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A beköszöntő tavasz, a me
lengető napsugarak, a szabad
idős lehetőségek hatása nem
csak az „Űttörősarok” levelei
ben érződik, hanem a pajtá
sok lelkesedésében is. Valami
vel kevesebb beszámoló, tudó
sítás érkezett e héten szerkesz

tőségünkbe, mint korábban, de
reméljük, ez csupán átmeneti, 
s legközelebb szorgalmasabbak 
lesznek levelezőink. Annál is 
inkább, mert a javuló idő jó
voltából bő lehetőség kínálko
zik a kirándulásra, a különfé
le játékokra.

Tavaszi nagytakarítás
Erre invitál minden pajtást 

Kotroczó Robert, a nádújfalui 
Szarvas őrs kisdobosa:

— Várható a tavaszi nagy- 
takarítás. Remélem tudjátok, 
miért írom? Nagyon sok hul
ladék kerül a szemetesládák
ba. aminek még nagy hasznát 
lehet venni, például a rongy 
és á papír. Tehát rendezzétek 
meg a hulladékgyűjtési akciót! 
Ne szégyelljetek minden ház
ba beköszönni „és elkérni a fö
lösleget...' még örülnek is! Mi 
is készülünk rá. Már várnak

ránk, tudják, hogy bizonyos 
időben mindig megjelenünk... 
mi persze válogatjuk a papí
rokat fajtánként, hogy minél 
többet kapjunk érte... Megéri, 
mert több a pénzünk. A jó 
idő beálltával kirándulásokat 
fogunk szervezni, kevéske hoz
zájárulással.

Ezt minden őrs megteheti — 
ezzel fejezte be levelét Ko.t- 
rocző Robi, s ezzel a legtel
jesebb mértékben egyetér
tünk. s várjuk az újabb hírt 
az efféle kezdeményezésekről.

Ti és Mi
*

Ezt a címet adta hangulatos 
tudósításának Végh Brigitta 
ludányhalászi pajtás.

— Már hetek óta készültünk 
rá — írja —, a versenyben 
a 7—8. osztályosok vettek részt, 
a lányok és a fiúk, külön-kü- 
lön. Első feladatunk az volt, 
hogy jelszavakat, csatakiáltá- 
sokat írjunk, majd indulót, ísa 
mert dallamra... ^aztán leme
zeket hallgattunk, melyeket

föl kellett ismerni... ezután kő. 
vetkezett a sportvetélkedő, 
amelyben majdnem mindig a 
fiúk nyertek... Végül is az el
ső helyezést a fiúcsapat érte 
el 64 ponttal, mi pedig, a lá
nyok 59 pontot szereztünk. 
Szerintünk nagyon jó volt ez 
a vetélkedő, mert nem hiány
zott belőle a vidámság sem. 
Bár a jelszavaink a győzelem
ről szóltak, mégsem kesered
tünk el...

Három nemzedék napja
Csonka Piroska, a Salgótar

ján, Zöldfá út A 1 -bői a párt- 
kongresszus tiszteletére rende
zett Három nemzedék napja 
eseményeiről számol be.

— Közös társadalmi mun
kával kezdődött — olvashat
juk levelében — a nagyszü
lők, a szülők, a tanárok, a 
gyerekek részvételével. Ko
rán reggel nagy-nagy izga
lommal vonultunk az iskolá

ba ronggyal, kefével és tisz
títószerekkel, kistestvérem 
kisvodröt és szivacsot vitt... 
Hozzáláttunk- a takarításhoz, 
én a vízcsapot súroltam és a 
padlót mostam... A többi gye
rek padot, ajtót, ablakot, szék. 
rényt, polcot, tükröt, táblát ta
karított. Kicsit elfáradtunk, de 
jól esett végignézni a tiszta 
termen, amely a mi kezünktől 
vált most tisztává.

Röviden — egyéb  
levelekről

Nagy István Karancske- 
sziből, a Kossuth út 16. szám
ból a nemrégiben rendezett 
„Család napjáról” ír.

— Tizenkét család mérte 
össze tudását — számol be az 
eseményről. — A szervezők öt
letes és játékos programot ál
lítottak össze, ezek között sze
repelt a labdaseprés, a talics
kázás, a bukfenc és még egyéb. 
Egy csapat három tagból állt: 
apa, anya és a gyermek. Az 
első három helyen egy nyol
cadikos, egy hatodikos, vala
mint iskolánk egyik tanára és 
családja végzett. A vetélkedő
ről maradandó élménnyel és 
egy kis izomlázzal tértünkha- 
za. Az iskola és a családok ne
vében is megköszönöm a szer
vezők lelkes munkáját!

Vajdahunyadi Emőke Salgó
tarjánból, a pártkongresszus 
tiszteletére rendezett esemé
nyekről írt. míg Vajda Szilárd 
a Kemerovo-lakótelepről a 
március 21-i eseményeket rög
zítette remek stílusú és han
gulatú levelében.

A Hattyú őrs Homoktere- 
nyéről a közelmúltban rende
zett farsangi karneválról szá
mol be igen „ízletes tálalás
ban", hogy nem közöljük, an
nak az az egyetlen oka, hogy 
már jócskán túl vagyunk a 
farsang idején, de ha legköze
lebb válamivel gyorsabbak 
lesznek, akkor semmi akadá
lya a „közzétételnek”. A leve
lek közül még a salgótarjáni 
Sándor Júlia levelét említjük 
meg, aki ugyancsak a közel
múlt eseményeiről tudósított, 
míg második levelében pedig 
születésnapi ünnepségről írt, 
ezúton is gratulálunk!

☆  ☆  ☆
Ennyit ez alkalommal a paj

tások leveleiből. Várjuk az 
újabb jelentkezéseket, immár 
a tavaszi eseményekről, újdon
ságokról!. kezdeményezésekről, 
előre! ■

T, L.

Balassagyarmatr Pásztó
■ ■

Önkéntes határőrök és rendőrök 
tanácskozása

A PART XII. kongresszu
sán Kádár János így fogal
mazott: ..Elismerést érdemel
nek a munkásőrök, az ön
kéntes rendőrök és határ
őrök, az ifjúgárdisták, s
mindazok, akik munkájuk
becsületes teljesítésén túl,
szabad idejükben vesznek 
részt a közrend védelmében.” 
A balassagyarmati határőr
kerületi parancsnokság va
sárnap délelőtt ennek szelle
mében rendezte meg Balassa
gyarmaton az önkéntes ha
tárőr-csoportvezetők és irá
nyításfelelősök tanácskozását, 
■ahol Vincze Zoltán határőr 
alezredes értékelte az önkén
tes határőrcsoportok 1979. évi 
tevékenységét, s egyben meg
határozta az idei év tenni
valóit is.

A határőrkerület parancs
noka a többi között elmon
dotta, hogy a belügyi mun
kában. a határőrizetben az 
önkéntes segítők jelentős tá
mogatást nyújtottak, s az ön
kéntes segítői tevékenységgel 
a közös ügy önzetlen szolgá
latának végrehajtói voltak. 
Az állam- és közbiztonság,, 
az államhatár védelmében a 
fegyveres erők mellett az ön
kéntes segítők példát mutat
nak és élenjárnak.

Az önkéntes határőr-cso
portvezetők előtt Vincze Zol
tán hangsúlyozta, hogy az 
állam- és közrend fenntartá
sáért vívott harcban pártunk 
mindig számíthat a dolgozó 
tömegek támogatására, a tár
sadalmi rend önkéntes vé
delmezőinek segítésére. El
mondotta, hogy a kerület 
személyi állománya a határ
őrizeti, határforgalmi, határ
rendi feladatokat az önkén
tes határőrcsoportokkal, a 
határterületi lakosság széles 
körű bevonásával, a területi 
párt- és állami szervek tá
mogatásával. a baráti Cseh
szlovák Szocialista Köztársa
ság határőrizeti szerveivel 
szorosan együttműködve
eredményesen végezte. És itt 
ismét árról is szólt, hogy az 
önkéntes határőrcsoportok a 
munkában jogszerűen végzik 
feladatukat. Ennek szerves 
része, hogy az önkéntes segí
tők irányítása, képzése, to

vábbképzése folyamatosan 
biztosított. Az önkéntes segí
tői mozgalom továbbfejlesz
tése, szervezeti átalakítása, a 
létszám növelése pedig a 
mindennapi munka feladata.

Értékelte a kerületparancs
nok az önkéntes határőrcso
portok vezetőinek munkáját
is. Elmondotta, hogy kellően 
felkészültek, csoportjaikat 
jól irányítják, a szolgálati 
tevékenységet az érintett ha
tárőrőrsökkel kellően ösz- 
szehangolják. Közülük is ki
emelkedő munkát végez Bozó 
István ceredi, Szilágyi Béla 
zabari. Fábricz Károly nóg- 
rádszakáli. Imre Béla litkei, 
Sinkó János ipolyvecei cso
portvezető.

BEFEJEZÉSÜL a tanács
kozáson megállapították,
hogy az önkéntes határőr
csoportok szolgálati feltételei 
minden vonatkozásban bizto
sítottak, a csoportok vezetői 
és a csoporttagok önként vál
lalt feladatainak teljesítésé
ért többségükben felelősséget 
éreznek. Ez pedig biztosíté
ka annak, hogy feladataikat 
a jövőben a bonyolultabbá 
váló helyzetben is hatéko
nyabban tudják végrehajtani. 
A parancsnok ezután az ön
kéntes segítők előtt álló 1980. 
évi feladatokat ismertette.

Az értékelést követően je
lentések, hozzászólások hang
zottak el, a csoportvezetők 
beszámoltak tevékenységük
ről, hangsúlyozva felelőssé
güket, állampolgári kötele
zettségüket az állam", a köz
rend, a közbiztonság, a ha
tárőrizet szilárdításából.

*
Pásztón az elmúlt hét vé

gén ünnepélyes keretek kö
zött került sor az önkéntes 
rendőri csoportvezetők ta
nácskozására, amelyen töb
bek között részt vett Juhász 
Sándor, az MSZMP. Pásztói 
járási Bizottságának első tit
kára.

Elsőként a járási rendőr- 
kapitányság vezetője. Szabó 
Tibor százados adott tájé
koztatást az elmúlt év ered
ményeiről, értékelte az ön
kéntes rendőrök munkáját, s 
szólt az elkövetkezendő fel

adatokról is. Külön . hangsú
lyozta, hogy pártunk megkü
lönböztetett figyelmet fordít 
társadalmi rendünk és szo
cialista vívmányaink védel
mére, a dolgozó nép békés, 
alkotó munkája felett- őrködő 
szervek helyzetére és fejlő
désére. Ennek tudható, 
hogy tovább erősödött a köz
rend -és közbiztonság, foko
zódott a társadalmi tulajdon 
védelme iránti felelősségér
zés. s jelentős lépések tör
téntek a bűnözés visszaszorí
tása irányába is.

— Az eredményes bűnügyi 
munka — mondotta az elő
adó —, nem képzelhető el a 
dolgozó tömegek cselekvő 
részvétele nélkül. Az önkén
tes társadalmi segítők áldo
zatkész, minden ellenszolgál
tatás nélküli társadalmi 
munkájukkal jelentősen hoz
zájárultak a szolgálati fel
adatok sikeres végrehajtásá
hoz. A pásztói járásban 1979- 
ben tovább stabilizálódott az 
önkéntes rendőri állomány. 
Az önkéntes rendőrök jelen
tős támogatást nyújtottak a 
bűncselekmények. jogsérté
sek megelőzésére, a közrend, 
közbiztonság és az utca rend
jének fenntartásában.

Ez után Szabó Tibor szá
zados, a járásban ismertté 
vált bűncselekmények alaku
lásáról szólt. Kedvező a kép 
a korábbi évekhez viszonyít
va, továbbra is szembetűnő 
a garázdaságoknál' a csopor
tos elkövetés. A határozott 
és következetes intézkedések, 
a megelőző tevékenység nyo
mán 1979-ben csökkent a 
közlekedési balesetek száma 
is, annak ellenére, hogy a 
járműállomány és a jármű, 
forgalom tovább növekedett.

Ezek után számos hozzá
szólás hangzott el. Juhász 
Sándor, a XII. kongresszus 
határozataiból adódó felada
tok következetes végrehajtá
sát hangsúlyozta, s az ön
kéntes rendőrök felelősség- 
teljes tevékenységétől szólt 
elismerő szavakkal.

AZ ÜNNEPÉLYES tanács
kozás végén kitüntetések 
átadására került sor. A szol
gálatban eltöltött idő alapján 
39 fő részesült kitüntetésben.

Második esztendeje működik a balassagyarmati kórház szülészeti, nőgyógyászati pavilon
ja, ahol élenjáró színvonalon biztosítják a kismamák, betegek kezelését, gyógyítását. Az 
újszülöttek — képünkön — Virág Jánosné és Polónyi Katalin gyermekápolónők felügye
lete mellett pihennek a nagyon jól felszerelt kórteremben. — kép: kulcsár —

Húsz hektár földre egy traktor
Jugoszláviában az elmúlt 35 művelnek meg egy traktorral, vásároltak külföldön. Csztön- 

évben a termelékenység és a Hasonlóak az eredmények a zik a választékbővítést és a 
gépesítés növelése révén gyors Vajdaságban és Horvátország- gépimportot is. Bőségesen ren- 
ütemben fejlődött a mezőgaz- ban is. delkezésre állnak az arató-
daság. A mezőgazdasági gépgyártás- cséplőgépek, vetőgépek, talaj-

Az országban jelenleg átlag ban több mint 20 ezer szak- művelő eszközök, műtrágya
minden húsz hektár művelhe- embert foglalkoztatnak. A gyá- szóró és gyümölcsszedő gépek 
tő területre jut egy-egy kö- rakban évente mintegy 60 ezer is. A nagyüzemekben átlago- 
zepes teljesítményű traktor, traktor készül. Ebből már ex- san 5, a kisgazdaságokban 3 
Szlovéniában viszont már 9 portálnak is: tavaly 7500 ju- kiegészítő felszerelése van 
hektárnál, is kevesebb földet goszláv gyártmányú traktort minden traktornak.

VI. megyei kórustalálkozó Szécsényben

Több új kórus bemutatkozása
AZ idén hatodik alkalom- Egyébként Baross Gábor volt bé lehetett volna tenni elő- 

mal adtak egymásnak dalos- a hatodik megyei kórustalál-, adásukat. Nemrégen piég az 
találkozót Szécsényben me- kozó szakmai értékelője. A iskola padjait koptató fiata- 
gyénk kórusai. A szombati találkozó után sok hasznos lókat és a kórus vezetőjét, 
gála ismételten' bebizonyítot- tanácsot adott a csoportok Báranyi Bélát csak elismerés 
ta és megerősítette, hogy ér- művészeti vezetőinek.. illeti, hogy i Nógrádsipeken,
demes volt" életrehívni az a  hazai Erkel Ferenc szö,_ ebben a kisközségben, felkel- 
amatőr kórusmozgalmaknak vetkezel vegyes kórus Vár- fedték az érdeklődést a kó- 
ezt a fórumát. A találkozón konyi Balázsné és LeukóJó- rusmuzsika iránt. „Türzsven. 
nincs minősítés, díjak odaíté- zSef vezényletével ismét be- dégnek” számít a találkozón 
lése, nem szökik magasra a bizonyította, hogy méltó tu- László László csoportja, a 
versenyzési láz. A zene ön- lajdonosai az ezüst minősí1 mihálygergei vegyes kórus, 
magát versenyezteti. Ezen az tésnek. Jó úton halad a cső- Szép tiszta hangképzés jelle- 
estén a közönség volt a zsü- port, évről évre érettebb mezte. az érsekvadkerti kama- 
ri. együttes benyomását kelti, raegyüttest. Szereplésükön

A találkozó rangos ese- a  férfiszólam megerősítésé-' érződött a jó szakmai félke
ménye megyénk zenei életé- vei a fejlődésüket fel lehetne szítás, Antal Gusztévné kar- 
nek. földi László, a nagyköz- gyorsítani. Egyébként a cső- nagy munkája. Káé, hogy az 
ségi tgnács elnöke megnyitó- portot a szereplésén túl elis- előadott művek túl egysíkúak 
jában hangsúlyozta: a talál- mérés illeti a találkozó gon- voltak. Kicsit zavart a félkö- 
kozó jelentős hatással- van dolatáért, ápolásáért, amelyet fős szembenállós felállásuk. 
Szécsény zenei életének for- a nagyközségi tanáccsal és a így nehezebben tudták megte- 
málására, alakulására. '  művelődési központtal közö- remteni a kapcsolatot a kö-

A fesztivál évről évre • ke- sen szerveznek. Az arany- zönséggel. A József Attila 
resztmetszetet ad megyénk koszorú-diplomás, szocialista megyei Művelődési Központ 
kórusmuzsikájának helyzeté- kultúráért kitüntetett balas- kamarakórusa Guthy Éva di- 
ről. Szombaton felléptek ré- sagyarmati vegyes kar keltette rigálásával a tőlük megszokott 
gi. komoly hagyományokkal a legjobb benyomást a nóg- és elvárt színvonalat nyújtot- 
rendelkező kórusok, bemu- rádiak mezőnyéből. A jól ták. Jelenlétük, szereplésük 
tatkoztak egészen fiatal, nem- szerkezeteit műsort biztos emelte a találkozó színvona- 
régen alakult csoportok. hangtudással, megfelelő ér- lát. Látszott az arcokon, hogy

A VI. szécsényi megyei kó- zelmi töltéssel tolmácsolta a a szocialista kultúráért kitün- 
rustalálkozó több újat hozott, megfiatalított kar. A kórusok tetett nézsai vegyes kar tagjai 
Egyrészt soha ennyi új cső- szereplését elemző írások- Szarka Lajosné vezetésével 
port nem mutatkozott be, ban keveset szólunk a kar- szívből, jó kedvvel énekeltek, 
mint az idén. Ez bizonyos mesterek szerepléséről. Em- Különösen tetszett a palóc 
mértékig a találkozók kisu- bér Csaba szuggesztiv dirigá- népdalokból összeállított pro- 
gárzó hatásával függ össze, lása, a csoporttal való együtt- dukció. Először vett részt a 
A -találkozó egészséges ereje élése mindenképp elismerést találkozón a szécsényfelfalui 
is érződik abban, hogy a ríagy- érdemel. A Madáoh-emlék- munkáskórus, amelyet Homoki 
'községtől pár kilométerre, plakettel kitüntetett salgótar- Lajos dirigált. Csak tisztelet 
Nógrádsipeken, Szécsényfel- jani bányászkórus ezen az és elismerés illeti meg azokat 
faluban az utóbbi években az estén egy gondolattal gyen- a 60—70 éves embereket, akik 
emberek azért jönnek össze, gébb teljesítményt nyújtott deres fejjel így és ennyire sze- 
hogy énekeljenek. Az idén mint azt Virág László kórus- rétik a kórusmuzsikát, 
először megyénk határain túl sátó] hosszú éveken át meg- A találkozó végén Antal Jó
tevékenykedő országos hírű szoktunk. A nógrádsipeki le- zsef, a balassagyarmati járási 
csoport is fellépett a találko- ánykar szereplésén érződött, művelődési osztály vezetője át” 
zón. Komoly zenei élményt hogy nemrégen alakulták, adta a csoport vezetőinek az 
jelentett az Eötvös Lőránd Zongorakísérettel (ahol ezt emléklapot.
Tudományegyetem 84 tagú a mű megköveteli) színeseb- ‘ Szenográdi Ferenc
Bartók Béla kórusának élő
adása, amelyet Baross Gábor, 1 - * ‘ —————— ——
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