KÖZLEMÉNY

Földterület hasznosítására meghirdetett verseny
értékelése
A gazdaságitánadalmi kibontakozás csapatokra vonatkoző íeladatltt feltáró HM
,lráryeluek' rttráayitotta az MN ó639 a-lárendelt magasabbegységek és egységek szeméIyi iúlományának figyeknét a belsó tartalékaink további felttrástaa és huznosításfua,
hatékoryabbá tételének,a gazdálkodási eredmények növelésének, a személyi áüományról megvalósuló - m4gas szín,
vonalú - gondoskodásnak alapbázisát a gazdilkodí csapatok képezik,
Ismételten .hangsúlyozva lett, hogy a csapatgazdálkodás
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A HM
alkotí akalmazását, a belső tanalékok ütemesebb íeltárását és
"Irányelvek"
ha§znosítá§át hivatott elósegíteni a földterület hasznosításáta és agyűmölcsfa telepítésre
1987. decemberében kiadott §eregtest parancsnoki,,Vnreqlfelbiaál.
A ,,Versryfelbítú{ kózel az elvirhatí méftékben mozgósította a gz'dtlkodő csapatok parancsnoki és szakiűományát. A meglllapítltst igazoI1a az,hogy a kilenc önálló gazdálkodrást folytató m4gasabbegységból, egységból hat (MN 7042, MN 4228, MN
'12r,
MN 2826, MN 6862) nevezett a versenyre,

A földterület hasznosítást szolgláló verseny 1988,ban eredményes volt. A beneyezett csapatok közel négyszeresére (r9al-b.n, 286000,- Ft, 1988-ban: 1027000,- Ft)
növelték a muőgazdulg;baa elóállitott termékek volumenét, azok énékét.
Kim4gasló eredményeket ót el az MN 2826 egység. A hasznosítható fóldterületén hekLáíooként 2r8ó,- Ft értékúterményt termelt meg.

Ádagon felüü termelési eredményeket ért el az MN
és az MN 7042, Termelési éftékiik 962,60 Ft/ha., illetve 619,8ó Ft/ha. Ezeo belül '12'
a takarmány termesztésbeo az
elsó helyen az MN
áll,
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A gyümölcsfa telepítésében
a csapatok értékelhetó eredményeket

értek el, amit el§óso rban

kal nem rendelkeznek.

u

1988-ban nem
idézett elő, hogy azok gyümölcstefmesztési h€yományok-

A földtefület hasznosístásában elért kim4gasló eredményeiérta ,Versenyfelhívásn
ban felajánlott 200 000,- Ft - hatáskörben felhasználható - pénzttlnolatást 1988,ban az
MN 2826 e8ységnek ítélem oda. Példásan eredményes munkájáért jutalomban részesítem:

B€fta

]nx,án őmagzL

A meghirdetett célkitúzésekmegvalósításáért \régzett átlagon felüü munkájáért
juta.lomban részesítem:

Az
7042 álományából: Fadgas l:alán akadnagot,
Az ^4N
MN
áűominyáb l: Koair Frenc őmagot,
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'12' telepíteséft felajátrlott elismer&eket nem adom ki.
gyümölcsfa
wrsmtfclhíaást 1989-re is_erahq.ben bagtm, a laezí,st azonbax 1988, 12,
'tJj

bll újía. ruai:chet ir clfogadik.
A ffldteru]et hasznosítása érdekében vegzett
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eredményes munkát az érintett
parancsnolságoknak, tózseknek és a szakállománynak mqgköszönöm.
Kívánom, hogy
érjenek el további eredményeket ta^rtálék2iL féltár,á§ában es hasznosítÁában. Hasznosítsá} tudásukat, jó hozzáallal<vka\ eredményes munkájukat a HM ,Ir.ányelvek" céIkitúzéseinek valóraváltásálroz.

Cqgled, 1988. november 25.
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