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Juhász Csaba: NŐNAPI ÜDVÖZLET
Csak pár betű, szavakká összerakva,
kis mondatok, egy röpke pillanatra,
Bár túl kevés... ami kimondhatatlan,
nem fér el tengernyi gondolatban...

Pillantás, perzselő, mindent látó,
érintés, gyógyító, megbocsátó,
Valóság formákba öltött bája,
a létezés végtelen körforgása…

Nagy küzdő a szív, s nem tud hazudni,
bármikor oly könnyű észrevenni,
Nélkülük e szusszanásnyi élet,
nem több mint pusztában bolygó lélek...

Mennyi szív, megannyi vágy és érzés,
lágy mosoly, fel nem tett éhes kérdés,
Mozdulat, gesztusok, illat, álom,
jól tudom, mindezt Kiknél találom…

Hiányban tűnik fel mennyit érnek,
vitákban tékozolt veszteségek,
Könnyfolyam gördülő igazgyöngye,
hibáink gyakran ott gyűlnek össze...

Lüktetés köröttem lány és asszony,
megállok, ajkamról nyílik csokrom,
Csak pár betű, szavakká összerakva,
és köszönet, nem csak erre a napra...!

Nagyon boldog nőnapot kívánok!

NYÉKLÁDHÁZI HÍREK

2. oldal

„A nők tudnak látni anélkül, hogy odanéznének.”
Jókai Mór
Tisztelt Hölgyeink!
Életünk boldogsága parányi töredékekből áll össze. Egy mosolyból,
egy lopott csókból, egy baráti ölelésből vagy egy szívből jövő
jókívánságból. Most, nőnap közeledtével megállunk egy pillanatra
Önök előtt, és megpróbáljuk elmondani, hogy miért is olyan fontos és
szép ez a nap.
Mi a nő nekünk féraknak?
Bátran elmondható, hogy az egész világ maga. Az anya önfeláldozása, az éteri szépség, a megbocsátás, a semmivel sem pótolható.
Majd a kedvesség és társunk, aki az élet viharában is velünk van szüntelen. Az otthonunk melege és közben az örök elérhetetlen, és kiismerhetetlen vágyunk.
Boldogságunk parányi töredékeit egy másik ember biztosítja számunkra, akinek ugyanazt jelenti az élet, a szeretet, a gondoskodás,
mégis valami egészen mást alkot belőle, mint mi, férak. Ezzel teszik
teljessé anyaként, feleségként, munkatársként, barátként, és még ki
tudja, hányféle módon a nők a világot. Mindez ő egyszemélyben
lelkünk másik fele, aki értünk létezik és mi őérte.
Március 8. fontos és szép nap, hiszen
emlékeztet, elgondolkodtat, és alkalmat ad
arra, hogy szívből jövő köszönetet mondjunk Önöknek a mindennapokban megélt
törődésért, szeretetért, amit értünk ma és
mindennap megtesznek.
Tisztelettel,
Tóth Balázs
polgármester

65 ÉV SZERETETBEN,
MEGBECSÜLÉSBEN
A házasság hete apropóján köszöntötte a városunkban élő, legrégebben, 65 éve házasodott párt,
Polgári Jánosnét és Polgári Jánost Tóth Balázs polgármester úr.
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Richard Wagner: Szeretettel
Szeretettel hoztam e szép csokrot,
s köszöntőmet mindenkinek mondom.
Nőket köszönt most az egész világ,
hát nyíljon nékik a sok színes virág.
Az életet, szerelmet tőlük kaptuk,
cserébe szívünket az ölükbe rakjuk.
Általuk vagyunk igazán valakik,
tudom most dalom, messzire hallatszik.
Kívánom, legyen minden nő boldog,
s szálljanak el végleg a bús gondok.
Hulljon reájuk jókívánságom e napon,
egész évben – és minden Nőnapon.

Tavaszváró…

Március van, közeledik a
tavasz. A hosszú, hideg, sötét
téli hónapok után ez az évszak
új életet lehel a természetbe.
Ilyenkor virágba borulnak a növények, kizöldellnek az erdők és a mezők.
A vándormadarak ekkor térnek vissza fészkelőhelyeikre. A sötét tél után hosszabbodnak a nappalok, végre
tovább lehetünk kinn a szabadban. Foglalkozhatunk a
természet adta szépségekkel, gondozhatjuk a virágoskertünket, hosszabb sétákat tehetünk egy fárasztó nap
után a friss levegőn, és gyönyörködhetünk a szebbnélszebb virágba borult tájban.
A csillagászati tavasz a tavaszi nap-éj egyenlőségtől
a nyári napfordulóig tart, tehát az északi féltekén megközelítőleg március 21-től június 21-ig. Ez az az időszak,
amikor emelkedik az átlaghőmérséklet, és szeszélyessé válik az időjárás. Ebben az évszakban esik a
legtöbb eső.
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UTCANÉVTÁBLÁK SEGÍTIK
A TÁJÉKOZÓDÁST
Nyékládháza Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2020. szeptember 30.
napján megtartott ülésen, a 67/2020.
(IX.30.) számú határozatában döntött
arról, hogy 250.000 Ft összegű forrást
biztosít az utcanévtáblák beszerzésére.
Az önkormányzat első körben az alábbi utcák
közterületi névtábláinak legyártását rendelte
meg:
- Nagy László utca
- Kossuth Lajos út
- Hegyalja út
- Vörösmarty utca
- Kölcsey Ferenc utca
- József Attila utca
- Iskola utca
- Dózsa György út
- Kós Károly utca
- Vadvirág út
- Juharfa utca
- Muskátli utca
- Boglárka utca
- Zsálya utca
- Orgona utca
- Rózsa utca
- Akácos sétány
- Holdfény utca
- Harmat utca
- Hajnal utca
- Sugár út
- Arany János utca
- Rozmaring utca
Az utcanévtáblák gyártása megtörtént, és
március hónapban kihelyezésre kerülnek az
adott utcákban. Nyékládháza Város Önkormányzata a küldemények pontos célba érése,
a postai kézbesítést akadályozó tényezők
megszüntetése érdekében a közeljövőben is
folyamatosan gondoskodni fog a közterületi
névtáblák kihelyezéséről a településen.
Mint erről már többször beszámoltunk, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban:
Mötv.) 14./A § (5) bekezdése alapján minden
házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak is fel kell tüntetnie a házszámot, ezért
kérjük a Tisztelt Lakosságot, akik ezen kötelezettségüknek nem tettek eleget, szíveskedjenek ingatlanukon a számozást feltüntetni.
Dr. Marcinkó Eszter
aljegyző
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GONDOSKODNAK A KÓBOR ÁLLATOKRÓL
Mint arról korábban már beszámoltunk, Nyékládháza Város
Önkormányzata kiemelt gyelmet fordít az állatvédelmi problémák megoldására. A kóbor állatok befogása tekintetében komoly előrelépés történt az elmúlt hónapban, ugyanis ezen feladatok ellátására kötött megállapodást a Nyékládházi Polgármesteri Hivatal a Borsod Állatvédő Alapítvánnyal.
Nyékládháza város közigazgatási területén befogott kóbor
állatokat az alapítvány rudabányai telephelyén helyezi el, és ellátásukról, állatorvosi felügyeletükről a hatályos állatvédelmi jogszabályok
szerint gondoskodik. Az alapítvány elsődleges célja a segítség ezeknek
a kóbor állatoknak abban, hogy rendezett körülmények között, gazda
felügyelete alatt éljék az életüket. Az alapvető
cél az, hogy ezeket a kóbor állatokat a közterületekről ellenőrzött körülmények közé
helyezze. Az alapítvány célja továbbá az
állatvédelemmel kapcsolatos prevenciós és
tájékoztató jellegű tevékenységek folytatása, a
gyerekek és minden érdeklődő számára a
felelős állattartás alapvető ismereteinek
bemutatásával. Az alapítvány a befogott
állatokat (elsősorban ebeket) chipes azonosítással ellenőrzi, ha a gazda beazonosítható,
visszajuttatja hozzá; gazdátlan állat esetében –
orvosi vizsgálat, kötelező oltások és chippel
való ellátás után – ideiglenes vagy végleges
befogadónál helyezi el; amennyiben lehetséges, a gazdátlan állat ivartalanításáról is
gondoskodik a nem kívánt szaporulat megelőzése érdekében.
Dr. Marcinkó Eszter aljegyző elmondta:
nagyon örül, hogy végre sikerült megnyugtató
módon rendezni ezt az állatvédelmi problémát, de úgy gondolja, a legcélravezetőbb
megoldás a felelős állattartás gyakorlata lenne. Amennyiben a kutyavagy macskatulajdonosok megfelelően ellátnák kedvenceiket, akkor
jóval kevesebb probléma lenne a kóbor állatokkal, hiszen ezek nagy
részét az otthonról megszökött kutyák okozzák. Elmondta továbbá,
hogy a közel egy hónapos együttműködés óta már két eb helyzetét
sikerült megnyugtatóan rendezni, ugyanis a megállapodás azt is
rögzíti, hogy a településről beszállított ebek egyikét sem fogják
elaltatni. A kutyák megtartása biztosított
örökbeadás vagy folyamatos gondozás
útján. A megállapodás rögzíti, hogy a
Borsod Állatvédő Alapítvány munkatársai
heti rendszereséggel végzik a település
bejárását. Speciális esetben, mint például
veszélyhelyzet vagy szabadon járó veszélyes állat, az alapítvány önkéntesei a
Közterület-felügyelet jelzésére 24 órán belül kiszállnak, és gondozásába veszik az
ebet. Abban az esetben, ha a befogadott
ebnek jelentkezik a gazdája, az állatot kiadják a részére, de csak abban az esetben,
ha minden kétséget kizáróan tudja igazolni a tulajdonjogát oltási könyv alapján.
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SZAKMAI EGYEZTETŐ NAP
A MISKOLCI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETNÉL
2021. február 05. napján Nyékládháza Város
Közterület-felügyelete szakmai egyeztetésen vett
részt a Miskolci Önkormányzati Rendészetnél. Az
egyeztetésen szó esett a közterület-felügyeleti
intézkedésekről, helyszíni bírságok, közigazgatási
bírságok alkalmazásáról és az azt követő végrehajtás
menetének ismertetéséről.
Dr. Marcinkó Eszter aljegyző elmondta, hogy a
közterület-felügyelők aktívan fellépnek városunk
nyugalma és védelme érdekében. A szakmai munka még
eredményesebbé tétele miatt vettük fel a kapcsolatot a
Miskolci Önkormányzati Rendészet igazgatójával, Vincze
Csabával, aki személyesen fogadta a közterületfelügyelet munkatársait és a Miskolci Rendészetben
kialakult magasszintű joggyakorlat alkalmazásának
átültetésében nyújtott szakmai segítséget a kollégáknak.
Dr. Marcinkó Eszter aljegyző továbbá elmondta, hogy
a közterület-felügyelet szigorúan fellép az illegális
szemetelők felderítése érdekében. A kihelyezett kamerarendszer kiértékelése után minden esetben a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatti hatósági
eljárást kezdeményeznek az illegális szemetelőkkel
szemben a Polgármesteri Hivatalnál. Nyékládháza
Kossuth Lajos, Pető Sándor és Viola utca útszakaszon
megnövekedett kamionforgalom miatt a település
közterület-felügyelete fokozottan ellenőrzi az áthaladó
kamionforgalmat és vizsgálja a behajtási engedélyeket,
melynek eredményeképpen több mint száz feljelentéssel
éltek eddig az illegális behajtókkal szemben.

A közterület-felügyelet napi feladatai mellett folyamatos segítséget nyújt a koronavírus miatt az idősek
ellátásában. Több hónapon keresztül például minden
nap ebédet és gyógyszert vittek az idős koruknál fogva
veszélyeztetett korosztály számára. Az idősek védelme és
segítése kiemelten fontos a közterület-felügyelet
számára. Az elmúlt időszakban előfordult olyan eset is,
hogy otthonába kísértek egy idős hölgyet, mert
megszédült a boltból hazafelé menet.

Segítséget nyújtottak egy nyékládházi hölgynek, aki
élettársa hirtelen halála miatt magára maradt és
egészségügyi állapota miatt állandó felügyeletre szorult.
A hölgyhöz a családsegítő munkatársával együtt mentőt
hívtak, és közreműködtek a kórházba való biztonságos
beszállításában. A hölgy tartós szociális otthonban
történő elhelyezését Önkormányzatunknak sikerült
azonnal megoldania. Ezen túl segítséget nyújtottak egy
nyékládházi lakos kórházi beszállításában is. Amikor
észlelték, hogy az illető zavartan viselkedik, értesítették a
112-es segélyhívó
vonalat,
majd segítettek a
helyszínre
érkező
mentőknek a beteg beszállításában.
A közterület-felügyelet aktív szerepet vállal az állatvédelem területén is. Folyamatos jelleggel végeznek
helyszíni szemlét az ebtartók körében, és összevetik
annak megállapításait az állatorvosi kamara által működtetett kisállat-nyilvántartó rendszerrel. Abban az esetben, ha olyan ebet észlelnek, amely nincs a nyilvántartásban vagy nincs chippelve és veszettség ellen beoltva,
jelzik a Polgármesteri Hivatalnak, amely minden esetben
felszólítja a kutya tulajdonosát kötelezettségei teljesítésére. Ennek elmaradása esetén állatvédelmi hatósági eljárást indít.

Aktívan részt vesznek a közterület-felügyelők a
veszélyhelyzetben lévő ebek mentési folyamataiban is.
A Borsod Állatvédő Alapítvány munkatársaival együttműködve egy kutyát sikerült biztonságos körülmények
közé szállítani, mert gazdája tartós kórházi kezelése miatt
nem tudta tovább gondozni az ebet.
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MEGÚJUL A CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ RENDSZER
Mint arra sokan emlékeznek, 2010. májusjúnius hónapokban igen heves, nagy csapadékot okozó időszak alakult ki, amely magas
vízállásokkal vonult le a bükki patakokon, vízmosásokban jelentős vízkárokat okozva. A májusi ciklon, a kiterjedt intenzív esőzés végül a
nagyobb vízfolyásokat rekordközeli vagy azt
meghaladó szintre duzzasztotta, amelyek a
csapadék-esemény elmúltával elhúzódó apadásba kezdtek. Ezt követően június elején szokatlan módon egy újabb mediterrán ciklon
érkezett térségünkbe – régebben kb. 10 évente
érkezett egy ilyen ciklon Magyarországra, ekkor
pedig néhány héten belül kettő is. Ennek
csapadékmennyiségét a még apadó vízfolyások már nem tudták befogadni és újabb vízállásrekordot döntve
megáradtak, hatalmas károkat okozva. A májusi ciklon okozta intenzív esőzés Nyékládháza déli területein is jelentős
vízkárokat okozott. Az önkormányzat és a lakosság is szembesült a meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer korlátaival,
felújításának szükségességével. A havária során nyilvánvalóvá vált, hogy a település csapadékvíz-elvezető hálózata
rendezetlen. Egy-egy utcán belül a csapadékvíz-elvezető árok keresztmetszete, azaz az átfolyási szelvény nagyon
változó, kisebb-nagyobb szelvények váltogatják egymást. A rossz vízelvezetést fokozza a kapubejárók, átereszek
változatossága is, szintén kisebb-nagyobb átfolyási szelvényekkel. 2010-11. során első lépésként megtörtént a Hejő
patak medrének tisztítása, hiszen ezen keresztül egyrészt nagy mennyiségű csapadékvíz halad keresztül városunkon,
másrészt a saját csapadékvíz-elvezető hálózatunk is ide van bekötve.
2016. során az Önkormányzat sikerrel pályázott a „TOP-2.1.3-16” azonosító számú „Települési környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések” című pályázati felhívás keretén belül a déli terület csapadékvíz-rekonstrukciójára.
A 2010-es esőzések tapasztalataiból okulva a hegyről lejövő csapadék biztonságos elvezetése volt az elsődleges szempont. Az elnyert beruházás az egyre gyakrabban előforduló heves esőzések
ÚTSZÉLESÍTÉS A HEGYEN
okozta nagyobb vizek szabályozott elvezetését szolgálja. Az engeA fák, növények kényszervágásával szélesídélyezett és idén kivitelezésre kerülő csapadékvízelvezetéstettek utakat a Városgondnokság munkarekonstrukció 4 fő elemre támaszkodik:
társai a közelmúltban a hegyen. Mint azt
1. A Delta utcán keresztül érkező csapadékvíz biztonságos
Komjáti Barna városgondnoktól megtudtuk,
levezetése a hegyről (a Szent István utca betorkollásától keza cél a hulladékudvar megközelíthetődődően teljes meder-rekonstrukció, ideértve a betorkolló
ségének biztosítása volt, illetve a szemétHegyalja utca vízelvezető árkának rendezését is). A leérkező
szállítás akadálytalan biztosítása. Ez a karcsapadékvíz átvezetése a 3 sz. főút szelvénye alatt, majd elvebantartás folyamatos feladatokat ad a Városzetése a 35-ös út mellett a Déli árok irányába.
gondnokságnak.
2. A Pető utca csapadékvíz-elvezető rendszerének teljes rekonstrukciója, ehhez tartozóan a Kossuth Lajos utca Pető utcai
torkolatától a 35-ös útig tartó szakaszán a vízelvezető rendszer
felújítása, folyásfenék rendezése.
3. A Viola és a Hargita utcák csapadékvíz-elvezető rendszerének
felújítása.
4. A Déli árok mederrendezése – ahol szükséges, szélesítése,
mélyítése, illetve az érkező vízhozamnak a Miskolc-Budapest
vasútvonal alatti biztonságos átvezetése a Hejő patak irányába.
(Jelenleg az áteresz nagy mértékben fel van iszapolódva, így
feladatát alig tölti be.)
A tervezett beruházás megvalósítása március közepén indul, az
esetlegesen adódó kellemetlenségekért, forgalmi fennakadásokért a Tisztelt Lakosság türelmét és megértését kérjük, hiszen
mindannyiunk érdeke a város csapadékvíz-elvezető rendszerének
megújulása.
Jobbágy Tamás városi főépítész
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1848 – a mi forradalmunk
A magyar közélet hosszú múltra tekinthet vissza abból a szempontból,
hogy nagyon sok történelmi esemény kapcsán a kételyek, a megosztottságok
erősebbnek tűntek a társadalmat összetartó közös emlékezés igényénél.
Mintegy másfél évszázada azonban egy eseményről bizonyosan elmondható,
hogy minden magyar és a magyar történelemre emlékezni akaró honfitársunk a
történelmünket előremozdító és lelkesítő „nagy évnek” tartja 1848-at, s az annak
emblémájává vált március 15-i forradalmat. Több mint 170 év után sem veszített
ebből az erejéből, hamvas, fiatalos, tavaszi ünnepünk, joggal érezzük úgy, hogy
érdemes felidézni az akkor történteket, hiába nőttünk fel úgy, hogy kötelező
iskolai ünnepségeken hallgattuk végig a Nemzeti dalt és a 12 pontot, felnőttként
pedig évről évre hallhattuk politikusainkat is szónokolni minderről.
1848. március 15-én (nemcsak tankönyveinkből tudhatjuk) valódi forradalom
zajlott le Pest-Buda utcáin, amely ugyan felvonultatta a forradalmak mintegy
kötelező kellékeit (sodró lendületű szónokokat, jelszavakat skandáló sokezres
tömeget, a szabaddá tett sajtó első példányai utáni kapkodást, megnyílt börtönajtót),
viszont sok szempontból egyedinek is mondható. Erre utalhatott Széchenyi István, aki
„paraplé” forradalomról írt (célozva az esernyőik alatt vonuló tömegre), vagy éppen Kossuth Lajos
is, aki a szabadságharc esetleges győzelméhez képest csak „pesti lármának” látta a március 15-én történteket.
Elgondolkoztató, a „mi” forradalmunk napján ugyanis nem maradtak áldozatok az utcakövön, a sokféle
félelemtől terhes légkör ellenére végül vértelen győzelmet aratott, s az este sem barikádokon, hanem színházi
előadáson érte a forradalmárokat.
Ennek megértéséhez pedig több dolgot is szóba kell hoznunk a jól ismert szereplők mellett. Mert igaz,
hogy a pesti utca forradalmát a Petőfi Sándor vezette fiatal, lángoló lelkű írók, művészek robbantották ki.
De győzelmük nem lett volna teljessé tehető a korábbi, reformkornak nevezett két évtized nagyszerű
politikus-generációja (a hídépítő Széchenyi, a lapszerkesztő és ellenzék-szervező Kossuth, a régi és
meghozandó törvényekben kivételesen jártas Deák és mások) nélkül. Utóbbiak jórészt Pozsonyra figyeltek,
ahová épp a nevezetes napon indult el a Batthyány Lajos miniszterelnöki kinevezését kieszközlő
országgyűlési küldöttség. De nem lett volna mindez az Európát elborító forradalmi hullám inspiráló ereje
nélkül sem, ne feledjük, a párizsi földindulást követően a Habsburg Birodalom nagyvárosaiban (Prágában
és Bécsben) is sor került alkotmányt, szabadságot, egyenlőséget követelő forradalmakra.
Európa igazságosságot követelő mozgalmainak sorába illeszkedő, ugyanakkor nagyon magyar is volt
1848. március 15. forradalma, s talán ez a tanulság ível
át leginkább az azóta eltelt
több emberöltőn: Igazán
csak akkor vagyunk szabadok, ha mások is azok, s
hazánkon belül is akkor élvezhetjük az egyenjogúság
gyümölcseit, ha nem maradunk kiváltságos nagyurak
jobbágyai.
Dr. Fazekas Csaba
egyetemi docens
Miskolci Egyetem
Kép: Thoma János: Talpra, magyar
Forrás: wikipedia.org
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SZÍVVEL, LÉLEKKEL, KITARTÁSSAL
Beértek az egészségügyi képzésért tett erőfeszítések
Magas állami elismerésben részesült a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karának dékánja,
főiskolai tanára. Dr. Kiss-Tóth Emőke városunkhoz is kötődik – Debrecenben élő kisunokája a borsodi nagyszülői házat Nyék-ként
emlegeti. A nagymama védőnő, szociológus,
doktori fokozattal rendelkező elismert egészségügyi szakember, aki a múlt év októberétől
a Magyar Érdemrend lovagkeresztje (polgári
tagozat) kitüntetésének birtokosa is. Ezúton is
gratulálunk neki!
Dr. Kiss-Tóth Emőke több mint három évtizede
tevékenykedik az egészségügy területén.
Ahogyan ő mondja: ez az ő„életprojektje”. A hazai
Kiss-Tóth Emőegészségtudományi képzés területén folytatott kutatói- ke ekkortájt édesoktatói és oktatásszervezői tevékenységét, valamint az anya lett, az irodáegészségügyi szakemberek megbecsültségének erősítése jában is volt egy
érdekében végzett munkáját komoly lobbitevékenység, kiságy, volt elég védőnőtanuló a közelben… – minden
fogyhatatlan elszántság s akarat, kitartás és rendkívül területen igyekezett a maximumot adni. Az igazi próbakomoly szakmai elismerés jellemzi.
tétel, egyben törés csak ezután jött: hirtelen 1995-ben
– Tanár szerettem volna lenni vagy orvos. Végül mindent megszüntették a képzést. Annak ellenére is, hogy elismert,
megkaptam: a tanárként végzett munkámmal az egész- a munkaerőpiaci hiányt is enyhítő képzés folyt itt.
ségügyért, az oktatásért dolgozom – mondja, s tegyük – Három év komoly lobbitevékenység során sikerült a
hozzá, hogy szívvel, lélekkel teszi. Jó alapot ad ehhez a Miskolci Egyetem akkori rektoránál elérni, hogy támogaszárdai neveltetése, az értékrend, amivel a szülei megaján- sa, hogy a Debreceni Egyetem Miskolci Egyetemre kihedékozták.
lyezett képzéseként folytathassuk az egészségügyi felső– Agrárértelmiségi, középvezetői családba születtem, oktatást. 1998-ban ebben a formában indult újra a védőahol meghatározóak voltak a vallási értékek, így a szüleim a nőképzés egy 40 fős évfolyammal – hangsúlyozza boldog
Patrona Hungariae Katolikus Leánygimnáziumba írattak az és büszke mosollyal az arcán – és ma már csaknem ezer
államszocializmus idején. Ez és az ott töltött négy év meg- hallgatónak biztosítunk 10-féle képzést.
határozó volt az életemben. A szüleim számára a minőség
Dr. Kiss-Tóth Emőke harcos típus a szó legszelídebb érvolt a meghatározó, amire a garanciát az egyházi iskolában telmében. Nemes ügyért tett, küzdött, diplomás egészlátták – emlékszik vissza.
ségügyi szakemberek sokasága hálás ezért a régióban.
Hosszú út vezetett a Miskolci Egyetem Egészségügyi Küzdelmei, az ügy sikerei, amiért sokat áldozott, beértek.
Karának dékáni pozíciójáig, kezdve onnan, hogy kezdő A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetés igazán
védőnőként ismeretlenül bekopogott a megye legna- méltó elismerése mindennek, gratulálunk hozzá.
gyobb egészségügyi intézményének vezetőjéhez, hogy Miskolcon szükség van egészségtudományi képzésre, első megközelítésre
azonban hiába. Fél év elteltével jött csak a telefon
a megyei kórház főigazgatójától, mellyel zöld Beosztása: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karának dékánja.
38 éve házas, férje, Kiss István üzletember,
utat adott az ügynek. Innen indult a nulláról épít- Család:
fiuk Péter 37 éves, ügyvéd.
kezés.
Kisunokák: Lóránd és Botond
– Lehetőséget kaptam ezzel az álmom, az Elismerések: Béres Egészség Hungaricum Díj (2008);
Kiváló Oktatói Diploma;
egészségtudományi képzés megvalósítására.
a Miskolci Egyetem Érdemes Oktatója;
Egy orvosegyetemi háttér nélküli, több tekina Magyar Tudományos Akadémia Miskolci
tetben is hátrányos és akként kezelt régióban!
Területi Bizottságának Tudományos Díja (2004);
Egy év múlva, 1987 szeptemberében megindult
Batthyány-Strattmann Díj (2015).
az egészségügyi főiskolai képzés a megyei kórház
Szakmai szervezeti tagságai:
területén. Egy 30 fős védőnői és egy 30 fős
a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi
gyógytornász évfolyammal.
Bizottság Orvos- és Egészségtudományi Szakbizottság

Dr. Kiss-Tóth Emőke N
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Egészségtudományi Munkabizottságának elnöke.

A LEGKISEBBEK FARSANGJA
Rendhagyó módon, ám az óvónők igyekezetének
köszönhetően mégis jó hangulatban ünnepelték a farsangot
február 15-én és 16-án a nyéki és ládházi városrész óvodásai,
valamint 17-én már második alkalommal a bölcsődések is.
– Szerettük volna, hogy ne maradjanak ki a gyermekek a
számukra és számunkra is nagyon kedves ünnepből –
hangsúlyozta Gálné Vasvenszki Judit, a Dargay Attila
Gyermekvarázs Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője. –
Lezártuk a telet, elűztük a hideget, és az volt a cél, hogy a
gyermekek egy fergeteges bulival ünnepeljék meg mindezt.
A járványra való tekintettel különösen óvtuk őket, de
igyekeztünk mégsem megfosztani a kicsiket a szórakozás
örömétől: csoportonként remekül el tudtunk merülni a
gyermekekkel a farsangi hangulatban.
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