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Mi történt a külpolitikában ? 
Nyugaton kedvezően fogadták a Genfbe utazó 

szovjet delegáció nyilatkozatát 
A nemzetközi politikai életet most 
** már kizárólag a hétfőn megnyíló 

kormányfői értekezlet köti le. A világköz-
véleményt szombaton elsősorban az a nyi-
latkozat foglalkozra»«rt, amelyet az értekez-
letre induló szovjet-^ kormányküldöttség 
pénteki sajtókonferenciáján adott. A nyu-
gati fővárosok politikai köreiben általában 
kedvező vífcsahangra talált ez a nyilatkozat. 
A francia külügyminisztériumhoz közelálló 
körökben kijelentették: a szovjet sajtókon-
ferencián elhangzottak „azt látszanak bizo-
nyítani. hogy mind a négy kormányfő 
ugyanazokkal a gondolatokkal érkezik 
Genfbe". Az angol lapok kiemelik a nyilat-
kozó szovjet kormányfő „nyugodt modorát" 
és a nyilatkozat „békülékeny hangját". A 
tekintélyes Times kijelenti, hogy „bár még 
számos veszedelem leselkedik Genfben, 
nem tagadható, hogy már a tárgyalások 
megkezdése előtt érezni lehet a feszültség 
enyhülését". A londoni rádió hírmagyará-
zója szerint Bulganyin nyilatkozatát „elég 
biztatónak lehet tekinteni - ' . A hírmagya-
rázó szerint a nyilatkozat „nem mondott 
semmi olyat, ami meghatározott magatar-
tás tanúsítására kötelezné a Szovjetuniót 
Genfben". Egy másik következtetés, ame-
lyet a nyilatkozatból a hírmagyarázó levon: 
„hogy a Kelet és a Nyugat egy alapvető 
kérdésben egyetért egymással, nevezetesen 
abban, hogy ha ki akarnak jutni a jelen-
legi külpolitikai zsákutcából, ezt a felada-
tot csak fokozatosan, több szakaszban lehet 
megoldani". 

A szovjet nyilatkozat kedvező hatása 
legjobban Eisenhower amerikai elnök in-
dulás előtti beszédén mérhető le. Eisenho-
wer ebben a beszédében kijelentette, hogy 
„ha Bulganyin legutóbbi nyilatkozata a 
Kreml vezetőinek őszinte szándékait tük-
rözi, akkor a fenti értekezleten semmiféle 
súrlódás nem lesz az Egyesült Államok és 
Oroszország között." Az elnök ezt a beszé-

det kevéssel péntek esti elutazása előtt 
mondta el az amerikai rádióban és tele-
vízióban. Beszédében azt i9 kijelentette, 
hogy mind ő, mind Dulles külügyminiszter 
békülékeny hajlamot és türelmességet fog 
tanúsítani Genfben, mert az Egyesült Ál-
lamok nem akar ják mások nyakába varrni 
saját életformáját . Baráti kezet nyújtunk 
— mondotta az elnök — és minden erőnk-
kel azon leszünk, hogy ú j útra indítsuk az 
egész világot. Lehet, hogy ez az út hosszú 
lesz, de ha fáradhatat lanul járjuk, elvezet 
bennünket a jobb, teljesebb élethez. Az el-
nök hangsúlyozta, hogy jelenlegi küldetése 
példa nélkül áll. Elsőízben utazik az Egye-
sült Államok elnöke külföldre ilyen érte-
kezletre. Eisenhower megigérte a kongresz-
szus tagjainak, hogy július 24-re visszatér 
az Egyesült Államokba. Kijelentette végül, 
hogy célja: megváltoztatni azt a szellemet, 
amely az utolsó tíz évben a nemzetközi vi-
szonyokat jellemezte, s hogy a részletek 
vitatása helyett inkább olyan légkört kell 
teremteni, amelyben megegyezés szület-
hetik. 

L | egemlékezünk végül az United Press 
amerikai hírügynökségnek arról az 

érdekes jelentéséről, amely a wallstreeti 
üzleti körök hangulatáról tájékoztat a genfi 
értekezlettel összefüggésben. Mint az U. P. 
jelentése írja, egyes vezető amerikai üzlet-
emberek azt az „óvatos reményüket" feje-
zik ki, hogy a politikai feszültség csökke-
nése a nemzetközi kereskedelem bővülésé-
vel jár majd. „Itteni pénzügyi körök — 
folytatja a jelentés — hangsúlyozzák, hogy 
a genfi értekezlet sikerének dinamikus kö-
vetkezményei lehetnek gazdasági téren. A 
wallstreeti üzletemberek egyáltalában nem 
borúlátók a genfi értekezlettel kapcsolat-
ban, még annak a hivatalos figyelmeztetés-
nek az ellenére sem, hogy nem szabad túl 
sokat várni a tárgyalásoktól," 

,, 4 Szovjetunió és Jugoszlávia 
baráti viszonyának fejlődéséért66 

A Pravda j'úliús í6-i számának vezércikke 

Moszkva (TASZSZ). Az 
SZKP Központi Bizottságá-
nak a napokban végetért tel-
jes ülése meghallgatta és 
megvitatta N. Sz. Hruscsov 
elvtárs beszámolóját a május 
végén és június elején lezaj-
lott szovjet—jugoszláv tár-
gyalások eredményeiről. Az 
SZKP Központi Bizottsága — 
írja vezércikkében a Pravda 
— határozatba foglalta, hogy 
jóváhagyja a Szovjet Szocia-
lista Köztársaságok Szövet-
sége és a Jugoszláv Szövet-
ségi Népköztársaság kor-
mányküldöttségei között le-
zajlott tárgyalások eredmé-
nyeit. 

A szovjet—jugoszláv tár-
gyalások döntő fordulatot je-
lentettek a Szovjetunió és a 
Jugoszláv Szövetségi Nép-
köztársaság viszonyában. 
Mind Jugoszlávia mind a 
Szovjetunió előtt nyilván-
való. hogy a két ország ellen-
ségeskedése és idegenkedése 
csak népeink ellenségeinek 
malmára hajtja a vizet, csak 
a béke ellenségeinek előnyös. 
Köztudomású, hogy az ag-
resszív nemzetközi körök sze-
retnék. ha a Balkán ismét 
Európa „puskaporos hordó-
jává" válnék, ha az európai 
szárazföld népei között nyílt 
vagy leplezett ellenségeske-
dés uralkodnék. 

A Szovjetunió és Jugoszlá-
via viszonyában beálló javu-
lás — hangsúlyozta N. Sz. 
Hruscsov elvtárs a június 3-
án Szófiában mogtartott gyű-
lésen — újabb hozzájárulás a 
nemzetközi feszültség enyhí-
téséhez és a béke megszilár-
dításához. Különös megelége-
dést keltettek e megbeszélé-
sek eredményei a Szovjetunió 
és a népi demokratikus or-
szágok népeiben, mivel eze-
ket a népeket hosszú éveken 
ét a közös ügyért vívott 
együttes hsre szálat fűztek 
Jugoszlávia népeihez — írja 
továbbiakban a lap, majd így 
folytatja: 

Megszűnt az a rendellenes, 
egészségtelen viszony, amely 
1948 után, Beríja és Abaku-
mov provokátor szerepe kap-
csán alakult ki. Szilárd alap 
van a Szovjetunió, és a Jugo-
szláv Szövetségi Népköztár-
saság baráti viszonyának és 
minden területre kiterjedő 
együttműködésének fejleszté-
sére. -.•-. .0/8 2*1 

A szovjet—jugoszláv meg-
beszélések menetében és 
eredményeiben világosan ki-

fejezésre jutott az a külpoli-
tikai irányvonal, amelyet 
pártunk dolgozott kl , s amely 
a leninizmus megdönthetet-
len elvein, minden nagy és 
kis nép szuverénításának és 
egyenjogúságának tisztelet-
bentartásán alapul. 

Éppen a különböző nemze-
tek érdekei iránt tanúsított 
odaadó figyelmesség az egyik 
legfontosabb vonása a szo-
cialista internacionalizmus-
nak, amelytől merőben ide-
gen a burzsoá ideológia min-
den megnyilvánulása. így a 
nacionalizmus is. 

„Minden nemzet eljut « 
szocializmushoz i—» mutatott 
rá Lenin —, ez elkerülhetet-
len, de nem teljesen egyfor-
mán fognak eljutni, mind-
egyik sajátos vonást kölcsö-
nöz majd a demokrácia ilyen 
vagy olyan formájának, a 
proletárdiktatúra ilyen vagy 
olyan válfajának, a társadal-
mi élet különféle területein 
végrehajtott szocialista át-
alakítások ilyen vagy olyan 
ütemének." 

A Szovjetunió és a Jugo-
szláv Szövetségi Népköztársa-
ság őszinte, baráti viszonyá-
nak fejlesztése és erősítése 
szempontjából nagyjelentősé-
gű az a tény, hogy Jugoszlá-
viában az alapvető termelési 
eszközök társadalmi tulaj-
dona uralkodik a nagy és kö-
zépipar, a közlekedés, a bank-
rendszer, a nagykereskede-
lem területén és a kiskereske-
delem túlnyomó részében. Ju-
goszlávia alapvető osztályai a 
munkásosztály és a dolgozó 
parasztság. 

A Jugoszláv Szövetségi 
Népköztársaság államrendsze-
rét az határozza meg, hogy a 
munkásosztály és a paraszt-
ság van hatalmon. Jugoszlá-
via megőrizte nemzeti füg-
getlenségét és szembeszállt a 
külföldi tőkének azokkal a 

próbálkozásaival, hogy beha-
toljon gazdasági életébe. A 
megfelelő szocialista'kül- és 
belpolitika folytatása. Jugo-
szlávia Szovjetunióhoz és a 
népi. demokratikus országok-
hoz fűződő polüikai és gazda-
sági kapcsolatainak, valamint 
együttműködésének kibőví-
tése és megerősítése nagyje-
lentőséggel bír abból a szem-
pontból, hogy Jugoszlávia to-
vább fejlődjék a szocialista 
építés út ján. 

A reakciós imperialista kö-
rök mosf Tcmbolnak a szov-
jet—jugoszláv viszony erősö-
dése láttán, mert ezek a kö-
rök ellenzik bármely ország-
nak, így Jugoszláviának a 
szocialista úton haladó fejlő-
dését is, mert zászlóikra ír-
ták a kapitalizmus visszaállí-
tását azokban az országok-
ban, ahol a dolgozók a Szov-
jetunió nyomán lerázták vál-
lukról a bérrabszolgaság igá-
ját. A Szovjetunió Kommu-
nista Pártja kívánatosnak 
tartja a marxizmus—leniniz-
mus elvei alapján az érintke-
zés felvételét és a közeledést 
a Szovjetunió Kommunista 
Pártja és a Jugoszláv Kom-
munisták Szövetsége között. 
Megszülettek az első eredmé-
nyek és létrejöttek az előfel-
tételek ilyen érintkezés fel-
vételéhez és ilyen közeledés-
hez, Remélhető, hogy ez a 
közeledés a Jugoszláv Kom-
munisták Szövetségével foly-
tatódni és fejlődni fog a 
marxizmus—leninizmus elvei 
alapján. Ez megfelel a Szov-
jetunió és Jugoszlávia népei 
érdekeinek. 

A Pravda végül hangsú-
lyozza. hogy a szovjet nép 
egy emberként törekszik ar-
ra, hogy fejlődjenek és erő-
södjenek a baráti kapcsola-
tok a Szovjetunió és Jugo-
szlávia között. 

A bonni parlament megszavazta 
az önkéntes toborzási törvényt 

Berlin (MTI) A bonni par-
lament szombati ülésén 
Adenauer kancellár rövid 
kormánynyilatkozatot tett. 

A legfrissebb jelentések 
szerint a bonni parlament 
Adenauer „ követelésének 

megfelelően a genfi értekez-
let előestéjén harmadik ol-
vasásban is megszavazta a 
párizsi egyezmények végre-
hajtását szolgáló önkéntes 
toborzási törvényt, 

Az 1955/56-os DISZ oktatási év 
előkészítése 

1 1 „ 

A z 1954/55-ös DISZ okta-
tási év befejeződött. Az 

elmúlt esztendőben jelentős 
előrehaladást értünk el a fia-
talok között propaganda munka 
terén. Megyénkben 93 Petőfi 
iskola eredményesen fejezte 
be az oktatási évet és itt több 
mint 1400 fiatal megismerke-
dett pártunk politikájának 
alapvető kérdéseivel, megis-
merkedtek a DISZ célkitű-
zéseivel és az ifjúsági szö-
vetségről szóló marxista— 
leninista tanításokkal. Emel-
lett a fiatalok jelentős szám-
ban vettek részt az állami és 
szakmai oktatásban is. 

A nevelőmunka nyomán 
nőtt helytállásuk, a munká-
ban megmutatkozó áldozat-
készségük, tevékenyebben 
vesznek részt a DISZ-szerve-
zetek munkájában. Ezekre a 
fiatalokra bátran támaszkod-
hat az alapszervezet vezető-
sége az elkövetkezendő idők-
ben is. Ezek az eredmények 
annak köszönhetők, hogy 
megyénkben a párt segítségé-
vel olyan propagandista gár-
da jött létre, amely művelt-
sége és a propaganda munká-
ban való jártassága folytán 
eredményesen tudta oktatni 
és nevelni a fiatalokat. Közé-
jük tartozik például Szűcs 
László pedagógus, az eperjesi 
I f jú Gárda propagandistája, 
vagy Máyer Tibor elvtárs, a 
Szegedi Kenderfonógyár Pe-
tőfi iskolájának propagandis-
tája. Ezek az elvtársak lelki-
ismeretes felkészülésükkel 
érdekessé, vonzóvá tették a 
foglalkozásokat a fiatalok 
számára, 

A fenti eredmények elle-
nére is azonban az if-

júság között végzett propa-
ganda munkánk elmaradt a 
követelményektől. A foglal-
kozások alacsony eszmei 
színvonala, valamint az okta-
tás tematikájában és tan-
anyagában található hibák 
következtében a propaganda 
munka sok helyen nem elé-
gítette ki a fiatalok igényeit. 
Helyenként a propagandisták 
felkészültsége sem volt kielé-
gítő s ezért a foglalkozások-
ról a fiatalok elmaradoztak, 
vagy egyáltalán nem jártak. 
Komoly fogyatékossága volt 
propaganda munkánknak, 
hogy az oktatással való ál-
landó, rendszeres foglalkozás 
nem vált kollektív feladattá 
alapszervezeteink és bizottsá-
gaink munkájában. 

E hibákon okulva bizottsá-
gainknak és alapszervezete-
inknek feltétlen nagy gond-
dal és felelősséggel kell elő-
készíteni az ú j oktatási évet. 
Törekedni kell arra, hogy lé-
nyegesen több fiatalt von-
junk be a politikai oktatás-
ba. mint az elmúlt évben. 
Biztosítani kell, hogy elsősor-
ban a népgazdaság szem-
pontjából fontos helyeken, 

termelőszövetkezetekben, 
üzemekben, gépállomásokon, 
állami gazdaságokban legyen 
DISZ-oktatás. Emellett nem 
szabad elhanyagolnunk más 
ifjúsági rétegek nevelését 
sem. 

N z " j DISZ-oktatás az el-
múlt évhez hasonlóan 

a Petőfi iskola I. és II. évfo-
lyamából áll. A Petőfi iskola 
I. évfolyamán azok a fiatalok 
tanulnak, akik még eddig 
semmilyen politikai oktatás-
ban sem vettek részt. A Pe-
tőfi iskola I. évfolyamán a 
történelmi eseményeken ke-
resztül a magyar nép szabad-
ságáért és függetlenségéért 
folytatott évszázados harcát 
tanulmányozzák. Emellett 
megismerkednek népi demok-
ráciánk államával, a tanácsok 
munkájával és a párt politi-
káiának alapvető kérdéseivel. 

A Petőfi iskola II. évfo-
lyamán azok a fiatalok ta-
nulnak. akik a Petőfi iskola 
1. évfolyamát eredményesen 
elvégezték, vagy ennek meg-
felelő politikai képzettséggel 
rendelkeznek. Itt a szocializ-
mus építésének kérdéseit ta-
nulmányozzák. megismerik a 
pártról, valamint az ifjúsági 
szövetségről szóló marxista— 
leninista tanításokat és a 
nemzetközi helyzet alapvető 
kő-déseit. 

A zok a fiatalok, akik el-
végezték a Petőfi is-

kola II. évfolyamát, a párt-
oktatás rendszerében tanul-

nak tovább a marxizmus— 
leninizmus tanfolyamain, 
vagy a képzettségüknek meg-
felelő más oktatási formában. 

A Petőfi iskoláknál beve-
zető foglalkozásként a fiata-
lok megismerkednek a DISZ 
II. kongresszusának a határo-
zataival, valamint szervezeti 
szabályzatával. Ezen keresz-
tül tisztában lesznek a saját 
szervezetük előtt álló felada-
tokkal és kézzelfoghatóan 
meghatározzák, mit tesznek 
annak érdekében, hogy a 
kongresszus határozatait vég-
rehajtsák. DlSZ-bizottsága-
ink és alapszervezeteink előtt 
most az a feladat áll, hogy 
az állami és társadalmi szer-
vek segítségével széleskörben 
meggyőző, felvilágosító mun-
kát végezzenek az ifjúság kö-
zött a tanulás fontosságának 
megértetése céljából. A poli-
tikai oktatáson túl népszerű-
síteni kell az állami oktatás-
ban, az általános iskolákban 
és gimnáziumokban, valamint 
a szakmai oktatásban való 
részvétel fontosságát is. El 
kell érni, hogy minél több 
fiatalt kapcsoljunk be vala-
milyen oktatásba. 

A lapszervezeteink veze-
tőitől azt várjuk, hogy 

elsősorban ők maguk kapcso-
lódjanak be képzettségük-
nek megfelelő politikai okta-
tásba, jó példájukat követve 
a DISZ aktivisták, DISZ cso-
portvezetők nagy számban 
vegyenek részt az oktatásban. 
Döntően az ő politikai kép-
zettségüktől függ az alap-
szervezetek munkája és az ő 
példamutatásuk vonza a 
többi fiatalt is a tanuláshoz. 

Az ú j DISZ oktatási év 
előkészítésének jelenlegi sza-
kaszában a DISZ alapszerve-
zeteknek és bizottságoknak 
azon kell dolgozniok. hogy 
minden tekintetben megfe-
lelő képzett, az if júság prob-
lémáit ismerő propagandistá-
kat kérjenek fel s bízzanak 
meg az if júság nevelésével. 

A DISZ alapszervezet veze-
tősége, figyelembe véve a 
fiatalok képzettségét, az ille-
tékes pártszervezet vezetősé-
gével. valamint a felsőbb 
DISZ-bizottsággal közösen 
határozza el, hogy milyen ok-
tatási formát kíván beindí-
tani az alapszervezetben. En-
nek megfelelően kell kivá-
lasztani azt az elvtársat is, 
aki képes arra, hogy propa-
ganda munkát végezzen az 
alapszervezetben. A vezető-
ség kérje fel az illető elvtár-

sat a propaganda munkára éa 
már az ő segítségével fogjon 
hozzá a hallgatók kiválogatá-
sához. Törekednünk keli arra, 
hogy minél több olyan elv-
társat kér jünk fel a propa-
ganda munka végzésére, akik 
termelő munkában közvetle-
nül résztvesznek, ott élnek, 
együtt dolgoznak a fiatalok-
kal és ismerik is azok problé-
máit. Az ilyen propagandis-
ták nem elvontan, hanem 
közvetlenül kapcsolják a po-
litikai kérdéseket az adott te-
rület ifjúságának munkájá-
hoz, életéhez. 

A z alapszervezet vezető-
sége ezzel párhuzamo-

san hozzon létre 3—5 tagú el-
beszélgető bizottságot. Tagja 
legyen a DISZ-alapszervezet 
valamelyik vezetője, a párt-
szervezet vezetőségének egy 
tagja és a propagandista. Fel-
adatuk az lesz, hogy egyen-
ként, személyesen beszélges-
senek minden fiatallal és a 
velük folytatott beszélgetés 
alapján az önkéntesség elvé-
nek figyelembevételével osz-
szák be őket a különböző ok-
tatási formába. Hangsúlyoz-
nunk kell, hogy csak úgy le-
het a fiatalokat bevonni va-
lamilyen oktatási formába, 
ha személyesen beszélgetünk 
velük és az ő beleegyezésük 
alapján történik a beosztás. 
Nem szabad olyannak előfor-
dulni. mint amit az elmúlt 
oktatási évben tapasztaltunk, 
hogy egyes kényelmes, vagy 
hanyag DISZ-vezetők a tag-
nyilvántartó könyv alapján a 
fiatalokkal való beszélgetés 
nélkül osztották be őket a po-
litikai oktatásba. Természete-
sen ennek az lett a következ-
ménye, hogy az ilyen helyen 
meg sem indult a Petőfi is-
kola. vagy ha meg indult is, 
később igen nagy volt a le-
morzsolódás. 

A fenti hibák kijavításá-
hoz. valamint az okta-

tási év előkészítéséhez alap-
szervezeteink és DlSZ-bizott-
ságaink kérjenek az illetékes 
pártszervektől nap mint nap 
tanácsot, segítséget. Csakis 
így tudják az ú j oktatási évet 
megfelelően előkészíteni. Dol-
gozzanak úgy alapszervezete-
ink vezetői, hogy az ú j okta-
tási évben lényegesen több 
fiatal tanulmányozza a 
marxizmus—leninizmus igaz-
ságait, mint az eddigi eszten-
dőkben. 

Dócri László 
megyei DISZ VB. agit. 

prop. titkár -
J&'r-i 

Uj DISZ-szervezet alakult 
az újszegedi kertészeti vállaltinál 

Mintegy negyven i f jú — 
leány és fiú — dolgozik az 
újszegedi kertészeti vállalat-
nál. Eddig úgyszólván senki 
nem törődött velük, szerve-
zetlenek voltak, élték a ma-
guk egyéni életét. A DISZ II. 
kongresszusa óta azonban 
változott a helyzet. A párt-
szervezet vezetősége megér-
tette, milyen nagy segítséget 
jelent a párt ifjúsági tömeg-
szervezetének létrehozása és 
komolyan hozzáfogott a DISZ 
alakuló gyűlésének előkészí-
téséhez. 

A fiatalok körében nagy ér-
deklődés nyilvánult meg a 
DISZ-szervezet iránt. Szinte 
kivétel nélkül megjelentek a 
vezetőségválasztó gyűlésen. 
Az eddigi szervezetlen élet 
természetesen rányomta a 
bélyegét az első összejöve-
telre. Egyesek fegyelmezetle-
nek voltak, néhányan pedig 
az ablakon keresztül figyel-
ték. miről tárgyalnak a tár-
saik. kiket javasolnak a veze-
tőségbe. Mindennek ellenére 
azonban a gyűlés jelentős ál-
lomása volt a kertészeti fia-
taloknak. A vezetőség meg-
választását élénk vita előzte 
meg. A felszólalók szavaiból 
érződött a felelősség, hogy 
nem közönbös számukra, kik 
irányítják majd őket a DISZ-
szervezetben. Ez a magyará-
zata annak, hogy végülis a 
munkában legpéldamutatóbb, 
legharcosabb fiatalokat vá-
lasztották be a vezetőségbe. 
Lovászi Éva lett a DISZ-
titkár, Nagy Lajos. Bíró Er-
zsébet, Nagy Imre és Kere-
kes Lajos pedig a vezetőség 
tagjai. 

A városi DISZ-bizottság je-

lentős segítséget nyújtott az 
ú j DISZ-szervezet létrehozá-
sához. Az alakuló gyűlésen 
képviseltette magát a Szegedi 
Párt-vérehajtóbizottság is. A 
kiküldött elvtárs értékes fel-
szólalásával nagyban hozzá-
járult az értekezlet színvona-
lához. 

Most azon munkálkodik az 
üzemi pártszervezet, hogy a 
DISZ-tagoknak meglegyen a 
tanulási, sportolási és szóra-
kozási lehetőségük. Az üzem-
vezetőséggel egyetértésben 
röplabdát, futbalt, ping-pong 
asztalt szereznek be a fiata-
lok számára, hogy minél job-
ban megszeressék a szerve-
zeti életet és sokkal nagyobb 
lelkesedéssel küzdjenek a 
párt határozatainak végre-
hajtásáért. Segítséget nyújt a 
pártszervezet ahhoz is, hogy 
az ú j pártoktatási év kereté-
ben minél többen jelentkez-
zenek a Petőfi iskolára. A 
kertészeti vállalatnál már 
megértették: csak fizikailag 
edzett, művelt és vidám fia-
talok válhatnak a szocializ-
mus élenjáró építőivé. 

A JÖVÖ héten elkészül a 
szegedi tartósító üzem utca-
csatornája. Előreláthatóan csü-
törtökön kapcsolják be az üze-
met a vízhálózatba. 

ÖTTÖMÖSÖN 800 méter 
hosszú útszintezést 4000 fo-
rint értékű társadalmi mun-
kában végeztek el. 

DESZKEN a községi keret-
ből 1140 forintot fordítottak 
útjavításra. Ezenkívül társa-
dalmi munkában még kétezer 
forint értékben javítottak ki 
utakat. 
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