Dr. Kassai Gábor: Emberséggel,
jó szándékkal jobb lesz a világ

Mohács Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önöket
a kommunizmus áldozatainak emléknapja
alkalmából rendezendõ fõhajtásra
az Ifjúsági Centrumba (IC, Széchenyi tér 16.)
február 25-én (hétfõn) 17.00 órára
Beszédet mond: Cserdi Áron alpolgármester
A fõhajtáson a Mohácsi Polgárok Olvasókörének
mûsorát láthatjuk, hallhatjuk.
Kérjük, hozzanak magukkal gyertyát vagy mécsest, melyeket
az esemény végén a fõtéri keresztnél közösen fogunk meggyújtani. Megjelenésünkkel minél többen fejezzük ki részvétünket az áldozatok milliói iránt.

Üzleti fórumra hívnak Pécsre
A baranyai, dél-dunántúli, horvátországi és bosznia-hercegovinai üzleti
lehetõségek iránt érdeklõdõ vállalkozásokat hívják arra az üzleti fórumra, amelyet február 20-án (szerdán) tartanak Pécsen a Baranya Megyei
Önkormányzat szervezésében. A megyei önkormányzat dísztermében
(Papnövelde utca 5.) 10.00-16.00 óráig sorra kerülõ rendezvény részleteirõl a (72) 500-408-as telefonszámon és a www.baranya.hu honlapon
kaphatunk felvilágosítást.

A Mohácsi Kórház belgyógyászata osztályvezetõ fõorvosa ez év január
20-ától dr. Kassai Gábor. A halk szavú, mindig mosolygó belgyógyász,
nephrológus, diabetológus, hypertológus szakorvos a múlt hét elején
egy délutáni idõpontban csupán röpke idõt szánhatott arra, hogy magáról, elhivatottságáról beszélgessünk, mert bár a munkaideje aznap reggel Forduljon az Egyenlõ Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához, ha neme,
8-kor járt le, még várták a sürgõsségi osztályon.
faji hovatartozása, bõrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása,
– Pécsett, a vesecentrumként ismert II-es Belgyógyászati Klinikán be- fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti megtöltött státuszomat föladva dr. Csizmadia Csaba fõigazgató hívására gyõzõdése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota,
jöttem Mohácsra. Az elismert szaktekintélyû dr. Wittmann István pro- anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni
fesszor vezette klinikán a mûvesekezelést csináltam, majd másfél évig helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés
a Siklósi Kórházban gyógyítottam – tudatta az egészségügyben eddig éri! Az Egyenlõ Bánásmód Hatóság (EBH) feladata a hátrányos megküeltöltött ideje fõbb állomásait Kassai doktor.
lönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.
– A Mohácsi Kórházban korábban csupán beteglátogatóként jártam – Az EBH városunkban a Mohácsi Járási Hivatal (7700 Mohács, Széchenyi
folytatja –, ilyen minõségben láttam még a régi, felújítás-kibõvítés elõtti tér 3.) emeleti tárgyalótermében tart legközelebb ügyfélfogadást február
és a korszerû intézményt is. A jelenlegi körülményekrõl pedig a vezetés 26-án (kedden) 8.30-tól 10.30 óráig.
felé csak maximális elismeréssel szólhatok. Amúgy a városban rokona- A Baranya megyei referens telefonszáma (06) 70-217-9323, e-mail-címe:
im, barátaim élnek, a Duna varázsa engem is magával ragad és több, a baranya@egyenlobanasmod.hu
kórházban dolgozó kollégát ismerek, így nem vagyok itt idegen. A fõorvosi
kinevezést kihívásnak érzem, azzal a szándékkal vállaltam a betegek
szolgálatát, hogy a magam tudásával is hozzájáruljak a város és térsége
Boldog születésnapot!
egészségügyi centruma hírnevének öregbítéséhez.
– Köztudott, nincs könnyû helyzetben az egészségügy, de például az or- Idén elõször nyílt alkalma önkorvos-, vagy nõvérhiányon más hozzáállással úrrá lehet lenni. Azt vallom, mányzatunknak arra, hogy a város
emberséggel, jó szándékkal jobb lesz a világ – hangsúlyozta dr. Kassai egyik szépkorú, 90. születésnapját
Gábor. Jóval túl a másfél „mûszakon” is, sietve az újabb beteg vizsgá- betöltõ polgárát köszöntse: nos, a
latához még gyorsan megjegyezte, számára nem gond Pécsrõl Mohácsra megtiszteltetésben a Drágffy utcáautózni, szeret vezetni, 42 kilométer a távolság, pont annyi, mint amíg ban lakó Kovács Józsefnének leSiklósra járt. Ám ezt az utat autópályán fél óra alatt teszi meg, míg a hetett része, akit a születésnapján
másik várost egy óra alatt érte el.
Berta Mária Kovácsné Bodor Erika keresett fel gyermeke született, akiket a férjéotthonában. Alpolgármesterünk a vel együtt nevelt fel. Párja sajnos
város ajándékai mellett polgármes- nyolc évvel ezelõtt elhunyt. Míg
terünk, Szekó József jókívánságait aktív volt, elsõsorban a „családi tûzis tolmácsolta az ünnepeltnek, s helyet” óvta és védte, ezért csak a
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a helyi adókkal kapcsolatos ügyeket március nem maradt el annak a díszes üd- gyerekek felcseperedése után állt
11-étõl intézik a Városháza adóügyekkel foglalkozó munkatársai.
vözlõlapnak az átadása sem, ame- munkába. A Selyemgyárban dolgoAz érintett dolgozók ezekben a napokban a befizetésekrõl szóló értesí- lyet Orbán Viktor szokott küldeni zott, ahol nagyon szerették és megtõket március közepéig személyesen kézbesítik a Lakosságnak, ennél ilyen almakkor a koruk szerint ar- becsülték munkáját. Kati néni ma
fogva Önöknek az e tárgykörbe tartozó ügyek intézésére csak március ra érdemeseknek. A születésnapos is kiváló szellemi frissességnek ör11-étõl lesz módjuk. Kérjük megértésüket!
hölgytõl alpolgármesterünk meg- vend. Kilencvenedik születésnaptudhatta: Magyaregregyen szüle- ján öt, még élõ gyermeke, hat unotett, de már több mint hat évtizede kája és tizennégy dédunokája köMohácson él. Kati néninek hét
szöntötte õt. Isten éltesse!
www.mohács.hu

Mohácson is várja ügyfeleit az EBH

Adófizetõk figyelmébe!

