
Megvalósul a párt nemzetiségi politikája

 ̂ felvonuló vendégek között köszönthettük a szlovákiai Sahy (Ipolyság) gimnáziumának tanulóit

amelyek az em ber számára egyre magasabb 
szintű feltételeket teremtenek.

— Az országos konferenciákat megelőző 
megyei tanácskozásunk bizonyította, hogy a 
megyében az országos helyzetnek megrelo- 
lően eredményesen fejlődik az itt élő nem 
zetiségi lakosság élete. Községeink élete, 
politikai, gazdasági, kulturális és szociális e l
látottsága a tervekben foglaltaknak megfele
lően fejlődik. Korszerűsödő útjaink, intézmé
nyeink, a munkakörülmények szakadatlan 
változása, mind újabb és újabb példája szo
cialista célkitűzéseink megvalósulásának. Ki
em elt feladatnak kezeltük, ma és a jövőben 
is annak tartjuk , hogy az itt élő nemzetiségi 
lakosság ne érezzen megkülönböztetést, hogy 
élete a megye egészével együtt eredm énye
sen fejlődjék. Meggyőződésem, hogy a mai 
ünnepi alkalom elveink megvalósításának is 
konkrét bizonyítéka.

Az ünnepi szónok ezután az előttünk álló 
feladatokról szólt, m ajd beszéde befejező ré
szében a következőket mondotta:

— Az alap a proletár internacionalizmus, 
az a közös elv, amelyen összefogva a népek, 
nemzetek és nemzetiségek együttes tevékeny
ségét végezhetjük, m ert ezt és eképpen kell 
végezni . . .  Ma a szocializmust építő Magyar- 
országon kedvezően és feszültség nélkül vé
gezzük a párt nemzetiségi politikájának vég
rehajtását. Ezt és így kell a  továbbiakban is 
együttesen végrehajtanunk úgy, hogy a kü
lönböző nemzetiségek egyre inkább betöltsék 
a korántsem  könnyű — a népeket összekötő 
— hídszerepet, amelyen szépül, gazdagodik 
életünk.

Köszöntötte a nemzetiségi találkozót Such 
János, a Magyarországi Szlovákok Demok
ratikus Szövetségének fő titkára és Réger A n
tal, a Magyarországi Német Dolgozók Szö
vetségének főtitkára.

A nemzetiségi nagygyűlés után kerü lt sor 
a  művészeti csoportok bem utatkozására. Nagy 
sikert ara to tt a nógrádi menyecskekórus, a 
szécsényi tánccsoport, a kesztölci nemzetisé
gi együttes, az erdőkürti Röpülj páva kör, 82 
ipolysági szlovák gimnázium tánccsoportja, a 
nézsai ÁFÉSZ kórusa, a rétsági művelődési 
központ tánccsoportja, a sárisápi fúvószene
kar, a szendehelyi tánccsoport, a terényi kó
rus, a rétsági ÁFÉSZ tánccsoportja, a legén- 
di kórus, a nógrádmegyeri tánccsoport és a 
bánki együttes.

A VIII. nemzetiségi találkozó utcabállal ért 
véget.

Szöveg: Somogyvárl I.ászlő 
Fotók: Kulcsár József

Megérdemelten aratott sikert a nógrádmegyeri vasipari tér- 
meiuüúireike»ei együttese.
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A szlovák nemzetiségieket képviselte a bánki népiegyüttes. Osztatlan sikert aratott 
Lakodalmas című táncuk.

„Köszöntjük a nemzetiségi nap résztve
vőit”, hirdették  a hatalm as transzparensek 
vasárnap Nógrád községben, a falu bejára tá
nál. Ezen a napon im m ár nyolcadszor ren
dezték meg a megyei nemzetiségi találkozót 
a  községben. A népviseletbe öltözött asszo
nyok, lányok és férfiak gyülekeztek a sport
pályán. Magyarok, szlovákok, németek, ci
gányok képviseltették m agukat a nem zetisé
gi találkozón.

A sportpályán felállított tribünön három 
nyelven köszöntötték a nemzetiségi napot, 
amelyet a béke, barátság és a  szolidaritás 
jegyében rendeztek meg. Igazi karnevál 
volt ez a találkozó. Eljöttek a vendégek a 
csehszlovákiai Ipolyságról, a Komárom me
gyei Sárisápról, Nógrád, Legénd, Szécsény, 
Erdőkürt, Nógrádmegyer, Nézsa, Kesztölc, 
Rétság, Szendehely, Terény és Bánk nemze
tiségi községeiből.

A délutáni program  a művészeti csopor
tok felvonuíásávál kezdődött. Ezután nem 
zetiségi nagygyűlésre került sor, ahol Srám 
András, a Hazafias Népfront rétsági járási 
bizottságának titkára  köszöntötte az egybe
gyűlteket, m ajd dr. Horváth István, a Nóg
rád megjfei Tanács elnökhelyettese mon
dott beszédet. Dr. Horváth István ünnepi be
széde elején m élta tta a  nyolcadik nógrádi 
nemzetiségi találkozó jelentőségét. Beszélt 
arról, hogy a nemzetiségi találkozóknak Nóg
rád  megyében m ár régi hagyom ánya van. Ez 
alkalom mal Nógrád községben nyolcadszor 
kerül sor e megyei nemzetiségi találkozó 
megrendezésére.

— Külön öröm és megtiszteltetés* szá
m unkra, hogy az ország más részéről és a 
baráti szocialista Csehszlovákiából is érkez
tek hozzánk együttesek és velünk együtt 
örülnek, m utatják  be m űsorukat a megye 
különböző részéből érkezett csoportokkal 
együtt — m ondotta, m ajd igy folytatta:

— Az elm últ évben rendeztük meg nem 
zetiségeink konferenciáit. A konferenciák be
számolói, a felszólalások, a meghozott hatá
rozatok azt tanúsítják, hogy a szocialista Ma
gyarországon élő m agyar és nem magyar 
anyanyelvű lakosság együttesen a szocialista 
hazafiság, az internacionalizm us elve alapján 
végzi — végezheti — országépítő, -szépítő 
m unkáját.

A továbbiakban dr. Horváth István, a m e
gye fejlődéséről szólt, hangsúlyozta, hogy a 
nemzetiségi községek a megye gyarapodásá
val együtt haladnak, fejlődnek. Olyan kere
teket terem tettünk — m int m ondotta —.

Bearatósi koszorút és hímzett párnát adtak át a terényiek 
az ünnepség elnökségének.

A legváltozatosabb népviseletekkel találkozhattak az érdek
lődök.

Az idősebb korosztály is elé
gedett volt a műsorral.

A nógrádi menyecskekórus egy 
tagja.

Eddig még minden évben részt vett a nemzetiségi találko
zón a szécsényi művelődési központ tánccsoportja, öze János 
és Miklósik Márta régi tagja a csoportnak.

A rétsági járásban 10 szlovák és két német nemzetiségi
község van. A német nemzetiségieket a szendehelyi lányok
képviselték. *


