
OLVASOK
Hogyan közlekedjünk?

Szói kérnek és gazdát keresnek

Tisztelt Szerkesztőség. Ked
velt lapunk, a NÖGRÁD feb
ruár 16-án „Kirepült a páva” 
címmel arról írt, hogy Né- 
zsán. milyen jó és eredm é
nyes a m enyecskekórus mun
kája stb. Most a rra  kérjük 
Önöket, hogy szíveskedjenek 
az azóta eltelt időben tö rtén 
teknek is helyt adni.

Huszonnégy törzs- és több 
póttaggal m egalakult a  férfi
kar is Nézsán. Az első tájéko
zódó jellegű próbát február 
19-én m egtartottuk. Elfogad
tuk a műsorprogramot, veze
tőséget választottunk, a kar 
vezetésére felkértük Csikós

a nézeai férfikórus tagjai
Tibort, aki egyben az úttörő- 
énekkar vezetője is. Már ezen 
az első összejövetelen sikerült 
olyan régi népdal nyom ára 
akadni, mely nem igen szere
pel az eddigi gyűjtéseinkben. 
Felbátorodva ezen, célul tűz
tük a helyi népdalok további 
gyűjtését s ezek betanulását, 
előadását.

K iderült, hogy van  a köz
ségben öt olyan énekkari tag, 
áld egyben citerán is játszik, 
s akad két furulyás is az idő
sebbek közül. Tervünk, hogy 
ezekkel kiegészítjük az ének
k a ru n k a t

Egy bajon azonban jó len
ne segíteni: nincs a  férfiak 
kórusának gazdája. A me
nyecskéket az ÁFÉSZ patro-' 
Pálja. Kérdésünk és kérésünk 
’s egyben: nem  vállalna-e 
bennünket, szegény férfiakat 
esetleg a • helyi term előszövet
kezet? Köszönetét kell mon
danunk Körösi Im re iskola- 
igazgatónak is, aki első szóra, 
helyet, illetve helyiséget adott 
a próbákhoz.
Molnár József, Fehér Ferenc, 
Bakonyi Ferenc, a férfikórus 

vezetőségének tagjai

Panaszok ép intézkedések

Anyaghiány késleltette 
a javítást

Gyerekeim részére vásárol
tam  egy Corvarsz típusú tás
karádiót. Az örömük nem so
káig  ta rto tt, m ert rádió 9 
hónap m úlva elrom lott. A 
■jótállás jegyében decem ber 
13-án jav ításra  á tad tu k  a 
GELKA pásztói szervizének. 
A fela ján lo tt cserekészüléket 
nem  vettem  át. m ert ragasz
kodtam  a  sa.iát rádióm hoz — 
ír ja  levelében Hídvégi Sán- 
dorné csecsei olvasónk.

A panasz rencfezéséhez a 
sa lgó tarján i GELKA vezető

jétől. Csörsz A ttilától k é r
tünk  segítséget. Tőle tudtuk 
meg, hogy Olvasónk rádiójá
nak  jav ítása elkészült. Hogy 
nem  tud ták  a javítás u tán  
rögtön átadni, abban  az ak 
kum ulátor hiánya játszott 
szerepet. Megjegyezzük, ho°v 
panaszosunknak nem  kellett 
volna ilyen hosszú ideig nél
külöznie a rádiót, ha — m in t 
levelében ír ja  — a  fela ján lo tt 
cserekészüléket a szerviznél 
átveszi- M eg jav íto tták  rádió
ját, kérjük  vegye á t  a pásztói 
szerviznél.

Kártérítés egy elveszett csomagért
Sirkó A ndrás ságűjfalui ol

vasónk a  m últ év októberé
ben egy budapesti rokona cí
m ére csomagot adott fel. A 
cím zett a  küldem ényt nem 
k ap ta  meg. az elveszett Ol
vasónk reklam ációját benyúj
to tta  a  postánál, ahol m egál
lapíto tták . hogy a küldem ény 
válóban nem  érkezett meg a 
címzetthez, ezért közölték ve
le. hogy k árté rítik : a  feladó
vevényt és kárigényét ad ja  le 
a ságú.ifalui postahivatalban. 
Leadta, m aid ezek a bizony
latok továbbjutottak  a  m e
gyei. tehát a  salgótariáni pos
tahivatalhoz. Olvasónk, mivel 
a kárté rítést február 15-ig 
sem kapta meg. szerkesztősé
günkhöz fordult, hogy tisz
ta, zzuk, mi akadályozza, mi 
késlelteti ügye befejezését.

A kivizsgálás során m egál
lapítottuk. hogy a  késedele
m ért csupán Olvasónk hibáz
tatható . Ugyanis, a csomag 
feladóvevényére nem  a  sáe- 
úifalu i lakása cím ét írta , ha
nem  a  Pest megyei Állami 
Gazdaságét, ahonnan a  cso
m agot továbbította. A posta 
ugyanis a  Pe6t megyei címre 
küldte még decem berben a 
kártérítést, ahonnan az a 
..címzett ism eretlen” megjegy
zései visszaérkezett. Érdeklő
désünk nyom án derü lt csak 
ki, hogy Olvasónk lakáscíme 
Ságújfalu. így á posta m ár a 
szükséges intézkedést mep is 
tette, a napokban címére to
vábbítják a kártérítést.

Váróterem — hálóterem!
Épülő, szépülő városunk

ban nem olyan régen kaptuk 
meg az új vasútállom ást, 
így az új váróterm et is. Aki 
reggelente az 5 órás vonattal 
utazik, vágy é jjel a 23 óra 
30 percessel érkezik a vasút
állom ásra. szem tanúja lehet, 
hosy. a váróterm et hálóterem 
nek használják egyesek, de 
hosvan !

H etek óta egy 60 év körüli, 
icfl m egterm ett bácsi a váró
terem  padján, fekszik, alszik. 
Nemcsak egyedüli, m ert van 
am ikor a szomszédos oad is

..elkelt”. Láttam  mám te ltes
kényelemben elnyújtózkodott, 
leittasodott fiatalem ber is. 
aki itt a lud ta ki m ám orát. A 
rendes, tiszta ruhába öltözött 
emberek, akik  a vonatra v á
rakoznak. nem m ernek leülni. 
S mivel a  váróterem  nem há
lóterem  céljára épült. ió. len 
ne, ha a padokat elfoglaló a l
vókat rendre utasítanák, s ez
zel biztosítanák a váróterem  
tulajdonképpeni rendeltetését.

Pál Géza
Salgótarján

Szép élmény 
volt

Mozart: „Színigazgató"
című operáját láttuk, illet
ve hallottuk a m últ héten  
m eghitt közelségből a

nagy bátony-bányavárosi 
művelődési otthonban. N em  
szándékozom erről bírála
tot, kr itiká t írni, hiszen 
ehhez nem  értek, nem  is 
kenyerem . Csupán egysze
rűen indítta tva  érzem  m a
gam, hogy megköszönjem  
mind a magam, m ind  
Nagybátony lakossága, de 
különösen a jelenlevők ne
vében m indazoknak, akik  
lehetővé te tték  és rem élhe
tőleg teszik a jövőben is 
— a Filharmónia által be
indított bérletsorozatokat, 
zenei kulturális eseménye
két. Igen  — meg kell kö
szönnünk, m ert rem ek , 
szórakoztató és egyben 
igazán m űvészi élményben  
volt részűnk, a zene- és 
énekkultúra magasrendü 
szépségét, nemes tisztasá
gát tárták élnék, közvetlen  
egyszerűséggel.

Nem kis dolog ez, és 
nem is térhetünk szó nél
kül napirendre felette. 
Felmérhetetlen kultúrpoli
tikai jelentőséggel bírnak 
az ilyen és ehhez hasonló 
műsorok. Különösen fia ta l
ságunknak, — akik amúgy 
is öm lesztve kapják a ké
tes értékű, erősen üzleti ér
dekekből származó zenét — 
kell ebből sokat merítenie.

Köszönjük tehát még 
egyszer a budapesti m űvé
szeknek a szórakoztatást és 
nem utolsó sorban köszön
jü k  a salgótarjáni szim fo
nikus zenekarnak a m eg
lepően jó teljesítm ényét, 
m egyénk kom olyzenei élete 
érdekében te tt sok-sok fá
radozását.

A z viszont a közönség, a 
hangverseny látogatottsága 
szempontjából egyáltalán 
nem  tett jót. hogy az elő
zetes hirdetésekkel és 
értesítésekkel ellentétben 
rfi-atlanul egy nappa' 
előbbre sorolták a progra
mot.

B. M.

M átraverebély eddig csen*
des kis község volt. Az utób
bi időben nagyon paprikás itt 
a  hangulat a  községet ketté
szelő 21. sz. m űút keresztező
dése m iatt. Ennél a  keresz
teződésnél m ár volt haláleset, 
több személyi sérülés és nem 
utolsó sorban anyagi kár is bő
ven.

A nnak ellenére, hogy a  köz
ségi tanács m indent m egtett a 
„lakott te rü le tté” nyilvánítás 
érdekében, mégis súlyos a

helyzet. A tanács elhelyezett 
egy helységnévtáblát, am ely 
felh ív ta a gépjárm űvezetőket 
a  fokozott óvatosságra. De a 
táb la  sajnos, csak öt napig 
„élt”, mivel az illetékesek 
nem  tarto tták  szabványosnak.

Figyelembe kellene venni, 
hogy nap m int nap az iskolá
sok és óvodások többször á t
haladnak ezen a k ritikus ke
reszteződésen. Ügy gondolom, 
ha az illetékesek anyag- vagy 
pénzhiánnyal küzdenek, s egy 
„gyalogátkelőhely” táb la felál

lítására, továbbá egy „gyalog* 
átkelőhely”-ét jelölő fesiésre 
sem telik erejükből, akkor 
ennek a  költségeit a. községi 
tanács is ki tudná egyenlíte
ni.

Szeretném, ha a fenti prob* 
lémát, tehát a súlyos baleseti 
Veszélyt az illetékesek figye
lem be vennék, és sürgősen 
m egszüntetnék a  yeszély for
rást.

V. P.
M átraverebély

Jogi íogadószobánkból
Az idő m úlásával megyénk távolabbi községeiben is 

m ind inkább ism ertté válik olvasóink körében a  heti pénteki 
jogi fogadónap, m elyen jogtanácsosunk személyes beszélge
tés során az érvényes jogszabályokra alapozva segíti tan á
csaival olvasóinkat problém áik megoldásában.

A m últ pénteki jogi fogadónapon például a salgótarjáni, 
és a közeli községek panaszosain kívül Cserhátszentiván, 
Varsány, sőt Diósjenő és Szendehely községekből is felkeres
ték jogtanácsosunkat, hogy útm utatásával segítse problé
m áik megoldását.

Az érthetően ösztönző nyugdíjpótlékra vonatkozó jog
szabály megjelenése óta megnövekedett az ez irányú kérdé
sekkel hozzánk fordulók száma. Az is érthető, hogy n a
gyon sokan kérnek jogi tá jékoztatást a lakótelek és üdülő
telek, illetve a lakóház- és üdülőtulajdon szerzésére, vala
m int a jogszabályban megszabott m értéket meghaladó ilyen 
tulajdon bejelentésére, és értékesítésére k iadott rendeletek
ről, és az Ingatlanközvetítés új szabályairól. Ezek m ellett 
nem  csökkent a  b irtokháborítás és a  szomszédjog körébe 
tartozó problém ák megoldási m ódja iránti érdeklődés sem.

Bár lapunk az elm últ napokban kezdte közölni ism er
tetéseit az új szövetkezeti törvényről, az ingyenes jogi foga
dónapon három  olvasónknak m ár ezzel kapcsolatos kérdése 
is volt, am elyekre a  megfelelő tájékoztatást m egadtuk.

Ezúton is közöljük olvasóinkkal, hogy a  nagy érdeklő
désre tekintettel /ingyenes jogi fogadónapjainkat továbbra 
is m inden héten pénteken 8—12 óráig, rendszeresen m eg
tartjuk .

dr. J. S.

MÁV-nyugdíjasok búcsúztatása
A Somoskőújfalui vasú tál

lomás kultúrterm ében m unka
társak  és vezetőik búcsúztat
ták  nyugállom ányba vonulá
suk alkalm ából Bodó Ferenc, 
Loska István és Tóth L. J á 
nos pályam unkásokat. Tóth 
L. János pályaőr 31, Loska

István pályam unkás 35 évi 
vasúti szolgálat u tán  vonult 
nyugdíjba.

Az összegyűltek m indhárom  
nyugdíjasnak megköszönték 
m unkájukat, s jó pihenést kí
vántak.

Szűcs Ferenc

Címzett:
a TLIZÉP

Családi házunkat nem 
tud juk  felépíteni, m ert m ár 
egy éve nem  kapunk be
tongerenda közé való BH- 
elemet. K ét m éretben is 
megfelelő lenne. Mégpedig 
60x80, vagy 60x100-as BH- 
elam re lenne szükségünk. 
Egy éve állandóan a TÜ- 
ZÉP-telepeket já rjuk , de a 
szerződésünk ellenére sem 
tudunk hozzájutni. Űj szer
ződést nem  köthetünk, m i
vel ez. újabb 40 ezer forin
to t jelentene, am it term é
szetesen nem  vállalhatunk 
a hiányzó anyagra, m ert 
körülbelül 10 ezer forintot 
tenne ki a BH-elemek ára.

Az egyik telep türelem re 
int, a  m ásik szerin t az egri 
TÜZÉP-től nem  várható  
anyag, a  harm adik helyen 
előzetes szerződést k íván
nak, de az is bizonytalan, 
hogy lesz-e? M ájus végén 
az O TP-nék á t  kellene ad 
ni az épületet, de az em lí
te tt anyag hiánya m ia tt a 
ház a lap jánál állunk. Mi
vel a  határidő  is kö t ben
nünket, valam in t az t is 
szeretnénk, hogy régi v á 
gyunk végre teljesüljön: 
felépüljön a családi ház, — 
kérem  segítsenek!

Kovács Lászlóné 
Piliny, Iskola utca 2.

i

A SZÖVETKEZETI TAGSÁGI IDŐ IGAZOLÁSA
M. Ferenc (Salgótarján) ol

vasónk ktsz-tag volt. Kifogá
solja, hogy ezen időt m unka
könyvébe nem  veze tték be, 
így annak igazoltatása m in 
den esetben 10 forint költségé
be 'kerül.

A m unkakönyv a dolgozó 
m unkaokm ánya, am elybe a 
munkaviszony kezdetét, meg
szűnésének idejét és módját, 
m unkaköri beosztását, m unka
bérét és a  m unkaviszonnyal 
kapcsolatos egyéb 'adatokat, 
vagyis csak olyan adatokat, 
am elyeket a munkajogi szabá
lyok engednek — kell és sza
bad bevezetni.

A munkaviszonyon kívül 
töltött időket, m int pl. a ktsz- 
tagsági, vagy a mezőgazdasági 
termelőszövetkezeti tagsági 
jogviszony alapján  ledolgozott 
időket, m unkakönyvbe beve
zetni nem lehet. Ezeket az 
időket nyugdíj, jubileum i ju 
talom, fizetett szabadság stb.

szem pontjából tagsági könyv
vel, vagy a szövetkezet á ltal 
k iadott és korabeli okm ányok
ra  támaszkodó igazolványok
kal kell igazolni.

Ezt az igazolást a szövetke
zet a  tagja, vagy volt tag ja  
kérésére bárm ikor illetékm en
tesen köteles kiadni. Ugyan
csak illetékm entesen m utatja  
ki szövetkezeti tagsági idejét 
a  Társadalom biztosítási Igaz
gatóság nyugdíjosztálya is 
akkor, ha az nyugdíjévéinek 
m egállapításához szükséges. 
Ha azonbart ez az igazolás a 
jubileum i jutalom  jogosságá
nak igazolásához, vagy m ás 
célra szükséges, a Társadalom- 
biztosítási Igazgatóság jogsze
rűen szám olja fel az illeté
ket.

Volt szövetkezeté azonban a 
céltól függetlenül minden 
esetben ingyen köteles az iga
zolást kiadni.

Dr. J  S.

Válaszol az illetékes:
Félreértés volt
„A NÖGRÄD február 17-|

szám ának 5. oldalán »■Elégj 
té te lt követelek« címmel 
B arakonyi Ferenc MA VJ
mozdonyvezető cikke - je
lent meg. A cikk ta rta lm á t 
jegyzőkönyvileg v izsgáltat
tam  ki, m elynek során rög
z íte ttük  a Nemzeti É tterem  
dolgozóinak véleményét!
Ezek a vélem ények azonban 
nem  azonosak a cikkben ál- 
lítottakkal. A kivizsgálás 
során m egbeszélést fo ly ta t
tunk  a cikket író Barako
nyi Ferenccel is, tisztázó
dott, hogy a cikk megírásáé 
ban őt sem a rossz szán
dék vezette. A vállalat é rin J  
te tt dolgozói, és B arakonyi 
Ferenc között a felm erült 
problém ák félreértésből
szárm aztak, am elyeket feb
ruár, 26-án vállalatunk  köz
pontjában tisztáztunk.” 
Nógrád megyei Vendéglátó 

Vállalat,
H orváth József igazgató

Újra
egy kiállítás

Balassagyarm aton, a M ik
száth Kálm án Művelődési 
Központ rendezésében kiál
lítás nyílt a H orváth Endre 
G alériában. A tárla ton  Pé
ter Zsuzsa és Tóth Béla 
szobrászművészek m u ta t
koznak be alkotásaikkal, 
am elyeknek eddig is igen 

sok szemlélője voll

Kulcsár József felvétele


