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KILI TAMÁS

A Keresztúr Nevû
Települések XI.

Nemzetközi Találkozó-
jának a Hargita megyei
Székelykeresztúr adott
otthont. A Kárpát-me-

dencei keresztúriak ren-
dezvénysorozatán 22
település vett részt. Rá-
kosmente delegációját
Riz Levente polgár-
mester és Fohsz Tivadar
alpolgármester vezette.  

Folytatás az 5. oldalon >

Székelyföldön 
találkoztak

Új buszjárat indul Rákoskerten
A 197-es a vonathoz viszi az utasokat

HORVÁTH TIBOR

Kétéves elõkészület
után augusztus

23-án elindul Rákos-
kerten a vasútállomást
elérõ buszjárat. A vonat
menetrendjéhez igazí-
tott 197-es busz hétköz-
nap a kora reggeli órák-
tól este negyed tízig fog
közlekedni. Az új járat-
tal jelentõsen csökken-
het az utazási idõ
Rákoskert és a belváros
között.

Idén nyáron készült
el a Rákosmente Ön-
kormányzata és a Par-
king Kft. beruházásá-

ban, uniós társfinan-
szírozással a rákoskerti
P+R parkoló, a bicikli-

tároló, illetve a busz-
forduló. Ezután nyílt
lehetõség a korábban

ígért buszjárat elindí-
tására.

Folytatás a 4. oldalon >

Rongálók 
a köztereken

KILI TAMÁS

M ég el sem készült,
de a rongálók

már „dolgoznak” a szé-
pülõ városközpontban
és a Szent Kereszt téren.
Az új buszmegállók, az
olasz márványburkolat
a graffitisok áldozatává
váltak. A megújult
Szent Kereszt teret meg-
szállták a hajléktalanok,
valakik rendszeresen le-
törik az öntözõrendszer
szórófejeit, tövestül sze-
dik ki a növényeket, ki-
tapossák a frissen tele-
pített gyepet, de még a
templom hirdetõtáblá-
ját is betörték. 

Folytatás a 2. oldalon >

VARGA ORSOLYA

É pül a kerékpárút és
a gyalogossétány a

Rákos-patak partján.
Az önkormányzat ta-
valy októberben nyert
125,5 millió forint uni-
ós támogatást a pro-
jekt megvalósítására. A
fejlesztés részeként
közvilágítást, pihenõ-
padokat és kerékpártá-
rolókat is telepítenek.

Folytatás a 6. oldalon >

Épül a kerékpárút 
a Rákos-patak partján

INDUL AZ AJÁNLÓSZELVÉNYEK
GYÛJTÉSE

Részletek a 6. oldalon 
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A képviselõ-testület tagjai
Barna Andor – SZDSZ 5. evk., ISB-elnök – minden hó 1.
szerdáján 17-18-ig a Kaszáló utcai Csicsergõ óvodában.
Dr. Benkõ Péter – független, EUB-elnök – megbe-
szélés szerint a Polgármesteri Hivatalban (06-20-
9509-381).
Dr. Bényi Zsolt – Fidesz 9. evk., EB-elnök – a hónap
utolsó csütörtökén  17–18 óra, Rákoshegyi Közössé-
gi Ház.

Csorba Béla – KDNP, VFB-elnök – elõzetes telefo-
nos egyeztetés után (253-3328) a KDNP Péceli út
220. szám alatti székházában.
Derczbach Istvánné – MSZP – minden hónap 1.
keddjén 17-18-ig az Újlak utcai iskolában.
Dunai Mónika – Fidesz, 14. evk. – minden hónap 2.
csütörtökén 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi
Házban.
Dr. Fachet Gergõ – Itthon Rákosmentén Egyesület,

ÜEB-elnök – egyeztetés alapján, tel.: 253-3330, (kép-
viselõ-testületi iroda).
Fejér Gyula – Fidesz, 8. evk. – minden hónap utolsó
csütörtökén 17–18 óra között a Rákoshegyi Közösségi
Házban.
Dr. Fenke Ferenc – KDNP, 12. evk., SZLB-elnök –
minden hónap 2. csütörtökén 18–19 között a Rá-
koscsabai Közösségi Házban.
Fohsz Tivadar – Fidesz, 10. evk. – a hónap 1. csütör-
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Folytatás az 1. oldalról >

A XVII. kerület és a
BKV megállapodása
alapján a járat az alábbi
útvonalon fogja Rákos-
kertet körbejárni: Rá-
koskert vasútállomás -
Rákoskert sugárút -
Sáránd utca - Pesti út -
Kucorgó tér - Zrínyi ut-
ca - Rákoskert sugárút. 

A 197-es minden érin-
tett megállóban megáll.

A busz menetrendje a
vonatcsatlakozást bizto-
sítja: a reggel 4.45-ös,
Keleti pályaudvar felé
közlekedõ vonatot már
el lehet érni az elsõ
busszal, a belvárosi irá-
nyú csatlakozási lehetõ-
ség egészen a 12.45-ös
vonatig lesz lehetséges.
A busz hétköznap a
reggeli csúcsidõben 20
percenként, egyébként
félórás követési idõvel

közlekedik. Délutántól
az este negyed tíz körü-
li üzemzárásig a Keleti-
bõl félóránként közleke-
dõ vonatok érkezéséhez
igazodik a busz. 

A rákoskerti végállo-
más kialakítása lehetõ-
vé teszi, hogy a buszve-
zetõ lássa a vonattól a
buszhoz érkezõ utaso-
kat, így biztosítva, hogy
minden átszálló utas el-
érhesse a buszt. A vo-
natok esetleges késésé-
rõl a BKV diszpécsere
értesíti a busz vezetõjét,
15 perces késéséig a vo-
nathoz alkalmazkodva
biztosítja a csatlakozást
a busz. Negyed óránál
nagyobb késés esetén
egy plusz indulást ik-
tatnak be az elérés érde-
kében. A menetrend te-
hát elsõsorban a reggel
munkába, iskolába já-
rók, illetve délután, este

hazatartók igényeit ve-
szi figyelembe.

Ugyancsak az önkor-
mányzat kérésének
megfelelõen sikerült el-
érni, hogy a BKV bizto-
sítani fogja a vonalon
alacsonypadlós, kör-
nyezetkímélõ busz köz-
lekedését. Az IK-412-es
típus károsanyag-kibo-
csátása lényegesen ki-
sebb, mint a régi Ikarus
260-as buszoké.

Miután Rákoscsabán
is elkészült a P+R par-
koló és a buszforduló,
az önálló rákoscsabai
vasútbusz is hamarosan
elindul. Egyelõre az inf-
rastrukturális akadá-
lyok elhárításán dolgoz-
nak a szakemberek. 

Csuklós busz
lesz a 276E

Ugyancsak augusztus
23-tól lép érvénybe egy

másik, a kerület által ré-
gen szorgalmazott vál-
tozás: csuklós buszok
fognak közlekedni a
276E járaton. Az elmúlt
években nagyon sok pa-
nasz érkezett a szóló
buszok zsúfoltságára,
különösen a reggeli
csúcsidõben. Riz Levente
fõvárosi képviselõ ja-
vaslatára a fõvárosi Vá-
rosüzemeltetési Bizott-
ság június 24-én úgy
döntött, hogy a BKV-
nak augusztus 23-tól
csuklós buszokat kell
közlekedtetni a fontos
autóbuszvonalon.

A vonalon részben
már megjelennek a Vol-
vo buszok is a régi Ika-
rusok mellett. A reggeli
csúcsidei követés szinte
változatlan lesz, azaz a
6 percenként közlekedõ
csuklós buszok a mai-
nál jóval nagyobb férõ-

helyet fognak biztosíta-
ni. A járat délelõtt 10, a
délutáni csúcsban 7,5,
illetve este 10 percen-
ként fog közlekedni. Es-
te nyolc után, illetve
hétvégén szóló buszok
járnak a vonalon, jelen-
legi követési idejük nem
változik.

Riz Levente lapunk-
nak elmondta: az elmúlt
két évben végbement
hálózatátalakítással a
kerületrészek közösségi
közlekedése teljesen
megújult. A korábban
fenyegetõ járatritkítások
helyett jelentõs kapaci-
tásbõvülést sikerült ki-
harcolni. Remélhetõleg
a következõ években új,
korszerû buszok beállí-
tásával lehet folytatni a
kerületi tömegközleke-
dés színvonalának fej-
lesztését – hangsúlyozta
a polgármester.

Új buszjárat indul Rákoskerten
Csuklós busz lesz a 276E

HORVÁTH TIBOR

E lindult a kerület két
meghatározó okta-

tási intézményének rég-
óta várt korszerûsítése.
Az önkormányzat két
ütemben újíttatja fel az
általános iskolákat. Az
elsõ ütem a nyílászárok
cseréjével és a külsõ
homlokzat hõszigetelé-
sével, néhol újraépítésé-
vel vette kezdetét. A két

beruházás értéke ebben
a szakaszban közel 400
millió forint, amelyet az
önkormányzat áll. Az
önköltség csökkenté-
sére uniós pályázatot is
benyújtott a városveze-
tés, de az elbírálás még
nem történt meg. „A
második ütem megva-
lósításához pályázati
pénzt kell nyernünk” –
tájékoztatta lapunkat
Horváth Tamás alpolgár-

mester. A teljes beruhá-
záshoz még hozzátarto-
zik a fûtési rendszer
korszerûsítése és a tetõ-
szigetelés is, amely jö-
võre valósulna meg. Így
az összköltség megha-
ladja a 800 milliót. 

Augusztus 16-án át-
adták a munkaterületet
mindkét intézményben.
Az idei évre tervezett
munkák szeptember 30-
ig megvalósulnak.

Felújítják a Diadal úti és az Újlak utcai iskolákat
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SZAKÁCS ZSUZSA

R egina sportpályafu-
tása négy évvel ez-

elõtt, közös családi
edzéssel kezdõdött. Az
ifjú világbajnok a rá-
koskerti Kossuth Lajos
Általános Iskola tanu-
lója, akirõl köztudott,
nem csak a tornaterem-
be nyújt kiválót, a má-
sodik tanévet is osztá-
lyelsõként végezte. Re-
gina négyéves korában
nõvérét, Fruzsinát kö-
vetve az edzõterembe
ismerkedett meg a fit-
nesszel, de a világbaj-
noki cím eléréséig
hosszú utat járt be, he-
tente ötször, verseny
idõszakban hatszor tet-
te próbára erejét,
ügyességét és kitartását
az edzõteremben, ami-
nek most világbajnoki
cím lett az eredménye.

A szlovákiai megmé-
rettetésen másfél perc-
ben, szabadon válasz-
tott talajgyakorlatot
mutattak be a verseny-

zõk, ami hasonló az
aerobikhoz, akrobati-
kus, erõ-, lazasági és
táncelemekbõl épül fel.
A legkisebbek is pózol-

nak a verseny második
részében, így mutatva
meg izmaikat a szakér-
tõ zsûrinek - tudom
meg Benkõ Reginától, a
Biofit Johnny Fitness
SE világbajnokától, aki
Koós Katalin tanítványa.

„Természetesen nyá-
ron is van is edzés, de
azért voltam egy hetet
a nagymamámnál és a
dédinél Kistarcsán, a
szüleimmel és a testvé-
remmel biciklitúráz-
tunk a Tisza-tónál, ahol
rengeteg madarat lát-
tunk, majd két hét bala-
toni nyaralás után a
nyár végén edzõtábor-

ba megyek” - meséli a
vakáció programját
Regine. 

A Benkõ szülõk el-
mondják, örülnek lá-
nyuk sikerének, de azt
gondolják, elsõ a tanu-
lás. A sport hobbi szin-
ten van jelen az életük-
ben, de mégis kötelezõ
jelleggel, mert általa
válnak kitartó, küzdeni
tudó, idejét beosztó,
egészséges és boldog
felnõtté gyerekeik.

Fitneszvilágbajnok Rákosmentérõl
Benkõ Regina indulhat jövõre is Mexikóban

A z elmúlt idõben so-
kat hallhattunk a

jemeni sebész feltaláló-
ról, Dr. Khaled Nash-
wanról, õt é s találmá-
nyát hazai és nemzetkö-
zi szintû érdeklõdés kí-
séri. Nem véletlenül, hi-
szen találmánya egy
olyan kórt kezel, amely
ma már népbetegség-
nek számít, vagyis az ér-
szûkületrõl van szó.

Az érszûkület sok
esetben tragédiához ve-
zethet, konkrétan az
amputációhoz, ha a sú-
lyos végsõ stádiumig el-
jut. Hazánkban évente
ötezer lábat amputál-
nak, nemzetközi szinten
pedig közel egymillió
végtagot távolítanak el.
Rengetegen esnek áldo-
zatul az érszûkületbõl
adódó szövõdmények-
nek, tudniillik sokan
izületi vagy egyéb be-

tegségnek tulajdonítják
az érszûkület tüneteit,
így évek múlnak el úgy,
hogy a betegség észre-
vétlenül egyre rosszabb
lesz, egyesek azonban
csak akkor kezdenek el
vele foglalkozni, amikor
már késõ, és csak keve-
set lehet tenni ellene.

Nagy örömöt jelentett
az érszûkületet kezelõ
N a s h w a n - P a r a -
soundPlus eljárás beve-

zetése minden megye-
székhelyen, Budapesten
5 helyen vált elérhetõvé,
többek között a XVII.
kerületben is. Azóta
egyre többen újra élvez-
hették állapotuk javulá-
sának örömét. Ezzel a
találmánnyal egy új és
igen hatékony lehetõség
kínálkozott az érszûkü-
let konzervatív (azaz
nem mûtéti eljárású) te-
rápiájában és megelõzé-

sében - fájdalommente-
sen. Az infrahang és ult-
rahang, valamint bizo-
nyos frekvenciájú hall-
ható hang segítségével a
szervezetet a mellékerek
keringésképzésére ser-
kentik. Az ennek kö-
szönhetõen kialakuló
érpályák átveszik a be-
szûkült fõér funkcióját,
amelyhez mindössze 20
kezelés szükséges.

Elengedhetetlenül
fontos idõben felfedezni
az érszûkület tüneteit,
és minél hamarabb
szakemberhez fordulni,
de még fontosabb a
megelõzés. Figyelmez-
tetõ jelek lehetnek, ha
nyugalomban vagy ter-
helésre mással nem ma-
gyarázható végtagi fáj-
dalom jelentkezik, ha
olyan tünetek jelentkez-
nek, mint pl. a járástá-
volság csökkenése, sá-

padt-hideg végtag, a
végtag(ok) zsibbadtsá-
ga, férfiaknál szexuális
zavarok, fejfájás, fülzú-
gás, szédülés és fáradé-
konyság. Az érszûkület
kialakulásában kocká-
zati tényezõt jelent a do-
hányzás, a cukorbeteg-
ség, a magas vérzsír- és
koleszterinszint, a ma-
gas vérnyomás és a csa-
ládi halmozódás (örök-
letes). Emellett szerepet
játszik még az idõs élet-
kor, az elhízás, a moz-
gásszegény életmód és a
stressz. A kezelõcentru-
mok minden önkéntes
egészségpénztárral kap-
csolatban állnak. (X)
Kezelésekkel kapcsola-
tos felvilágosítás: inter-
neten: www.medhun-
gary.com vagy telefonon
06-70-210-1513, 06-30-
265-9360, 06-20-327-
6835, 06-72-551-714.

Idõben elkezdett kezeléssel elkerülhetõ a tragédia

Fontos a betegség idõben történõ felfedezése

A világbajnoki dobogó legfelsõ fokára állhatott fel Szlovákiában a ki-
lencéves Benkõ Regina - többszörös magyar bajnok - a júliusban meg-
rendezett háromnapos elsõ gyermek fitnesz világbajnokságon, ahol ti-
zenhárom országból nyolcvan sportoló, három korcsoportban verseny-
zett a világbajnoki címért. Regina huszonnégy lány közül bizonyult a
legjobbnak, ezzel kvalifikálta magát a jövõ évi, mexikói világbajnok-
ságra. A magyar csapat teljesítményét ezüstéremmel jutalmazták.


