Újra indult „Az év praxisa
a Kárpát-medencében”
pályázat!
Nyolcadik alkalommal indult újra decemberben
„Az év praxisa a Kárpát-medencében” pályázat.
A meghirdetõ az Emberi Erõforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelõs Államtitkársága.
A kiíró célja ezúttal is ugyanaz, mint az elõzõ
években: helyreállítani, erõsíteni a háziorvosok
és a nõvérek megbecsülését, presztízsét.
Az orvosokat betegeik ajánlhatják.

Van abban valami szép, hogy egy Szõlõhegyen
élõ, nyugdíjas, mozgásában akadályozott férfi
felveszi az öltönyét, hóna alá kapja mankóját, s
buszra ül, hogy a városba utazzon. Bejön, hiszen
a könyvtárban A költészet napja elõtt külön
mûsorral tisztelegnek. Azon pedig ott kell lenni.
Rajta kívül nagyjából százan foglaltak még helyet április 11-én az Eötvös utcai intézményben, hogy meghallgassák a verses-zenés összeállítás fellépõit, a Schneider Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola növendékeit. Az általános- és
középiskolás szavalók közül öten a dráma-színjáték tanszakon Szántó Márta tanítványai, míg
szintén öten az iskola zenei tanszakjaira járnak:
õket Köveskuti Péter kérte fel a szereplésre.
Az idei mûsort az iskola immár nyugdíjas igazgatóhelyettese kolléganõjével, Szántó Mártával
a Nyugat három nemzedéke költõinek mûveibõl válogatta, a teljesség igénye nélkül. Szintén
Köveskuti Péter beszélt röviden a huszadik század talán legjelentõsebb és legnagyobb hatású

irodalmi folyóirata születésérõl, szerepérõl.
– A 110 éve útjára indult Nyugat 1908-tól 1941ig jelent meg, s a haladó polgári gondolkodás
szabad szellemû orgánuma volt. Célja a magyar
irodalom nyugati szintre emelése volt – hallhattuk egyebek közt. Hogy e célját „bõven” elérte, arról tanúskodtak a diákok által megszólaltatott versek is: a fiatalok közül többen is
meglepõ érettséggel szavaltak. Remek ötlet volt
a költemények egy részét megzenésítve is elõadni, igazolva, hányféle hangulata, megközelítése lehet egy-egy mûnek. A zenei betétek –
köszönet érte a ragyogó zenetanároknak! – igen
változatosak voltak, a népdaltól a megzenésített
verseken át a hangszeres szóló- és kamaradarabokig. Az esemény végén, amikor a vastaps
elült, Schmidt-Kovács Diána, a könyvtár vezetõje úgy értékelt: számára A költészet napja
évek óta egyet jelent a Schneider Mûvészeti
iskolások igen színvonalas mûsorával.
Ezzel aligha volt egyedül.

Felajánlás a városnak

Hátralékosoknál kopogtatnak

Winternitz Ferenc közel öt évtizede lakója városunknak. Az ismert fényképészmester és fotómûvész nemrég levélben kereste meg Mohács polgármesterét, Szekó Józsefet. Az alkotó,
aki a rendszerváltástól hosszú éveken át a képviselõ-testület tagjaként is szolgálta az itt élõket, így írt:

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelõ ZRt. (NHKV) megbízásából a Közszolgáltatási Díjbeszedõ Konzorcium látja el a
hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok beszedésével összefüggõ feladatokat.

Megállapodásuk értelmében, az NHKV által biztosított adatbázis alapján az ingatlanhasználót
„Az eltelt 46 év alatt annyi támogatást kaptam személyesen felkeresõ díjbeszedõ tesz kísérlea várostól, hogy úgy döntöttem: fotómûvészi tet az esetleges díjhátralékok beszedésére.
mûködésem „termését”, amelyek szép sikere- E munkatársak minden esetben fényképes igaket hoztak számomra a hazai és nemzetközi ki- zolvánnyal igazolják kilétüket, s a személyes
állításokon, a városnak ajándékozom. Az anyag felkeresés alkalmával a kiegyenlítetlen számlá– amely 1966-tól napjainkig készült városképek- val mindenben megegyezõ „Beszedési értesítõ”
bõl áll – nem tematikus, a fotózás szinte min- alapján jogosultak készpénzben, kizárólag a tarden szegmensét felöleli, fekete-fehér és színes tozás teljes összegének átvételére.
kivitelben. Fogadják tõlem szeretettel a szinte
A konzorcium alvállalkozója Mohácson a Felsõ„második gyermekeimet”…
szentiváni Plusz-Profit Bt. Az érintett ügyfelek
A felajánlást természetesen nagy örömmel foaz alábbi e-mail-címeken kérhetnek további felgadták a Városházán: a mûvészi és dokumentavilágosítást e tárgykörben:
rista szempontból egyaránt értékes felvételek
sorsáról, elhelyezésérõl, esetleg önálló kiállítádijbeszedes@gmail.com
son való bemutatásáról késõbb döntenek.
ugyfelszolgalat@nhkv.hu

Az elmúlt években, hét év alatt több mint 1.400
hazai és határon túli remek háziorvos és legalább ennyi nõvér élvezhette páciensei és tágabb környezete elismerését, vehetett részt e
nemes versengésben. Közülük száznegyvenen
kapták meg „Az év praxisa a Kárpát-medencében” kitüntetõ elismerést Budapesten az Emberi Erõforrások Minisztériuma épületében.
A szervezõk idén is az emberséges és szakmailag is elhivatott gyógyítókra, a példaértékû orvos-beteg kapcsolatokra és a háziorvosok kitartó, szolgálatkész munkájára szeretnék ráirányítani a szélesebb nyilvánosság figyelmét.
A hálás páciensek mellett egyének, de kollektívák – kórházak, kórházi osztályok, önkormányzatok, polgármesteri hivatalok, civil
szervezetek, szakmai érdekképviseletek, iskolák, idõsotthonok, plébániák, egyházkerületek – ajánlásait is várják.

Ajánlásaikat ez év május 10-éig
küldhetik be háziorvosukról
és a vele dolgozó nõvérrõl!
További részletek a www.evpraxisa.hu honlapon olvashatók. Ugyanitt küldhetjük be jelöltjeink nevét, valamint a velük kapcsolatos történetünket is.

KÖZLEMÉNY
A Mohácsi Polgármesteri Hivatal
tájékoztatja Önöket, hogy a munkaszüneti nappá nyilvánított május 1-je miatti munkarend az
alábbiak szerint alakul:
április 20-án (péntek) a Városháza (Széchenyi
tér 1.) hétfõi munkarend szerint, 7.30-16.00 óráig fogadja a tisztelt ügyfeleket. Másnap, 21-én
szombaton a hivatal zárva tart.

A RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA HÍREI
Az elsõ gyónók befogadási szertartása vasárnap, április 22-én a 9.00 órakor kezdõdõ szentmisében lesz a Fogadalmi templomban, ahol a
gyónók kezesükkel együtt elöl, a nekik fenntartott helyre üljenek.

www.mohács.hu

