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EGÉSZSÉG

NYÍLT NAP A FOGORVOSNÁL 
Az elmúlt évek során kialakult hagyomány szerint, a DENTUS Fogorvosi rendelőben 
korábban megrendezett, nagysikerű fogászati nyílt napok folytatásaként ismét szeretnénk 
a kapcsolatfelvételt megkönnyíteni és meghívni minden kedves érdeklődőt, hogy jöjjön el 
és szerezzen egy kellemes élményt a fogorvossal kapcsolatban! 

2009. december 4- én, pénteken, NYÍLT NAPOT tartunk, melyre Önt és 
családját is szeretettel várjuk. 

Alapelvünk a minimálisan szükséges beavatkozás végrehajtása, amelynek egyik fontos 
eleme a megelőzés. 

Ennek jegyében a nyílt napon az alábbi szolgáltatásokkal várjuk: 

- ingyenes, teljes körű állapotfelmérés, 
- szájüregi rákszűrés, 
- kezelési terv készítése, szükség esetén digitális röntgendiagnosztikával, 
- ultrahangos fogkőeltávolítás és teljes polírozás 50% kedvezménnyel, továbbá 
- fogfehérítés kálcium tartalmú hatóanyaggal 20% kedvezménnyel, 
- 10 % kedvezmény a nyílt napon megrendelt összes fogorvosi beavatkozás árából. 

 
A Nyílt napon való részvételhez nem szükséges bejelentkezni. További információkért, 
kérjük, látogasson el a honlapunkra, vagy kérdezze recepciónkat. 
 
Az elmúlt év tapasztalatai alapján, nagyszámú érdeklődő esetén, az egy páciensre jutó időt 
fél órában maximáljuk és a kezelési terv összeállítását illetve az esetleges kezeléseket egy 
későbbi időpontban végezzük. A kedvezményeket csak a nyílt napon történő kifizetés, 
illetve előleg fizetése esetén tudjuk biztosítani. A tájékoztatás nem teljes körű. 

 

 

1124 Budapest, Kiss János altb. u. 52. 
(XII. ker Önkormányzat mögött) 

Tel.: 395 9000, (30) 2222 777 
www.afogorvos.hu 
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Védőoltás influenza ellen
A fertőzés elleni megelőzés alapvető és legfontosabb tényezője

Az új típusú, H1N1 influenza okozta esetleges jár-
ványra történő felkészülés keretében ennek az újság-
nak hasábjain legutóbb a megbetegedés tüneteiről, 
a védekezés lehetőségeiről tájékoztattam önöket. 
Kiemeltem, hogy a védekezés leghatékonyabb mód-
szere a védőoltás. Az oltások szervezését és felügye-
letét az ÁNTSZ végzi.

A kerületben október első napjaitól folyamatosan 
és igény szerint történt a háziorvosi szolgálatok ellá-
tása a világjárványt okozó A/H1N1 influenzavírus 
elleni térítésmentes vakcinával. November 1-jéig 11 
ezer vakcinát adtak ki a kijelölt rizikócsoportok ré-
szére. Ebből a mennyiségből ingyenesen juthatnak 
védőoltáshoz azok a krónikus betegek, akik egészsé-
gi állapotuk miatt fokozottan veszélyeztetettek egy 
esetlegesen bekövetkező fertőzés esetén.

Ugyancsak ingyenesen részesülnek védőoltásban 
a bentlakásos intézmények gondozottai, legyen az 
gyermek- vagy időseket ellátó intézet, valamint ezen 
intézmények munkatársai. Hivatásuk miatt kerül-
tek az ingyenesen oltandók csoportjába az egész-
ségügyi dolgozók, valamint olyan közszolgáltató 
szervezetek munkatársai, akiknek tömeges megbe-

tegedése egy esetleges járvány alkalmával komoly 
fennakadásokat eredményezhetne.

A második ütemben, november első napjaiban 
az egészséges 14 év alatti gyermekek védőoltására 
kerül sor, aminek megszervezése az oktatási intéz-
mények, a szülők, az iskola-egészségügyi szolgála-
tok, valamint az ÁNTSZ kerületi intézete részéről 
nagyfokú együttműködést igényel. Az intézmények 
vezetőihez, igazgatóihoz levélben fordultunk azzal 
a kéréssel, hogy tájékoztassák a gyermekek szüleit 
az ingyenes védőoltás lehetőségéről, és mérjék fel az 
igényeket. Természetesen a gyermekek csak szüleik 
írásos kérelme alapján kaphatnak oltást, hiszen nem 
kötelező védőoltásról van szó.

Az óvodások, iskolások védőoltását majd az isko-
laorvosok és a házi gyermekorvosok végzik. Aki nem 
jogosult a térítésmentes vakcinára, a gyógyszertárak-
ban jut hozzá a térítésköteles védőoltáshoz. A lakosság 
legalább 60%-ának átoltottsága esetén van lehetőség 
a járvány pozitív befolyásolására, a megbetegedések, a 
szövődmények és a kórházi kezelések csökkentésére.

Dr. Tóth Mária
I–II–XII. kerületi tiszti főorvos

 

A Böszörményi úti 
Irodaházakban
(Böszörményi út 20–22. és 24/B)
20 m2-től 400 m2-ig
irodaterület bérelhető.

Várjuk érdeklődését!
Üzemeltető: FÁBER Kft.
Telefonszám: 355 6859.
e-mail: faber@faberkft.hu

FEDETT TENISZPÁLYÁK
kedvező árakon:
óránként 3400 Ft-tól,

korlátozott számban még kiadók
a Dr. Koltai Jenő 
Sportközpontban
(TF-pálya, 1124 Bp., Csörsz u. 2–4.).
Tel.: 30/633 5944, 355 6859,
e-mail: faber@faberkft.hu

Egészségünk őrei: a probiotikumok
A téli időszakban gyakori náthás, 
meghűléses panaszok megelőzé-
se és kezelése során egyre többet 
hallhatjuk a probiotikum kifeje-
zést. Sokan mégsem ismerjük 
pontos jelentését, nem tudjuk, 
mikor és hogyan alkalmazhatjuk 
őket egészségünk védelmében. A 
probiotikumokról a Budai Allergia-
központ orvosát kérdeztük.

� Mi a probiotikum?
– Ez a kifejezés több kü-

lönböző baktériumtörzset je-
löl – mondja dr. Hidvégi Edit 
gasztroenterológus. – Ezek nem 
kórokozók, hanem jótékony bak-
tériumok. Együtt élünk velük, 
szimbiózisban. A probiotikumok 
a bélrendszerben találhatók, az 
általunk elfogyasztott ételek meg 
nem emésztett cukorkompo-
nensével táplálkoznak. Cserébe 
olyan vegyületeket kapunk tőlük, 
amelyekre nekünk van szüksé-
günk: például K-vitamint, amely 
a normális véralvadáshoz szüksé-
ges anyag. Az immunrendszert is 
serkentik, ami nagyon lényeges a 
kórokozók elleni természetes vé-
dekezés kialakításában.
� Ha szervezetünkben megta

lálhatók, miért van szükségünk 
probiotikumok szedésére?
– Valóban, szinte születé-

sünktől bélflóránk természetes 
részei, amit szoptatással vagy 
probiotikum tartalmú tápszer 
adásával tarthatunk egyensúly-
ban. Ez az egyensúlyi állapot 
azonban különböző okokból 
bármely életkorban felborulhat. 
Az antibiotikumok szedése során 
például nemcsak a kórokozók, 
de a jótékony baktériumok is 
elpusztulnak. Az egészséges bél-
flóra felborulását eredményezheti 
még a fokozott stressz, a helyte-
len táplálkozás, a hasmenéssel 

járó betegség vagy a gyulladásos 
bélbetegség. Ezek következté-
ben jelentkezhetnek a főként 
haspuffadással, hasmenéssel járó, 
kellemetlen tünetek. Ilyen ese-
tekben probiotikumok szedésével 
kell gondoskodnunk a normál 
bélflóra helyreállításáról.
� Hogyan hatnak a pro

biotikumok?
– Fertőzéses megbetege-

dések esetén az elfogyasztott 
probiotikum kiszorítja a bélben 

levő kórokozó baktériumokat, 
gombákat, gátolja a vírusok ká-
ros hatását. Hasmenéses beteg-
ségek alatt vagy után szedve segít 
a normál bélflóra helyreállításá-
ban. Tudományos vizsgálatok 
igazolják a probiotikumok sze-
repét az allergia megelőzésében 
is. Csecsemőkorban csökkentik 
az ekcéma és a tejérzékenység 
kialakulásának kockázatát. A 
későbbi életkorokban bizonyos 
esetekben szintén eredményes a 
„jó baktériumok” adása, de ek-
kor már nem játszik szerepet az 
allergiamegelőzésben.
� Mikor szedjünk probiotikum 

tartalmú táplálékkiegészítőt? 
Csak a felsorolt panaszok esetén, 
vagy folyamatosan, a fertőzések 
megelőzésére is?

– Antibiotikus kezelés idején 
általában elegendő csak átme-
netileg használni – a gyógyszer 
szedése alatt és után egy hétig. 
Vírusos, egyéb fertőzéses hasme-
nések megelőzésére, gyulladásos 
bélbetegségek kiegészítő kezelé-
seként, illetve csecsemőkorban 
allergiamegelőzésre azonban 
hosszabb ideig, akár hónapokon 
keresztül javasolt. Most, az inf-
luenzaszezonban érdemes azt is 
megemlíteni, hogy kimutatták 

a probiotikumok, elsősorban a 
Lactobacillus GG légúti fertő-
zések számának csökkentésében 
játszott jótékony szerepét is. 
Hosszabb idejű alkalmazás ese-
tén az immunrendszert erősíti, 
így képes mindennemű fertőzés 
előfordulásának valószínűségét 
csökkenteni.
� Okozhate mellékhatást a 

probiotikumok szedése?
– A probiotikumok patikai 

készítmények formájában is elér-
hetők, mellékhatásuk gyakorlati-
lag nincs. Az egészséges bélflóra 
fenntartását táplálkozásunkkal 
is segíthetjük. Probiotikumban 
különösen gazdag források a sa-
vanyított tejtermékek, a joghurt 
és a kefir.

Tóth-Tokaji Éva

HPV elleni oltás fiataloknak
Tisztelt Hegyvidéki Polgárok! A humán papillo-
ma  vírus (továbbiakban: HPV) fiúkat és lányo-
kat egyaránt megfertőz, onkogén típusai rá-
kos elváltozásokat okozhatnak a nemi szerve-
ken és környékükön, az alacsony rizikójú HPV-
törzsek pedig szemölcsös elváltozásokhoz 
vezetnek, mely hasonló gyakorisággal fordul 
elő mindkét nemnél.

Éppen ezért önkormányzatunk elhatároz-
ta, hogy a már elkezdett HPV elleni Prevenci-
ós Programját kiterjeszti, és kedvezményesen 
biztosítja a három részoltásból álló, négy-
komponensű méhnyakrák és nemi szervi sze-
mölcs elleni oltóanyagot a 13. életévüket már 
betöltött, 26 évesnél fiatalabb kerületi lako-
sok számára, amennyiben azt kezelőorvosuk 
ajánlja.

A teljes oltássor az önkormányzat támoga-
tásával a gyógyszertári térítési díjjal szemben 
kedvezménnyel – oltásonként a közel 30 000 
Ft-os ár helyett 20 271 Ft-ért – 90 000 Ft he-

lyett 60 813 Ft-ért vásárolható meg. További 
kedvezmény, hogy a védőoltást a 0., 2. és 6. 
hónapokban történő beadatást megelőzően, 
három részletben kell megfizetni.

Jelentkezni folyamatosan háziorvosi vagy 
szakorvosi javaslattal lehet: Gallai Dolores 
egészségügyi referensnél (telefon: 224-
5900/120-as mellék, e-mail: gallai.dolores@
bp12ker.hu), vagy Dezső Tünde egészségügyi 
csoportvezetőnél (telefon: 488-7924/107-es 
mellék, e-mail: dezsot@gesz12.hu), akik a HPV-
vel kapcsolatos kérdésekre is válaszolnak.

Amennyiben a jelentkező a XII. kerületben 
jár általános iskolába, és 7. vagy 8. osztályos, 
akkor az iskolán keresztül történik a jelentke-
zés, de természetesen érdeklődhetnek a meg-
jelölt szakembereknél is.

A HPV okozta megbetegedésekről az 
interneten a következő oldalt ajánljuk figyel-
mébe: www.hpvinfo.hu.

Pokorni Zoltán polgármester
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Célegyenesben az intézményfelújítások
Szeptemberig befejeződik a ke-
rületi oktatási intézmények felújí-
tásának első üteme. Az év elején 
megkezdett, közel háromszázmil-
lió forintos program keretében a 
szokásos karbantartási feladatok 
mellett több helyütt jelentős 
fejlesztésekre is sor kerül. Jelenleg 
is zajlik a Mackós Óvoda bővítése, 
míg a János kórház területén, illet-
ve a Meredek utcában új óvodákat 
alakítanak ki.

Minden eddiginél többet, közel 
háromszázmillió forintot költ 
a kerületi óvodák és iskolák fej-
lesztésére, illetve új intézmények 
kialakítására a hegyvidéki ön-
kormányzat az idén. Ebben az 
összegben nincsenek benne a Ta-
mási Áron iskola bővítésére fordí-
tott pályázati és önkormányzati 
források – tájékoztatta lapunkat 
Kovács Lajos Attila. A felújítá-
sokról szólva a városüzemeltetési 
iroda vezetője elmondta, hogy az 
állandó igénybevételnek jobban 
ellenálló burkolatot kap a Kós 
Károly iskola tornaterme, míg az 
intézmény konyhájában modern 

szellőztetőrendszert szerelnek fel. 
Kicsempézik a Jókai iskola alag-
sori folyosóinak falait, az elsősök 
számára pedig új tantermet hoz-
nak létre.

Szépülő bölcsődék
Már befejeződött a Virányos 
iskola belső világításának kor-
szerűsítése, jelenleg egy közel 
háromszáz négyzetméteres, gu-
miborítású sport- és játszófelület 
építése zajlik az udvaron. Újjáépí-
tették a Solti György Zeneiskola 
környezetét elcsúfító betonjárdát, 
valamint megkezdődött a hát-
só udvar viacolor burkolatának 
kivitelezése. A tavaly befejezett 
homlokzatrekonstrukciót köve-
tően ezen a nyáron a belső terek 
újultak meg a Csermely úti óvo-
dában, ahol a teljes villanyveze-
ték-hálózatot is kicserélték. Az 
épület egészére kiterjedő, kétlép-
csős fejlesztésnek köszönhetően 
sikerült a Hegyvidékhez méltó 
állapotba hozni az intézményt.

Szintén az elmúlt évben kez-
dődött meg a Normafa Óvoda 
felújítása. Akkor a villaépület 
homlokzata készült el, ezúttal 
a fennmaradó épületszárnyak 
tatarozása mellett, mintegy ki-
lencmilliós ráfordítással, modern 

játékokkal felszerelt játszófelüle-
tet alakítottak ki az intézmény 
kertjében. Mozgássérülteknek 
építettek WC-t az immár telje-

sen akadálymentesített Őzike 
tagóvodában, valamint ugyanitt 
megkezdődött a tavaly elbontott 
udvarrész újjáépítése, ahová va-
donatúj játszószerek kerülnek. A 
nyár folyamán kifestik az öltö-
zőket a Zugligeti Óvodában, az 
Orbánhegyi oviban pedig a cso-

portszobák mellett a konyha és a 
logopédiai szoba is megújul.

A legkisebbeket fogadó intéz-
mények közül a Krisztinavárosi 

Bölcsődében a tavalyi nyílászáró-
korszerűsítésnek köszönhetően 
szükségtelenné vált nagyméretű 
radiátorokat kisebbekre cserélték, 
valamint felújították a csoportszo-
bák egy részét. Korszerű és biz-
tonságos, az automataöntözőkhöz 
hasonló eltűnő fejes kerti zuhany-

zókat telepítenek a Mártonhegyi 
úti bölcsőde felújított kerti tocso-
góiba. Amennyiben a fejlesztés be-
váltja a hozzá fűzött reményeket, a 

rendszert a többi hegyvidéki böl-
csődében is kiépítik.

Két új óvoda
A már meglévő óvodák közül 
a Mackósban történik a legna-
gyobb fejlesztés. Az átépített régi 
kazánházban egy hetvenöt négy-

zetméteres tornaszobát, csoport-
szobát és öltözőket alakítanak ki. 
Ide kerül az épület új, akadály-
mentesített bejárata is, amely-
nek köszönhetően a gyerekek és 
szüleik az eddiginél biztonságo-
sabban megközelíthetik majd az 
intézményt.

Ahogyan azt lapunk korábbi 
számaiban már megírtuk, szep-
temberben két új óvoda nyitja 
meg kapuit a Hegyvidéken. Az 
Arany János iskola Meredek utcai 
kis épületének felújításával négy 
óvodás csoport lel új otthonra. A 
Táltos ovihoz tartozó Csikó tag-
óvodát teljes egészében a gyere-
kek igényeit figyelembe véve ala-
kítják ki. Jól halad a Szent János 
Kórház óvodájának átépítése: a 
belső munkálatok után jelenleg a 
felső udvar rendezése zajlik, ahol 
rendhagyó módon valamennyi 
óvodai csoport a korosztályának 
megfelelő saját játszófelületet kap. 
Az óvodapedagógusok munkáját 
mindkét új óvodában a XXI. szá-
zad követelményeinek megfelelő 
fejlesztő- és játszóeszközök segí-
tik, míg a gyerekek kényelméről a 
legmodernebb bútorok, valamint 
kiszolgálólétesítmények gondos-
kodnak.

(mm.)

Segítségnyújtás egyetlen gombnyomásra
A hegyvidéki önkormányzat 2006 
nyarán vezette be a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtást. Az egyedül 
élő idősek a Body Guard rendszer 
segítségével otthonukban a nap 
24 órájában bármikor riaszthatják a 
szakembereket, ha bajba kerülnek. 
Kovács Lajos alpolgármestert kér-
deztük a tapasztalatokról.

 � Hogy fogadták a rászorulók 
az új szolgáltatást?
– Jelenleg negyvenhárom idős 

ember lakásában található ilyen 

készülék, biztonságérzetet nyújt-
va nekik. Nagyon hamar megta-
nulták a használatát. A gondozó-
nőknek arról számoltak be, hogy 
akkor sem érzik magukat magá-
nyosnak, amikor egyedül marad-
nak otthon. Ha baj van, gomb-
nyomásra érkezik a segítség.
 � Miként tudnak segítséget 

kérni?
– Az igénylő lakásában egy 

telefonvonalra csatlakoztatott 
hangkommunikátort helyezünk 
el, amelyhez egy karóraszerű 
riasztógomb tartozik. Az ellá-
tottnak – a készüléket a karján 
viselve – minden élethelyzetben 
csupán egy gombot kell meg-
nyomnia. A vészjelzés egy orszá-
gos diszpécserközpontba fut be, a 
hangkommunikátor kihangosítja 
a lakást, így a bajbajutott telefon-

kagyló használata nélkül mond-
hatja el panaszát.
 � Mi történik a segítségkérés 

után?
– A diszpécserek a jelzés után 

felveszik a kapcsolatot a segélyhí-
vóval. Azonnal értesítik a kerületi 
gondozási központ készenlétben 
lévő ügyeletes gondozónőjét, aki 
nyomban a helyszínre siet. Mivel 
a gondozónőknél van lakáskulcs, 
így húsz percen belül segítséget 
tudnak nyújtani. Amennyiben 
súlyos a helyzet, a diszpécser 
mentőt is küld, amelynek a la-
kásba való bejutását a gondozónő 
biztosítja.

 � Milyen esetek fordultak elő 
eddig?
– Tavaly közel hatvan riasztás 

történt, szerencsére nem mind 
volt súlyos eset. Húsz alkalom-
mal az idős hölgy vagy úr elesett 
a lakásban, nem tudott felállni, 
képtelen volt telefonon segítséget 

kérni. Nagy kérdés, hogy a jelző-
készülék híján mikor vette volna 
őt észre a környezete… Sajnos 
sok példa van arra, hogy a sú-
lyos, akár életveszélyes helyzetbe 
kerülő sérültek napokig is a pad-
lón fekve várják, hogy megtalál-
ják őket. A szolgáltatásunk által 
mindig hamar érkezett a segítség, 
és az esetek zömében a gondozó-
nő jelenléte is elegendőnek bizo-
nyult. Tizenháromszor mentő-
vel kellett kórházba szállítani a 
beteget, az egyik esetben súlyos 
vérzéssel, egy másik alkalommal 
töréses sérüléssel. Megnyugtató, 
hogy az idősek rövid időn belül 

megkapták a megfelelő ellátást. 
Az új ellátási forma tehát bevál-
totta a várakozásokat, mondhat-
ni, igazi sikertörténet. Keressük 
a módját a jelzőrendszer bővíté-
sének, hiszen adott esetben akár 
életet is menthet.

(m)

Falfirka-mentesítés a kerületben
Évek óta harcol a helyi önkor-
mányzat a Hegyvidék közterülete-
it, emblematikus épületeit és tár-
sasházait elcsúfító falfirkák ellen. 
Az erőfeszítések eredményeként 
a kerületi fenntartású épületek 
mára graffitimentesek, és a társas-
házakon is egyre kevesebb az oda 
nem illő firka. Az önkormányzat 
most külső segítséget is kap, hi-
szen szeptemberben nagyszabású 
„vadplakát”- és falfirka-mentesí-
tésbe kezd a főváros.

A budapesti program keretében 
ezúttal nem csupán a fővárosi 
önkormányzat tulajdonában 
lévő közterületeket és ingatlano-
kat, hanem a magántulajdonban 
álló épületeket is megtisztítják, 
egyúttal biztosítják a graffiti- és 
plakátmentes területek ellenőr-
zését, illetve folyamatos karban-
tartását.

Hegyvidéken az Alkotás utca, 
a Krisztina körút és a Szilágyi Er-
zsébet fasor újulhat meg. Kovács 
Lajos alpolgármester lapunknak 
elmondta, támogatja a kezdemé-
nyezést, habár a három kiválasztott 
kerületi útszakasz graffiti szem-
pontjából nem számít különö-
sebben „fertőzöttnek”. Ráadásul 
olyan főutakról van szó, ahol a pes-
ti oldal hasonló területeivel ellen-
tétben alig van gyalogosforgalom. 
Ennek ellenére már ez is komoly 
előrelépésnek számít, figyelembe 
véve, hogy az utóbbi húsz évben a 
fővárosi vezetés érdemben egyálta-
lán nem foglalkozott a hegyvidéki 
közterületek állapotával.

– Feltétlenül értékelendő az 
erőfeszítés, és bízom abban, hogy 
nem csupán egyszeri akcióról van 
szó, hiszen sok még a tennivaló – 
mondta Kovács Lajos.

Annál többet tett a graffiti-
mentesítés és az illegális plaká-

tozás visszaszorítása érdekében a 
helyi önkormányzat. Az engedély 
nélkül kihelyezett falragaszok és 
reklámtáblák rendszeres eltávolí-
tása a megfelelő fővárosi, illetve 
törvényi szabályozás hiányában 
szélmalomharcnak tűnhet, az 
elmúlt évek azonban azt mutat-
ják, szívós munkával igenis lehet 
eredményeket elérni.

Az alpolgármester szerint a leg-
nagyobb gondot az jelenti, hogy 
az illegális plakátozás mára önálló 
üzletággá nőtte ki magát, amit a 
legfeljebb harmincezer forintos 
szabálysértési bírságokkal lehetet-
len felszámolni. Felelősségre vonni 
ráadásul csak a plakát kiragasztó-
ját, illetve a megbízót lehet. Előb-
bit szinte lehetetlen elkapni, míg a 
reklámozott cég minden esetben 
azt mondja, nem tudott az illegá-
lis plakátokról. Jelenleg ezért úgy 
tűnik, hogy egyedül a plakátok és 
a reklámtáblák folyamatos eltávolí-
tása jelent megoldást a problémára.

Az önkormányzat megpróbál-
ja „megszabadítani” az épületeket 
és a köztéri alkotásokat is a csúf 
falfirkáktól. A megelőzést szol-
gálja, hogy az elmúlt években a 
kerület valamennyi önkormány-
zati fenntartású közintézményét 
firkaellenes bevonattal látták el. 
Ennek köszönhető, hogy a „mű-

vészek” csak elvétve szennyezik 
be ezeknek az épületeknek a fala-
it. A tapasztalatok szerint ugyanis 
a graffitisek továbbállnak azokról 
a területekről, ahol alkotásai-
kat rövid időn belül eltüntetik, 
az antigraffiti-bevonatra felvitt 
tagek és graffitik pedig egyszerű-
en és gyorsan lemoshatók.

Sajnos, a társasházak számára 
graffitimentesítésre kiírt pályázat 
már korántsem ennyire sikeres. 
Bár az emberek igénylik a tiszta, 
rendezett lakókörnyezetet, a há-
zak általános gazdasági helyzete 
még a felületek megtisztítását sem 
engedi. A sikeres pályázat egyik 
feltétele viszont éppen az, hogy 
a társasház előzetesen elvégezze a 
falfirkák eltávolítását, az önkor-
mányzat ugyanis csak ebben az 
esetben támogatja az antigraffiti-
bevonat felvitelét a homlokzatra.

MM.

� Az önkormányzat a 
graffitiellenes harcban is számít a 
polgárok segítségére. Kovács Lajos 
arra kéri a társasházi közösségeket, 
hogy a falfirka-mentesítéssel kap-
csolatos észrevételeiket, megoldási 
javaslataikat, ötleteiket juttassák 
el írásban az alpolgármesteri tit-
kárságra, vagy írjanak e-mailt a 
kovacs.lajos@bp12ker.hu címre.

Valamennyi óvodai csoport saját játszórészt kap a János kórház óvodájának udvarán
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Van még tennivaló…
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Hirdessen 
nálunk!
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