
|"

'I, ,Az MN 6ó39 Parancmok Elttán utunJfelbL
I,áúí más kat\,?ai sz 

"rzeleka&, 
rujní a gazdrilÉa-

dás erednén,ysslglt nij,,-elí módszert kalet!,l,e ajánl-
joh,'

(Felelós szerkesztó)

A MAGYAR NÉPHADSEREG 6639 PARANCSNoKÁNAK
VERSENYFELHiVÁSA

Tiszult Parancsnak Ehtárs!

A pártszervezetek által elfogadott gazda^sági-társadalmi kibontakozási feladatterv

meghatározta: az élet- és munkakörüImények elért színvooalának megtaftását; egyes

területeken megvalósítható szerény emelését. Ennek teljesítése növekvó követelményt

támaszt csapataink katonai és politikai vezetése elé. Halőzthatatlanná vá}t az értékter-

melő gazdáikodási tevékenység további feitárása, az el]átáshoz szükséges termények és

termétek növekvó arányú - csapatszintú - elóállitása. Ennek egyik jelentós tartalékok,

kal rendelkezó bázisa a helyórségi földterületek hasznosítása, A halznrlsítá.r kbetíigei:

i, A primór élelmiszerek, zöldségek és zöldfózelók-féleségek egy részébőL az

idényszükségletek megtelmelése.

2. A művelhetó földterületek szántófóldi művelés körébe bevonása, az állattartási

takarmányszükségletek nagyobb hányadának megtermelé§e,

]. A hatáskörben oem hasznosítható földterületek szerzódéses bérbeadása, elsó

sorban takarmányokért,

4, Gyümölcsösök telepítése, ezúton a friss gyümöIcs,szükségletek jelentós hánya-

dának megtermelése a jövó évtized közepétől.

Eztknek a khaűígekxele a t'okozott hibaszttálására had.funn?lú/i ttrwqt hil}eltk dz

alábbi ÉiíéíNkÉÉel:

a) 200 000 Ft hatáskörben felhasználható - pénzósszeget ajánlok fel annak a gaz-

dalkodó csapatnak, amelyik a helyőrség földterüIete egy hektárjára kivetítve, évente a

legn4gyobb 
'nyereséget 

elóállító gazdálkodást valósít meg (t-3, pont szerint),

b) Kiemelt, céIjellegú jutalmazási keretösszeget biztositok annak a gazdálkodó

szetvezetnek, amelyik az 1987-88-as gyümölcsfa-telepítési szezonban a iegnagyobb

darabszámú - szakszeű elrendezésű - gyümölcsö§t telepíti és 1988. október 1,jén a leg,

nagyobb az életképes gyümölcsfa egyedek száma (4. pont szerint).

Netleusi határidií: 1987. december 31-ig.

A uerseny clbíráLira: évente október 3i-ig, társadalmi zsúri által.



!, b.ellez* gazdálkodási pénzkeret és jutalom /a), b) pont szerint).

!I, b_e!a* oklevél (kiemelt eredmények .raen kitonái,;.
IIL hefezett_: oUevél.

/A b) pont szerinti jutalmazási keretösszegek kiilön is odaítélhetók./

EbtarsaÉ;

_ A gazdxlgl-átsada.lmi kibontakozási feladattervben, a versenyfelhivásban megfo-
galmazottak sikeres végrehajr'lása az ezzel kapcsolatos célkinjzesek megvalósitás4 aize-
mdyt lüomány aktiv részvéte]e közös ügyünk, azaz a teljes álJományun'k ü9e, Kérem a
párt-, a KISZ- és a szak§zervezetet, hogy csatlakozzanak a vers.nyfelhluásh"ú; ,r"gyek ki
példamutatóan részüket a feladatok végrehajtasából, aktivitrisut ka ."gírret 

" 
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rársadalmi kibontakozási program migvalósirÁár,

ElYtár§i üdYözlettel:

Evin Sánrlor vezérőrnagy s. k.,
parancsook


