egészségügyi, kereskedelmi és szolgáltató biztosítása egységes rendszerének 
kiválasztását. 

A hadtáp szolgálati ágak előtt álló kulcsfeladatoknak egyike az anyagi eszközök kiszállítása a 
távoli északon fekvő helyőrségekbe. Ennek végrehajtása csak a rövid nyári időszakban lehetséges, a 
vízi szállítás felhasználásával. Itt azonban van egy probléma. Mondjuk, hogy a hajózási idő 60-80 
napig tart, amiből 25-30 viharos. Horo'an birkózzanak mer, dym rörid idő alau a sokjlle ttrhnika, élelmi
szer. ruházati, er,fszsér,ügri. iizem- és tüzelr!anyar, előki.rzüését'el és elrzdllüásáral? 

Minden a precíz tervezéstől, a sokrétű előkészítő munkától és a végrehajtás jól megszervezett 
ellenőrzésétől függ. Ha szorít az idő, akkor a legkisebb fennakadás is zavart okozhat a feszesen 
megszervezett munkában. Tudott dolog, hogy a hajózási szervek a rakományokkal szembeni köve
telményeket illetően nem hajlandók kompromisszumra: ha azokat nem csomagolod be, nem 
rakod konténerbe, nem veszik át tőled. A múltban az anyagi eszközök hajóra történő berakásához 
való előkészítés sok időt vett igénybe. Az élelmezési anyagraktár beosztottjai mondhatni éjt nap
pallá téve dolgoztak és még úgy sem tudták megoldani feladataikat, és még csak számon sem lehe
tett tőlük kérni, hogy miért nem volt sem elegendő gépkocsi, seITl elegendő munkaerő. Megpró
báltak pótlólagosan gépkocsikat, személyi állományt kijelőlni, az eredmény jelentéktelennek bizo
nyult. 

A raktár parancsnoka A. Lescsenko őrnagy, V. Telegin őrnagy kitartóan keresték a fel nem 
használt tartalékokat. A becsomagolt élelmiszereket nem a raktárban, ahogy azt korábban tették, 
hanem közvetlenül a kikötőben rakták 20 tonnás konténerekbe kikötői gépesítési eszközök segít
ségével. Új grafikon szerint kezdtek dolgozni a helyi gépkocsioszlopok vezetői is. Korábban ők 
csak a raktárig szállították a konténereket. Ott azokat lerakták, telerakták, ismét gépkocsira rakták 
és szállították a kikötóbe. Mennyi sok felesleges munka volt. Most már élelmiszer előre történő 
becsomagolásának és a gépesítési eszközök intenzív alkalmazásának következtében a 20 tonnás 
konténerek berakása rövid időt vesz igénybe és azokat nem kell a gépkocsiról leemelni. 

Az anyagi eszközök beszállítása, a készletek létrehozása a következő hajózási időszakig azon
ban a hadtitpszakcmberek munkájának csak a felét teszi ki. Ezeket a készleteket épségben is kell 
tárolni, hogy az egyes katonai állományú személyek maradéktalanul megkapják mindJ.zt, ami az 
ellátási normák szerint nekik jár. Ebben a vonatkoZ:lsban a csapatoknál nagyon sok minden törté-
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nik. Folytatják a raktárgazdálkodás korszerűsítését. 1985 végére a raktárkapacitás szükséglet egy sor 
helyen az anyagi-életkörülmények szerinti legjobb hely6rségért folyó összhadseregi versenybe 
bekapcsolódó ha<ltápszakemberek tipikus tervek alapján új tárolókat emelnek úgy, hogy azokban 
minden anyagot feltétlenül konténerekben lehessen tárolni. Ennek megfdelően újítják fel a koráb
ban épült raktárakat is. Egy évvel ezelőtt pl. a ruházati anyag tárolására készítettek kb. másfdezer 
konténert, aminek következtében a rakodási munkák gépesítése elérte a 75 százalékot. Napjaink
ban ez a mutató még magasabb lett, ami nem kis szerepet játszik a szolgálat harckészültségének 
növelésében. 

Legeredményesebben oldják meg a csapatgazdálkodás, köztük a raktárak és tárolók további 
korszerűsítb,ének ldadatait azoknál a kollektíváknál, ahol V. Iszanov és Sz. Maszlov tiszt szolgál. 
Itt valamennyi ruházati anyagot konténerekben tárolják, testmagasság és alkat szerinti komplettek
ben. Jól berendezett az a századgazdaság, amelyért A. Hacsaturján a felelős. 

Itt az örök fagy is az embereket szolgálja: jégvermeket építenek. Mindez hozzájárul ahhoz, 
hogy a harcosokat az év folyamán ellátják teljes értékű élelmiszerrel, burgonyával és zöldséggel. 

Amikor távoli helyőrségekben jársz, különösen érzékeled a parancsnokoknak, politikai mun
kásoknak, pártszervezeteknek és hadtápszakembereknek a harcm:uk életkörülményéről, azok élel
mezésének javításáról való gondoskodását. Azok nemcsak tudják, hogy az élelmiszer ki lesz szál
lítva bármilyen körülmények között, hanem maguk is kezdeményezik, megszervezik a vadon növő 
zöldségek, bogyóféleségek, gombák gyűjtését. Ez jelentős hozzájárulás az élelmezés feljavításához. 
Annál az et,,ységnél, ahol a parancsnok hadtáphelyettese A. Poriszenkov alezredes, évente 2-3 
tonna bogyóféleséget gyűjtenek össze, mintegy 1,5 tonna vadon növő zöldséget konzerválnak és 
több tonna gombát sóznak be. A tajga ajándékának gyűjtését főképpen a hadtápalegységek harco
sai végzik, az élelmezési szolgálatfőnök irányításával. Ez a feladat már megszokottá vált számunkra. 
Még kisebb fajta gépesítést is meghonosítottak - a bogyófélék gyűjtését észrevehetően gyorsító, 
házilag készített kaparókat alkalmaznak. Nem tétlenkedik az egység komszomol szervezete sem. 
Időközönként a vadon termő zöldség, bogyófélék, gombák tömeges gyűjtésének érdekében 
önkéntes vasárnapi munkát szerveznek. Azok feldolgozásával és tárolásával természetesen a had
tápszakembcrck foglalkoznak. Azok fagyasztják az áfonyát, a vörösáfonyát, a kányafát, a homoktö
vist, üdítőket, kompótokat, befőtteket készítenek. A bogyófélék egy részét káposzta savanyításhoz 
használják. A vadon növő zöldséget {sóskát, havasi hagymát stb.), valamint a sóskát besózzák. A 
zöldséget az első fogások feljavítására, zakuszka készítésére használják. Az egységnél tehát a tava
szi-téli időszakban vitaminokban gazdag pótlék kerül a katona asztalára. 

Egyes egységek és alegységek többszáz kilométerre állomásoznak a lakott helységektől. A 
helyszíni segély terjedelmének bővítésére egy sor ilyen helyőrségben nem rendszeresített klinikai 
laboratóriumokat, funkcionális diagnosztikai, fizikoterápiai rendelőket rendeztek be. A legtávo
labbi helyőrségekben megszervezték az orvosok 24 órás ügyeletét, ami nagyon fontos a katona 
állományú személyek és azok családtagjai azonnal segélyben való részesítésének szempontjából. 

Íme egy néhány példa. Az utóbbi két évben a távoli helyőrségek segélyhelyen a laboratóriumi 
vizsgálatok száma 4,5-szörösére, a fizikoterápiai kezeléseké majdnem háromszorosára nőtt. Ez 
jelentős mértékben javította az orvosi diagnosztika minőségét a csapattagozatban. 

Ebben az évben a Vörös Zászló érdemrenddel kitüntetett Közép-Ázsiai Katonai KörLet sze
mélyi állománya nem rossz eredményeket ért el a harc és politikai kiképzésben. Jelenleg a parancs
nokok, a politikai szervek, a párt- és komszomol szervezetek, a hadtáp szolgálati ágak tisztjei a fő 
figyelmet arra összpontosítják, hogy az elért eredményeket megtartsák, a katonák újabb mesterség
beli tudásra tegyenek szert. Felelősségteljes feladatokat kell nekik megoldani a csapatok életszínvo
nalának javításával foglalkozó összhadseregi értekezletre való felkészülés folyamán. Milyen problé
mákat is kell megoldani a hadtápszakembereknek ezen fontos eseménynek az előestéjén. Minde
nekelőtt a harckiképzés idejében való és sokoldalú biztosítását. 
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A gépesített lövészek, a harckocsizók, a rakétások, a tüzérek és a többi szakképzettségű harco
sok a kiképzés befejező nyári időszakában is terepen - gépkocsi- és harckocsi gyakorlópályákon, 
szakharcászati és harcászati gyakorlatokon és foglalkozásokon töltik idejüknek jelentős részét. 
Megtanulnak korszerűen harcolni, nagy elánnal sajátítják el az aktív és döntő harctevékenységek 
hegyes-sivatagi terepen történő - megvívásának nehéz művészetét. A hadtápszakemberek erőfeszí
tései az emberek alkotó aktivitása, emonciális hangulata, munkaképessége növeléséhez szükséges 
feltételek megteremtésére irányulnak. Nagyon sokat tesz a tábori életkörülmények javításáért V. 
Jevtusenko, A. Kornyev, B. Pavlov tiszt és mások. Azoknál az egységeknél, ahol ők szolgálnak, a 
harcosok részére tábori foglalkozásokon és gyakorlatokon rendszeresen biztosítják a háromszori 
melegételt. A kisegítő gazdaságok termékeiből jut az élelmezés feljavítására is. Többnapos lőtéren, 
kiképző központon való tartózkodás esetén, kiképző központon való tartózkodás esetén a sze
mélyi állománynak lehetősége van a fürdő igénybevételére. 

Minden terepfoglalkozást megelőz egy alapos, sokoldalú felkészülés. Példaként megemlítjük, 
miképpen szervezik meg ezt a munkát annál a katonakollektívánál, ahol V. Popelnyuk alezredes 
szolgál. Itt a hadtápszakemberek szoros kontaktusban állnak a törzs tisztljeivel, rendszeresen 
kiszállnak azokkal a küszöbön álló gyakorlatok körleteibe, részt vesznek a terepszemrevételezésen. 
Ennek következtében jól ismerik azokat a feladatokat, amelyeknek végrehajtásával a terepfoglalko
zás alatt a személyi állomány foglalkozni fog, következésképpen saját munkájuk terjedelmét is. 
Ezért a tervek konkrétan, mozzanatonként tartalmazzák a harcosok élelmezése, az alegységek 
egészségügyi és kereskedelmi-kommunális biztosítása megszervezésének kérdéseit. 

Gyakorlat előtt a hadtápszakemberek részére kiegészítő foglalkozásokat tartanak, amelyeken 
azok gyakorolják a hadtápvezetési pontok, Zelmelloh, Tüzatz, a segélyhelyek telepítését, a felada
tok és a normatívák végrehajtásával kapcsolatosan versenyeket szerveznek. A gyakorlatra való fel
készülés ellenőrzésére az alaki szemle szolgál, amit rendszerint a harci alegységek alaki szemléjével 
együtt tartanak. Ez fokozza a hadtápszakemberek technikai eszközök, a kiszállítandó élelmiszer
készletek és más terhek állapotáért, a csomagolásért, való felelősségérzetét. 

Az előkészítő időszakban az élelmezési szakemberek bemutató foglalkozásokat tartanak az 
alegységek személyi állománya részére. Gyakoroltatják az étel hidegélelem adagból történő készíté
sét. Különös gondot fordítanak a gyakorlaton alegységeitől leszakadva tevékenykedő kis alegysé
gekre és csoportokra - híradókra, felderítőkre, forgalomszabályozókra stb. 

Hozzáértően szervezi meg alárendeltjeinek munkáját a gyakorlat minden szakaszában G. 
Kezanszkij százados, egység élelmezési szolgálatfőnök. A terepfoglalkozás előestéjén aprólékosan 
eligazítja a zászlóalj élelem ellátóhelyek személyi állományát, összeállítja az étlapot olyképpen, 
hogy az étel változatos és ízletes legyen. A kiszállítandó készletek összeállításakor nagy jelentősé
get tulajdonít a megfelelő élelmiszer és zöldségfajták kiválasztásának. Védelmi harcban v. a táma
dás előtt egySnéhány órával a melegételt rendszerint friss élelmiszerekből és zöldségekből, agya
kori áttelepülésekkcl összefüggő harctevékenység folyamán pedig hús-növényi és más konzervek
ből, süteményekből készítik. 

A hadtápszakemberek által megoldandó egyik legfontosabb feladat - az alegységek ivóvízzel 
való ellátása hegyes-sivatagi terepen. A sokéves gyakorlat során a körzet egységei sok tapasztalatot 
szereztek a közegészségügyi vonatkozásban megfelelő vízforrások felderítésének, a víz tárolásának 
és szállításának vonazkozásában. Ezeknek a kérdéseknek gyakorlása a tábori foglalkozásokon és 
gyakorlásokon állandóan folyik. 

A katonák életkörülményének tábori viszonyok közötti megszervezése sok munkát ad a ruhá
zati szakembereknek. Emlékszem, hogy a harckocsi ezred két nap és két éjjel majdnem megállás 

nélkül folytatott aktív harctevékenységet. A gyakorlat első szakaszában elkeseredetten tartotta 
vissza a túlerőben levő „ellenség" nyomását, majdpedig maga lendült támadásba. A harcosok 
becsülettel teljesítették a megszabott feladatot. És amikor a páncélozott járműoszlop beérkezett a 
,gyülekezési körletbe a harckocsizókat egy kellemes meglepetés várta - V. Kinzibulatov százados 
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alárenddtjei közvetlenül a terepen szervezték meg a személyi állomány fürdetését, fehérnemű cse
rével. A megfeszített rohamokért, az álmatlan éjszakákért fürdő volt'a fizettség. Milyen kellemes 
érzés! 

Ennél az egységnél hosszabbidcig tartó tábori kihelyezések idején különösen rossz időjárás 
idején elmaradhatatlan szabállyá lett a tábori szárítók berendezése, azok feszes működésének meg
szervezése. Ez hozzájárult a harcosok egészségének megóvásához, javítja azok hangulatát. Ugyan
akkor a fedezékek és melegedő helyek berendezése a személyi állomány részére lehetővé teszi 
annak teljes kizárását, hogy erre a célra harci technika, szállítójármű, vczetőfülkéket vegyenek 
igénybe. 

Hegyes-sivatagi terepen a harckiképzési feladatok sikeres megoldása normális feltételeinek 
megteremtésében közel nem utolsó szerepet játszik a katonai kereskedelem. Az A. Rogyinov és A. 
Gyckalov vezetése alatt álló katonai kereskedelem beosztottjai állandó gondot fordítanak a sze
mélyi állomány kereskedelmi és szolgáltató ellátása korszerűsítésére a harcászati gyakorlatok ideje 
alatt. A hadtáp szolgálati ágak szakemberei is idejében elvégzik a minden oldalú előkészítést. A 
gyakorlatok résztvevőinek ellátásába bevonják a közétkeztetés és a kereskedelem legjobb szakem
bereit, bőséges élelmiszerválasztékot biztosítanak, ami lehetővé teszi azt, hogy a tábori tiszti étkez
dében jó minőségű és változatos ételt készítsenek. A közelmúltban levezetett harcászati gyakorla
ton pl. a törzsek tisztjei a katonai kereskedelem étkezdéiben étkeztek és mindnyájan őszinte köszö
netet mondtak a szakácsoknak a lelkiismeretes munkáért. 

A legjobb katonai kollektívák tapasztalata például szolgálhat a többiek részére. Tudni kell 
azonban, hogy az élet nem áll meg, az életszínvonallal szemben támasztott követelmények állan
dóan nőnek. Figyelemmel kell lenni a hadseregbe és a flottához bevonuló ifjúság megnövekedett 
általános műveltségi és kulturális színvonalára, valamint arra, hogy a haza védőintk soraiba lépett 
fiataloknak többsége összkomfortos lakásokban lakott. És jó, hogy a laktanyák, ahol azokat elhe
lyezik, szdk).sek, világosak, kényelmesek lesznek, ahol a nehéz munkanap után !e lehet zuha
nyozni, rendhe hozhatják rulüzatukat, TV ·t nézhetnek. Ilyen kényelmes laktanyákból napjainkban 
már sok van. Egy sor egységnél, többek között a tantemirovszki gárda hadosztálynál eredménye
sen valósítják meg az elmúlt összhadseregi értekezlet javaslatait. Olyan laktanyákat építenek, ahol a 
személyi ,íllomány alegységenként van elhelyezve, az étkezdl·ben hatszemélyes asztalok vannak, a 
laktanya minden emeletén van zuhanyzó stb. 

A f,ddm~i·11 - ,1 kato1M hi:.il. A harcosnak iirömteli érzéssel kell ide belépnie tudatában annak, 
hogy a kegyetlen hidegben az ő házában meleg van. Innen kipihenten, frissen kell harci ügyeletbe, 
a harckc)(si §.,'-yakorlópá!yára, a repülőtérre, tábori foglalkozásokra elvonulnia. 

A jó, esztltikai követelményeknek a figyelembevételével épült laktanya, ahol szigorú rend és 
tisztaság uralkodik. hozzájárul a harcosok különleges érzelmi állapotának kialakulásához, azok 
egészségén(·k megóvásához, tehát összességében az alegység és egység harckészültségének fokozá
sához. 

Az utóbbi években észrevehetően javult·a tiszteknek, zászlósoknak, tengerész zászlósoknak 
és azok családtagjainak lakással való ellátása. A katona állományú személy kényelmesen berende
zett lakása - lényeges ösztönzés a szolgálat eredményes ellátására. A fiatal tisztek részére a hely/írsé
gekben nőtlen tiszti szállásokat építenek, ahol van hely pihené~re és önképzésre. 

A katonai életkörülmény - tá,!2" fogalom. Az nem korlátozódik a laktanya kereteire. A gondos 
parancsnokok, politikai munkások, hadtáptisztek nagy gondot fordítanak arra, hogy a gyakorlóte
reken, harcászati gyakorbtokon, tengeri utakon kedvez() feltételeket teremtsenek a harckiképzési 
fc!aJatok végrehajtására. Több katonai kollektívánál különbözé'i bútorokat, előregyártott clemek
böl, a személyi állomány rndcgedés{·rc szoig,iló helyiségeket, mozgó sz.irítókat, feJezl'k bcr1:nde
zbi tárgyakat alakítottak ki és alkalmaznak eredményesen. S6t egyes J.bkubtokn:íl .iz áµynemú 
kiméktcs haszn,íLitának kövctkcaében ,l megállapított no1mákon felül matracokat, párnákat, !epe· 
dóket, plédeket halmoztak fel. Ezeket a tárgyakat akkor használják, amikor az alegységek kiképző 
központokba és gyakorlótcrekre, harckocsi gyakorlópályákra vonulnak. 
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A parancsnokok, politikai munkások, pártszervezetek, hadtápszakemberck állandó gondos

kodásának tárgya a személyi állomány élelmezésének a megszervezése. Helyes az a megállapítás, 
hogy a legénységi étkezde - a különös figyelem {figyelmesség) objektuma napjainkban. A mi alap

vető gondjaink mind választékukat, mind kalóriaértéküket illetően lchet6vé teszik a harcosok 
encrgiaveszteségének teljes pótlását. Most a parancsnoknak és a hadtápszakembereknek nem kell 

bizonygatni annak szükségességét, hogy bővíteni kell az étkezdék, konyhák és előkészítők, moso
gatók és más helyiségek területét, be kell rendezni a legénységi étkezdéket új berendezéssel és 

bútorral. Ezt ők maguk is megértették. Évente több tucat étkezdét építenek és több százat rekonst

ruálnak, fiatalos külsőt adva azoknak. Most a legfőbb feladat az ételkészítés minőségének javítása, 
mind stacioner, mind tábori viszonyok között. 

Ezen feladatok megoldásának útjai közismertek - széles élelmiszer választék készletek létre
hozása, jó gazdához hasonló viszonyulás annak tárolásához, a kenyérrel, más élelmiszerrel, burgo

nyával és zöldséggel való takarékoskodás, az étkezdevezetők és szakácsok tervszerű szakmai kikép

zésének megszervezése az ételminőség és kiosztás a parancsnokok, egészségügyi szolgálatfőnökök, 
hadtáptisztek általi szigorú ellenőrzése. 

Meg kell jegyezni, hogy az elmúlt évek során az ddmezési szolgálat anyagi-technikai bázisát 
lényegesen felújították. Egy sor körzetnél és hadscregcsoportnál majdnem megszüntették a raktári 
kapacitás és a hűtötfa hiányt. Sok tároló építése annak figyelembevételével történik, hogy az élel
miszert, burgonyát és zöldséget a közeljövőb('n egységcsomagokban és konténerekben fogják 
tárolni, maximálisan tudják alkalmazni a rako<lá:.gépcsítési eszközöket. 

Külön szeretnék szólni a szakácsok é,~ a hajószakácsok szakmai kiképzi·sfaől. Azok mester

ségbeli tudásától, erkölcsi tulajdonságaitól és sz:ikmai felkészültségétől nagymértékben függ az, 
hogy hogyan készítik az ételt stacioner étkezdékben és terepen, tengeren. Tudott dolog, hogy ezen 
katcgoriájú középkáderek szakmai mesterségbeli tudásának alapjait a szakácsiskolákban kell 

ler,1kni.Jól áll ez az ügy a Kijevi, az Észak-Kaukázusi és más katonai körzcteknél. ltt nemcsak a kor
szerű kiképzőbázis létrehozásáról, hanem a jövő szakácsainak a kiegészítő parancsnokságok útján 

való kiválasztásáról is állandóan gondoskodnak.Jól halad maga a kiképzés is, aminek eredménye
képpen a csapatok szakmájukat értő és szeret6 szakembereket kapnak. 

Pozitív eredményeket adnak az élelmezéssel foglalkozókörzetl értekezletek is. Ez egy új mun

kamódszer, ami gyorsan meghonosodott a gyakorlatban is. Nem olyan régen az ilyen konferenciá
kat sok helyen a körzetparancsnokok irányítása alatt folytatták le. Azokon mélyrehatóan elemezték 

az eredményeket, megjelölték az útját az élelmezési szolgálat valamennyi tagozata tevékenysége 
megjavításának, azon kívül koordinálták a parancsnokság, politikai szervek, hadtáp szolgálatfőnö
kök folyó és küszöbön álló kérdések megoldására irányuló erőfeszítéseit. 

Az összhadscregi értekezletre való fdkészülés során nagy fejlődésnek indultak a kisegítő gaz
daságok. Ez :1 munka jelentős miniíségi v:íltozásokon ment keresztül. Amíg korábban az ened 

elhelyezési területének egyik félreeső n'.·szl·n a konyhai hulladékok felhasználásával egynéhány si:r

tést tartottak v. volt egy kisebb üvegház és ezt nagy eredménynek tartották, ma már teljesen más a 

helyzc-t. 

L,p,,z,1!<111,m ;1z !rf1íhhi c'1d tiliq!J;-,dul: 

... A gazdasági munkáért fclelös Hajtász F. tiszttel járjuk a Kijevi Katonai Körzet egyik 

hc!yórségének tágas gyakorló terét. Az C AZ egyszercsak befordult egy kis völgybe. Előttünk meg

jelent egy állttcnyészt6 telep. Minden egys7ert'.í és ízll·scs volt. Az ügyet szívükön viselő emberek a 
SLabads:'ig alatt !Cmb6! megépítettek egy hoss1ú etetőv:'ilyút. A két oldalához növendék bikák vol

tak kikötve. Összesen harrninch·t darab van - mondta a ti~zt. Mo~t istállóztatjuk őket. Gyorsított 
ütemben folytatjuk fcljavít:-ísukat. A kgelön tizenöt fejé.ístehén van. Tejjel teljes mértékben ellátjuk 
a betegeket, .i. gyerekeket az óvodában . 
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Az UAZ egy keskeny úton egy tölgyesen halad keresztül ( ez már egy másik alakulat területe). 
Egy alacsony épület tűnt elő a csetjésből libagágogás hallatszott: rengeteg liba igyekezett a kis víztá
rolóhoz. I. Voronics zászlós fogadott bennünket. Vele volt a libagondozó is. Itt rend és tisztaság 

uralkodik. 
Jövedelmező befektetés - mondta Iván Fedorovics. A hús a személyi állománynak, a tollat 

eladjuk az államnak, a pénz felhasználásra kerül a gazdaság bővítésére. 
Annál a gépkocsiszállító zászlóaljnál vagyunk, amelynek parancsnoka A. Komarov alezredes. 

A telephelyen többszáz óriási KAMAZ és ZIL gépkocsi áll, amelyeknek műszaki állapota kifogás
talan. A zászlóalj harckészültségét az utóbbi időben többször is ellenőrizték. És nem volt rá példa, 
hogy a gépkocsizók ne teljesítették volna a feladatot, ne juttatták volna el a rakományokat idejében 

rendeltetési helyeikre. 
Van a zászlóaljnál még más valami is. Kint hideg van, de a sertésfarmon, ahol V. Szablin szá

zados és N. Cap kíséretében beszélgetünk, meleg és kényelem van. A fa ropog a vaskályhákban. Az 
elkülönített ketrecekben, friss fűrészporon jól táplált, ápolt sertések vannak. Az egyik helyiségben 
található a hízlaló részleg, ahol a malacokat kéthónapos koruktól felhízlalják száz kilogrammra, a 
másikban az anyaállat istálló. Egy-egy koca átlag tizenkét szaporulatot ad. Az állatokat nagyon gon
dosan ápolja Mihail Jercsev és Vjacseszlav Agapov katona. Most a sertésgazdaságban 513 sertés 

van. 
A. G. K. Zsukov marsall nevét viseli a Katonai Légvédelmi Parancsnoki Akadémia. Három 

évvel ezelőtt itt még nem gondoltak a kisegítő gazdaság létrehozására. 
Voltak emberek akik azt kérdezték, mi közünk nekünk tulajdonképpen ehhez? Az ügyben 

bizakodók azonban nem kételkedtek. Felszántották az elhagyott földeket, bevetették zabbal, árpá
val és lett takarmány az állatoknak. Szabadidőben állattenyésztő gazdaságot létesítettek. Ma annak 
650 sertése, 326 szarvasmarhája, 400 tyúkja, négy lova van. 1985-ben ki tudják elégíteni a teljes 

zöldségszükségletet. 
A jcgyzetfüzetben levő bejegyzések elvezetnek a Távol-Keletre, a BAM-ra is, ahol a vasutas 

katonák dolgoznak. Az évszázad vasútjának építői nem feledkeznek meg a Szovjetunió élelmezési 
programjának végrehajtásából rájuk háruló feladatairól sem. 

A helikopter negyven fokos hidegben szállt le Alonban. Közvetlenül a domb mögött 1000 
darabos baromfitelepet találunk. N. Abasszov őrnagy mosolyog: nő a baromfi száma, javul a 
baromfiketreces tartás minősége. Az elmúlt két hónap eredménye - harmincezer tojás. A tojás a 
fiatal BAM-isták, az óvodák és bölcsődék ellátására szolgál. Ami illetményes, azt a katonák kapják 
meg. Négyhavi hús-normát a saját sertésgazdaságuk biztosítja. 

Északon, ahol a hadtápszolgálat élén A. Cvetkov áll, több tejfeldolgozó üzem működik. Ide 

nem kell tejet szállítani. 
A fegyveres erőknél a kisegítőgazdaságok erősödnek, anyagi-technikai bázisaik fejlődnek, 

ahol nincsenek, újakat hoznak létre. Az utóbbi években több helyen hozzákezdtek a lótenyésztés

hez is. 
Az egységek eredményeinek sajátos szemléje lett a kisegítő gazda~ágok évente megrendezésre 

kerülő kiállítása. A rakétások kisegítő gazdaságai által 1982-ben rendezett kiállítás volt az első, 
melyet a tisztiház parkjában rendeztek meg. Ezen a szemlén az első helyet az az alegység nyerte el, 
ahol N. Nyicseglod tiszt szolgál, aki elmondta, hogy az alegység sikere nem véletlen, köszönhető a 
parancsnoknak, a párt- és komszomolista aktivisták jó szervezői-politikai-nevelőmunkájának. 

A hadseregben és a flottánál a kisegítő gazdaságok évről évre bővülnek. Jelentőségük az egy
ségek és hajók személyi állományának életében érezhető. Minden, amit az erődparcellákon, farmo
kon, baromfitelepeken, üvegházakban csinálnak, nagyban hozzájárul az ország élelmezési prog
ramjának megvalósításához. 

Az élelmiszer megtakarítás, a kisegítő gazdaságok, katonai szovhozok produktivitásának 
növelése - az állategészségügyi és egészségügyi szolgálat beosztottjaival szoros kontaktusban -
hozzájárul az életkörülmények növeléséhez. 
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A minta csapat (hajó) gazdálkodás létrehozásával növelték azok önállóságát. Ezt a fontos fel
adatot sok helyen állhatatosan és tervszerűen végzik. 

A csapatok életkörülményeinek javításával kapcsolatos, küszöbön álló összhadsercgi értekez
lc:tnek az a célja, hogy elemezze az elérteket, pontosan szabja meg a következő évek feladatait. 
Ezért az arra való felkészülés nemcsak a ma, hanem a holnap szempontjából is történik. Résztvevői 
már most gondolnak az aktuális problémákra, azok megoldásának útjaira. 

Az iisszhadrmgi értektzfrtre 1·,1/rífdkésziiks .rorJn szile.rkiinlm fdhaszwí&"ák a VSZ-hadr1ngd éfttkii
riilmá!Júmk jtmídsdtal kapr.rolatoJ tapasztalatokat. Nagyon sok tanlllságosat hoznak magukkal ezzel 
kapcsolatosan a hadtápfőnökség baráti hadseregeknél megfordult tábornokai és tisztjei. Pozitív 
visszhangra találnak a baráti hadseregek hadtáptisztjeinek és tábornokainak folyóiratunkban közölt 
cikkei. Így tiihhek kiiziilt ilhasz11d!tuk Szárádi Zoltd111·ezérrTmagy: .,A kúegltlí gazdmdt,nk !t1/Jdsztalatt1i az 
li,1N-hen~ é.s Jr. Lapo.r Mihály rnlrőma1:,_ry·: .. A rakodási munkák gépesítise - tapaJztalatok éJ(dadatok" 
dmmd kl'.fzült naf!J' lrdeklr1Jésre .rzámottartd cikkeket. 

A mintaszerű katonai életszínvonalért folytatott harcot szervesen össze kell kapcsolni a sze
mélyi állománynak alakulata szeretetére, a Szovjetunió fegyveres erőihez való tartozásért való büsz
keségre történő nevelésével, a magas fokú kultúra, fegyelmeZettség, a katonai kötelesség maradék
talan végrehajtására vonatkozó belső igény kialakításával . 
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