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Rongálók
a köztereken

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

# KILI TAMÁS

# HORVÁTH TIBOR

ég el sem készült,
de a rongálók
étéves elõkészület
már „dolgoznak” a széután augusztus
pülõ városközpontban
23-án elindul Rákosés a Szent Kereszt téren.
kerten a vasútállomást
Az új buszmegállók, az
elérõ buszjárat. A vonat
olasz márványburkolat
menetrendjéhez igazía graffitisok áldozatává
tott 197-es busz hétközváltak. A megújult
nap a kora reggeli órákSzent Kereszt teret megtól este negyed tízig fog
szállták a hajléktalanok,
közlekedni. Az új járatvalakik rendszeresen letal jelentõsen csökkentörik az öntözõrendszer
het az utazási idõ
szórófejeit, tövestül szeRákoskert és a belváros
dik ki a növényeket, kiközött.
tapossák a frissen teleIdén nyáron készült
pített gyepet, de még a
el a Rákosmente Ön- ban, uniós társfinan- tároló, illetve a busz- ígért buszjárat elindí- templom hirdetõtáblákormányzata és a Par- szírozással a rákoskerti forduló. Ezután nyílt tására.
ját is betörték.
Folytatás a 4. oldalon >
Folytatás a 2. oldalon >
king Kft. beruházásá- P+R parkoló, a bicikli- lehetõség a korábban
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Székelyföldön
találkoztak

Épül a kerékpárút
a Rákos-patak partján

# KILI TAMÁS

dencei keresztúriak ren- # VARGA ORSOLYA
dezvénysorozatán 22
Keresztúr Nevû település vett részt. Rápül a kerékpárút és
Települések XI. kosmente delegációját
a gyalogossétány a
Nemzetközi Találkozó- Riz Levente polgár- Rákos-patak partján.
jának a Hargita megyei mester és Fohsz Tivadar Az önkormányzat taSzékelykeresztúr adott alpolgármester vezette. valy októberben nyert
Folytatás az 5. oldalon > 125,5 millió forint uniotthont. A Kárpát-meós támogatást a projekt megvalósítására. A
részeként
INDUL AZ AJÁNLÓSZELVÉNYEK fejlesztés
közvilágítást, pihenõpadokat és kerékpártáGYÛJTÉSE
rolókat is telepítenek.
Részletek a 6. oldalon
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Folytatás a 6. oldalon >
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Beindul a felnõttképzés Rákosmentén
Felújítják a Diadalt és az Újlakot
Felülvizsgálják a reptéri szerzõdést
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Rákosmente a Fejlesztési Tanácsban
Drága tanévkezdés
Jazz a kávézóban
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Kosárfesztivál az 525. téren
A Grund FC újabb sikere
Beszakadt a Pesti út burkolata
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Új buszjárat indul Rákoskerten
Csuklós busz lesz a 276E
Folytatás az 1. oldalról >

A XVII. kerület és a
BKV megállapodása
alapján a járat az alábbi
útvonalon fogja Rákoskertet körbejárni: Rákoskert vasútállomás Rákoskert sugárút Sáránd utca - Pesti út Kucorgó tér - Zrínyi utca - Rákoskert sugárút.
A 197-es minden érintett megállóban megáll.
A busz menetrendje a
vonatcsatlakozást biztosítja: a reggel 4.45-ös,
Keleti pályaudvar felé
közlekedõ vonatot már
el lehet érni az elsõ
busszal, a belvárosi irányú csatlakozási lehetõség 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 körüli üzemzárásig a Keletibõl félóránként közlekedõ vonatok érkezéséhez
igazodik a busz.
A rákoskerti végállomás kialakítása lehetõvé teszi, hogy a buszvezetõ lássa a vonattól a
buszhoz érkezõ utasokat, így biztosítva, hogy
minden átszálló utas elérhesse a buszt. A vonatok esetleges késésérõl a BKV diszpécsere
értesíti a busz vezetõjét,
15 perces késéséig a vonathoz alkalmazkodva
biztosítja a csatlakozást
a busz. Negyed óránál
nagyobb késés esetén
egy plusz indulást iktatnak be az elérés érdekében. A menetrend tehát elsõsorban a reggel
munkába, iskolába járók, illetve délután, este

másik, a kerület által régen szorgalmazott változás: csuklós buszok
fognak közlekedni a
276E járaton. Az elmúlt
években nagyon sok panasz érkezett a szóló
buszok zsúfoltságára,
különösen a reggeli
csúcsidõben. Riz Levente
fõvárosi képviselõ javaslatára a fõvárosi Városüzemeltetési Bizottság június 24-én úgy
döntött, hogy a BKVnak augusztus 23-tól
csuklós buszokat kell
közlekedtetni a fontos
autóbuszvonalon.
A vonalon részben
már megjelennek a Volvo buszok is a régi Ikarusok mellett. A reggeli
csúcsidei követés szinte
Csuklós busz
változatlan lesz, azaz a
lesz a 276E
6 percenként közlekedõ
Ugyancsak augusztus csuklós buszok a mai23-tól lép érvénybe egy nál jóval nagyobb férõhazatartók igényeit veszi figyelembe.
Ugyancsak az önkormányzat
kérésének
megfelelõen sikerült elérni, hogy a BKV biztosítani fogja a vonalon
alacsonypadlós, környezetkímélõ busz közlekedését. Az IK-412-es
típus károsanyag-kibocsátása lényegesen kisebb, mint a régi Ikarus
260-as buszoké.
Miután Rákoscsabán
is elkészült a P+R parkoló és a buszforduló,
az önálló rákoscsabai
vasútbusz is hamarosan
elindul. Egyelõre az infrastrukturális akadályok elhárításán dolgoznak a szakemberek.

helyet fognak biztosítani. A járat délelõtt 10, a
délutáni csúcsban 7,5,
illetve este 10 percenként fog közlekedni. Este nyolc után, illetve
hétvégén szóló buszok
járnak a vonalon, jelenlegi követési idejük nem
változik.
Riz Levente lapunknak elmondta: az elmúlt
két évben végbement
hálózatátalakítással a
kerületrészek közösségi
közlekedése
teljesen
megújult. A korábban
fenyegetõ járatritkítások
helyett jelentõs kapacitásbõvülést sikerült kiharcolni. Remélhetõleg
a következõ években új,
korszerû buszok beállításával lehet folytatni a
kerületi tömegközlekedés színvonalának fejlesztését – hangsúlyozta
a polgármester.

Felújítják a Diadal úti és az Újlak utcai iskolákat
# HORVÁTH TIBOR
lindult a kerület két
meghatározó oktatási intézményének régóta várt korszerûsítése.
Az önkormányzat két
ütemben újíttatja fel az
általános iskolákat. Az
elsõ ütem a nyílászárok
cseréjével és a külsõ
homlokzat hõszigetelésével, néhol újraépítésével vette kezdetét. A két
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beruházás értéke ebben
a szakaszban közel 400
millió forint, amelyet az
önkormányzat áll. Az
önköltség csökkentésére uniós pályázatot is
benyújtott a városvezetés, de az elbírálás még
nem történt meg. „A
második ütem megvalósításához pályázati
pénzt kell nyernünk” –
tájékoztatta lapunkat
Horváth Tamás alpolgár-
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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 – megbeszélés szerint a Polgármesteri Hivatalban (06-209509-381).
Dr. Bényi Zsolt – Fidesz 9. evk., EB-elnök – a hónap
utolsó csütörtökén 17–18 óra, Rákoshegyi Közösségi Ház.
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mester. A teljes beruházáshoz még hozzátartozik a fûtési rendszer
korszerûsítése és a tetõszigetelés is, amely jövõre valósulna meg. Így
az összköltség meghaladja a 800 milliót.
Augusztus 16-án átadták a munkaterületet
mindkét intézményben.
Az idei évre tervezett
munkák szeptember 30ig megvalósulnak.
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Csorba Béla – KDNP, VFB-elnök – elõzetes telefonos 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,
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ÜEB-elnök – egyeztetés alapján, tel.: 253-3330, (képviselõ-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 Rákoscsabai Közösségi Házban.
Fohsz Tivadar – Fidesz, 10. evk. – a hónap 1. csütör-
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Fitneszvilágbajnok Rákosmentérõl
Benkõ Regina indulhat jövõre is Mexikóban
# SZAKÁCS ZSUZSA
egina sportpályafutása négy évvel ezelõtt, közös családi
edzéssel kezdõdött. Az
ifjú világbajnok a rákoskerti Kossuth Lajos
Általános Iskola tanulója, akirõl köztudott,
nem csak a tornaterembe nyújt kiválót, a második tanévet is osztályelsõként végezte. Regina négyéves korában
nõvérét, Fruzsinát követve az edzõterembe
ismerkedett meg a fitnesszel, de a világbajnoki cím eléréséig
hosszú utat járt be, hetente ötször, verseny
idõszakban hatszor tette
próbára
erejét,
ügyességét és kitartását
az edzõteremben, aminek most világbajnoki
cím lett az eredménye.

R

A világbajnoki dobogó legfelsõ fokára állhatott fel Szlovákiában a kilencéves Benkõ Regina - többszörös magyar bajnok - a júliusban megrendezett háromnapos elsõ gyermek fitnesz világbajnokságon, ahol tizenhárom országból nyolcvan sportoló, három korcsoportban versenyzett a világbajnoki címért. Regina huszonnégy lány közül bizonyult a
legjobbnak, ezzel kvalifikálta magát a jövõ évi, mexikói világbajnokságra. A magyar csapat teljesítményét ezüstéremmel jutalmazták.
A szlovákiai megmérettetésen másfél percben, szabadon választott
talajgyakorlatot
mutattak be a verseny-

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

nak a verseny második
részében, így mutatva
meg izmaikat a szakértõ zsûrinek - tudom
meg Benkõ Reginától, a
Biofit Johnny Fitness
SE világbajnokától, aki
Koós Katalin tanítványa.
„Természetesen nyáron is van is edzés, de
azért voltam egy hetet
a nagymamámnál és a
dédinél Kistarcsán, a
szüleimmel és a testvéremmel biciklitúráztunk a Tisza-tónál, ahol
rengeteg madarat láttunk, majd két hét balatoni nyaralás után a
nyár végén edzõtábor-

ba megyek” - meséli a
vakáció
programját
Regine.
A Benkõ szülõk elmondják, örülnek lányuk sikerének, de azt
gondolják, elsõ a tanulás. A sport hobbi szinten van jelen az életükben, de mégis kötelezõ
jelleggel, mert általa
válnak kitartó, küzdeni
tudó, idejét beosztó,
egészséges és boldog
felnõtté gyerekeik.

Idõben elkezdett kezeléssel elkerülhetõ a tragédia
z elmúlt idõben sokat hallhattunk a
jemeni sebész feltalálóról, Dr. Khaled Nashwanról, õt é s találmányát hazai és nemzetközi szintû érdeklõdés kíséri. Nem véletlenül, hiszen találmánya egy
olyan kórt kezel, amely
ma már népbetegségnek számít, vagyis az érszûkületrõl van szó.
Az érszûkület sok
esetben tragédiához vezethet, konkrétan az
amputációhoz, ha a súlyos végsõ stádiumig eljut. Hazánkban évente
ötezer lábat amputálnak, nemzetközi szinten
pedig közel egymillió
végtagot távolítanak el.
Rengetegen esnek áldozatul az érszûkületbõl
adódó szövõdményeknek, tudniillik sokan
izületi vagy egyéb be-
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tegségnek tulajdonítják
az érszûkület tüneteit,
így évek múlnak el úgy,
hogy a betegség észrevétlenül egyre rosszabb
lesz, egyesek azonban
csak akkor kezdenek el
vele foglalkozni, amikor
már késõ, és csak keveset lehet tenni ellene.
Nagy örömöt jelentett
az érszûkületet kezelõ
Nashwan-ParasoundPlus eljárás beve-

zetése minden megyeszékhelyen, Budapesten
5 helyen vált elérhetõvé,
többek között a XVII.
kerületben is. Azóta
egyre többen újra élvezhették állapotuk javulásának örömét. Ezzel a
találmánnyal egy új és
igen hatékony lehetõség
kínálkozott az érszûkület konzervatív (azaz
nem mûtéti eljárású) terápiájában és megelõzé-

Fontos a betegség idõben történõ felfedezése

sében - fájdalommentesen. Az infrahang és ultrahang, valamint bizonyos frekvenciájú hallható hang segítségével a
szervezetet a mellékerek
keringésképzésére serkentik. Az ennek köszönhetõen kialakuló
érpályák átveszik a beszûkült fõér funkcióját,
amelyhez mindössze 20
kezelés szükséges.
Elengedhetetlenül
fontos idõben felfedezni
az érszûkület tüneteit,
és minél hamarabb
szakemberhez fordulni,
de még fontosabb a
megelõzés. Figyelmeztetõ jelek lehetnek, ha
nyugalomban vagy terhelésre mással nem magyarázható végtagi fájdalom jelentkezik, ha
olyan tünetek jelentkeznek, mint pl. a járástávolság csökkenése, sá-

padt-hideg végtag, a
végtag(ok) zsibbadtsága, férfiaknál szexuális
zavarok, fejfájás, fülzúgás, szédülés és fáradékonyság. Az érszûkület
kialakulásában kockázati tényezõt jelent a dohányzás, a cukorbetegség, a magas vérzsír- és
koleszterinszint, a magas vérnyomás és a családi halmozódás (örökletes). Emellett szerepet
játszik még az idõs életkor, az elhízás, a mozgásszegény életmód és a
stressz. A kezelõcentrumok minden önkéntes
egészségpénztárral kapcsolatban állnak.
(X)
Kezelésekkel kapcsolatos felvilágosítás: interneten:
www.medhungary.com vagy telefonon
06-70-210-1513, 06-30265-9360,
06-20-3276835, 06-72-551-714.

