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A honvédségi anyag dolgo:r.ó ~épünk , 
vagyona 

A dolgozók viszonya a munkához ma más mint a kapi
talista rendszerben. Ez kifejezésre jut a munkaversenyekben„ 
s:ztahánovi6táink múnkájában. Munkásm,ztályunk a munka 
frontján mindent elkövet, hogy a dolgozó nép . országa felvirá- -
gozzék, mert tudja, hogy a saját jelenjét és jövőjét építi. -
. Mi, akik az anyagi szolgálatban működünk, jó munkánk
.kal jelentős mértékben hozzá tudunk járulni népünk ' jóléténel.< 
emelkedéséhez, ha az anyagkezelésben ,ugyanúgy viszonylunk 
_a munkához, mint az öntudatos dolgozó · a mimkapadnáL Az. 
anyagkezeléshez való viszonyunk abban áll, hogy a ránk bízott 
anyagot hogyan használjuk fel, jól gazdálkodunk-e, vagy rosz
szul, s egyben állásfoglalást is jelent dolgozó népünkkel szem
ben, mely megmutatja, hogy mellette, 'Vagy ellene dolgozunk-e? 

Az, hogy a ránk bízott anyagot nem a rendeltetésének 
megfelelően használjuk, vagy hanyagul végezzük annak kar
bantartását, rengeteg anyagi kárt okoz és kifejezi a népi de
mokráciánk ellen tanusított közönyösséget, sok esetben pedig
az ellenséges álláspontot. így az ilyen bajtárs, akarva, vagy 
akaratlanul, dolgozó népünk ellen dolgozik és az ellenség mal
mára hajtja a vizet. 

Itt csal< egy-egy példát akarok felhozni ezekről a tuda
tos, vagy tudatlanul elkövetett hibákról és károkról. 

Köztudomású . az, hogy a ruha kellő időben való karban
tartásával 50-100%-kal meg )ehet hosszabbítani a használat 
idejét. Az is ismeretes, hogy a lábbelinek az előírás szerinti ke
zelése és az elhasználódás következtében keletkezett kisebb ko
pások azonnali · megjavítása, jóval m~ghosszabbítja a lábbelí 
élettartamát. , Sajnos sok esetben . mégis megtörténik, hogy a 
bajtársak lábbelijüket már akkor adják le javításra, amikor 
félig tönkrement és amikor a j avítá.ssal sem lehet már helyre
hozni azokat a hiá.n'yosságokat, 1amit azz1al oko·zt.a1k, hogy lábbe
lijüket nem id~jében adták le javításra. 

A lábbelire vonatkozó észrevételek a többi ruházatra is 
nagy mértékben vonatkoztathatók. Nagyon sok baj társon lehet 
látni zsíros-piszkos ruhákat', ami nemcsak abból a szempontból' 
káros, hogy a ruha harriar tönkremegy, hanem egészségügyi· 
szempontból is. 

A helytelen ruha:kezelés, a nem idejében történő javítás 
rengeteg anyagi kárt jelent népgazdaságunk számára. Az em-
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lített -hibákért és károkért elsősorban a hadtáppan;mcsnok és a 
ruházati szolgálat vezetője felelős. Egyébként .. a niházat keze~ 
lés.ére és. karbanitártásár,a a• havonkénti haroinmJ.pos · kikfpié:
sen a hadtáp-szoigáhatban működő tiszt és tiszthelyettes, biajtár~ 
sak m'indíg megkapják a helyes útbaigazítást, mégis meg kell 
.állapítani, hogy e téren a javulás nagyon kismérvű. Ebből kö
vetkezik az, hogy az e vonalon működő bajtársak nagyon so~ 
helyer:i nem ; jól viszonyulnak a munkájukhoz, amin sürgősen 
változtatni kell . 

De nemcsak a ruházati vonalon vannak hibák, hanem az 
élelmezjsi vonalon ~s. Dolgozó népünk jó munkája eredménye
ként most már nem csak szép és jp ruhával látjuk el a honvéd 
bajtársakat, hanem jó - és ·böség~s •él~lemmel is. K9moly baj 
ezen a téren az, hogy sok esetben az észszerű felhasználás, a 
helyes tárolás és a megfelelő tisztaság hiányzik. 

A hibák feitárására igen alkalmas v0lt április 4-i ltiegfi
gyelésünk. Voltak "alakulatok, ahol a szakácsok elsőrendű ételt 
készítettek, míg a másik alakulat szakác;sai ugyanazon _anyag
ból igen silány minőségű ételt hoztak ki. Hiba mindíg _csak ott 
volt, ahol a hadtáp-parancsnok, az élelem-szolgálatvezető 
gyenge volt. ők úgy gondolják, hogy hadtápparancsnoki vagy 
élelem-szolgálati teendőjüket az irodából lehet vezetni és az 
élettől elszakadva, csak az aktázást, a papiroson való munkát 
végezve látják el jól teendőiket. Az ilyen · helyen persze rossz 
az étel, nem készül el kellő időben, piszkos · a konyha, rendet
lenség van a raktárakban stb. A baHársak panaszkodnak, hogy 
kevés a koszt. mert amit megfőznek, annak egyrészét az .étel 
rossz volta miatt kiöntik. 

A fent említett hibák csak kiragadottak a sok közül, -
az .anyag kezelésével és karb.antartásával kapcsolatban. 

E hibák kikiiszöböléséne.k legföbb eszköze az á1lancl~ el
lenőrzés. Az ellenőrzésnél nemcsak a hibákat kell ' megá1lapí
fani, hanem a helyszínen ki kell oktatni a bajtársakat. Ugy 
szakmailag, mint poiitikailag rá kell vezetni, meg kell tanítani 
az anyagi szolgálatban működő bajtársakat a helyszínen a he'.:" 
lves anvae-kez,elésre és !karbantartásra. Tudatosítani kPU azt. 
hogy a · helyes anyagkezelés és karbantartás minden honvéd 
becsületbeli kötelesség-e, mert népünk anyagáról van szó, mind
nyájunk anyagáról. amit nekünk a legnag-vobb igyekezettel és 
szeretettet k~ll kezelnünk. Ha ez így lesz. akkor dolgozó népünk 
látni fogj a, hogy a ránkbízoH anyaggal helyesen, jól gazdálko
-ounk. 

Minden anyagg;al való bánásmód, kezelés és karbantar-
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tása, vagyis az, hogy hogyan végezzük ezzel kapcsolatos ''.mun
kánkat, kifejezi politikai öntudatunk mértékét. Az anyagkezelés
hez való viszonyunk kifejezi azt is, hogy mennyiben tettük ma
·gunkévá azt a _ szellemet, amely át · kell, hogy hasson minden 
bajtársat, aki szereti dolgozó népünket; a mi szabad hazl nkaH 
~,: Meg kell szűnni annák _ a szellemnek, arhi még sök baj
társnál meg van, hogy „kincstári ,anyag", 1teh~t az „ahogy esik, 
puffian" elve a1apján nem volt szívügy · az anyag "kezelése, kar-
bantartása és helyes tárolása. _ _ 
· Ebernej{ kell )enni ezen a téren is, mert az ellenség igen 

J<9moly kárt tud tenni azzal, hpgy az anyaghoz való viszonyt 
_közöriyöss_é teszj. ' . . . . . 

BármiJyen. anyag legyen az, kezelésén~l mindenkor tart
suk lsrzemelőtt, . hogy . az doléozó niépünlk munkájának er,edmé
nyeként jött létre. Ha hozzá akarunk járulni népünk jólétének' 
emeléséhez; · ·néphadseregürik fejlesztéséhez, szabad· hazánk fel 
virágoztatásához·, az "anyag . kíméleséveI; ·_ helyes kezelésével~ 
minden ·honvéd báj társ · hozzájárulhat. Aki pedig ·nem ezt teszi·. 
éllerisége· dolgözó népünknek. .- · · · · 
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Takarékoskodj dolgozó népünk vagyonával, 
sokkal jobban, mint a magadéval·! 
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