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Régi szólással élve:

A* olvasók fóruma H ogy el ne 
kiabáljam .,*  >

A balassagyarmati vonta
tási főnökség KISZ-fiataljai, 
idősebb dolgozói, szocialista 
brigádok tagjai, csatlakozva 
a KISZ kb munkaakció-prog- 
ramjához, vasárnap reggel Ö 
órától 14 óráig kommunista 
műszakot tartottak. Ehhez 
csatlakozott a Petőfi Altala
nos Iskola 25 fős úttörőcsa
pata is. amely a MÁV-kultúr- 
ház környékén fásítás, taka
rítás, parkosítás munkáit vé
gezte.

A vontatási főnökség fia
taljai, az idősebb dolgozókkal 
együtt, ebben a műszakban 
egy 15x4 méteres nagyságú 
műhe’y betonozási munkáit 
végezték el. Ezzel megszün
tették a korábbi balesetve

szélyt. így a májusban meg
rendezésre kerülő balesetvé
delmi ankét sikerét is előse
gítették.

Ocsovai István csomóponti 
K lSZ-tltkár tájékoztatója 
alapján az e napon végzett 
munka értéke mintegy 6 ezer 
forint, melyet a város „Ifjú
ságfejlesztési” alapjára a ján 
lottak fel.

A vontatási főnökség KISZ- 
fiataljainak és idősebb dol
gozóinak, a szocialista brigá
dok tag jainak-jó  példája kö
vetésre méltó lehetne az ál
lomás forgalmi dolgozói köré
ben is, akik ebben az akció
ban nem vettek részt

— szűcs —

S z á l l j  énekszó."
Vendégszereplés Keszegen

..Megsúgom a titkár édesem a dalnak; 
önmagát hallgatja, aki dalra hallgat. 
Miudcnik embernek a lelkében dal van, 
És a saját lelkét hallja minden dalban. 
És akinek szép a lelkében az ének,
Az hallja a mások énekét is szépnek.”

Ezzel a Babits-idézettel nyi* 
tottuk meg Keszegen április 
24-én. szombaton Szállj ének
szó c. műsorunkat, melyen 
két kórus és egy tánccsoport 
szerepelt.

A műsor első részében 
G'úthy Éva vezetésével a me
gyei művelődési központ ke
ni arakórusa énekelt Régi és 
mai mesterek műveiből állí
tották össze műsorukat. Mű
vészi előadásuk annyira közel 
1udta hozni az egyszerű em
berekhez ezt a szép muzsi
két, hogy feszült figyelem
mel hallgatták, nagy tapssal 
köszöntötték. Nemcsak felejt
hetetlen m arad számunkra, 
hanem elmondhatjuk, hogy az 
ő segítségükkel „szebb lett 
lelkűnkben az ének.”

Ezúton is megköszönjük a 
művelődési központnak és a 
kórusnak, hogy ilyen nagy 
élményben lehetett rész.ünk.

Ezután a Börzsöny és Vi
déke ÁFÉSZ rétsági tánccso
portja gyönyörködtette a né
zőket. Faradhatatlanul és

örömmel járták  szép táncai
kat, magukkal rggadva a né
zőket.

A táncok közé épült be a 
nézsai menyecskekórus éneke. 
A lelkes együttes népdalok
kal és népdalfeldolgozásokkal 
szerepelt- Hét év gazdag 
anyagából állítottak össze 
műsorukat.

Nagyon jó, hogy az ÁFÉSZ- 
ek összevonásával e két utób
bi együttes, a tánccsoport és 
a nézsai menyecskék közös 
fenntartóhoz kerültek. Így 
továbbra is gondos támoga
tásban részesülnek, az együtt- 
szereplés pedig változatosabb 
műsort és több örömet szerez 
a nézőknek és szereplőknek 
egyaránt.

Az est műsorát szólóének, 
hegedűszóló és vers te tte  tel
jesebbé, kedvesebbé. A sze
replők és vendégeik a műsor 
után még együtt m aradtak es 
barátságos beszélgetés közt 
tovább szállt az énekszó.

Szarka Lajosné 
Nézsa

T á rsa d a lm i m u n kában
A Somoskőújfalui Általá

nos Iskola szülői munkakö
zössége a januári szülői érte
kezleten elhatározta' hogv az 
títtörőmozgalom születésének 
30. évfordulójára, a közelgő 
m ájus 1- tiszteletére a közsé
gi Népkertben játszóteret 
épít a gyerekek számára.

A kezdeményezést a közsé
gi közös tanács magáévá te t
te  és anyagvásárlásra a költ
ségvetésben 30 ezer forintot 
biztosított. Közös összefogás
sal elkészült a játszótér ter
ve, annak alapján a szocialis
ta  brigádok társadalmi m un
kában készítik a hintát, tor
naszereket. a játszótér keríté
sét

A tereprendezési m unká
latokat az elmúlt vasárnap 
kezdtük meg. Ezen a közös 
megmozduláson a szülők, a

helyi határőrség, mukásőr- 
ség, KISZ-fiatalok' úttörők, 
nevelők és tanácstagok- 232 
fő. végzett társadalm i m un
kát, személyenként 4 órában' 
Legközelebb két hét múlva 
tervezzük a munka folytatá
sát. a 'játszóeszközök beállí
tását, a sétányok további ala
kítását' hogy ősszel az erdé
szettel együttműködve az 
■egész Népkertet csemetével 
felfrissítsük. Célja a köz
ségnek, hogv a község szívé
ben lévő Népkerlet gyönyö
rű  zöldövezetté alakítsuk át.

A lelkes társadalmi m unká
soknak ezúton mond köszö
neté t a község .társadalmi 
m unkát szervező bizottsága, 
és várja a további segítséget.

Nagy András
Somoskőújfalu

L e v e le z ő in k  j e le n ü k

Ő rök élm ényéi ta lá lk o zó
i

Még elevenen él az elmúlt 
•úttörőév minden eseménye, 
élménye a 3487. sz- Kossuth 
Lajos, valam int a 3454, sz. 
K ilián György Úttörőcsapat 
nőtincsi és felsőpetényi paj
tásainak emlékében, s a kö
zelmúltban egy ideig még 
korábban soha nem láto tt él
ményben volt részük. Már
cius 30‘án  délelőtt a felső
petényi kisdobosok — úttö
rők, délután meg a nőtin
csi pajtások fogadták a 
Magyarországon működő
szovjet nagykövetség m ellett 
létrehozott általános iskola 
szovjet pionírjait, az azok 
kíséretében megjelent taná
rokat’ a szülői munkaközös
ség tagjait, köztük katonai 
személyeket is.

Mindkét községünkben ott 
voltak a helyi állami. párt, 
gazdasági, tömegszervezeti 
vezetők, aktívák, a szülői

INógrádmegyerben

É rtékelték

munkaközösségek tagjai, va
lam int a járási úttörőelnök
ség elnöke, Kocsmámé Mo
gyoró Klára, és ann,ak titk á
ra. Jánszki Etelka tanárnők 
is. Magyar, szlovák és orosz 
nyelven köszöntötték egymást 
felnőttek és tanulók egyaránt. 
A magyar pajtások magyar 
és orosz, a szovjet pajtások 
orosz nyelven adtak kölcsö
nösen kis műsort.

A dolgozó népért, a ha
já é r t  előre — rendületlenül! 
jelszó keretében kölcsönösen 
megmutatkozott* kidomboro
dott az a törekvés, mely vi
lágosan m utatta, hogy kö
zös a célunk* egy az utunk, 
felnőtteknek és gyerekeknek 
egyaránt. De mégis, ez a 
nap a gyerekeké a magyar 
és szovjet pajtásoké volt- 
..Repülj, te  lángoló, tűzszínű 
zászló” — énekelték a forra
dalmárok, s a mai fiaink

a  vég ze tt m an kú t
A Nógrádmegyeri közsé

gi közös Tanács legutóbbi 
tanácsülésén — melyen részt 
vett dr. Gordos János, megyei 
tanácselnök-helyettes is — a 
résztvevők jelentést hallgat
tak  meg a negyedik ötéves 
te rv  végrehajtásáról, az 1975. 
évi zárszámadásáról. Ugyan
csak előterjesztés hangzott 
•el az ötödik ötéves terv fela
datairól és az 1976- éves ta 
nácsi terv tennivalóiról.

A tanácsülés m egállapítot
ta, hogy a negyedik ötéves 
te rv  22 millió forint felhasz
nálásával* a tanácsi intéz
ményhálózat em elt szintű 
működtetése mellett, egy sor 
ú j létesítmény valósult meg. 
így például: tűzoltószert.ár. 
tüzelőolaj-tároló, utakra, já r
dákra 3,4 millió forintot köl
tö ttek  és ezzel Nógrádmegyer-

ben a belterületi földutak meg
szűntek. Korszerű közvilágí
tá st ' kapott a Nógrádmegyer, 
Magyargéc* Kisgécen á thala
dó főút, bővült a villany- 
hálózat. A vízkárelhárítás 
keretében 1.8 millió forint 
felhasználásával jelentős víz
elvezető -. valam int hídépí
tés történt a községekben- 

Az óvodai csoportok szá
m át a negyedik ötéves terv
ben egy csoportról háromra 
növelték.

Az ötödik ötéves tervben 
a községek fejlődése .tovább
ra  is biztosított. További ü t
és járdaépítések, villany
hálózat-bővítés, gázcserete- 
lep-bővítés, nevelőilakás
építéshez való hozzájárulás 
szerepel a tervben.

Mucs István 
Nógrádmegyer

K u tyá k  a z  u teán
Felháborító látvány, hegy nap mint nap újabb és újabb 

Kutyák szaladgálnak utcán, parkban, téren- Olyan kutyák 
ezek. melyek mögött bersukódolt az ajtó az erszénnyel 
együtt. Cgy Iáiszik, nem elég a már (1976. január 24-én) 
közzétett cil.k „Kóbor kutyák” címmel. De azért valamit 
mégiscsak tenni kell védelmükben. Ilyen ügyben vajon ki 
a/, illetékes? Ha valaki szabadulni akar kutyájától, akkor 
az állategészségügyi állomáson jelentse be — vagy vigye 
be — ahol megteszik a szükséges intézkedést. Nagyon jó 
lenne továbbá az is, l.a ;■/ illetékes ezekre a gazdákra job
ban odafigyelne és flzöttifsc meg velük a kutyaadót állat
kínzás címén. Akkor lalan megtalálják a módját a jószág
gal való tisztességes bánásmódnak!

B. Zs.
Salgótarján

szovjet és magyar pionírok.
úttörők az alkotás tüzének 
lángját őrzik* viszik tovább 
az emberi haladás jelképével 
közös célunkért, a tartós bé
kéért. s a népek közötti ba
rátság, a szovjet—magyar 
barátság elmélyítéséért.

Ott voltak az egyik közeli 
m agyar honvédség párt- és 
KlöZ-szervezetének vezetői, 
képviselői, s ez annál is in
kább öröm volt. m ert a fel
sőpetényi úttörők ettől _ a 
KISZ-szervezeittől kapták 
korábban a csapatzászlójukat, 
illetve a kürtöt.

Délután az ' egyik honvéd
ségi laktanyát látogatták 
meg a szovjet és magyar paj
tások, valam int kíséretük, 
ahol módjukban á llt megis
merkedni a haditechnika 
különböző eszközeivel, s 
m egtekintették az egyik K1SZ- 
klubot és a katonai kismú" 
-zeumot. Köszönjük a szerve
zőknek. lebonyolítóknak a 
jól sikerült napot, mely örök 
em léket hagy minden gyenek 
szívében-

Vidovszky András
vb-titkár, Nőtincs
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A MÁV salgótarjáni V lí-es 
pályamesteri szakaszán dol
gozó „Kossuth” Szocialista 
Brigád tizennégy évvel ez
előtt alakult. Kezdet óta Si
pos Bela a brigád vezetője. A 
tizennégy év alatt minden év
ben méltónak bizonyultak a 
brigadcím különböző fokoza
tainak elismerésére.

Az elmúlt évi jó m unkájuk 
alapján a közelmúltban ben
sőséges ünnepség kereteben 
vették át az arany fokozat k i
tüntető jelvényt.

Az ünnepségen megjelent és 
köszönetét fejezte ki Kerepesi 
Pál, a hatvan—salgótarjáni 
pályafenntartási főnökség ve
zetője, valamint Csányi Lász
ló, a budapesti MÁV-igazgató- 
ság képviselője. Említést ér
demel még az is, hogy ez a 
brigád már a második eset
ben nyerte el az aranykoszo
rús brigád címet, melyhez 
nagyban hozzájárult az ala
pító törzsgárdatagok áldo
zatkész munkája, közöttük Ju- 
hász László és Pápai Járlos- 
né.

A brigád ünnepi ülésén a 
Bartók Béla úti Általános Is- 
ko a úttörőcsapatának „Kos
suth” raja adott gazdag kul
túrműsort, Telek Lászióné pe
dagógus vezetésével.

— sz —

Pásztón, m int minden év
ben, az idén is parkosítottak, 
fákat ültettek, illetve pótolták 
a hiányokat, am it előző év
ben kitördeltek, vagy esetleg 
más károsodás ért. Elültettek 
háromszáz gömbakáeot. öt
ven ezüsthársfát és tíz fehér
nyírt a parkokba, húsz tuja- 
fát a tanácsháza, a pártb i
zottság és az emlékmű kör
nyékére, Ezenkívül mintegy 
kétezer tulipánhagym át még 
az ősz folyamán, ami már 
virágzik, tízezer tő árvácskát, 
kétszáz rózsatövet és még so
rolhatnám a dísznövények 
hosszú sorát. Ebből a 200 
gömbakác kiültetése társa
dalmi m unkában történt, a 
Szondi. Kiss József, Gárdo
nyi Géza és a Lovász József 
utcákban. Ezeknek lakói vál
lalták a csemeték, illetve a 
kis fáknak az öntözését is. 
Ügy gondolom, minden em
ber szereti a virágot, a fákat, 
hiszen nemcsak gyönyörköd
tető, az életünknek a meg
hosszabbítója is. Ha virágok 
és fák között járunk, ameny- 
nyiben az időnk megengedi, 
akaratlanul is lassabban vesz- 
szük lépteinket, jól érezzük 
magunkat.

Pásztó nagyközség az utób
bi években épül, szépül, váro
siasodig Nemcsak villáknak 
beillő kertes házakkal, eme
letes házakkal is gyarapodik, 
így nagyobb igényt, gondot 
kell fordítanunk a fák szapo
rítására is. De hiába ülteti az 
egyik kéz, ha a másik nem 
becsüli. Régi szólással élve, 
hogy el ne kiabáljam, ebben 
az évben még ez ideig m in
den jel arra mutat, nem bán
tották a kis fákat, vigyáz
zunk rá továbbra is. Pásztó 
lakossága nemcsak szám á
ban, hanem növény- és em - 
berszeretetében is emelke- 
dettébb legyen, hiszen o'yan 
sok még a tennivaló. Csak
nem ötszáz évig. illetve 494 
évig városi ranggal rendel
keztünk, talán-talán ennek a 
generációnak sikerül behoz
ni a lemaradást.

T. I.
Pásztó

K ö s z ö n ö m
Szeretnék köszönetét m on

dani a salgótarjáni öblösüveg
gyár 4-es üzemében dolgozó 
brigádnak, amelyben olyan 
önzetlenül segítőkész asszo
nyok is vannak, m int Bartus 
Lajosné. Én kevés nyugdíj
ból élek, és a salgótarjáni 
öregek napközi otthonához 
tartozom. Az elmúlt év októ
berében azonban megbete
gedtem. s mostanáig ágyban 
fekvő beteg voltam, tíartus- 
né mindennap segített raj
tam, befűtötte a szobámat, 
bevásárolt, ételt, gyógyszert 
hozott. Nélküle a télen meg is 
fagyhattam volna. Törődé
séért, segítségéért ezúton is 
m étlem  meg köszöneté met. S 
gratulálok a brigádjának, 
amelyben ilyen példamuta
tó emberek tevéke v k e d -e k .

özv. Gordos Györgyné 
S.-tarján, Vöröshadsereg út 10.

H arm in cezer
fenyő  facseni etet ü l te t tek

Nyitott fülekre talált az a 
felhívás, amelyet a Kishar- 
tyáni Egyesült Erő Mezőgaz
dasági Termelőszövetkezet in
tézett a területén működő hét 
szocialista brigádhoz, vala
m int a községi KlSZ-alap- 
szervezet tagjaihoz.

Április 25-én, vasárnap a 
termelőszövetkezet „Hencse- 
oldal” nevű tábláján 52 szo
cialista brigád- és KISZ-tag 
társadalm i m unkában fenyó- 
facsemetét ültetett.

Varga Béla, a termelőszö
vetkezet fiatal erdésze irányi-., 
tóttá a munkát, de Varga 
Vilmosné (szőke) és brigádja 
a „Tyereskova” növényter
mesztő szocialista brigád tag
jai is szívesen adták á t a 
csemeteültetés szakmai fogá
sait a többieknek. Az ism ét
lődő • záporok ellenére is se
rényen, nagy igyekezettel

ment a munka. A legfiatalab
bak ' a község KlSZ-tagjai, 
és a Szládik István vezette 
termelőszövetkezeti ,"Ifjú- 
kommunista” brigád tagjai 
sem vallottak szégyent ennél 
az elég ritkán  gyakorolt m un
kánál.

Az összefogás eredménye; 
mintegy harmincezer fenyőfa
csemetét ültettek el. Ez a 
csemeteültetés a szocialista 
brigádok társadalm i munka- 
vállalásának csak egy része 
volt. Reméljük, a további fel
adatok is ugyanilyen haszno
sak és eredményesek lesznek- 

Balázs Gábor
a kishartyáni tsz. versenybiz. 

elnöke

összeállította: Tóth Jolán

A kellemes tavaszi időben av ebédszünetet kihasználva sé tálnak  az üzem körüli parkban azok az asszony, leányok, akik 
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