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W ,,Egy helyi közművelődési intézménya helyi
viszonyokra kell, hogy
építsen!'l

o $j t*b§*k, lnformációs táblákat helyeztek
ki lvezőkövesden. A hét darab szerkezet

piktogramos térképpel,utcajegyzékkel segíti
a turisták eligazodását. A Magyar Térképház
által készített felület az idegenforgalmi
szempontból jelentős cégek hirdetéseit is

Bőcs (EM - BGy) - ,,Sztile-

tésem óta itt élek a családom-

mal, szerencsémre helyben

tartalmazza.

adódott a szakmámbavágó ál-

lástehetőség, vétek lett volna
!;,
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[ac§ bácsi nyugdíjba ment...
Miskolc (EM) - Kiss László - tiszteletbeli hajóskapitány - immár másodszor
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ment nyugdíjba. Először a vasúttóI, amikor

elérte a törvények szerinti

nyugdij korh atárt, aztán a kö
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lie !.
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zelmúltban a tiszai hajőzásból. Persze a folyó - az örök
szerelem - mindvégig az övé
marad... Kiss László Alsózsolcán szü],etett 1931-ben. Az
elemi isko}át szülőfalujában
végezte, majtt Miskolcon, a

csak azért elszalasztani,

az apám a polgármester Bő-

osztotta meg velem a
csön"
',,titkot"- Lippai Kornélia.

Nellike - mert leginkább
ísy szólítják a koliégái is - tavasz őta a bőcsi fala}rázvezetője. Az egri főiskolán vehette át a múvelődésszervezői
diplomáját. Miután ez év januárjában távozott elódje, így
az önkormányzat páIyázatot
írt ki, amelyre nógyen startoltak. A képviselő-testüIet egyhangúan mellette voksolt,

Lévay József Református Gimnáziumban

érettségizett 1951-ben. Orvosi egyetemre ké-

szüIt, de mert édesapjának szikvizüzeme
volt, az ,,egyéb kategóriába" soro].ták, így
nem tanulhatott tovább.

A kohászatban bugakészítő segédmunkás,
majd könyvelő lett. lgl2-tcil a uÁV Miskolci lgazgató ságának á]lományában Felsőzsolcán volt gyakornok. Kétéveskatonaság után

P áIy ázata helyzetelemző ré,
szében azt fejtegette, hogy egy

a Gömöri pályaudvarra helyezik, ahonnan
fótiszti diplomával a zsebében Kazincbarcikára kertil, majd vissza a Tiszaira. Négy
lett, később
év után állomásfónök-helyettes
a forgalomszervezési és ellenőrzési osztáIyon dolgozott 1990-ben bekövetkezett
dijazásáíg.
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helyi közművelődési intézmény a helyi viszonyokra
kell, hogy építsen. A lakosok

száma, az éIetmőd, a kisebbség és a nyugdíjasok aránya,

a demogr,áfiai állapotok eleve meghatátozzák azt, hogy
kikkel kell együttmúködni.

Mindebből kikövetkeztethető
mire mutatkozik reális igény
és ezt kell megtöIteni tartalommal.

Apró lépésekkel
A 30 éves fiatalasszony két
gyermek boldog anyja: a 7
éves Lili most volt elsős, a 4
esztendős Soma kiscsoportos
óvodás. Nellike tisztában van
azza!: aptő lépésekkel érheti
eI nagy céIját, hogy megpezsdítse az itteni éIetet. Ez
nem megy csak múvelt és
múvelődő emberekkel és az
elképzeléseirefogadókész

képviselő-testüIettel. A

hosszú úton megannyi á1lomást jelent a szabadidő kulturált eltöltése, a felnőttképzés, az amatőr múvószeti cso-

Sikeresek a rend
Az eddigi rendezvények ís
jelentősek, így a Kaláka,
gyermekkoncert s utána a
kézmúves-játszóház, a Y|
dám vándorok előadása. Az
intézményvezetők sokat segítenek. Az óvodával jól kooperálnak. Itt volt az anyák-

és gyermeknapi músor, a
ballagás is. Ujabb csoport

nyug-

Tisza: a leg§zentebb folyó...
Nyugdijasként slm ,,uui t.". Üaúpíaiu
építettTiszacsegén, majd megkezdte az üdüIőfalu összefogását. Munkálkodásának köszönhetően napjainkban tavasztóI őszig nyugat-európai vendégek veszik bérbe a házak,aL
Aztánjött a folyó, a Tisza. ErrőI így vallott egyhelyütt ,,Petőfi és Juhász Gyula versein kereszttiLl szerettem meg a Tiszát, a legszentebb magyar folyót, és ezt mutatom be

vendégeinknek is. Oly módon, hogy aki
egyszer a mi hajónk fedélzetére ,Iép, ne
a folyó
csak }ássa, ne csak gyönyörködjön
szépségében,ha-nem tudjon is róla. 1995től miirden idénynyitó alkalmával gyönyörú csegei virágokbó1 készítettkoszorút dobok a foiyó hullámaiba. Tisztelegve ezzel
a Tisza áIdozatai előtt,.."
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Teremtsünk virágo§ .rétet!
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kával virágos rétet vará- áe§;il" rendszeresen ön_
zsolhatunk házunk kör- tözni kell a területet.
Könnyebb ápolni
A vadvirágos fúmagkeMiskolc (EM - SzB) - A

nYékére.

verékbe keverhetünk hagyományos fúmagot is, mert a ftirúen nevelhetünk vadonatúj vek tartóssá és el]enallóvá tevadvirágos mezőt. E gyszerúen szik a vadvirágos növénytárösszeválogatunk mondjuk tíz- sulást és megkötik a talajt.
fóle magot, amelyek keverékét Úgy vá]ogassuk össze a magkiszúrjuk a föIdre, vagy a vakat, hogy az egynyáriak
gyepre. I1yen vadvirágos te- mellett legyenek évelók is. Sok
rület létrehozása és ápolása virág elhinti saját magvaít, és
kert egyes részein vagy aház

elótti tertileten nagyon egysze.
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