
,,A háború története arra tanít bennünket, hogy a próbát csak awk · 
az államok állották ki, amelyek gazdasági fejlettségük és szerve
zettségük, csapatai!Í tapasztaltsága, ha,riimíívészete és harci szelleme 
s a nép kitartása és egysége tekintetében a háború egész folya
mán erősebbnek bizonyultak." ( (Sztálin) 

MAGYARI GÉZA ezredes 

Továbbképzési ké1•1I,ések az élelmezés 

megsze,·vezésében 

Az elkövetkezendő téli idő.szak felada1taiban minden élelme
zési szolgálatvezető a politrkiai és szakmai kiképzést munkáj a 
homlokterébe kell, hogy · áJlítsa:. - Követe'.ményként ke'.l á'.ljon . 
hogy ebben · az időszakbia,n komoly erfüeszítésekk,el, vasfegye
lemmel, ~ hiányosságok · fel.számolásával, megfelelö operatív 
r,end<szabályokkal, ponto,s tervekkel és tervfegyelernmel nemcs,ak 
~!sajátítsuk ·példaképünk, a felszabadí:ó §zovjet Hadse,eg élel
mezési· s.zolgáLatárnak óramű pöntosságM, de elérjük e szolgá-

. fo.tnak · művészetét · is! · · 
. . A felad at, ami e!;őrttünk. áll: elmé'.eti, belszo'.gálati és gya
korlaü kérdésekre csopor.tosíthartó. E csoportok nem különál~óak~ 
a.zok egymásnak szérv,es részei·, menetközben összefolyn ak. · Az 
é'.elmezési szolgálat vezétője e keretekbe ffles.ztheti bele havi. 
lre,ti és nap,i programját, sajátj át és a1'.árendel1jeiét. Ugyanis nem 
á'.lh.atunk rneg, netn t,eh~tjük félre a havi kiképzési' napok eltel
tével a következő havi kiképzéséig éppen azoknak .a fe,ladatoknak 
a · való, gy,akorLati életbe az á1ültééséit, melyeken: elmé:etileg a 
kiképzési napokon ,e;sajátítunk. Az é'.e'.mez,és i szolgálat vez1etője 
::i ki·képzesseJ és ezen túlmenő-en, saját munkaterülertének felmé
réséveJ, és kiérd:éks:1'.ésével kötel,es megállapítani, hogy mi az, amit 
kijavítania, elsajátítani.a, megtanít,ania s-zükséges, mi az, amit · 
fobb szervezettséggel kell telj esíteni'e. Erre kiell kia:akítsa na · 
pokr-a szóló tervét, ·amirt: felté:lenüj .megvalósít. · 

. Hogy a feladatokat a'z elinéleti, gya1korlati és ,be:szol
·gá'.lati voriatkozásókhan ' helyes-en niegteremthessie, ez az éppen 
:;;oron:év1ö kövietelinény~kből köve:kezik, ill etve ,azoka1t a szern
-pöntokat .kell látnunk, ahoJ mé~ fejlesztési feladat vár ránk Eizek 
a ponto.s ny,Uvanrt:3.rtások, elszámolások, a r-aktárolás és málhá-
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z ás, az éleilmezés helyes megsz,ervezése a be:so 1hygiéne; a · főzés-
1:echni'ké! és szakács továbbképzé:s, az áruismeretek, a selejt élel
mezési hura,dék, a csapat:al való gyakorla:i összműkcdés kez
. dései. Hogy e kérdésekr'Ol melyúknél v,an nagyobb feladat, ezt 
éppen az élelmezési szo1!g.álat vezet,ője mérheti fel\. Nézzük csak 
meg mindenütt: ~iszták-e a konyhák, mennyi a mos'.ék, az egyes 
~ikezéssel időre elkészülnek-e a szakácsok, ászokfán fekszi'k-e 
minden cikk a raktárban, az elrendelt időre osztjuk-e ki az étke
zéseket ; fő1,ünk-e a harcgyakorlato11, helyes-e az élelmez.ési lét· 
-számunk, ott vann,ak-e a szolgálatban lévő közregek az a:elek ki
osz.tásánál, tud-e minden szakács a mozgókonyhán főzni, terv
:Szerü-e ' a szakácsok munkabeosz,tá.sa, milyenek a hús- és kenyér
-száillífo· .eszközök? Vi·zsgáljuk meg, hogy · a „Segédlet az é'.el~e
zés megszervezéséhez" című út.-t miíy mér:ékben oktafü1ik; el
k övettünk-e mindent, hogy önerő,rikbol · esz,erint szervezzük meg 
az é:elmezést. Megteremtet'. ük-e az előírt raktári rendet, a Segéd
iet szerint felépfitettük-e a konyha · belszolgálart:.át, a felvéite'.1ezé
sek, é:keztetések, elszámolások rendjét. Aszerinit, hogy mi'lyenek
nek láljúk a hiányosságokat, úgy állítjuk fol mtmkart:ervünket a 
h árom említett csoportosításban. A tap,a<Sztalat azt mutaitj a, hogy 
az alábbi csoportosítás.okban és rt:árgykörökben helyes-e :5,3j'át és 
b eoszto"tj ai'nk mindennapi továbbképzését fe'.epíteni. Vagyis fog-

. la '.:koznunk kell a szabá1yz,akünk és a szakirodalom felhasználá
:sáva1! é téma1körökkel mindennaposan és olya1n mér:tékben, .ahogy 
,ez,t hiányosságaink mutatják 

. Az elméleti ismereteinkben felkészültségiinket fejlesztenünk 
k ell el,:.,ős·orban a Szo'.gálati · Szabályzatunk az előbb említett 
,,Segédlet"'.ünk, tudósdási utasHásaink maradéktalan elsajáti-
1:ásával. Szakutasításaink és a szakirodaíom felhasznál,ásával a 
h adtápokmányok helyes szerkesztésébm fokoznunk kell gyorsá
ságunkat. Tökéletesíteni kell tudásunkat: az élelmezési 'és ta1kar- · 

. mány-ismeretekben· és azok technológiájában. További· tárgy
körök, aminek még tökéletesebb elsajátítása eredméilyeinket 
j obbá teszi: a nö\cényi és állati erede:ű élelmici'kk,ek áru!1sme
rete, · áz éle'.mezési felszerelési anyag keze '.ésének és a külön
böző élelmiet!kkek átv,ételének, bevi•zsgálás.ának, tárolásának 

. módi ai, a he'.yes, takarékos szállítás és annak megtervez,ése, 
· a· nE>rmák és pó:szereiriek tápértéke, a helyes étlapszerkesztés 

(változatosság, kalória és tápérték szempontj ábó:). A ta'karéko.s 
'f.őzés és előkészí:ési technika, a kenyérsütés, húsfeldo'.,güzás 
•el!11életi kérdései'. A csapat élm. szolgálatának megsz,ervéz-ése, a 
lmsvága.tás, raktárqzás la:ktanyai és tábori viszonyok között · -
A nyilvántartások és elszámolások szabályai: - Amikor bővít-



jük elméleti ismeretei·nket, beosztottj aink tanulását is vezessük,.. 
irányítsuk és időnként számoltassuk el ,őket. 

Belszolgálatunkat tegyük fökéletesc;é és feszessé! 
Az ezredparancsnok vizsgáíja felül az étrendeket, étlapo

kat, a · kiszabott id,őszaki efosztást, a mrnőséget és mennyisé
get. Az élelmezési .számadási készletek bizottsági rovancso.Já
sainál a meghatározott i'dőszakokban, valamint a beérkező élel-
mezési anyagok bizottsági átvételéről gondoskodjon. Minél több 
meglepetés,szerű ellenőrzést gyakoroljon és a hiányok megszün
tetéséről határidőn belül gondoskodjon. 

A z!j.-, alosztá,ly-, sza,kaszparancsnok, a,losztályszolgálat
vezető te!] esítsék pontosan a Szolgálati Szabályzatunkban elő- -
frt kötelességei'ket. · 

Az étkezdevezető, a főszakács és a konyha ügyeletes az étke
zések jó minőségéért, ke!J.ő időben va'.ó elkészítéséért, az egyenlő, 
megállapított adagok szerinti elosztásért, a ,konyhai rend fenn
tartásáért, a konyhában · dolgozók munkiii!na:k helyes megszer
vezésével, az előírt nyers ec:; kész é1m. cikkek ellenőrzésével, az 
étkeztetés helyi és időbeni· feszes megszervezésév,el az e'.rendelt
kötel·ességeiknek mindig fejl,ődő gya.J<orlati tudással feleljenek 
meg. 

Az orvoc:; vegyen részt a heti éti ap összeá1lításában, ellen
őrizze a nyersanyagok minőséget, tárolását, elkészítését. Az 
é1elmiszeranyag beszállításánál, kia_dásánál jelen legyen. Ellen
őrizz.e a kész ételt és az étkezés lefolyását, a bajtársak erő
állapotát. 
. A parancsnok igyekezzen időnként a harcgyakorlatban tény-

leges működésre bevonni az é'.rn. szolgá1J.atvezetőt és beoszfot:
j ait. Itt i•s főfelada,t legyen: a személyi állomány részére kitűnő 
minőségű, változatos étkezés megszervezése! 

Itt nyílik kiváló alkalom a harcszerű viszonyok között, való 
főzés, tárolás, kiszolgáltatás, áttelepítés, raktárber,endezés, had
tápvédelem gyakorÍására. Itt a feladat közppontj ába ,kell tegyük 
a zlj. élm. szolgál:atának harcszerű viszonyok között való gya
korlatát. Gyakoroljuk a gondos és sokoldalú felkészülést, a 
pontos és megfeszített működését az élm. szolg.-nak. 

Gtjakorlatt munkában i·gen sok feladat áll az élelmezési 
szolgllat vezetője előff. Reggel az első útja a konyhába. étkez
dékbe és élelmiszerr:aktárba vezessen. A konyhán győződjön meg. 
hogy hol őrzik a konyha ku!csát1 ellenőrizze a berendezéseket, . 
edényeket, a bútoroknak kívul-belül, hátul lévő tisztaságát. -
Gyfüődjön meg ai kony,hahe!yiség karbantartásáró!, az edények 

74 , 



llelyes kezelésérfö. Allapítsa meg, hogy mennyi a moslék, a 
hulladék, pontos-e a létszám, ami után főznek. Győződjön meg 
az é!elmezési· :létszám helyességér,ől. 

Ellenőrizze a konyhán, hogy nincs-e maradék, a szo'.gáláti
]ag távollévők, későbben érkezők részére való főzést, az edé-
nyek, kések használatát, a munka megszerv,ezését. / 

Allapítsa meg, hogy ételkiosztásnál az ügyeleti szolgálat- · 
ban álló megfelel,ő közeg,ek Gtt vannak-e? EHenfüizze a mldár 
tiszt aságát, a csomagolóeszközöket, a tárolást, a raktár hőmér
sékletét, továbbá hogy a tárolt kenyér hány napos, a zöldség
tárolót, a húsfeldolgozót, a garmadatáblákat, azok utolsó fel
jegyzéseit, az ételek minőségét és mennyi·ségét. Meglepetéssze
-rűen gyakran eUenőrizze a konyhákban 1gyakorta a minőséget, az 
-ételek elkészítését. 

·Az elmondottakkal segítséget ,szeretnék nyujtani az élelme
zési szolgálat vezetőinek, hom, az eikövetkezend-ő ki·képzés . 
·kulcskérdéseit döntőleg hol keressék. Véger~dményben a heíyi 
konkrét hiányosságok felméréséhez . és felszám_olásához olykép
pen nyujt segítséget, ha az élm. szol g. vezetők az elmondottak 
segítségével megkeresik a hiányos ,területeiket. 

Ha ki·alakítjuk jól ü~emezett terveinket, akkor a Dicsőséges 
·vörö:s Hadseregnél kiváióan bevalt éfm. ,szolgá,lat megszerve
zésének ismeretével, vasfegyelemmel nevelt beosztotfakkal, a 
harcszerű viszonyok között lefolyó gyakorlatokkal, a sok-sok 
apró munkával, ami az élm. szolgálatvezető mindennapos fel 
adatát képezi, döntően nagy haladást teszünk az él,elmezési szo-l
·gálatban, annak helyes megszervezésében. A soronlévö felada
toknál fontos, hogy az élm. szolg. vezető beosztottjainál a meg
győzés, a . mi·ndennapos oktatás, kiképzés, példaadás és szemé
lyes gyakorlati tanítás segítségével valósítsa meg el.förányzott 
i erveit és a legikisebb kárt,evést is és minden lazaságot azonn_al 
felszámoljon . E hárma,s munkaterületen mutatkozó tfelada:ok 
türelmes, tervszerű, vasfegyelemmel kezeH, politikaifag jól alá
támasztott munkát kívánnak meg az é1elmezési szolgálat veze
tőjétől. Ha megvalósí.tja, akkor valóban méI,tó a dolgozó népünk 
verejtékes munkája által kit<ermelt készletek kezelésére és méltó 
személy szerint is, Pártunk, népünk kitüntető bizalmára, mely 
:beosztásába állította. 
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