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„Fegyverbarátaink - a szovjet katonák is készülnek 
a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 

60. évfordulójának megünneplésére" című 
cikksorozat annotált fordításának folytatása 

Fordította: Habi k László nyá. alezredes 

Az életkörülményekről való gondoskodás közös ügy 
(Rövidített fordítás a „Til i Sznabzsenyije" e, folyóirat 1977/5. számából) 

A lenini párt XXV. kongresszusának határozatait gyakorlatban megvalósító 
rakétások, a többi haderőnem személyi állományával együtt megbízhatóan őr
ködnek a szovjet nép nagy szocialista vívmányai, azaz mindazok felett, amit az 
hatévtizedes önfeláldozó munkájával létrehozott. Őrködnek Hazánk és a 
szocialista közösségek baráti országainak békéje felett. 

A rakétacsapatok magas fokú harckészültségének anyagi alapját az az 
elrettentő fegyverzet és harcitechnika képezi, amiben megtestesülnek a tudo
mány és a műszaki haladás legújabb eredményei. Ismeretes azonban, hogy a 
harckészültséget végső soron a legmodernebb fegyverek és harcitechnikával 
felszerelt emberek, azok kommunista meggyőződése és magas fokú szakmai 
felkészültsége határozza meg. Ezért a harc- és politikai kiképzés megszerve
zésekor, a nevelőmunka folytatásakor a parancsnokok, politikai szervek és 
törzsek a főfigyelmet a személyi állomány magas fokú erkölcsi-politikai tulaj
donságainak kialakítására, a Haza, a Kommunista Párt és a nép iránti hűségre 
való nevelésre, továbbá arra fordítják, hogy azok kiváló ismeretekre és szilárd 
gyakorlati jártasságokra tegyenek szert a rakétafegyver harci alkalmazását 
illetően. 

A rakétaegységek és -alegységek magas fokú harckészültségének fenntar
tása nagy mértékben függ az egységek és alegységek időbeni, sokoldalú és 
minőségi, technikai, egészségügyi biztosításától és kereskedelmi ellátásától. 
Azonkívül normál életkörülményeket kell biztosítani a tisztek, zászlósok és 
továbbszolgálók családtagjainak részére is, mivel az ezzel kapcsolatos minden
nemű hanyagság negatívan hat az emberek hangulatára és munkaképességére. 
Ezért fontos az, hogy a csapatoknál a katonák és azok családtagjai életkörül
ményével, hadtápbiztosításával kapcsolatos kérdéseket a parancsnokok, hadtáp 
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szakemberek, párt- és komszomol szervezetek időben, helyesen az állami érde
kek szem előtt tartásával oldják meg. 

Az SZKP KB „Nagy Októberi Szocialista Forradalom" 60. évfordulójára 
vonatkozó határozata rámutat arra, hogy a párt kidolgozta és következetesen 
megvalósítj,a tudományosan megalapozott hosszútávú gazdasági célkitűzéseit, 
melyek közül az egyik legfontosabb a nép anyagi és kulturális jólétének szün
telen növelése. A kommunista pártnak és a kormánynak a minden ember 
anyagi jólétéről, a szovjet emberek anyagi és kulturális igényeinek mind telje
sebb kielégítéséről való gondoskodását a Fegyveres Erők, köztük a rakéta
csapatok harcosai is lépten-nyomon érzik. 

Csak az utóbbi időben többször_ növelték az ellátási normákat, bővült 

az élelmiszerek választéka. Több intézkedést foganatosítottak a ruháÍ:at minősé
gének javítására, készítésének korszerűsítésére. Az alegységparancsnokoktól és 
a különböző szakemberektől most megkövetelik, hogy biztosítsák annak gondos 
tárolását és rendeltetésszerű használatát. A csapatoknál évről évre javul a 
kereskedelmi ellátás és a szolgáltatás is. 

Röviden minden rakétaegység olyan korszerű anyagi bázissal rendelkezik, 
ami lehetővé teszi a katonák életkörülményeinek és szabad idejének a kor kö
vetelményei szerinti megszervezését. Ide tartoznak a jól felszerelt laktanyák, 
lakókörletek, étkezdék, egészségügyi intézmények, kereskedelmi szolgáltatások, 
klubok, sportlétesítmények stb.. 

A lehetőségeket és a korszerű anyagi bázist kihasználó parancsnokok, poli
tikai munkások és hadtáptisztek jó és kiváló életkörülményeket biztosítanak a 
személyi állomány napi életéhez, kiképzéséhez és ügyeleti szolgálatához. 

A katonai elfoglaltság, a rakétásoké pedig különösen nagyon nehéz és 
nagy energia veszteséggel jár. A tisztek, zászlósok és tiszthelyettesek munka
képességének biztosítása és a felhasznált energia pótlása csak jó minőségű 
élelmezéssel, átgondolt pihentetéssel és fizikai edzettséggel biztosítható. Ezérc 
tulajdonítanak nálunk előrendű jelentőséget az élelmezés kérdéseinek, az anyagi 
biztosítási rendszeren belül. 

Az utóbbi időben a csapatoknál nagyon sokat tettek a saját étkezdék 
esztétikai kialakításának és javításának, korszerű technológiai és hűtő beren
dezéssel történő felszerelésének érdekében. Eszrevehetöen nőtt az élelmezési 
tisztek és középkáderek szakmai ismerete, ami lehetővé tette az élelmezés 
megszervezésének és minőségének javítását. Ezen megállapítást nagyon jól 
szemlélteti a csapatoknál a legjobb tiszti, növendéki és legénységi konyha cím 
eléréséért indított verseny. 

A rakétacsapatoknál a mintaszerű étkezdék száma évről évre gyarapodik. 
Akadnak azonban még olyanok is, amelyekben nem főznek ízletesen és vál
tozatosan, nem tartják be a közegészségügyi és higiénes követelményeket, nem 
használják ki kellően a technikát, nem eléggé kultúráltan szerv~zik meg az 
étkeztetést. 

A rakétacsapatok állandó hadrafoghatósága magas követelményeket 
támaszt a csapatok egészségügyi ellátásával szemben is. Föfeladatán - a sze
mélyi állomány egészségének megóvásán kívül - az egészségügyi dolgozók az 
egység és alegység-parancsnokságokkal közösen még hatalmas munkát végeznek, 
a különféle megbetegedések megelőzését illetően is. Világos, hogy ezen a téren 
kimagasló eredményeket csak ott lehet elérni, ahol ez a munka az anyagi bizto-
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s1tas és szolgáltatás valamennyi kérdésének minóségi megítélésével összehangol
tan történik. 

Külön kell beszélni a különleges létesítményekben harci ügyeleti szolgálatot 
adó személyi állomány életkörülményeinek megszervezéséről. A katonák ezen 
kategóriájára különös gondot fordítanak. Egészségük megóvásának céljából az 
egészségügyi dolgozók a parancsnoksággal együttesen munkálkodnak a külön
leges létesítmények otthonosabbá tételén~ kedvező mun!ka és pihenési körül
ményeket teremtenek azok számám. 

Az SZKP XXV. kongresszusának a munka hatékonyság és minőség javí
tására vonatkozó határozatainak szellemében sokat kell munkálkodnunk annak 
érdekében, hogy a rakétacsapatok személyi állományának anyagi biztosítása 
és életkörülménye megfeleljen az idő követelményeinek. Ezen feladat meg
oldásában az a föirány, hogy fokozzuk a hadtápbiztosítás közvetlen szervezését, 
továbbá a parancsnokok, politikai szervek, párt- és komszomol szervezetek 
irányító és szervező .szerepét, széles körben terjesszük és valósítsuk meg az 
élenjáró tapasztalatokat a csapatok gyakorlatában. 

Hogy milyen jelentős szerepet játszana!k a párt- és kormány szervezetek, 
valamint a társadalom a :katonák és azok családtagjai élerkörlményeiért folyó 
harcban, le lehet mérni „a mintaszerűen és kulturáltan berendezett laktanya" 
cím elnyeréséért, ,,Tanulj, dolgozz és élj leninista és komszomolista módjára'' 
jelszó alatt szervezett verseny példáján. 

A rakétacsapatoknál ez a verseny aránylag nem olyan régen bontakozott 
ki. Annak eredményeképpen azonban, hogy a parancsnokság és a politikai 
szervek mellett az egésznek szervezői, a katonák és azok családtagjai között 
folyó felvilágosító munka irányítói kezdettől fogva a párt-komszomol és szak
szervezetek lettek, az tömegméreteket öltött. A versenyek a katonák, polgári 
alkalmazottak és a családtagok magas fokú erkölcsének alakítására kollektív 
és a rendbontókkal szembeni kérlelhetetlenség szellemében való nevelésre gya
korolt hatásának eredményei már most is láthatók. 

A csapatoknál a legjobb laktanya cím elnyeréséért 1976-ban indított ver
seny eredményei azt mutatják, hogy az egységek személyi állománya és a lakta
nyák lakói között folyó nevelőmunka színvonalának növelése mellett észre
vehetően javultak a kommunális, egészségügyi, kereskedelmi ellátás, a munka 
és a pihenés feltételei. Hatalmas munka kezdődött és folyik az utcák, házak, 
telephelyek, parkok, kulturális igényeinek kielégítésére szolgáló és a szolgáltató 
létesítmények építészeti és esztétikai kiképzésének és rendezésének érdekében. 

A harcosok kifogástalan külsejéért 
(Rövidített .fordítás a „Tii i sznabzsenyije" e. folyóirat 1977/5. számából) 

A csapatok életkörülményeinek javításával foglalkozó hadsereg értekezletre 
való készülődés napjaiban a parancsnokoknak, politikai munkásoknak és ha<l
táptiszteknek nagyon sok, a személyi állomány anyagi biztosításával, külső meg
jelenésének javításával kapcsolatos kérdést kell megoldani. Ez érthető is, mivel a 
kifogástalan külső, a katonás magatanás, azok erkölcsi-harci tulajdanságainak, 
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kötelességeikhez való öntudatos viszonyulásának a mércéje. A Belszolgálati 
Utasítás arm kötelezi a harcosokat, hogy öltözködjenek mindig a szabályzatnak 
megfelelően, külsejük legyen rendes. 

A kifogástalan külső biztosításához harcosaink mindennel rendelkeznek. 
Az elmúlt évek során azok ruhatára mennyiségileg és minöségileg egyaránt 
javult. 

Helytelen lenne azt gondolni azonban, hogy a katonák külseje csak a 
kapott ruházat mennyiségétől és minőségétől függ. Nem kevésbé fontos ebben 
a vonatkozásban egy sor más tényező is. 

Vegyiik pl. az illetményes ruházati cikkeknek, lábbeliknek, és felszerelés
nek a személyi állományhoz időben és teljes mértékben való eljuttatását. A csa-: 
patoknak a ruházati anyagot rendszerint időben kiutalják, annak kiadása azon
ban gyakran indokolatlanul akadozik, különösen megengedihetetlen az, hogy 
az újonc állomány nem kapja meg időben a ruházatát és a munkaruhát. Ezért 
kell különös gondot fordítani az újonckatona első felszerelésére, mivel a jól 
testreszabott ruházat csinosítja őt, hozzájárul a jobb ruházati ellátáshoz. A pa-
11ancsnokok többsége érti is ezt és közvetlenül irányítják a katonák és matrózok 
beöltöztetését. Ezzel együtt azonban mindig találkozhatunk a ruházat és lábbeli 
testreméretezése, az újjonan kialakított mérettáblázat helyes alkalmazása lebe
csülésének tényével. 

A kellemes külső biztosításána:k szempontjából nagy jelentősége van a 
gazdasági szobáknak, persze csak akkor, ha azokban meg vannak a feltételei 
az elszakadt cik1kek megjavításának, a ruházat vasalásának, a borotválkozásnak 
és nyiratkozásna:k. Ilyen szobák már nagyon sok alakulatnál vannak, és azok 
felvannak szerelve megfelelő bútorzattal, univerzális vasaló asztalokkal, tükrök
kel, vasalókkal, viHanyteafőzőkkel, a ruházat és lábbeli kisjavításához szükséges 
javító eszközökkel és anyagokkal. Ezeket a szobákat felhasználják tantere·m 
minőségében is, a ruházat viselési szabályainak oktatásakor. 

Ismeretes, hogy a személyi állománynál levő ruházat állapota nagy mér
tékben függ a tárolástól. Ezért a csapatoknál nagyon sokat tesznek a raktárak 
berendezéséért. Azokban háromszintes, tolóajtós, a ruházatot a por ellen védő 
szekrények vannak. A szekrényekben minden katona részére egy-egy részt 
jelölnek ki, aminek felső részében a dísz-kimenő, a középsőben - a gyakorló. 
az alsó részben pedig a munkaruhát tárolják. A lábbeli részére lent a szek
rényben külön polc áll rendelkezésre. A köpenyeket, vattakabátokat, fövege
ket a kijelölt helyeken tárolják fogasokon. A szerelőruhát szekrényekben, vagy 
polcon tartják a hálótermeken kívül, rendszerint a telephelyeken, repülőtereken 
és más objektumokban, ahol azt a személyi állomány használja. Sajnos előfor

dulnak olyan esetek is, hogy a szerelöruhát az alcgységra'ktárakban tárolják 
ömlesztve. 

Nagyon fontos szabály amit szigorúan be kell tartani, hogy a ruházatot 
és a lábbelit tisztított és szárított állapotban kell tárolni. Ebből a célból J.Z 

alegységeknél szárítókat kell berendezni. Tábori viszonyok között a ruházat 
szárítása nagy nehézségekkel jár, mivel mozgó szárítókkal még nem rendelke
zünk, jóllehet azokr:ia egyes körzetekben igen nagy szükség lenne, mível a 
ruházatot és lábbelit tábortűznél szárítják. 

Lényeges kihatással van a 'katonák életkörülményére a csapat ruházat~ 
anyagjavító műhelyek munkája. Itt az a legfontosabb, hogy a szervezetszerű 
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szabókat és cipészeket rendeltetésszerűen alkalmazzuk, a múhelyek munkáját 
a követelményeknek megfelelően szervezzük meg. Sajnos ezt nem mindenütt 
tartják be. Gyakran a szabókat és a cipészeket másfajta munkára osztják be, 
a ruházat javításával nem foglalkoznak. A nem szervezetszerű cipészeket sok
s2ior nem vonják be a lábbeli javításába. Nem mindegyik alegység rendelkezik 
5-7 párból álló használható állapotban levő cserealappal, ami gyakran akadá
lyozza a személyi állománynál levők javításba adását. A cserealap meglétéről 
az egység ruházati szolgálat főnök köteles gondoskodni. 

Figyelmet kell fordítani a csapat javítóműhelyek munkájának feszes meg
szervezésére, azoknak szerszámzattal és javító anyagokkal időben történő ellá
tására. 

A ruházat jó karbantartásának nagyon jó módja ,a vegytisztítás. A stacio
neren kívül nagyon elterjedtek a mozgó vegytisztító műhelyek is, csak azok 
felhasználására nem mindenütt fordítanak kellő figyelmet. 

Az utóbbi időben sokk!al kisebb gondot fordítanak a c.sapatdknál olyan 
kérdésekre, mint a ruházat átfestése és a szőrmesapka javítása, vegytisztítása 
után. Ezért gyakran lehet látni a katonákat kifakult és gyűrött, deformálódott 
fövegekhen. 

A csapatoknál mind nagyobb számban jelennek meg a szolgáltató kombi
nátok, amiket a meglevő gazdasági 5zobák felhasználásának és típus tervek 
alapján való építések útján hoznak létre. Legnagyobb előnyük ezeknek az, hogy 
egyidejűleg komplex szolgáltatást biztosítanak az embereknek. Ezekben a kom
binátokban a katona kimoshatja, rendbe hozhatja és kivasalhatja a ruházatát, 
megjavíthatja a lábbelijét, megnyiratkozhat stb., közülük nagyon sok, rövid idő 
alatt képes kiszolgálni egész alegységeket. 

Vizsgálgatva a katonák külsejét befolyásoló körülményeiket elkerülhetet
lenül arra a következtetésre jutunk, hogy azok nagymértékben függnek az egy
ségeknek és alegységeknek egész gazdasági tevékenységétől. Vegyük például a 
század gazdaságát. Allandó gondoskodást és szakképzett irányítást igényel. 
A főszerepet itt az alegységparancsnok játsza. A század gazdaság megszerve
zésének és vezetésének arra kell irányulnia, hogy kifogástalan életkörülménye
ket teremtsen a személyi állomány részére, biztosítsa az anyagi eszközök helyes 
felhasználását és megóvását, továbbá a katonák kifogástalan külsejét. Az alegy
ségek többségénél a gazdálkodást a Belszolgálati Utasítás és más irányadó 
okmányok követelményeinek megfelelően vezetik. 

A katonák kifogástalan külsejéért folyó harcban nehéz túlértékelni az 
Öltözködési Szabályzat jelentőségét. Ez az okmány szabályozza az egyes ruhá
zati cikkek legmegfelelőbb hordását, azok legcélszerűbb viselésének figyelembe
vételével. Ös·szeállításakor a szerzők figyelembe vették a csapatok tapasztalatait, 
és javaslatait. A Szabályzat bevezetése fontos szerepet játszott a katonák 
személyes felelősségérzésének növelésében. Ezzel együtt fokozódott az egység 
és hajóparancsnokok, intézmény és katonai tanintézet parancsnokok részéről 
az ellenőrzés. 

A katonák kifogástalan külsejének biztosítása minden parancsnok, politikai 
munkás és ruházati szakember feladata. Tevékenységükben fontos szerepet ját
szik a katonák egyenruha tiszteletére, továbbá annak megértésére való nevelése, 
hogy milyen nagy fontossága van a Belszolgálati Utasítás és az őltöziködési 
Szabályzat követelményei végrehajtásának, illetve benartásának. 
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A legfontosabb - az alkotó szemlélet 
(Rövidített tordítás a „Tii i Sznabzsenyije" e. folyóirat 1977/6. számából) 

1977 különleges év. Ebben az évben fogadták el az új Alkotmányt és az 
idén ünnepeljük a Nagy Októberi Forradalom 60. évfordulóját. ,,A Kommu
nista Párt irányítása alatt - mondja az SZKP KB-nak a Nagy Októberi Szo
cialista Forradalom 60. évfordulójára vonatkozó hatá'rozata - országunk dol
gozói sikeresen megoldották a szocialista forradalom legfontosabb feladatait, az 
alkotó feladatot. Megvalósult a gyakorlathan a szocializmus építésének, a társa
dalom minden szféráját felölelő lenini terve". 

Az új társadalom, az új gazdaság létrehozásán fáradozó, a kulturális forra
dalmat megvalósító pártunk egyidejűleg komolyan felkészült a Szocialista Forra
dalom megvédésére is. Ebben a vonatkozásban nagyon sokat tettünk. A Szovjet
unió által a gazdaság fejlesztésében és katonai erejének megszilárdításában elért 
hatalmas eredmények nagyban meghatározták a Nagy Honvédő Háborúban 
aratott győzelmünket. 

A nemzetközi helyzet figyelembevételével a kommunista párt a háború 
utáni években is hatalmas munkát fejtett ki az ország védelmi képessége erősí
tésének érdekében. Az új Alkotmány-tervezet nyomatékosan kihangsúlyozza a 
haza védelméért való állandó gondoskodás szükségességét. 

Körzetünk katonái állandóan érzik ezt a gondoskodást, ami nem csak abban 
nyilvánul meg, hogy ma, mi a legkorszerűbb harcitechnikával és első osztályú 
fegyverrel rendelkezünk, hanem abban is, hogy évről évre javulnak katonáink 
életkörülményei, azok élet-, szolgálat- és harckiképzésének feltételei. Erről sze
retnénk részletesebben beszélni, most amikor az alakulatoknál kibontakozott a 
csapatok életkörülményeinek javításával foglalkozó hadsereg értekezletre való 
felkészülés. 

A nagy távolságok és a zord éghajlat mellett T ávol-Keletcn nem könnyű 
feladat kedvező életkörülményeket teremteni. Külön szeretném hangsúlyozni, 
hogy azok nemcsak szükségleteinknek az állam részéről történő folyamatos kielé
gítésétől, hanem nagymértékben attól is függnek, mennyire ésszerűen, kezdemé
nyezően és hozzáértően viszonyulnak a parancsnokok, a politikai munkások, az 
illetékes helyi parancsnokok, párt- és komszomol-szervezetek az életkö
rülmények javításához, a felkínálkozó lehetőségek realizálásához. Más szóval 
nagyon sok függ azoktól az emberektől, akiknek osztályrészéül jutott a helyőr
ségek, egységek és alegységek életének és tevékenységének irányítása. Itt érde
mes megemlíteni L. 1. Brezsnyevnek az SZKP XXV. kongresszusán elmondott 
szavait, hogy „a modern vezető egyesítse magában a pontosságot a hatáskörrel, 
a fegyelmezettséget az ügyhöz való kezdeményező és alkotó viszonyulással". 

Nem kételkedünk abban, hogy a vezetők jogaival felruházott személyek 
döntő többsége rendelkezik ilyen tulajdonságokkal. Meggyőző bizonyíték 
erre a körzet személyi állománya életkörülményeinek állandó javulása. 

A katonák nevelését, esztétikai igényeinek fejlesztését nagyon jól szolgálja 
a klub, ahol rendszeresen tartanak találkozókat érdekes emberekkel, és 
ahol öntevékeny művészeti körök működnek. A közelmúltban a Nagy 
Október 60. évfordulójának szentelt estén az egységek kollektívái színes prog
rammal léptek fel. 

Hatalmas kulturális felvilágosító munkát végez a helyőrségekben a Tiszti 
Ház. Az SZKP XXV. kongresszusa által megszabott feladat - el kell juttatni a 
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kongresszus eszméit minden kommunistához, minden szovjet emberhez. Ezért a 
kulturközpont munkatársai nagyon sokat tesznek a kongresszus történelmi je
lentőségű anyagainak propagálásában. Minden rendezvt'.=nyt pontosan előkészí
tettek és azok megtartása színvonalas. 

Távol-Keleten egyenlőre nincs elegendő szakember a szolgáltató objektumok 
vezetésére. Ebben a vonatkozásban a parancsnokok, politikai munkások, hadtáp 
szolgálatiág-vezetők nagyon sokat tehetnek még, Bármilyen kényelmesek is legye
nek laktanyáink, bármilyen melegek és világosak is legyenek a mi helyörségeink, 
a vezetők egyik legfontosabb feladata a harcos élelmezéséről való gondoskodás 
marad. Ezt jól tudja A. Kucserov tiszt, aki állandóan ellenőrzi az étlap össze
állításának helyességét, az el,készített étel minőségét, ott van az étkezdében 
reggel, ebéd és vacsora idején. A Szabályzat követelményeinek pontos betartása 
biztosította az ügy sikerét. 

Hasonlót mondhatunk arról az alakulatról is, ahol az élelmezési szolgálatot 
A. Bozsuly tiszt vezeti. Abban az étkezdében, amelynek vezetője A Grossz 
zászlós a terítés kifogástalan, az étkezde mindig tiszta és ragyog. Az ételt külön 
e célra készített kocsikon szállítják az asztalokhoz és ugyanazokban szedik össze 
a mosatlan edényt. Az ilyen rend nemcsak megkönnyíti a konyhára vezényeltek 
munkáját, hanem növeli a felszolgálás kulturáltságát is. 

Az étkeztetésről beszélve feltétlenül szólni kell a szakácsokról is. Azok 
szakmai felkészültségétől, kezdeményezőkészségétöl, munkájától nagymértékben 
függ a készítendő étel minősége, tehát a harcosok hangulata is. Ezért mi igen 
nagy figyelmet fordítanak a szakácsok kiképzésére. A szakmát szakiskolákban 
tanulják, ahol jó anyagi bázist teremtettünk és tapasztalt, szakmájukat jól ismerő 
előadókat válagottunk össze. Az ételek minősége és változatossága sok ténye
zőtől, de mindenekelőtt a parancsnokoktól, annak hadtáphelyettesétől és az élel
mezési szolgálat főnöktől függ. Függ továbbá attól, hogyan tudják azok felhasz
nálni a belső tartalékokat az étkezés feljavítására. Közülük sokan kertgazda
ságokat hoztak létre az egységeknél. E gazdaságok termékei sokat nyomtak a 
latba. Pl., annál az alakulatnál, ahol E. Szmirnov tiszt is szolgál 1976-ban min
den élelmezési létszámban szereplő személy után 10 kg tőkehúst és 1,5 kg friss 
főzeléket állítottak elő. Az alakulat pénzeszközeiből modernizálták az étkezde 
felszerelését. 

Meg kell mondani, hogy a kertgazdaság személyenkénti 10 kg hús hozama 
még nem a felső határ, annál az egységnél pl. ahol a legénységi étkezde vezető 
V. Kozir zászlós, évente személyenként 20-25 kg húst állítanak elő. Ilyen ered
ményekre kell törekedni mindenkinek, felhasználni az erre a célra rendelkezésre 
álló minden belső-tartalékot. 

A katonák és családtagjaik életkörülményeinek javításában nálunk nagy 
szerepet játszanak a katonai szovhozok. Ezek dolgozói az elmúlt évben nem 
dolgoztak rosszul, amit nagyon jól bizonyítanak az alábbi számok is, kolhozon
ként, hektáronként átlag 16,8 mázsa kenyérgabonát takarítottak be, ezáltal si
került terven felül 4116 tonna kenyérgabonát nyerni. 

A körzet személyi állománya bekapcsolódott a legjobb csapat- és pénzgaz
dálkodás, a legjobb helyőrségi kórház, rendelőintézet, étkezde, kerekedelmi egy
ség stb. cím elnyeréséért folyó versenybe. Már most meglehet állapítani azt, hogy 
a dolgok azoknál a kollektiváknál állnak jobban, ahol a parancsnokok, politikai 
munkások, hadtápszakemberek teljes odaadással dolgoznak, nem sajnálják az 
időt és erőt a katonák életkörülményeinek javítására, azok anyagi és egészség
ügyi biztosítására. 
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A harcosok egészsége védelmének érdekében 
(Röviditett fordítás a „Til i Sznabzsenyije" e. folyóirat 1977/7. számából) 

Az SZKP XXV. kongresszusa történelmi jelentőségű határozatainak gya
korlati megvalósításán munkálkodó szovjet nép újabb győzelmeket ért el a kom
munista társadalom építésében, az ország gazdasági ,és védelmi képességének 
erősítésében, a tudomány, az oktatás és a kultúra fejlesztésében. A hazafias 
érzéssel eltöltött szovjet emberek idő előtt végrehajtják a tizedik ötéves terv 
második évének - a Nagy Októberi Szocialista Forradalom dicsőséges 60. évfor
dulójának feladatait. 

Az elmúlt ötéves terv feladatai között igen fontos helyet foglalnak el a 
szovjet emberek egészségvédelmének kérdései. A szocializmus viszonyai között 
a nép egészségét a legnagyobb nemzeti gazdaságnak tekintjük, az arról való 
gondoskodás pedig a legfontosabb állami feladatok közé tartozik. Ebben nyil
vánul meg ragyogóan társadalmi és állami rendszerünk humanizmusa. 

„Szociális feladataink között - mondotta L. I. Brezsnyev elvtárs a párt 
XXV. kongresszusán - nincsen fontosabb feladat a szovjet embereknek egészsé
géről való gondoskodásnál. Az e téren elért eredményeink közismertek". 

A Szovjet hatalom évei alatt a gyógyintézetek ágyhálózata 14,5-szörösére 
nőtt és napjainkban meghaladja a három millió ágyat. Az orvos-ellátását ille
tően a Szovjetunió első helyen áll a világon és sokkal megelőzi a fejlett kapi
talista országokat. Hatvan év alatt országunkban az orvosok száma majdnem 
30-szorosára nőtt és eléri a 864 OOO főt. Napjainkban 10 OOO lakosra 32 külön
böző szakorvos esik. A forradalom előtti időszakhoz képest a lakosság halan
dósági átlaga négyszeresére, a gyerekeké több mint tízszeresére csökkent. 

Az átlagéletkor 32 évről 72 évre nőtt. 
A párt és kormány állandó figyelmének következtében országunkban az 

egészségvédelem és az egészségügyi intézmények széles hálózatával és a kvalifi
kált szakemberek sokezres hadseregével rendelkező hatalmas „egészségügyi 
iparággá" változott. 

A tizedik ötéves terv időszakában az orvostudomány előtt is igen nagy 
feladatok állnak. A tudósok erőfeszítését és az anyagi lehetőségeket döntő je
lentőségű problémák megoldására, a szív- és érrendszeri, onkológiai, vírusos -
és szakmai megbetegedések megelőzése és gyógyítása hatásos eszközének kidol
gozására, valamint a környezet egészségvédelmének tudományos megszervezésére 
kell irányítani. 

Az elmúlt évek alatt a hadsereg és flotta egészségügyi állománya kitartóan 
munkálkodott a katonák életkörülménye és élete, harckiképzése sokoldalú egész
ségügyi biztosításával kapcsolatos felelősségteljes feladatainak, a gyógyító inté
zetek munkamódszerei tökéletesítésének megoldásán. A szolgálat tevékenységé„ 
nek elemzése, valamint az ellenőrzések eredményei azt mutatják, hogy a szol
gálat az előtte álló feladatok megoldásában pozitív eredményeket ér el. 

A csapatoknál csak az utóbbi évek alatt igen hatalmas munkát végeztek a 
laktanyák, kiképző központok, körletek kényelmessé tételének, a katonák élel
mezése, munka- és életkörülménye javításának érdekében, ami fontos tényezője 
azok egészségvédelmének. 

A hadsereg és flotta egészségügyi biztosításával kapcsolatos legfontosabb 
kérdéseknek gyakorlati megoldásában lényegesen megnőtt a tudományos kuta-
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tások szerepe. A gyógyító-megelőző munka hatékonyságának növeléséhez hozzá
járult az egészségügyi szolgálat anyagi-technikai bázisának továbbfejlesztése és 
megszilárdítása. Az utóbbi években üzembehelyeztek egy sor új kórházat, ren
delőintézetet, többek között az A. A. Visnyevszkij nevét viselő Központi Kato
nai Kórház gyönyörű kardiológiai központját, a Podolszk-i körzeti katonai kór
ház (Moszkva-i katonai körzet) modern kórház-komplexumát, új kórházi pavi
lonokat a távolkeleti, leningrádi, Bajkálon túli, kárpátmelléki, észak-kaukázusi 
stb. katonai körzetek kórházaiban. Fejlődött a katonai szanatóriumok és üdülők 
anyagi bázisa is, üzembehelyezték a „Krím" szanatóriumot, amit joggal lehet az 
ország legjobb egészségügyi intézményei közé sorolni. Újjáépítettek egy sor sza
natórium-komplexumot, mint pl. a Pjatyigorszkijt, a Priozerszkit (Leningrád ka
tonai körzet), a Szuhimi-it (moszkvai katona-i körzet), a jaltait (Fekete-tengeri 
Flotta), az okeanszki (Távol-Kelet katonai körzet), a sklóit (Kárpátmelléki ka
tonai körzet) a Szudaksziji (légierő) stb. Az elmúlt öt év alatt a szanatóriumok
ban és üdülőkben felépítettek és felújítottak összesen 49 gyógyító pavilont és 
hálókörletet, 22 éttermet, 15 klubot és 5 gyógyfürdőt. 

Lényegesen javult a Szovjet Hadsereg és Haditengerészeti Flotta egészség
ügyi egységeinek és intézeteinek műszaki felszereltsége. Napjainkban a szolgálat 
el van látva a legmodernebb egészségügyi gépekkel. 

Az egészségügyi szolgálat sikereihez nagymértékben hozzájárult a személyi 
állomány között kibontakozott szocialista munkaverseny. Az egészségügyi egy
ségek és intézetek aktívan bekapcsolódtak a Nagy Októberi Szocialista Forra
dalom 60. évfordulójának tiszteletére indított versenybe és igen jó eredmé
nyeket érnek el munkájukban. 

A szovjet harcosok egészsége felett jól képzett, eszmeileg érett, a kommu
nista párthoz, szocialista hazánkhoz hű, magas fokú politikai és szakmai tulaj
donságokkal rendelkező katonai orvosok őrködnek. A katonaorvosok önfelál
dozó munkáját a párt, a kormány és a hadsereg vezetősége nagyra értékeli. 
Csak az elmúlt öt év alatt kb 600 katona orvos kapott kormánykitüntetést a 
harc- és politikai kiképzésben elért kiváló eredményekért és a parancsnokság 
által megszabott feladatok sikeres megoldásáért. Több mint 1700 orvos tulaj
donosa az „Egészségügy kiváló dolgozója" kitüntetésnek. 123 fő kapta meg az 
OSZSZSZK és más köztársaságok érdemes orvosa, 6 fő - az OSZSZSZK érde
mes tudósa címet. 

A szolgálat anyagi bázisának erősítése és fejlesztése, műszaki felszereltségé
nek növekedése, a káderek jól szervezett kiképzése, a szocialista munkaverseny 
széles körű kibontakozása lehetővé tette a csapatok és flotta erők egészségügyi 
biztosításával kapcsolatos feladatok megoldását. 

Összességében a tapasztalatok azt mutatják, hogy a személyi állomány 
egészségügyi ellátásának a fegyveres erőknél meglevő rendszere racionális és 
megfelel a követelményeknek. 

A hadügyben végbement műszaki-tudományos forradalom maga után vonta 
a korszerű fegyverfajták, rakéta-, és más technika, a csapatvezetés automatizá
lási eszközök stb. tömeges meghonosítását a hadseregnél és a flottánál. Ez pedig 
gyökeresen, minőségileg megváltoztatja a katonák munkájának jellegét, és tar
talmát, fokozott követelményeket támaszt azok egészségvédelmével, erkölcsi
politikai és pszicho-fiziológiai tulajdonságaival szemben. Ilyen viszonyok között 
a személyi állomány egészségvédelmének a csapatok hadrafoghatósága és harc-
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készültsége egyik legfontosabb elemét képező személyi állomány egészségvé
delmének kérdései igen fontos jelentőségre tesznek szert. 

A katonák egészségvédelmében nagy jelentősége van a különböző krónikus 
emésztő-szervi megbetegedések megelőzésének, az ételkészítés helyes technológi
ájának, az élelmezési norma kalória- és tápértéke szigorú nyilvántartásának, a 
betegek diétás élelmezése megszervezésének stb. Ezen rendszabályok hatékony
sága nagy mértékben függ a parancsnokok, hadtáptisztek és egészségügyi dol
gozók ellenőrzésétől. 

Allandó figyelmet igényel az egészségügyi dolgozók részéről a csapatok 
vízellátásának megszervezése. Egyes orvosok megelégszenek azzal, hogy a víz 
minőségét ellenőrzik, nem vesznek rendszeresen mintát laboratóriumi vizsgálatra. 
A vizsgálat eredményét nem mindig általánosítják és elemzik, gyakran pedig 
semmilyen operatív rendszabályokat nem foganatosítanak annak tisztázására, 
hogy mi okozta a víz minőségének romlását. 

A katonák egészségének védelmével kapcsolatos munka tovább javítása 
együttes erőfeszítést igényel a parancsnokság, politikai szervek és hadtápszolgá
lati-ágak részéről. A feladat az, hogy közös erőfeszítésekkel biztosítsuk a kato
nák színvonalasabb életkörülményeinek, anyagi-, egészségügyi ellátásának jobb 
feltételeit, érjük el azt, hogy a személyi állomány életének, kiképzésének és ok
tatásának körülményei teljes mértékben feleljenek meg a szabályzatok és pa
rancsok követelményeinek. 

A szovjet harcosok egészségének védelmére irányuló feladatok sikeres meg
oldása méltóképpen hozzá fog járulni hazánk védelmi képességének további 
fokozásához. 
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