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Meghitt karácsonyi ünnepeket
és nyugodt, boldog új esztendõt
kívánunk olvasóinknak!

FOTÓ: LIGETI LÁSZLÓ

KARÁCSONYI MOSOLY
Ay MSZP városi NÕTAGOZATA gyûjtést szervez
a nehezebb körülmények között élõ családok részére.
Játékot, ruhanemût, élelmiszereket várunk.
A gyûjtés helye: MSZP KÉPVISELÕI IRODA Baja, Vörösmarty u. 14.
Ideje: december 11, 14, 15, 16 délelõtt 9 órától 12 óráig.
Ha szeretne Ön is segíteni adományával, kérjük keresse a helyi MSZP szervezetet!
A NÕTAGOZAT 2009. december 22-én (kedden)
délután 3 órától találkozóra hív minden kedves érdeklõdõt
„BÉKÉS KARÁCSONYT” rendezvényére.
Hely: MSZP Képviselõ iroda Vörösmarty u. 14.
Mindenkit szeretettel várunk!

CSEND!
Rendelet!

Az önkormányzati többség
úgy gondolja, hogy a bajai lakosok éjszakai nyugalmát
leginkább az szolgálja, ha este 10-kor rendeletileg bezáratjuk a boltokat, hajnali háromkor pedig a diszkókat.
Tényleg, ezután a bajaiak háborítatlanul fogják végigaludni az éjszakáikat?
Már ma is vannak olyan
rendeletek, amelyekkel a lakosok nyugalmát biztosítani
lehetne. Ilyen a közterületen
szeszesital fogyasztásának tilalmáról szóló önkormányzati-, és a csendháborításról
szóló kormányrendelet. Ha
ez a legújabb helyi rendelet
is megszületik, lehet, hogy
egyszerûbb lesz a rendfenntartók élete, mert nem kell
majd bajlódniuk a hangoskodó fiatalok fegyelmezésével,
és a közterületen szeszesitalt
fogyasztók rendreutasításával. Egyszerûen csak be kell
zárni éjjelre a boltokat és a
vendéglátó egységek egy részét, és ezzel végre csend és
nyugalom lesz éjszaka Baján.
(folytatás a 2. oldalon)

• Találjuk ki együtt! 2. oldal
• A harag rossz tanácsadó 3. oldal
• A sport és ami mögötte van 4. oldal
• Sütemény a karácsonyi képeslapíráshoz
4. oldal
• Béres Béla Bács-Kiskun Megyei
Príma-díjas
4. oldal

Fejszámolás
Az interneten fellelhetõ www.lenyeg.hu honlap tanubizonysága szerint a 2007-2009 között eddig 44-szer megjelent Lényeg
címû lapban a FIDESZ-Polgári Párt által vezetett Baja Város
Önkormányzata - teljes egészében vagy részben tulajdonában
lévõ cégein keresztül (Baja Marketing Kft., Bajai Kommunális
Szolgáltató Kht., Baja Invest Zrt., Energetika Kft., Felsõ-bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.) - valamint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a helyi adófizetõk pénzébõl mintegy 38 és
fél oldalnyi hirdetést jelentetett meg. A hirdetések értéke ezen
idõszakban kb. 4 millió forint. Ez az összeg nem tartalmazza az
esetlegesen megrendelt, úgynevezett pr-cikkek után szokásosan fizetendõ díjat.
hoppá
A Lényeg címû kiadvány korábbi kiadója a Jobb Bajáért Polgári
Egyesület (vezetõ tisztségviselõi: Rausch Sándor, a megyei közgyûlés
alelnöke és Gorondy István, a városi gazdasági és költségvetési
bizottság elnöke), újabban pedig a Hírtér Média Kft. adja ki.

Az érszûkület kezelésének új útja
AZ IDÕBEN ELKEZDETT KEZELÉSSEL ELKERÜLHETÕ A TRAGÉDIA
Csak a lábam fáj, más bajom
nincs! - ismételjük gyakorta,
pedig egy nehezen kezelhetõ,
évrõl évre rosszabbodó betegségben szenvedünk. Az érszûkület a legalattomosabb kórok
egyike. Sokunknál - olykor
csillapíthatatlan - fájdalmat néhány év után okoz. Egészen
addig persze nem vesszük komolyan, aztán keservesen szaladunk mindenkihez segítségért. A sebészorvos a rendelkezésére álló lehetõségek közül
választ. Magyarország minden
megyeszékhelyén mûködnek
már azok a rendelõk, ahol az
érszûkület kezelésének egyik
legújabb
lehetõsége,
a
Nashwan-ParasoundPlus eljárás áll a betegek rendelkezésére. Ezzel a találmánnyal feltalálója Dr. Khaled Nashwan

immár több mint 20 nívós
nemzetközi nagydíjat nyert,
többek között a thaiföldi király
nagydíját. Az elmúlt év tapasztalatai rengeteg tanulsággal
szolgálnak - mondja a centrum
vezetõje. Sok beteg akkor keres fel bennünket, amikor állapota kritikussá válik, végtagja
az elhalás küszöbén áll, kezelõorvosa esetlegesen az amputációt javasolja.
A betegség elsõ tüneteinek
megjelenésétõl a végtag elvesztéséig sokszor évek telnek
el. Azt kell lehetõleg megelõzni, hogy a tragikus végkifejlet
bekövetkezzen, vagy legalább
lassítani azt. A mi eljárásunkkal is akkor tudunk komoly

eredményt elérni, ha a beteg
még idõben érkezik.
Milyen tünetek jelentkezésekor gyaníthatjuk, hogy az érszûkület fenyeget bennünket?
A leginkább jellemzõ a végtagokban bizonyos járástávolság után jelentkezõ görcsös fájdalom. Elõfordul, hogy a görcsös fájdalom még nem jelentkezik, de izomlázszerû tüneteket tapasztalunk gyaloglás
közben. A problémát jelzi, ha a
járástávolság csökken, ha hidegek a végtagjaink - esetleg
még a meleg szobában is, végtagok zsibbadtsága, éjszakai
végtagi görcsök, fáradékonyság, szédülés, esetlegesen
fülzúgás. Természetesen ko-

Felvilágosítás: www.medhungary.com vagy 06-30/576-8487,
06-20/22-444-01, 06-70/290-32-16, 06-72/551-714.

moly jelentõséggel bír az a
tény, ha a családban örökletes
jellemzõként az érelmeszesedés elõfordul. A szervezet általános meszesedése a korral is
jár, nyilván hatványozottabb az
elõfordulása a veszélyeztetett
családoknál. De a cukorbetegség, a dohányzás, a magas vérnyomás, a magas vérzsír- és
koleszterinszint önmagában is
komoly veszélyt hordoz, mint
rizikófaktor. De a stressz, az
elhízás és a mozgásszegény
életmód sem elhanyagolható
rizikófaktor. Ezeknél a megelõzés nagy jelentõséggel bír.

Dr. Khaled Nashwan a thaiföldi király nagydíjával.

Hány kezelésbõl áll a
Nashwan-Parasound Plus terápiás kúra?
20 alkalmas kezelésbõl áll,
annak hatására az érszûkületet

áthidaló kollaterális keringésképzést (mellékerek) serkenti,
így javítja a vérkeringést. A kezelések elõtt és után orvosi
vizsgálat történik. A régió la-

kosainak nagy lehetõség, hogy
magyar állampolgároknak továbbra is 50%-os kedvezményt adnak decembertõl viszszavonásig.

