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itrsndolnék Bskisogifarstiateii
A balassagyarm ati fürdő 

medencéjének vizével kap
csolatban akarok szót emel
ni. A minap, m iután a 
belépőjegyet megváltottam, 
azonnal szemembe tű n t a 
medence sötétzöld vize, és 
csodálkozva vettem  tudo
m ásul: hogy a jó idő el
lenére is csak néihányan 
úszkálnak a teli m eden
cében. Am int a  medence 
széléhez léptem  m indjárt 
értettem  m iért e furcsa 
jelenség. Nemcsak a víz 
kellemetlen színe és sza
ga, hanem  a benne süt
kérező cslbor bogarak is 
segítettek ebben. Nem fü r
dőm — gondoltam. De ak- 
cor m iért jöttem  a strand
's?  Aztán úgy döntöttem, 
rogy veszek egy jó hideg 
zuhanyt és u tána napozok, 
íz  így is történt.

Eltelt pár nap, ismét el
mentem a strandra. Biz
tos voltam abban, hogy 
azóta m ár a vizet lecserél
ték és most igazán ked
vemre lesz minden. Ismét 
megváltottam a belépője
gyem, s boldogan tapasz
taltam . hogy remek víz 
van a medencében. Jól is 
éreztem magam mindaddig, 
amíg az uzsonnámat elő 
nem vettem. Ekkor ugyan- 
,s hívatlan vendégek, „le
gyek” vettek körül, ugyan
is az uzsonna illata kel
lemesebbnek bizonyult ne

kik m in t a közelben levő 
szeméttároló edény. Ezen 
nem  is csodálkoztam, hi-

Utközben, hazafelé azon 
töprengtem, hogyan lehet 
az, hogy ilyen szép, külső

szen azok csak háromnapos ségekben gazdag strandot
m aradékokat (dinnyehéj és 
egyebek) tartalm aztak.

Ilyen körülmények kö
zött összecsomagoltam 
uzsonnámat és jobbnak 
tarto ttam  csendben távoz
ni.

az illetékesek nem kezel
nek úgy, hogy azt a város, 
a közeli falvak, és a kül
földi vendégek is kellem e
sen. jó érzéssel látogat
hatnák.

F. L.
Balassagyarmat

kaphatunk igazi diószenet?
Közismert a vásárlók 

előtt a nógrádi szén gyen
ge szilárdsága. Ha ez a 
gyenge szilárdságú dió- 
szén tartós időn át napot 
és vizet kap. porozódni 
kezd. Az üzemi rostálás
tól a tüzép telepre való 
érkezésig a külhatások 
megviselik, bizonyos szá
zalékban por és rizsa nagy
ságúvá alakul át. Növeli 
a porképződést továbbá 
hogy 4—5-szöri átrakás 
k e ll,'m íg  a szén a pincé
be kerül. Legnagyobb 
mennyiség azonban a rosz-

így kerülnek a  vásárlók
hoz, Nem ism erjük tüzép 
telepeink fejlesztési ter
vét, s ezért szabad legyen 
olyan javaslattal élni, hogy 
betonból, vagy vaslem ez
ből készült zsilipes tar
tály, szénosztályozó rend
szerű, sok porosodástól 
mentené meg a diószén 
igazi értékét. El lehetne 
kerülni a nagyobb tüzén 
telepeken, hogy a döm
perek, vontatók, villás és 
lapátos gépek ne a föld 
felgyalulásával együtt rak
ják  meg a szenes kocsi

szul kirakott, műszakilag ]<a t. E lkerülhető volna a
korszerűtlen tüzéptelepe- 
ken megy veszendőbe. Jól 
ism ert, hogy tüzéptelepe- 
ink tárolási problém ákkal 
küzdenek, sokszor kénye
sebb anyagok is megfelelő 
tárolási hely hiányában 
veszítenek értékükből, s

A Saulokhoz
Nap m int nap láthatjuk , vecskéjével érin tette azt.

szén gépekkel való szoká
sos gyúrása.

Háztartási szeneink mi
nősége és tartósítása érde
kében vezessenek be ész
szerűbb és célravezetőbb 
kiszolgálást a növekvő, de 
ioeos igényeknek megfele
lően.

Tóth Gyula
Salgótarján

QhpJt&íi
i z e m m e l

Július 31-én, este a Lit- 
kéig közlekedő autóbuszon 
utaztam. Egyszercsak az 
alábbi szóváltásra lettem  
figyelmes:

— Még nem  kaptam  meg 
a jegyet!

— Tudom  — mondta a 
kalauz — m indjárt jövök. 
S azzal az ajtóhoz ment. 
Megállt és elindult az autó
busz többször, leszálltak  
és felszálltak utasok, de 
a m i kalauzunk csak nem  
jö tt vissza jegyet adni, 
pedig annak árát a je l
szálló már kifizette. L ü 
kéig utazott, 10.80 forint 
addig az út.

Karancslapujtő után egy 
hölgy szólt a kalauzhoz, 
hogy szeretne leszállni a 
legközelebbi megállónál 
mire a kalauz azt vála
szolta: csengesse le magá
nak.

— Én nem  fogok maga 
helyett csengetni, ezt már 
egyszer megbeszéltük.

— A kkor tovább visszük! 
— hangzott a kalauz vá
lasza.

Ugyanez a kalauz Ka- 
rancskesziben egyik Má- 
vautos kollégáját szidta le, 
amiért a pótkocsiról előre 
szállt. Itt azonban már 
durva szóváltás is történt.

Arra gondoltam, hogy jó 
volna, ha a bácsinak be
cézett kalauz helyett már 
más dolgozó járna ezen a 
vonalon. Úgy hallottam az 
utasoktól, hogy már több 
„viteldíj ügye” volt. Az 
utasok nevében kérem az 
AKÖ V illetékeseit, vizsgál
ják meg e dolgozójuk m a
gatartását és adjanak ré
szére megfelelőbb beosz
tást, m ert m inősíthetetlen  
magatartása m ellett még a 
népgazdaságot is megkáro
sítja. A z ilyen kalauznál 
bizony százszorta többet 
ér egy becsületpersely!

— ál —
hogy édesanyák óvodás, 
vagy még apróbb gyerme

Meghűlt volna bennem a 
vér. ha egy hirtelen fékezés

keikkel utaznak buszon, következtében a gyermek 
gépkocsin. Ezt az élet hoz- neki esik az üvegnek, 
:a  magával, de hogy ml- az össze vissza töri őt. Ez 
lyen form án találkozunk csak egyetlen kiragadott

példa a  sok közül.
K érjük a szülőket, na

gyon vigyázzanak utazásuk 
során, m ert egy esetleges

vele. az nem közömbös egy 
szülő szám ára sem. A mai 
nap a postára igyekeztem, 
és a rra  lettem  figyelmes, 
hogy egy édesanya 3 éves szerencsétlenség alkalmá- 
kislányával az ablaknál val m ár nem elég felvetni 
ült, miközben a kislány az a szülő gondatlanságát.

SZER K ESZTŐ I Ü ZEN ETEK
Béke és békétlenség más községbe, így a külön- 

jeligére” : Beküldött írását élési d íjra  nem jogosult, 
sajnos nem közölhetjük, * .
ugyanis nem szolgálja azt 
a célt, am elyet Ön szeret
ne vele elérni.

H orváth János, Nagylóc:

Sz. István Balassagyar
mata Ha a vállalat a Mun
ka Törvénykönyve 29. §.
(1 ) bekezdése e, pontja

ablaküveghez dőlve nyel- Takács Lajosné

Barátság, amely nem ismer határokat
A zagyvapálfalvi álló- lanat. és aztán messzire 

más a m inap este kisebb távolodik a vonat. Már 
szabású népünnepély szín- nem  is látni a kanyarból, 
helye volt. Huszonöt cseh- Valami nagyon szép. ha- 
szlovák, a Balaton m ellett tárontúlra is átszökő érzés 
nyaraló pionyír szakította azonban örökre megmarad 
meg hazafelé ú tjá t egy bennük. Egyesével kettesé- 
napra, a helybeli Zrínyi vei ta rtanak  hazafelé a | 
Ilona úttörőcsapat kíván- fiúk. s a lányok. Legtöbb- 
sagara. Az állomáson nem- ie máris borítékot vásárol, 
csak a  vendéglátó pajtások levelet írni a kiválasztott 
ölelik a csehszlovák testvé- barátnak, barátnőnek. Oláh 
reket, a szülők is puszit le- Eszter szeme könnyes. Hó- 
helnek a napbarníto tt ar- napok m últával láthatja 
cocskákra. Aztán hevesen csak a kedves barátnőt 
osztozkodnak a  vendéglá- Andrea Markovát, 
tásban. Egy csehszlovák 
pajtást három  négy m a
gyar is hívná az otthoná
ba A vendégek örülnek a “^ ^ t e t ő i e  a 
meleg fogadtatásnak. a 
szenvedélyes szeretetnek.
Barátságuk néhány héttel 
ezelőtti m últra  tekint visz- 
sza. Akkor a  zagyvapálfal
vi úttörő gyerekek üdültek 
a Besztercebánya melletti

Rülönélési d íjra  az jogo- alapján nyugdíjaztatás el
sült, akit népgazdasági ér- mén mond fel a dolgozó- 
'■'kbő! más helységbe he- nak, ugyanúgy köteles a 

i./eztek át és ott lakást felmondási időre járó bért 
nem tudtak részére bizto- fizetni és a felmondási idő 
sítanl, s em iatt kénytelen a latt a m unka végzése alól 
családjától külön élni. Önt a dolgozót felmenteni, 
nem helyezték át sehová, m intha más, például át- 
munkahelye változatlan szervezés címén mondott 
m aradt, családja költözött volna fel .

Akik idegenek a faluban
Miért kellett bezárni a nézsai vendéglőt?
A NÉZSAI földműves

szövetkezeti vendéglőt jú 
lius 30-án a Közegészség- 
ügyli-Járványügyi Állomás ügye; van-e, nincs-e ital- 
rendelkezésére bezárták, bolt Nézsán.
Az italbolt egyik helyisé
gét a mellékhelyiségtől el-

utóbbi a kis család m agán
ügye; — az azonban ezer
kétszáznál több ember köz-

A FALU NÉPE számá-
választó fal a használat ra , a film vetítéseket le- 
m iatt embermagasságig át- szamltva a vendéglő 
nedvesedett. elviselhetetlen nyújtott eddig egyedül szo-
bűzt árasztott.

Az olvasó joggal kérdi,

rakozási lehetőséget. Most 
ez megszűnt. Beszélnek a r
ról, hogy az élelmiszer vé

nem lehetett volna e való- gyesboltba az eddiginél 
ban tűrhetetlen állapotot több palacksört, palack
megszűntetni? Lehetett bort ju tta tnak  majd a la -
volna, s még lehetne m a kosság kárpótlására, Tud- 
is, h a . .. Ám, m enjünk szép mindkettőből erősen

korlátozott a rendelkezésre 
a rétsági álló mennyiség; a palacko-

sorjában.
Április 2 2 -én 

járási tanács vb-titkára. a 
községi tanács vb-elnöke. 
az FJK igazgatója és a

zott drágább is a folyó 
bornál. P.-ék — enyhén 
szólva — m egingathatat-

körzeti fmsz ügyvezetője lansága m iatt fizetnek ez- 
helyszíni szemlét ta rto tt az tán többet az ita lért a né- 
italboltban. Noha egyikük zsaiak; e m iatt lesz még 
sem műszaki ember, tech- kevesebb sör a községben, 
nikailag eléggé kielégítő Az íro tt törvényekhez ál
megoldást javasoltak, kalmazkodott a két tanács
Ugyanakkor leszögezték: a igazgatási osztálya; alkal- 
m unka elvégzésére van mazkodott a földművesszö- 
pénze a földművesszövet- vetkezet. Semmi okunk 
kezeinek, az ingatlan meg- sincs feltételezni, hogy a 
vételére azonban nincs. A törvénytisztelet e megnyil- 
járásiak elmentek, a köz- vánulása nem tetszést vál- 
ségiek pedig m ár m ásnap to tt volna ki P.-ékből. De 
felkeresték P. Antalnét. aki vannak íratlan törvények
férjével együtt tulajdonosa 
a kocsmaépületnek.

„M int házastárs nem en
gedélyezem, és nem adom

S aki akarja, m egtalál
ja  közöttük azt, amely m in
den becsületes em bert ál
dozatvállalásra kötelez a

beleegyezésemet ahhoz, ^ ? 5 Í
hogy az fmsz által hasz
nált, két helyiségből álló 
italboltot á ta lak ítsák .. — 
adta írásba két tanú előtt 
P.-né április 23-án.

igaz ugyan, hogy P. Antal 
m ár koros ember, aki szí
vesebben élvezné házá
ban a teljes csendet, — de 
vajon a bérleti szerződés 
megkötésekor nem gondolt 

Az ügyben m ind a já rá - arra. hogy az italbolt szük- 
si. m ind a megyei tanács cégszerűen lárm ás’ Nem 
vb igazgatási osztálya te- Jut eszébe, mennyi fölösle
hetetlennek bizonyult. Az §es bosszúságot okoz azok- 
épület a P .-házaspár sze- nak> akik m iatta  nem ju t-  
mélyi tulajdona; durva nak könnyű borhoz, hab
törvénysértés le tt volna, ha zó sörhöz, szíverősítőhöz, 
az osztályok bármelyike Pálinkához saját falujuk

ban? Nem fontolgatták-e 
még P.-ék, hogy hajthata t- 
lanságuk hány em bert 
foszt meg az esti m unka 
után oly jóleső poharazás- 

Eddig a tanácsi és föld- tói, beszélgetéstől?
NÉZSÁT békeszerető,

. . .  , , . , , megbocsátani kész embe-szelese eredm enytelennek , , k i -, Uev Vl41iijk
bizonyult. P.-ék hajthatat- lakJak- u &  véljük, 
lanok. Az ingatlantulajdo- helytelen lenne, ha a P ,

rákényszeríti az fmsz — 
különben érthető és mél
tánylást érdemlő — óha
jának teljesítésére.

művesszövetkezeti vezetők 
m inden fáradozásra, rábe-

nosok — lám  —, megfe
ledkeztek arról, hogy P. 
Antal az italboltban veze
tőként töltött évek után 
ment nyugdíjba; nincsenek 
tekintettel arra, hogy az 
apát a fiú követte az ita l
boltvezetői állásban. Ez

házaspár ezután sem en
gedne a kérő szónak, s el
zárkóznék attól, hogy a 
tatarozás! engedélyt meg
adja. Ha így tenne, idegen
né válna sa ját falujában. 

Szomorú sors ez.
— borváró —

Fényképek, em léktárgyak 
között keresgélnek. Mind
megannyi feledhetetlen 

kezdődő 
kapcsolatnak. Albumba, fa
liújságra rakják  maid. — 
meséli Ivicz Zoltánná .aki 
a  tolmácsi teendőket látta 
el néhány, órában.

Gyermeknek, nevelőnek. 
Laskornerben. Most meg- szülőnek sokat ígérő e ha- 
íogadják: levélben, csere- tárontúli barátság. Ösztön- 
látogatások és táborozások ző ereje lesz a  tanulásra, 
révén tovább mélyítik, szé- inspiráló az úttörő mozga- 
lesítik kapcsolatukat. lom ra. NagVSzerű lehetőség

kedves, szinte megható bú- résére Példa a népek ko- 
csúzástól. Még néhánv Rii- zötti barátságra.

JT  any arcon is, m int a 
* legtöbb falusi óvo

dában, ilyenkor, nyáron, 
az év többi szakihoz vi
szonyítottan duplájára szö
kik a gyereklétszám. A 
dombhátakon. meg a 
cséplőgépeknél dolgozó 
szülők nagy gondja eny
hült ezzel: jó kézben van
nak a 
óvónők

A V A N Y A R C I  Ó V O D Á B A N a közlekedésünk Bércéire, 
egy fél napot vesz igénybe, 
ha a piacra m együnk. Pia-

Szaja fölé piros bajuszt ságához igazodott. Most c* nap is csak egyszer van 
rajzolt az ínycsiklandó le- nyáron reggel héttől este egy héten. Egyszerűen nem  
vés. ő  is „nyári gyerek”, hatig ügyelnek a gyerekek- értem, m iért nem  sze-
de már néhány hét alatt re, de az aratás-cséplés rez be a földm űvesszövet-
„megfogta"’ az óvoda, hízott m iatt később végző szülő kezet többféle gyümölcsöt? 
a kislány. Megszokta a is nyugodt lehet: nem  ke- A ztán a gyerekek nyári 
közösséget is. Bizonyára a rül az utcára gyermeke. A z játéklehetőségeiről beszél: 

gyerekek. Gondos (éíi hónapokban hiányozni óvoda szem élyzete megér- 
vigyáznak rájuk f og neki otthon ez a barát- téssel vállal túlm unkát is. 

fejlődésüket finom, gonddal ságos környezet. Fehér Ez a segítőkészség nem  
összeállított étrend bizto- Sándorné vezetőnő így vé- mondható el a tanácsról.

lekedikf erről: Nem gondoskodik megfele-
— Kétségtelenül nagy se- lő mennyiségű vízről,

gítség a szülőknek nyáron Gondja az óvodának a tá-
a napköziotthon. De a gye- rolás is, m ert nincs sem

sítja, itt a faluszéli, em elke
dőre épült óvodában.

Most éppen ebédidő van. 
A kanalak csörömpölésé
be időnként belécsilingel rek m iatt az lenne jobb, pince, sem padlás, télen
agy-egy gyermekkacaj. A 
hűvös. kövezett előszobái

alvás céljára használt kél 
foglalkoztató terembe 

A z egyik szöszke. kerek
arcú kislány szégyenlősen 
Pillant *el a tányérjáról.

— A szülők nagyon ren
desek, homokozót, pancso
lót készítettek társadalmi 
munkában. De a pancsolót 
nem tud juk használni, mer* 
nincs vízlevezetője. A  rét) 
re, az erdőbe, a futballpw  
lyára járunk a gyerekek) 
kel, hogy könnyebben elvi 
séljék a nyári nagy m ele  
get.

ha egész éven át szakkép- nyáron az iskolában tart- 
zett nevelők készítenék fe l ják a konyhai nyersanya- 

rendezték be nyári ebédlő- őket az iskolára. Most két- got. , í ,
nek, hogy az ételszagra szer annyi gyerekünk van, — De még ezzel nincs 
ne csábuljanak be a legyek m int egyébként az év so- vége panaszainknak —
a tiszta, hűvös, most csak rán. Új dolgozót azonban folytatja az óvónő. — Sze

nem vehetünk fel. pedig retnénk kalória és vitam in hisz a gyerm ekekről víl!
egy dajka nagyon kellene gazdag étrendet összeállttá- gondoskodás mindannyian,
most. ni. Sajnos húst egy héten egyih legszentebb ügye,

A z óvoda nyitvatartása csak egyszer. gyümölcsöt
a dolgozó szülők elfoglalt- pedig ritkán kapunk- 9c.»*’ U. M.

A. felsorolt hiányosságod 
megszüntetése a tanácsnak 
legyen sürgős kötelességí

i


