MÁRCIUS
Emlékezzetek meg ebben az idő
szakban is lakóhelyetek felszabadu
lásának évfordulójáról, a szabadság
napjáról. Szervezzétek meg a tettek,
a sport és a család napját.
— Nagyon sok asszony és lány
fáradozik értetek. 8-án, a nemzet
közi nőnapon köszöntsétek őket,
nyújtsatok át egy csokor erdei hó
virágot vagy ibolyát.
— Március 1—15. között kell be
küldeni Zánkára a Gyermekalkotá
sok Galériájába a képzőművészeti,
iparművészeti, népművészeti és fotó
pálya műveket.
— Ugyancsak március 1—15. kö
zött kell postára adni a fotópá
lyázatra szánt alkotásaitokat.
— A március 15-ről szóló meg
emlékezésetek legyen más, mint a
tavalyi vagy azelőtti. Elmehettek az
1848-as emlékmű vagy emlékhely
elé. Rendezhetitek az őrsi összejö
vetelt a múzeumban vagy a könyv
tárban.
— Március 21-ét, a Tanácsköztár
saság, valamint a KISZ megalakulá
sának évfordulóját úgy ünnepelhe
titek élményszerűen, ha KISZ-es ba
rátaitokkal együtt akadályversenyt
vagy klubdélutánt rendeztek. Ha az
idő engedi, akkor a szabadban.
— Ebben az időszakban tehettek
eleget a debreceni úttörőparlament
felhívásának és megszervezhetitek a
három nemzedék napját, napjait.
Köszöntsétek a pártkongresszust és
a felszabadulás 35. évfordulóját út
törőtettekkel, nagyszerű programok
kal.
— E hónap a faültetés időszaka.
— Az úttörő-mezőgazdászok háziversenyéftegkésőbb március 25-ig
rendezi meg a csapat.
— Fiúk, a hagyományos Pajtás
labdarúgó kupáért az idén is lehet
versenyezni. Lapunkban olvashatjá
tok majd a felhívást. Már most
kezdjetek hozzá a csapat verbuválá
sához.
— A tudományos-technikai úttörő
szemle országos döntőjére március
30-ig lehet benevezni.

Az idei úttörőév elkövetkező hónapjai ugyancsak változatos mun
kát tartogatnak számotokra. A tavasz a felpezsdülés időszaka. A
forradalmi ifjúsági napok a három nemzedék napja rendezvé
nyei, a szemlék, a versenyek, a vetélkedők, a kirándulások, a tú
rák és az akadályversenyek teszik igazán érdekessé ezeket a he
teket. Hozzá tartozik a nagy nyári vakációra való felkészülés is . . .
Szóval: mindez azt jelenti, hogy senki sem unatkozik majd, min
denki megtalálhatja a kedvére való munkát.
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- Április 4-e, hazánk felszabadu
lásának 35. évfordulója. Őrsi közös
ségben köszöntsétek fel azokat a
szülőket, patronálókat és más is
merős felnőtteket, akik jó munká
jukért kitüntetésben, jutalomban ré
szesültek, akik együtt ünnepelnek
veletek a három nemzedék napján.
- A tavaszi szünet most csupán
nyúlfarknyi, de azért néhány ötletes
program igazán feledhetetlenné te 
heti napjait.
- Az orosz nyelv barátai vetélke
dőjének országos döntőjét április
8-12. között rendezik Csillebércen.
Ugyanezen időpontban kerül sor
Szegeden az úttörő-technikusok or
szágos versenyére.
- Ebben az időszakban zajlik az
éneklő ifjúság kórusszemle második
fordulója: a megyei, fővárosi díszhangversenyek.
- József Attila születésének 75.
évfordulója április 11-én van. E nap
egyben a költészet napja. József At
tila csapatok, rajok, tegyétek igazán
emlékezetessé
névadótok napját.
Természetesen ez az ünnep nemcsak
az övék, hanem minden úttörőé.
- Április 12. Az űrhajózás napja.
(Figyelemmel kíséritek lapunkban a
„Csillebérci Delta” című sorozatun
kat?)
- Az úttörő-mezőgazdászok já rá
si, városi, kerületi szemléje: április
5-15.
- A nemzetiségi úttörőfesztivált
Békéscsabán rendezik meg.
- Meddig jutottatok el a művé
szetek vándorútján? A kiválasztott
tíz feladat közül eddig hányat si
került megvalósítanotok?
- Április 22.: Vlagyimir lljics Le
nin születésének 110. évfordulója.
Hangozzék el ünnepi műsor az is
kolarádióban.
- Az ifjúság nemzetközi szolida
ritásának napja. A könyvtárban levő
újságokban kereshettek a világ if
júságának harcáról szóló cikkeket.

— Május 1. A nemzetközi mun
kásmozgalom ünnepe. Jó volna, ha
egész nap együtt lehetnétek szüléi
tekkel vagy őrsötökkel. Délelőtt
menjetek el a felvonulásra, délután
pedig túrázzatok a szabadban.
— A hónap első vasárnapján az
édesanyákat ünnepeljük. Köszönté
sük előtti napokban nagyon őszintén
beszélgessetek arról, hogy egész
évben milyen tettekkel segítettétek

— A hónap első hetében lesz a
pedagógusnap.

édesanyátok fáradságos munkáját.

— Május 8-a nemzetközi vöröske
reszt napja. Frissítsétek fel elsőse
gélynyújtási ismereteiteket.
— Á fasizmus felett aratott győ
zelem 35. évfordulóját május 9-én
ünnepeljük.
— Most már sor kerülhet a Hajrá
őrsök!
olimpiai
tömegsportakció
újabb fordulójára: 1. tavaszi túra
(őrsi keretekben), 2. verseny a raj
őrsei között.
— Ha azt akarjátok, hogy igazán
érdekes és jó legyen az úttörőnya
ratok, már most adjatok ötleteket
csapatotok, a nyári napközi és a
tábor tervéhez.
— A hónap utolsó vasárnapja a
nemzetközi
gyermeknap.
Vegyen
részt mindegyikőtök az avatás és a
játékprogram előkészítésében.
— Az őrs, a raj, a csapat az
egész évi úttörőmunkát értékeli. (Az
értékelés alapja: az úttörőélet tör
vénye, az előző csapatparlam ent
határozata, a közösség döntése az
1979—80-as úttcrőévi programról. Az
Úttörőzsebkönyv 99-iк oldalára ír
játok be egész évi munkátok érté
kelését.) Az értékelő csapatösszejö
vetelen válasszátok meg a csapat
és a raj tisztségviselőit, azokat, akik
a nyári képzési táborokba mennek.

— Június 2.: szövetségünk szüle
tésének 34-ik évfordulója (Erről az
évfordulóról egy héttel előbb, a
gyermeknapon emlékezzünk meg.)
— Az úttörő-mezőgazdászok me
gyei versenye: június 1—10. ö t nap
pal később kerül sor az országos
döntőre.
— Társadalomkutató és a termé
szetkutató úttörők országos vetélke
dője Csillebércen.
— Nyolcadikosok!
Adjátok
át
zászlótokat, raj- és őrsi krónikáto
kat a nemrégen felavatott úttörők
nek.
— Ezekben a hetekben rendezi
mindegyik csapat az ifitoborzót
Nyolcadikat végzett úttörők, jelent
kezzetek ifivezetőnek!
— A tanév befejezésével jöjjetek
össze — őrsi vagy rajösszejövetelen
— és beszéljétek meg a nagy vaká
ció programját. Ekkorra már ismeri
tek a csapat terveit (táborozás, or
szágjárás stb.), őrsötök, rajotok mi
kor, és hol jön össze? Ki milyen
egyéni feladatot kap nyárra. Te is
készíts egyéni tervet!

