POLITIKAI MUNKA A HADTÁPSZOLGÁLATBAN

A jubileumi évfordulók jegyében
F o r g á e s A n d rá s alezredes

Az MSZMP Központi Bizottsága - 1974 márciusi ülésén úgy határozott, hogy 1975 márciusában megtartjuk pártunk soron következő XI.
konresszusát. Nyilvánvaló, hogy a következő hónapokban törekvéseink
alapvető jellegét, munkánk alapvető tartalmát a kongresszusi felkészülés
határozza meg. Szinte tradiciónak mondható, hogy a párttagság, egész:
dolgozó népünk széles körű munkamozgalmakkal, versenyekkel, különböző
felajánlásokkal is kapcsolódik a kongresszus előkészítéséhez.
A különböző jubileumi évfordulók is szervesen illeszkednek a kongresszusi előkészítő folyamathoz. Előzetes terveinknek megfelelően kiemelt
jelentőséggel ünnepeljük: hazánk felszabadításának, valamint néphadseregünk megalakulásának 30., a Varsói Szerződés létrejöttének 20. évfordulóját.
A honvédelmi miniszter elvtárs vonatkozó parancsa és jóváhagyása
alapján - szerény keretek között - mi is megünnepeljük az egységes,
szocialista hadtápszolgálat 25. évfordulóját. A rendelkezésünkre álló dokumentumok (parancsok) egybehangzóan tanúsítják, hogy a hadtápszolgálat - a Szovjet Hadsereg, illetve a szocialista hadtudomány hadseregszervezési és hadtáp működési elveinek megfelelően - 1949-ben került
negalakításra. Minőségi fordulatként értékelhetjük, hogy 1949 augusztus
l-től a „Honvéd Hadtápfőnökség" létrehozása, majd pedig 1949 október
l-től a csapatok egységes hadtápszervezetének kialakítása következett be.
EzPn új szervezet mind szervezeti formájában, mind rendszerében minő
ségileg különbözik az anyagi-technikai-egészségügyi biztosítás korábbi
szerveitől és rendszerétől. Indokolt tehát, hogy a Magyar Néphadsereg
megalakulásának ünnepségeihez kapcsolódva - szolgálatunk negyedszázados évfordulóját 1974-ben mi is megünnepeljük.
Előnyösen hat tevékenységünkre, hogy időközben megjelent a honvédelmi miniszter elvtárs azon utasítása, amely a hagyományok ápolásában
egyértelműen· rendezi és egységes szellemben megalapozza tevékenységünket. A meghatározott feladatok alapján egyértelmű és nyilvánvaló,
hogy fejlődésünk szocialista eredményeit, a néphadsereg szocialista jellegének kialakulását, népünk és hadseregünk haladó hagyományainak ápolá-
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sút kell központi helyre tennünk és ünnepségeink középpontjába állítánunk. Nem „pusztán" történelemről, történelmi évfordulókról van szó
hanem arról a minőségi változásról, azokról a lényegi eseményekről:
amelyek alapvető fordulatot eredményeztek, s amelyek következménye
lett az egységes, szocialista hadtápszolgálat és a szocialista hadsereg
létrejötte, kialakulása. Szocialista és haladó hagyományaink ápolásának
oly fontos határkövei ezek, amelyek minden egyéb vonatkozásű törekvésekkel szemben előnyben részesítendők és elsődlegességet élveznek
mind jelentőségük és kihatásaik, mind lelkesítő, mozgósító hatásuk, nevelési lehetőségeik vonatkozásában.
A kongresszusi felkészülés és a jubileumi évfordulók mind bővebb
értelemben, azaz a szolgálat keretein tűl mutató mozgalmak terén, mind
szűkebben vett szakmai értelemben is nagyjelentöségű és sokoldalú fel ...
adatokat hárítanak a hadtápszolgálatban dolgozó állományra. Feladataink
sokrétűek és szerteágazóak. Gondos, körültekintő szervező munkával
biztosíthatjuk csak azok megvalósulását.
Az MSZMP MNHF-i Végrehajtó Bizottsága 1974. márc. 15-i ülésén
-~- éppen ezek biztosítása céljából - önálló napirendként megtárgyalta
e vonatkozású feladatainkat. úgy határozott, hogy a kongresszusi felkészüléshez és a nagyjelentőségű évfordulókhoz kapcsolódva, szerényebb
keretek között, a szolgálatra háruló feladatok magasabb színvonalon
történő végrehajtását biztositó munkamozgalmak szervezésével; a szolgálat történetét és hagyományait feldolgozó törekvések ösztönzésével;
a szakma szeretetének elmélyítésével kezdeményezi az évforduló megünneplését.
úgy gondoltuk, hogy a hadtápszolgálat kommunistái és egész állon1ánya azzal tudja legméltóbban a kialakított célkitűzéseket és elgondolásokat megvalósítani, ha széles körű munkamozgalmakkal, felajánlásokkal és versenyekkel további jelentős eredményeket ér el az eszmeiideológiai nevelő munkában, a feladatainkhoz való viszony javításában,
a teljesítés érdekében kifejtett aktivitás fokozásában, az anyagi-technikai és egészségügyi biztosításban, a rend, a fegyelem és a szolgálati kötelességek megszilárdításában. E mozgalmak tehát egyrészt a napi
feladatok maradéktalan és magas színvonalon történő végrehajtását, másrészt a katonai, szakmai, politikai ismeretek minél tökéletesebb elsajátí...
tását szolgálják. Az előző időszakok tapasztalatai egyértelműen bizonyítják, hogy minden feladatot eredményesebben végezhetünk el, ha az állomány aktív részese a megvalósításnak, ha új, modern és hatékony módszerekkel végzi feladatát, ha újítások alkalmazásával és szocialista versenyfelhívásokkal törekszik a reá háruló feladatok kiváló szinten történő
teljesítésére.
Lényeges kérdésnek tartjuk, hogy ezen évfordulókat felhasználjuk a
szocialista hadtápszolgálat múltjának felkutatására, történetének rögzítésére és tisztázására, a hadtápszolgálat történelmi ereklyéinek gyűjtésére.
Tudatában vagyunk annak, hogy a hazafias és a katonai nevelésnek
mindenkor fontos részét képezik a hagyományok nagy nemzeti ünnepek,
sorsdöntő évfordulók alkalmából megtartott megemlékezések. Az elkövetkezendő időszak különösen gazdag lehetőséget biztosít e vonatkozásban.
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Tekintsünk el attól, hogy itt és most e vonatkozású feladataink összességét kíséreljem meg összefoglalni. Utalni szeretnék viszont arra, hogy
nagyon fontos a párt-, a KISZ- és a szakszervezetek e vonatkozásban
végzett munkája. Veteránjaink felkutatása, felkeresése és megemlékezések
tartására felkérése, régi eseményekről élménybeszámolók megszervezése,
riportok stb. mind-mind eredményesen járulhatnak hozzá évfordulóink
ünnepélyessé tételéhez. Hagyományaink megismertetéséhez nagy segítséget
nyújthatnak azok a kommunista veteránok, akik résztvettek a szocialista
hedtápszolgálat megteremtésében. Tetteik, példáik megismerése és tanulmányozása - azon túl is, hogy lelkesitőleg hatnak mai feladataink teljesítéséhez -, széles körű tapasztalatokat is adhatnak.
Természetes, hogy a jubileumi évfordulók ünnepi rendezvénysorozatokat is maguk után vonnak. E vonatkozásban feladatunk kettős. Egyrészt
sokoldalú szervező munkát kell végeznünk ezek sikere érdekében. Kérjük
mindazokat, akik részesei lesznek e munkának, képességük és lehetőségeik
maximumát adva segítsék elő a magunk elé tűzött célok elérését. Másrészt: biztosítanunk kell - s bizonyos vonatkozásban az előző munka
sikerét tükrözi -, hogy ne valamiféle reprezentatív, protokoláris rendezvényekké alakuljanak törekvéseink, hanem szocialista tartalmat kifejező,
elvtársi találkozókká, amelyek az egy célért, azonos eszmékért küzdők
- szocialista eszmeiséggel áthatott baráti találkozói.
Természetes, hogy nem lehet egy rövid összefoglalóban a teljességre
törekedni. Mégis úgy gondolom, hogy e kis figyelemkeltő érzékelteti
tömegmozgalmaink fő irányait. Befejezésül ezekhez ismételten és hangsúlyozottan azt tenném, hogy a végrehajtandó-tervezett feladtaink sokrétűek, a célkitűzés, amelyeket kitűztünk nemes és lelkesítő. Gondos és
hatékony munkánkkal, a már több ízben tanúsított felelősségteljes aktivitással segítsük elő elgondolásaink megvalósulását.
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