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Közfoglalkoztatás 
– pályázati siker
Az áprilisi testületi ülésen 
Riz Levente polgármesteri 
tájékoztatójában a közfog-
lalkoztatás eredményeit is-
mertette. A kerület sikeres 
pályázatainak köszönhető-
en összesen 2011. január óta 
114 főnek tudnak közmun-
kát biztosítani, amelyre 35 
millió forint állami támo-
gatást sikerült elnyerni. E 
mellé az önkormányzat 7,1 
millió forintot tett hozzá. 
Ebből 88 fő napi négyórás 
munkát tud végezni négy 
hónapon keresztül 95%-
os állami támogatással. E 
munkakörök jellemzően 
gondnoki tevékenységek, 
de van köztük dajka és ad-
minisztrátor is. A hosszabb 
időtartamú közfoglalkozta-
tás keretében 12 főre kapott 
támogatást a kerület, akik 
6-8 órában dolgozhatnak tíz 
hónapon keresztül 70%-os 
állami támogatással. Az így 
foglalkoztatottak főleg a hi-
vatalban és az intézmények-
nél végeznek leginkább 
adminisztratív munkát. A 
harmadik csoport (14 fő 
napi 8 órában 7 hónapon 
keresztül) értékteremtő 
közfoglalkoztatás keretében 
részesült támogatásban. Ők 
a művelődési házaknál tud-
nak majd dolgozni, illetve 
pálya- és parkgondnokként. 
Az önkormányzat további 
84 főre pályázott, amiből 44 
fő a kerületi zöldfelületeket 
fogja karbantartani.

A városvezető köszönetet 
mondott a kerület lakói-
nak, a képviselőknek és a 
helyi civil szervezeteknek 
(a rákoshegyi, rákosligeti, 
rákoskerti és rákoscsabai 
polgári körök, TESZ, Me-

zei Őrszolgálat, Rákoscsa-
báért Közhasznú Egyesület) 
a Nagy Várostakarításban 
(március 26.) végzett mun-
kájukért.

Riz Levente azt is elmond-
ta: Rákoshegyen átadták 
a felújított felnőtt orvosi 
rendelőt, amely egy 20 mil-

lió forintos önkormányzati 
beruházásnak köszönheti 
megújulását. A kicserélt fű-
tési és elektromos rendszer 
jelentősen csökkenteni fog-
ja a fenntartás költségeit. 
Megkezdődött a Ferihegyi 
út 81. szám alatti rendelő 
felújítása is. Végszóként a 
polgármester mindenkit 
meghívott május 1-jén az 
Új Városközpont avatására.

Napirend előtt
Ruthner György (MSZP) 
az önkormányzatot kárhoz-
tatta, mert nem fizette ki 
időben a Rákosmente Kft. 
számláit, a fizetési határ-
időt túllépő tartozás össze-
ge meghaladja a 48 millió 
forintot. A 90 napon túli 
tartozások 16 millió forintot 
tesznek ki. „Miért nem fizet 

az önkormányzat? Ki fizeti 
majd ki a késedelmes fize-
tésből eredő kötbért?” – tet-
te fel kérdéseit a szocialista 
képviselő. Horváth Tamás 
alpolgármester válaszában 
elmondta, hogy ez a tartozás 
már a múlté, az önkormány-
zat kifizette a céget. „Hadd 

emlékeztessem arra, hogy 
a Rákosmente Kft. két éve 
nyereségesen működik. A 
megrendelt munkák össze-
ge pedig kiolvasható az idei 
költségvetésből, ez az üzleti 
tervet nem befolyásolja.”

Hrutka Zsolt MSZP-s 
frakcióvezető az élmény-
fürdő-beruházásról érdek-
lődött. Az ügy tavalyi tár-
gyalásakor Hrutka szerint 
arra tett ígéretet a város-
vezetés, hogy amennyiben 
a beruházó nem képes hi-
telhez jutni 2010. decem-
ber 31-ig, akkor az önkor-
mányzat felbontja a vele 
kötött szerződést. Hogyan 
áll a cég az egyéb vállalá-
saival (parkoló, jégpálya)? 
– hangzott a kérdés. Fohsz 
Tivadar alpolgármester vá-
laszában rámutatott, hogy 

a cég próbált hitelhez jut-
ni, de a válság meggátolta. 
A határidő lejárt, jelenleg 
a szerződés megszüntetésé-
nek körülményeiről tárgyal 
az önkormányzat a céggel. 
Az elszámoláshoz meg kell 
várni a társaság május végi 
mérlegét, utána jöhet testü-

let elé az ügy. Fohsz Tivadar 
elmondta: az önkormány-
zatot semmilyen kár nem 
érte. A terület 100%-ban 
az önkormányzat tulajdona 
maradt. A terület és a léte-
sítmény éves karbantartási 
költsége azonban 2008-tól 
a céget terheli. A jégpálya 
és a parkoló az adásvételi 
szerződésnek volt a válla-
lása, de mivel az adás-vétel 
nem történt meg, az ehhez 
kötődő vállalások sem va-
lósulhattak meg. A Ferihe-
gyi úti tanuszoda felújítását 
viszont elvégezték, ebből 
is látszik, hogy a cég szán-
dékai komolyak voltak. A 
cég amióta átvette az Újlak 
utcai uszoda üzemeltetését, 
mérlegei szerint 41 millió 
forintos veszteséget köny-
velhetett el. Az önkor-

Budapest első Wass Albert tere 
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mányzat tehát ennyivel van 
beljebb, ahhoz képest, ha 
maga üzemeltetné az uszo-
dát. – hangzott az alpolgár-
mesteri válasz.

Hatvani Zoltán (Fidesz) 
a Rákoskerten közlekedő 
197-es busz pontatlan me-
netidejére hívta fel a figyel-
met, ami azért rendkívül 
kellemetlen, mert az utazók 
lekéshetik a vonatcsatla-
kozást. Meglátása szerint 
idén már elodázhatatlan 
lesz a Szigetcsép utca for-
galomcsillapítása és lassí-
tása, amely kerülőútként 
is funkcionál. A harmadik 
probléma a Szárazhegy út 
és a Szigetcsép utca közöt-
ti összekötő utak állapota, 
amelyek az esőzések alatt 
járhatatlanná váltak. Hat-
vani ehhez kérte a város-
vezetés segítségét. Az első 
felvetés kapcsán a polgár-
mester elmondta, a me-
netrendi gondot jelezték a 
Budapesti Közlekedési Köz-
pontnak. Horváth Tamás 
alpolgármester a Szigetcsép 
utcai problémák megoldá-
sát forgalomtechnikai terv 
elkészültéhez kötötte, ami 
folyamatban van. 

Közbiztonság
Fachet Gergő (IRE) gratu-
lált a rendőrkapitánynak 
a benzinkutas rabló gyors 
elfogásához, ami meglátá-
sa szerint a helyi lapokban 
kellő módon tálalva erős 
preventív hatással bírna. 
Hatvani a Vida-dombon 
keletkezett 300 ezer fo-
rintos károkozásra hívta 
fel Kohári Péter rendőr 
alezredes figyelmét, inten-
zívebb járőrözést kérve. 
Bényi Zsolt a rákoshegyi 
gördeszkapályán történt 
rongálásra hívta fel a fi-
gyelmet. A polgármester 
az új városközpont és a 
patak menti kerékpárút 
fokozott védelmére kérte 
a rendőrséget. Kohári Pé-

ter a kérdésekre válaszol-
va beszámolt arról, hogy 
tíz fölött van jelenleg az 
előzetes letartóztatásban 
lévők száma, főleg vagyon 
elleni bűncselekmény mi-
att. A rendőrség igyekszik 
a kiemelt területeken mi-
nél nagyobb jelenlétet biz-
tosítani. A hajléktalanok 
magas száma Rákosmentén 

is megnehezíti a rendőrség 
dolgát, akiknek a mozgását 
folyamatosan figyelik. Áp-
rilis második felétől új jár-
őrpár szolgálatot indítottak 
a városközpont fokozott 
védelme érdekében.

Napirenden
A képviselők módosí-
tották az önkormányzat 
Káptalanfüredi Ifjúsági Tá-
bora térítési díjairól szóló 
32/1998. (V. 22.) rendele-
tét, ezt követően a nemrég 
jogalkotási törvény miatt 
egyes önkormányzati ren-
deletek hatályon kívül 
helyezéséről döntött a tes-
tület egyhangúlag. Döntés 
született arról, hogy az ön-
kormányzat az alábbi ingat-
lanokat árverésen kívánja 
értékesíteni: Berky L. u. 30., 
138217/25 helyrajzi szám 
alatti ingatlan, Cséplő utca, 
138040/1 helyrajzi szám 
alatti ingatlan, Gyolcsrét 
utca, 138217/277 hely-
rajzi szám alatti ingatlan, 
Kerektói utca, 138536/73 

helyrajzi szám alatti ingat-
lan, Kőrösszeg utca 14., 
136108 helyrajzi szám alat-
ti ingatlan, Naplás utca 
146., 132635 helyrajzi szám 
alatti ingatlan, Virág utca 
7., 124109 helyrajzi szám 
alatti ingatlan, Ferihegyi 
út 36. szám alatti ingatlan 
(15 igen, 6 tartózkodás). 
Határoztak a 133400 hely-

rajzi szám alatti, az Újszilvás 
utca 48-50. szám alatt lévő 
1111 m² területű ingatlan 
értékesítéséről (15 igen, 6 
tartózkodás).

Módosult a szociális-ta-
nulmányi ösztöndíj beve-
zetéséről szóló 43/1999. 
(VI.18.) rendelet (16 igen, 
5 tartózkodás). Lukoczki 
Károly (MSZP) szigorúnak 
tartotta a támogatás mi-
nimum 4,2-es tanulmányi 
átlaghoz kötését. A pol-
gármester válaszában kifej-
tette, hogy pedagógusként 
nem tartja megfelelőnek a 
rendeletben korábban elő-
írt 3,75-ös átlagot, a ren-
delet célja a szorgalom és a 
tehetség támogatása, ehhez 
jobb tanulmányi eredmény 
kell. Riz Levente arra is 
felhívta ellenzéki képvise-
lőtársa figyelmét, hogy az 
idei költségvetésben a ne-
hézségek ellenére is növelte 
az önkormányzat szociális 
kiadásait. Dunai Mónika, a 
Fidesz frakcióvezetője hoz-
záfűzte, hogy ez egy plusz-

támogatás a szociálisan 
rászoruló és jól tanuló gyer-
mekeknek.

Alapítványi támogatások
Alapítványi támogatások-
ról is döntött a testület: a 
Rotunda Kórus Alapítvány 
100.000 Ft, az Anyaoltal-
mazó Alapítvány 50.000 
Ft, a Medicopter Alapít-
vány 50.000 Ft, a Peter 
Cerny Alapítvány 100.000 
Ft, a Szívbeteg Csecsemő-
kért Közhasznú Alapítvány 
50.000 Ft támogatásban ré-
szesült (21 igen). 

Egyhangú döntés született 
a Miklós & Miklós Házior-
vosi Bt.-vel megbízási szer-
ződés megkötésére felnőtt 
háziorvosi tevékenység vál-
lalkozási formában történő 
ellátására. Módosították a 
Rákoskeresztúri Családsegí-
tő Központ alapító okiratát 
(21 igen). Egyhangúlag jó-
váhagyták az Egészségügyi 
Szolgálat Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatát. Módo-
sították a Rákoshegy óvo-
dai ellátásának átszervezése 
és a Rákoskeresztúri Evan-
gélikus Egyházközség Gyö-
kér utcai Eszterlánc óvoda 
kapcsán kelt szándéknyi-
latkozata tárgyában hozott 
márciusi elvi testületi dön-
tésben foglalt határidőt. 
(21 igen). Az egyeztetések 
során a felek abban marad-
tak, hogy a fenntartóváltás, 
az evangélikus óvoda meg-
nyitása leghamarabb 2012 
szeptemberétől lehetséges.

Budapest első Wass 
Albert tere Rákosmentén
Határozat született arról, 
hogy a Mónus Illés parkot 
Kósa Pál egykori kereszt-
úri evangélikus lelkészről 
nevezzék el, az Erzsébet 
körút-Pesti út sarkán lévő 
kiteresedésen található 
Wass Albert-szobor kör-
nyéke pedig a szükséges 
telekalakítást követően a 

Hrutka Zsolt

Reka
Highlight
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Wass Albert tér nevet kap-
ja (18 igen, 3 tartózkodás).

A polgármester elmond-
ta, hogy idén februárban 
egyeztetett Tarlós István fő-
polgármesterrel és kezdemé-
nyezte, hogy a kerület Kósa 
Pál keresztúri evangélikus 
lelkészről és Wass Albert 
íróról teret nevezhessen el. 
Korábban egy fővárosi ren-
delet 25 évet írt elő ahhoz, 
hogy valakiről az elhunyta 
után közterületet lehessen 
elnevezni. Ezt a rendeletet 
módosították, így csak öt 
évnek kell eltelnie a halá-
lozás után, hogy a névadás 
megtörténhessen. Így április 
27-én a Fővárosi Közgyűlés 
mindkét esetben támogató 
döntést hozott. Ezáltal Bu-
dapesten elsőként a Wass 
Albert szobrát körülölelő 
tér fogja viselni az erdélyi 
írófejedelem nevét.

Hatvani Zoltán bejelen-
tette, hogy a Rákoskerti 
Polgári Kör szervezésében 
táblaavatást terveznek a 
téren, amelynek az ünne-
pélyes átadására mindenkit 
szeretettel várnak, kivált-
képp az MSZP képviselő-
it, akik még sosem voltak 
Wass Albert-ünnepségen. 

Kibővült a mezőőri 
szolgálat
Kőbánya Önkormányzata 
azzal kereste meg a kerületi 
vezetést, hogy ők is szeret-
nének részt venni a mezőőri 
tevékenységben. A csat-
lakozás Rákosmentének is 
előnyös, hiszen így csök-
kennek önkormányzatunk 
fenntartási költségei. A 
polgármester azt is elmond-
ta: az elmúlt hetekben a 
XV. és a XVIII. kerületek, 
Pécel és Csömör is jelezték, 
hogy szeretnének csatla-
kozni, ami egy példaértékű 
régiós összefogást vetít elő-
re. A Rákosmenti Mezei 
Őrszolgálatot Fenntartó 
Társulás Társulási Megál-

lapodásának módosításáról, 
a társulás Kőbányával való 
bővítéséről egy tartózkodás 
mellett döntött a testület. 
Határozat született a BRFK 
XVII. kerületi Rendőrkapi-
tánysága, valamint a Fővá-
rosi Tűzoltóparancsnokság 
Dél-pesti Tűzoltási és 
Mentési Parancsnokság 

Rákoskeresztúri Tűzőrsége 
állományába tartozó szemé-
lyek elhelyezésére szolgáló 
közszolgálati célú bérlaká-
sok meghatározásáról (21 
igen). Egyhangúlag döntöt-
tek a képviselők a főtéren 
álló multifunkciós épület 
alagsorában található 37,32 
m² területű helyiség BKV-
pihenő, valamint a Pesti út 
déli oldalán található 7,2 
m² területű pavilon BKV-
jegypénztár céljára történő 
bérbeadásáról.

Rákosmente 
Gazdasági Programja
A testület elfogadta 
Rákosmente Önkormányza-
ta 2010–2014-re szóló Gaz-
dasági Programját (15 igen, 
6 tartózkodás). Ruthner 
György (MSZP) szerint az 
anyagnak sokkal többet 
kellett volna foglalkoznia 
a mostani nehéz gazdasági 
helyzettel. „A dokumentum 
pontosan erre reagál, ezért 
az egyik legfontosabb célki-
tűzése a munkahelyteremtés 
és a helyi adóerő fokozása a 

beruházások által. Ez bizto-
sítja a fenntarthatóságot, 
ez a program vezérelve.” 
– hangzott a polgármesteri 
válasz.

A napirend a beszámolók 
(Magyar Vöröskereszt, Fél-
úton Alapítvány, Rákoske-
resztúri Családsegítő Köz-
pont, Egyesített Szolgáltató 

Központ, a szociális célú 
gazdálkodási tartalék 2011. 
év I. negyedévi felhasználá-
sa) elfogadásával végződött 
(21 igen).

Ismét Kovács István 
és a teniszpálya
Kovács István (IRE) ke-
zében tartott egy levelet, 
amelyben a Közigazgatási 
Hivatal arról tájékozatta 
őt, hogy bejelentést tett 
az Újlak utcai uszodával 
kapcsolatban. Kovácsnak 
minderről nincs tudomása, 
ezért ismeretlen tettes el-
len feljelentést tesz, hiszen 
visszaéltek a nevével és a 
címével. Mindez nem azt 
jelenti, hogy ne lennének 
averziói az uszodai beruhá-
zással kapcsolatban, de fel-
jelentést nem tett. 

Az IRE frakcióvezetője 
ezt követően megjegyezte, 
hogy „megmosolyogtató-
nak tartja azt a sajtókam-
pányt” (Hírhozó, Tizenhe-
tedik), ami ellene zajlik az 
önkormányzattól általa ko-
rábban kibérelt teniszpályá-

val kapcsolatosan. Továbbá 
nem tudta értelmezni Fohsz 
Tivadar legutóbbi okfejté-
sét arról, hogy ő háromszo-
ros hasznot igyekszik húzni 
a teniszpályákból. Fohsz 
Tivadar alpolgármester 
élve a lehetőséggel, ebben 
a hónapban is elmagyaráz-
ta álláspontját az ellenzéki 
képviselőnek: „Kedves Ist-
ván! 1. Ha bővítesz, azzal 
növekszik a bevételed. 2. 
A beruházást, amivel ezt 
elérted, le akarod írni az 
önkormányzatnak fizeten-
dő bérleti díjból. 3. A beru-
házásra hivatkozva kérted 
és megkaptad az előző veze-
téstől a bérleti idő 2025-ig 
történő meghosszabbítását. 
Ez nagyon ügyes húzás volt, 
gratulálok.”

Lukoczki Károly a Fővá-
rosi Közgyűlés döntéséről 
szólt, amelynek értelmében 
azokat a hajléktalanokat 
50.000 Ft-os pénzbírság-
gal sújtják, akik a közte-
rületeket életvitelszerű 
lakhatásra használják. Ez 
a rendelkezés a képviselő 
szerint „antihumánus” és 
alkotmányellenes. A po-
litikus meglátása szerint 
tavaly 180 emberrel több-
nek biztosított közmunkát 
az önkormányzat. „Most 
2011 áprilisát írjuk. Az a 
szám, amiről ön beszél, a 
tavalyi év egészére igaz. Ezt 
a számot idén is igyekszünk 
hozni, sőt felülmúlni.” – vá-
laszolta a polgármester.

Rózsahegyi Péter (Fi-
desz) mindenkinek megkö-
szönte a közreműködését a 
rákosligeti Föld napokon. 
„Szomorú volt viszont azt 
látni, hogy a munkát nem 
becsülve, az ültetett nö-
vények egy részét egyesek 
tönkretették. De mi va-
gyunk többen! Tovább-
ra is ültetni és telepíteni 
fogunk, ezzel gyarapítva 
Rákosmente zöld értékeit.”

Horváth Tibor 

Hatvani Zoltán



10 HÍRHOZÓ

Az égetés szabályai
Elszállítják a zöldhulladékot

A kiskertben keletkezett 
növényi maradványok el-
helyezése ma már gyakran 
okoz fejtörést a kertészke-
dőknek. Régebben még a 
levágott venyigét is hasz-
nosították – begyújtottak 
vele –, ma már a gázfűtés 
elterjedésével feleslegessé 
vált zöldhulladéktól (fa-
levél, ág-, gally-, szár-, 
gyökérmaradvány, külön-
böző nyesedékek) sokan a 
legegyszerűbb megoldással 
próbálnak megszabadulni: 
tüzet gyújtanak és elége-
tik. Budapest levegőszeny-
nyezettsége mindenki előtt 
ismert, Rákosmente ilyen 
szempontból még viszony-
lag szerencsésnek mondha-
tó a sok zöldfelület megléte 
miatt, de a füstölgő kupa-
cok így is sok bosszúságot, 

sok esetben egészségromlást 
is okozhatnak.

A Fővárosi Közgyűlés a 
levegőtisztaság érdekében 
2010-ben rendelettel sza-
bályozta a kerti hulladékkal 
kapcsolatos teendőket. Buda-
pest közigazgatási területén 
az ingatlantulajdonosoknak, 
használóknak elsősorban 
helyben kell komposztálni a 
keletkezett zöldhulladékot – 
oda jusson vissza az értékes 
szervesanyag, ahol az kelet-
kezett.

A jogszabály másodsor-
ban azt írja elő, hogy a ke-
letkezett zöldhulladékot a 
háztartási hulladéktól elkü-
lönítetten a Fővárosi Köz-
terület-fenntartó Zrt. által 
forgalmazott, erre a célra 
szolgáló FKF Zrt. feliratú 
zsákban kell gyűjteni, ame-

lyet a zrt. elszállít. Elégetni 
kerületünkben már csak 
kizárólag az idén március 
8-tól november 30-ig lehet, 
az ünnepnapok kivételével, 
hétfőtől szombatig 10.00 és 
15.00 óra között.

Az égetés tilos a közterüle-
ten, valamint egészségügyi, 
szociális, gyermek-, ifjúsági-, 
nevelési és oktatási intézmé-
nyek, nyitott sportlétesítmé-
nyek, szabadidőközpontok 
és egyházi intézmények 100 
méteres körzetében, azok 

működésének időtartama 
alatt. Aki az avar és kerti 
hulladék égetésére vonat-
kozó rendelkezést megszegi, 
az szabálysértést követ el, 
amely 30 ezer forintig törté-
nő bírsággal sújtható.

(Vonatkozó jogszabály: 
39/2010. (VII. 22.) Főv. Kgy. 
rendelet Budapest Főváros 
szmogriadótervéről szóló 
69/2008. (XII. 10.) Főv.Kgy. 
rendelet módosításáról)

További információ: 
kornyezet@rakosmente.hu

Az érszűkület megkeserítheti a beteg mindennapi életét
Sokan szenvednek napjaink-
ban érszűkületben, számukra 
azonban jó hír: az időben elkez-
dett kezelésekkel elkerülhető a 
baj. A javulás új lehetősége a 
Nashwan-ParasoundPlus eljá-
rással elérhető!

Mikor beszélünk érelmesze-
sedésről? Az érszűkület tünetei 
a szerint változnak, hogy hol 
fészkel a baj. A végtagokban 
jelentkező kór elsősorban a já-
róképesség romlásában mutat-
kozik meg, a beteg egyre rövi-
debb útszakaszok megtételére 
képes, míg végül már néhány 
méter után is jelentkezik az 
izomfájdalom. Az utóbbi oka 
az, hogy a beszűkült erek nem 
képesek elegendő oxigént és 
tápanyagot szállítani a vég-
tagokba. A fájdalom később 
állandósulhat, a láb hűvössé, 
zsibbadttá, kékes színezetűvé 
válik, súlyos esetben elindul az 

üszkösödés folyamata. Az üsz-
kösödés már a láb amputáció-
ját (csonkolását) vonja maga 
után. Dr. Khaled Nashwan, 
jemeni származású sebész-fel-
találó készüléke, a Nashwan-
ParasoundPlus sok esetben 
már megmentette a betegeket 
az oly rettegett amputációtól, 
főleg amikor a betegek időben 
kezdik el a kezeléseket. Talál-
mányáért már számos nemzet-
közi, rangos elismerést kapott.

A doktor által megalkotott 
készülék infra-, hallható-, illet-

ve ultrahangot bocsát ki a beteg 
területre és az így mestersége-
sen előidézett nyomásgradiens 
hatására a beszűkült érszakasz 
közvetlen közelében lévő 
mellékereket keringésképzés-
re – azaz funkcióátvételére – 
készteti. Ahhoz, hogy ezek az 
új erek átvegyék a beteg sza-
kasztól a működést, csupán 20 
kezelésre van szükség. Az ed-
digi eredmények döntően azt 
mutatják, hogy azok a betegek, 
akiket az érszűkület már szinte 
járásképtelenné tett, a keze-
lések után egyre nagyobb tá-
volságok megtételére képesek, 
közben fájdalmaik fokozatosan 
csökkentek vagy megszűnnek, 
a végtag pedig többnyire visz-
szanyeri a normális hőmérsék-
letét. 

Mint ismeretes, a keringési 
rendellenességek, az érszűkü-
let különböző fajtái a népesség 

15-25 százalékát közvetlenül 
érintik, de mindannyiunk szá-
mára veszélyt jelenthetnek. A 
betegség a dohányzás, a magas 
vérnyomás, a cukorbetegség, 
ezen kívül a zsírban gazdag 
táplálkozás és a mozgásszegény 
életmód következménye, s ha 
a genetikai hajlam is adott, 
szinte törvényszerű, hogy ki-
alakul az ártalom. Az erek 
elmeszesedése és beszűkülése 
a kor előrehaladtával fokozó-
dik.  Az eljárás számos nagyvá-
rosban megtalálható, többek 
között Budapest XVII. kerü-
letében is. A kezelő centru-
mok minden önkéntes egész-
ségpénztárral szerződésben 
állnak. Bővebb információ és 
bejelentkezés: interneten a 
www.medhungary.com vagy 
telefonon 06-30/249-9289, 
06-70/620-4121, 06-20/541-
1466, 06-72/551-714 (X)

A vizsgálat és a kezelés is 
fájdalommentes

KÖrNyezetvéDelem




