Maradéktalanul oldjuk meg
az életkörülmény kérdéseit

Sz. K. Kurkotkin a Szovjetunió marsalljának, a Szovjetunió honvédelmi minisztere helyettesének,
a Szovjetunió Fegyveres Erői hadtápfónökének referátuma rövidített szövege
(Fordítás a • Tii" és a .Sznabzsmyije" e. folyóirat 1986/ 1. számából)

A csapatok életkörülményeinek javításával foglalkozó összhadseregi értekezlet jelentős ese
mény a szovjet fegyveres erők életében. Az értekezlet ismételten tanúskodik a párt és az állam által
a hadsereg és a flotta harcosairól való gondoskodásról. Figyelemre méltó, hogy az összhadseregi
értekezlet azokban a napokban ülésezik, amikor a szovjet nép sikeresen teljesítette a 11. ötéves ter
vet, méltóképpen készül az SZKP XXVII. kongresszusára. A kongresszus előtti okmányoknak az SZKP újra szerkesztett program, a Szovjetunió gazdasági és társadalmi fejlesztése fő irányai az
1986-1990-es évekre, valamint 2000-ig terjedő időszakra, az SZKP módosított szervezeti szabály
zat-tervezetének folyik a mélyreható tanulmányozása, aktív érdeklődéssel kísért megvitatása az
egész országban, közte a fegyveres erőknél is.

Az SZKP a szovjet emberek anyagi és kulturális színvonalának folyamatos növelését tekinti
legfontosabb feladatának. •A párt a jövőben is mindent meg fog tenni - hangsúlyozza az SZKP
programtervezete - a dolgozók reáljövedelme állandó növelésének, valamennyi réteg és társadalmi
csoport jóléte továbbnövelésének érdekében."
A kommunista párt és a szovjet kormány szúntelenül gondoskodik a haza fegyveres védői
életkörülményeinek javításáról. A hadsereg és a flotta életkörülményei évről-évre fejlődnek és
tökéletesednek.

Ezen sokrétű feladat megoldásában aktívan részt vesznek a seregtestparancsnokok, a katonai
tanácsok, a parancsnokok és a politikai szervek, a hadtáp- és elhelyezési szolgálat szakemberei, a
katona építők, a flotta, a hadsereg és az egész társadalom.

A csapatok életkörülményeinek javításával foglalkozó legutolsó, 1977. évi összhadseregi érte
kezlet óta eltelt idő alatt a körzeteknél, hadseregcsoportoknál és a flottáknál nagyon sok minden
történt. Különös gondot fordítottak a lakásprobléma megoldására és az anyagi-technikai bázis kor
szerűsítésére. A laktanyákban és a helyőrségekben új lakóépületeket, nőtlen szállásokat vettek
használatba, mindenütt korszerű új típustervek szerint újították fel, vagy új legénységi körleteket,
klubokat, tiszti házakat, legénységi étkezdéket, gyengélkedőket, kiképző központokat építettek az
elavultak helyett.

A laktanyák komfortosításában, a csapat- {hajó-) gazdálkodás korszerűsítésében fontos szere
pet játszott a legjobb helyőrség cím elnyeréséért folyó összhadseregi verseny. Ez a verseny meg
győzően bizonyította azt, hogy mi nagy lehetőségekkel rendelkezünk. A laktanyák és helyőrségek
arculata rövid idő alatt megváltozott; és mindez a parancsnokok, a politikai szervek, a pártszerve
zetek, a hadtáptisztek kezdeményezésének, hozzáértésének és kitartásának, a hadsereg flotta .min
den helyőrségben - mintaszerű életkörülményt" is magába foglaló társadalmi aktivitásának
köszönhető.
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Röviden szeretnék szólni a Kárpát-melléki Katonai Körzet példájáról. V. Beliov hadseregtá
bornok, körzetparancsnok következetessége és igényessége, a katonai tanács céltudatos munkája
lehetővé tette a parancsnokok, politikai munkások, a hadtáptisztek mozgósítását az életkörülmé
nyek javításával kapcsolatos munka komplex megoldására. Az eredmény nem is maradt el, jó a
lakáshelyzet. A legénységi körletekben hálókat, kényelmes szolgáltató szobákat alakítottak ki, kor
szerű éttermeket építettek. Azok a helyőrségek, ahol N.Jascsenko, V. Raszputnyij, V. Oncsinnyi
kov teljesít szolgálatot mintaképül szolgálnak arra, miként kell a katonaállományú személyek és
azok családtagjai szükségleteinek kielégítéséről gondoskodni.
Csak dicsérni lehet a vezetőket és azok alárendeltjeit, akik mindent megtettek annak érdeké
ben, hogy a helyőrségek minta helyőrségekké váljanak. Ezek azok a katonakollektívák, ahol A.
Kaszjanov (hadászati rendeltetésű rakétacsapatok), N. Moroz (Kijevi Katonai Körzet), I. Gyenyi
szov (Moszkvai Katonai Körzet), V. Regyko (Távol-Keleti Katonai Körzet) tisztek szolgálnak. A
mintaszerű életkörülmények biztosításáért folyó versenybe, itt szó szerint mindenki - még az isko
lások is - bekapcsolódtak. Sajátkezűleg több ezer fát és bokrot ültettek el, óvodákat építettek, sze
retettel és ízlésesen rendeztek be minden kulturális - szolgáltató rendeltetésű objektumot.
A flottánál sok hajó dicsőséget vívott ki magának. Közéjük tartozik a " Kirov" cirkáló, ahol
egy pillanatra sem feledkeznek meg a tengerészek munkájáról: kényelmes kabinokat rendeznek be
a személyzet részére, van jól felszerelt könyvtár, gyengélkedő. A fodrászműhely, a mosoda, a
zuhanyzó, a javítóműhely folyamatosan üzemel, egyszóval minden szükséges megvan a normális
élethez és a zavartalan kiképzéshez.
A kommunista párt és a szovjet kormány minden lehetőséget biztosít ahhoz, hogy a hadsereg
és a flotta harcosai normális körülmények között teljesítsenek szolgálatot, munkálkodjanak és
pihenjenek. Egyes helyeken azonban kezdenek megfeledkezni az életkörülményekkel kapcsolato
san az elmúlt háboní éveiben, a fronton szerzett tapasztalatokról. Ezért amikor beszélünk az ered
ményekről, tekintetbe vesszük a szerzett tapasztalatokat, minden egységnél, minden alegységnél
meg kell jelölni a katonák életkörülményeinek javításával kapcsolatos konkrét rendszabályokat. Ez
hozzá fog járulni a csapatok és a flottaerők harckészültségének és hadrafoghatóságának növelésé
hez. Melyek e munkának a főbb vívmányai?
Mindenekelőtt - az elhelyezés körülményei. A körzetek, hadseregcsoportok többségénél, a
flottáknál minta laktanyákat hoztak létre, kulturális - szolgáltató objektumokkal. Ezek megtestesí
tették magukban a mérnöki munka legújabb eredményeit és lényegében szabványokká lettek; az
kell, hogy nindenütt ilyen laktanyák legyenek.

Az első összhadseregi értekezlet javaslatai alapján olyan laktanya-típusterveket készítettek,
amelyek lehetővé tették azt, hogy a személyi állomány 70%-ának ágyait a háótermekben egysoro
san helyezték el, úgy hogy nincs szükség emeletes ágyakra. A harcosok igen pozitívan nyilatkoztak
a laktanyákba érkezett új bútorokról, különösen a ruházat tárolására szolgáló szekrényekről. Ren
deződik az univerzális, fémvázas asztalok, székek, ülőkék gyártása, azokkal a közeli években fogják
ellátni a csapatokat.
Fejlődés tapasztalható a lakóházak építésének területén is. Figyelmet érdemel az, ahogy ezt a
munkát az Odesszai Katonai Körzetnél megszervezték. Itt típus-lakóházakat építenek és ez lehe
tővé teszi a nehéz kézi munka gépesítését, a munkaszervezés színvonalának növelését, az építkezé
seknek minden szükségessel való ellátását. A Kijevi Katonai Körzetnél a lakóházakat polgári válla
latokkal közösen építik. Ez jobb minőséget és nagyobb szervezettséget biztosít az építkezéseken. A
lakóház-építkezéseken széleskörűen alkalmazzák a könnyűbeton-szerkezeteket, a teljesen össze
szerelt blokkokat. Nő a nagypanelos házak gyártásával kapcsolatos kapacitás.
A lakásellátásban ennek ellenére feszültség tapasztalható. Ez nem újkeletú probléma és
megoldásának bonyolult volta mindenki előtt ismert. Az életét a katonaságnak szentelő tiszt azon
ban joggal számít a kényelmes lakásra.
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Nem érdemtelen megemlíteni azt, hogy az építkezés minősége több helyen nem megfelelő, a
lakóházak, kulturális - szolgáltató rendeltetésű objektumok átadásának határideje elhúzódik, rossz
az átadott fűtő- és gépészeti berendezések minősége. Számtalan példát lehetne felhozni, a lényeg
azonban nem ez. Minden parancsnoknak, politikai munkásnak, hadtáptisztnek állandóan tudatá
ban kell lennie annak, hogy az építők minőségi és időre elvégzett munkájátój függ az emberek
egészsége és jó közérzete, továbbá az, hogy milyen melegek és kényelmesek a lakások.
Az egyik legfontosabb probléma a funkcionáló objektumok megóvása, azok idejében történő
javítása és felújítása. Bátrabban kell alkalmazni a komplex javítási módot, erősíteni a javító-építő
szervezeteket, azok termelőkapacitását.

Tovább kell javítani a nőtlen szállókban lakó fiatal tisztek, zászlósok és tengerész-zászlósok
életkörülményeit. Meg kell teremteni számukra minden kényelmet; pihenószobákat, szolgáltató
helyiségeket, büféket kell berendezni és ez mind olyan feladat, ami nem túr halasztást.

Ismeretes, hogy az ember normális élettevékenységének szempontjából milyen nagy jelentő
séggel bír a helyes táplálkozás. Az ízlésesen elkészített és a harcosokhoz időben eljuttatott étel hoz
zájárul azok hangulatának, fizikai állóképességének, fegyelmének javításához.

A párt és a kormány gondoskodásának következtében a katona állományú személyek élelme
zése az utóbbi években jelentősen javult. Gazdagabb és választékosabb lett. A sorkatonák feljaví
tott élelmezési normáit a Bajkálon túli és a Távol-Keleti Katonai Körzetek több helyórségében
bevezették. A szilárd élelmiszerellátó-rendszer megbízhatóan funkcionál. A csapatok jó minőségű
és sokféle élelmiszert kapnak.

Mindez objektív előfeltételéül szolgál a harcosok minőségi élelmezésének megszervezéséhez.
Most az a legfontosabb feladat, hogy jó gazda módjára hsználjuk ki ezeket a megnövekedett lehe
tőségeket. Pontosan így közelítik meg ezt a kérdést a Belorusz, a Szibériai Katonai Körzeteknél, a
hadászati rendeltetésű rakétacsapatoknál, a légvédelmi csapatoknál. Széleskörűen terjed a parancs
nokok, politikai munkások, hadtápszakemberek erőfeszítései mozgósításának eredményeként az
egységes élelmezési szolgálat nap. Fígyelmet érdemel annak a Kárpát-melléki, a Kijevi és más kato
nai körzeteknél való gyakorlati megvalósítása.
Ma a hadseregben és a flottánál nemcsak több tucat, hanem több száz, korszerű technológiai
berendezéssel, négy- és hatszemélyes asztalokkal felszerelt legénységi étkezde áll rendelkezésre.
Hiába beszélünk azonban arról, hogy az élelmezés megszervezésében az utóbbi években mennyi új
jelent meg, amikor a problémákat egyelőre még nem oldottuk meg teljesen. Egyes helyeken minő
ségileg nem megfelelő ételt készítenek, megsértik a közegészségügyi - higiéniai normákat, helyte
lenül üzemeltetik a technológiai és a hűtőberendezést.

Ezek a hiányosságok mindenekelőtt azzal magyarázhatók, hogy a parancsnokok, politikai
munkások és hadtápszakemberek részéról hiányzik az élelmezés állandó ellenőrzése.

Laktanyai viszonyok között nem egyszerű a minőségi élelmezés megszervezése. Ezek a nehéz
ségek azonban többszörösen fokozódnak, amikor a személyi állomány tábori viszonyok kqzötti
melegétellel való ellátásáról van szó. Ma az élelmezési szolgálat korszerű technikai eszközökkel
rendelkezik a tábori viszonyok közötti ételkészítéshez és kenyérsütéshez. A csapatok olyan külön
leges konzerv- vagy sűrített élelmiszereket kapnak, amelyek lehetővé teszik az étel rövid idő alatti
és minimális munkaráfordítás melletti elkészítését. Az elmúlt gyakorlatok tapasztalatai bebizonyí
tották, hogy az élelmezési technika megbízhatósága lehetővé tette egy sor rendszabály kidolgozá
sát, a kiképzési - harci feladataikat az egységeiktól leszakadva tevékenykedő kis alegységek és egye
dülálló katonák melegétellel való ellátásával kapcsolatosan.
A problémát úgy kell megoldani, hogy a katonák még a legbonyolultabb és legdinamikusabb
helyzetben is legalább naponta kétszer kapjanak melegételt.
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A személyi állomány élelmezésének javításához nagymértékbn hozzájárulnak a kisegítő gaz
daságok és katonai szovhozok, amelyeknek termékei a katonák dlátásának megbízható forrásaivá
lettek a távoli helyőrségekben. Örvendetes megemlíteni, hogy a csapatoknál erre a kérdésre
állandó figyelmet fordítanak. A pártnak és kormánynak az élelmiszerprogram megvalósításával
kapcsolatos intézkedéseit lelkesen támogató hadsereg és flotta harcosai nagyban hozzájárulnak
annak végrehajtásához. Ma már nemcsak hogy néhány, hanem több száz azoknak a száma, amelyek
kisegítő gazdaságaiknak termékeiből teljesen kielégítik a havi zöldségszükségletet.

Az elmúlt években hatalmas munkát végeztünk a katonák ruházati anyaggal való ellátásának
érdekében, ami hozzájárult egészségük megóvásához, a szolgálati kötelmeik végrehajtásához és a
példás öltözködésük megteremtéséhez. A párt és a kormány gondoskodásának eredményeképpen
a tisztek, zászlósok és tengerész-zászlósok részére ruhavarratási díjat állapítottunk meg. A hideg és
félig hideg körzetekben a katonák és a tisztesek félgyapjú ruházatot kapnak. A sorkatonák részére
nyaksálat rendszeresítettünk. A tábornokok és tisztek részére tervezzük a kigombolható béléssel
ellátott, impregnált esőköpeny rendszeresítését.

Nőtt a századgazdaság kulturáltságának foka. Az egységeknek és alegységeknek többsége kor
szerűen berendezett szolgáltató szobákkal rendelkezik. Sok laktanyában egész évben üzemelnek a
zuhanyozók, lábmosó kádak. Folytatódik a fürdők és mosodák építése. Ennek ellenére még sok a
tennivaló.

Vegyük például a szolgáltató kombinátokat. Jelentőségük a szabályzat szerinti külalak biztosí
tásában nyilvánvaló, létrehozásukhoz nincs szükség nagyberuházásokra. Számtalan helyőrségben a
meglevő épületek felújításának útját választották. Az elmúlt időben azonban kezdenek erről a fon
tos dologról megfeledkezni. Egyes helyeken a kombinátok gyakran le vannak lakatolva.

A csapatoknál nem keveset tettek a fürdetés és fehérnemű-mosatás javításának érdekében,
ennek ellenére, még ezzel kapcsolatban is vannak hiányosságok. A fürdők és mosodák kapacitásá
nak felfuttatása ingadozik. Egyes helyeken a vezetés kihúzta a beruházási tervekből több fürdő és
mosoda építését, jóllehet azokra igen nagy szükség lenne. Nem ritka az olyan eset sem, hogy a
mosodákhoz kapott új berendezést hosszabb ideig nem szerelik be, rozsdásodik, darabokra szedik
és végül használhatatlanná válik. A berendezések ilyen hanyag kezelése megengedhetetlen.

Meg kell mondani, hogy az elmúlt évek során a rendszabályok egész sorát foganatosították a
harcosok egészsége megóvásának érdekében. Különös gondot fordítottak a csapattagozat munká
jának korszerűsítésére, ahol elkezdődik és befejeződik a betegek 80%-ának a gyógyítása. Meghono
sították a legjobban elterjedt megbetegedések megelőzésének korszerű módjait. Az egységek több
ségénél biztosított a kedvező járványmegelőző munka.

Nőtt a gyógyító-megelőző és közegészségügyi-járványügyi rendszabályok hatékonysága. Az
előző csapatok életkörülményeinek javításával foglalkozó összhadseregi értekezlet óta eltelt idő
alatt a csapatok életkörülményei javításának következményében a személyi állomány megbetege
dése 12%-kal csökkent, a gyógyítás után alakulataikhoz visszatért katonáknak és tiszteseknek a
száma 96,4%-ra nőtt. Ezek a mutatók a háború óta eltelt egész idő alatt a legmagasabbak.

Az egészségügyi biztosítás javításával kapcsolatosan azonban még nem használtak fel minden
tartalékot. Függetlenül attól, hogy összességében a Fegyveres Erőknél csökkent a balesetek száma,
azoknak aránya a Bajkálon túli, a Turkesztáni, a Szibériai, az Urali Katonai Körzeteknél, a katonai
építő osztagoknál igen magasak. Az elemzés azt bizonyítja, hogy a balesetek több mint 60%-ának
az oka a biztonsági rendszabályoknak be nem tartása, a harc és testnevelés, gazdasági és építőmun
kák megszervezésének hiányos volta. Ez a helyzet határozott és halaszthatatlan rendszabályok
foganatosítást igényli minden fokozatú parancsnoktól.
Ezen kérdéseknek megoldásában az egészségügyi szolgálat szakembereinek aktív szerepet kell
játszaniok. Azok legfontosabb feladata - határozottan harcolni a hiányosságok ellen.
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Egyes egységeknél előfordulnak fertőző bőrmegbetegedések. A:z. azok elleni harc sikere nagy
mértékben függ a katonák életkörülményeivel kapcsolatos kérdéseknek komplex megoldásától.
További korszerűsítést igényel az egészségügyi szolgálat anyagi-technikai bázisa is. A csapa
toknál nem kevés a minta-gyengélkedőknek a száma, de sok közülük az olyan is, amely szúk, oly
kor átalakított helyiségekben helyezkedik el. Az egyes körzetek és flották egészségügyi szolgálatá
nak gyenge anyagi-technikai bázisa késlelteti a korszerű, hatékonyabb gyógyító-diagnosztikai mód
szereknek, a legújabb egészségügyi felszereléseknek rendszeresítését, alkalmazását; és akadályozza
a teljes terjedelmű gyógyító-megelőző rendszabályoknak végrehajtását.
A katonák életkörülményeinek megszervezése, ők és családtagjaik igényeinek kielégítése nagy
mértékben függ a kereskedelmi vállalatok pontos és összehangolt munkájától. A katonai kereske
delem anyagi-technikai bázisa az elmúlt években észrevehetően javult. A helyőrségekben csak a 11.
ötéves terv időszaka alatt több száz üzletet és közétkeztetési üzemet nyitottak. A szolgáltató válla
lathálózat-kapacitása 2,3 ezer munkahellyel nőtt. Egyes helyőrsége kben széleskörűen elterjedtek a
tartós fogyasztási cikkeket kölcsönző üzletek, amelyek szolgáltatásait a fiatal családok szívesen
veszik igénybe. Valamelyest javult a helyzet az egyenruha varrását illetően, nőtt a nyújtott szolgál
tatások. palettája.
Ezzel együtt a körzetekben és a flottáknál még elég nagy azon helyőrségek száma, ahol az
üzletek, étkezdék és teázók szúk, átalakított helyiségekben helyezkednek el. Egyelőre a tisztek csa
ládtagjai még nem mindenütt szerezhetik be a szükséges cikkeket és élvezhetik a nyújtott szolgálta
tásokat anélkül, hogy elhagynák az alakulat területét.
A parancsnokok, politikai munkások, a hadtáptisztek, a katonai kereskedelem dolgozói min
dig tartsák szem előtt azt, hogy a normál életkörülmények megszervezésével kapcsolatosan a leg
fontosabb feladat az emberek igényeinek és szükségleteinek a kielégítése.
A legjobb anyagi és életfeltételeket biztosító helyőrség cím elnyeréséért folyó összhadseregi
verseny eredménye azt bizonyítja, hogy a minta életkörülményekért folyó versenynek ez a formája
teljes mértékben beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Véleményünk szerint a 12. ötéves terv idő
szakában is ezen az úton kell továbbhaladnunk. A szervezői munkával kapcsolatosan felhalmozó
dott tapasztalatoknak, a műszaki-tudományos haladás vívmányainak felhasználásával a fegyveres
erőknél széleskörűen ki kell bontakoztatni a szocialista munkaversenyt a legjobb életkörülmények
biztosításáért a körzeteknél, a hadseregtagozatoknál, flottáknál, helyőrségeknél, hadosztályoknál,
ezredeknél, zászlóaljaknál (osztályoknál), századoknál {ütegeknél).
Ezt a munkát a takarékoskodásért folyó harccal együtt kell folytatni. A megszabott feladatok
végrehajtásakor fokozni kell az egyes szolgálati személyek felelősségét a rájuk bízott munkaterüle
tért. A pártnak azon követelménye, miszerint mindenki fogalkozzon a saját dolgával, maradéktala
nul tegyen eleget saját kötelmeinek - mindnyájunkra egyformán vonatkozik.
A katonák példás életkörülményei biztosításának sikere nagymértékban függ a politikai szer
vek aktivitásától, a párt, a szakszervezeti és komszomol-szervezetek harcosságától. Azok hivatottak
arra, hogy mozgósítsák a kommunistákat és komszomolistákat, az egész hadsereg- és flotta-társa
dalmat a megszabott feladatok megoldására. Az emberi tényező jelentőségét nehéz túlértékelni. A
fegyveres erők rendelkeznek minden szükségessel a harcosok harckiképzésének és életköriilmé
nyének minden oldalú és maradéktalan biztosításához. Most az a legfontosabb, hogy tűzbe hozzuk
az embereket, megértessük velük, hogy a kényelem biztosításának kérdésében sok függ az ő kezde
ményezésüktől, munkájuktól, a példás életkörülmények biztosításáért folyó harctól. Ez hozzá fog
járulni a személyi állomány harc- és politikai kiképzése minőségének, az egységek és hajók harcké
szültségének további növeléséhez, a katonai fegyelem erősítéséhez.
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