Új évezred, újság.

1991-ben indítottuk a Kerti Levelet, az első években a Rákoskerti Szépítő Egylet adta ki, később a Kerti
Klub, akitől megvonták a kiadás jogát, mivel művelődési intézmény nem lehet kiadója újságnak, úgyhogy most
mi a Rákoskerti Polgári Kör tagjai szerkesztjük és adjuk ki, szándékunk szerint negyedévenként. Mivel nincs
köztünk hivatásos újságíró, menedzser egy kicsit döcögősen halad, ezért is várnánk körünkben érdeklődőket,
segítőket illetve jó írásokat, rajzokat, fotókat, esetleg csak ötleteket. Elsősorban kerti vonatkozású témákkal
szeretnénk foglalkozni.
A Polgári Kör tervezi a Klubbal közösen Rákoskerti Napok megrendezését abból az alkalomból, hogy
településünket hetven éve kezdték parcellázni és ötven éve csatolták Budapesthez. Szeretnénk meghívni olyan
híres vagy kevésbé híres személyeket, akiknek valamilyen kötődésük van lakóhelyünkhöz. Tavasszal
helytörténeti kiállítást rendezünk, ide is várnánk anyagot.
Kellemes Karácsonyt és boldog Újévet kívánunk. Reméljük ezer év múlva is lesz még magyar nyelven Kerti
Levél, lesznek kertek levelekkel, virágokkal.

TILTÁSTÓL AZ ÖNKORLÁTOZÁSIG
A jó lakhatás, komfortérzetünk, életminőségünk egyik el nem hanyagolható eleme. Mindennapjainkat keserítheti,
egy-egy végig nem gondolt, következményekkel nem számoló, szomszédokat semmibe vevő tettünk, vagy
lakótársainkra kimondott "gyors ítélet". A hatályos jogszabályok betartását folyamatos ellenőrzéssel, nem pedig
lakossági bejelentésekkel célszerű kikényszeríteni. Az állandó viták, az esetleg kölcsönös feljelentések több
egészségkárosodást okozhatnak, mint egy füstölő kémény.
Egyértelmű, hogy például a házkörüli olykor zajosabb, vagy egyéb, szomszédokat zavaró, elkerülhetetlen,
időleges kellemetlenséggel járó teendőink, a természetes jogaink közé sorolhatók. Jól tesszük, ha ugyanilyen
természetesen viseljük el ezeket, reménykedünk, hogy például a nagy felfordulással járó építkezés nem tart
évekig, nincs minden héten lakodalom a szomszédban stb. Ugyanakkor eltérő é1etkorunk, életmódunk,
szokásaink, egészségi állapotunk, munkabeosztásunk, egyáltalán: a mások iránti figyelmesség miatt is elvárható
bizonyos önkorlátozás. Nem vitathatjuk mások pihenéshez, csendes, egészséges életkörülményekhez fűződő
jogait sem. Ebből következően, akár a szabályok nyújtotta lehetőségeinket sem muszáj lakókörnyezetünkben
maximálisan kimeríteni, a szomszédok, vagy a hatóság jelzéseit sem szükséges bevárni. Egyes dolgokat a
törvény is tilt, másokat "csak" a közmorál. Emlékeztetőül, amit valószínűleg mindenki tud vagy sejt soroljunk
néhányat.
- Az ok nélküli hangoskodás, dudálás, petárdázás, a zenei ízlésünk kihangosított változatának másokra erőltetetése,
- Pöcegödrünk, mosógépünk tartalmának kertünkbe, netán utcai árokba történő kiszivattyúzása A szennyezett vizek
felszíni szikkasztása azok mellett, hogy a lehetséges legdurvább környezetszennyező módszerek egyike, még járvány
és közegészségi szempontokat is érint, ezért tiltott.
- A gondos gazda hiába írtja folyamatosan a gyomot, köztük különösen a parlagfüvet, ha mindezt mások nem
sorolják a fontos feladataik közé. Még az önkormányzati tulajdonú területek mindegyikén sem kerül sor a rendszeres
kaszálásra. Így persze mások büntetése, morális kérdéseket vethet fel…

- Rákoskert is a Fővároshoz tartozik, ezért itt is érvényben vannak az ebtartásra vonatkozó szabályok (kóbor kutyák
és piszkok).
- Haszonállatot tartani 800-1000 m2 körüli lakótelkeken, a szomszédok nagyfokú semmibevétele.
- Avarégetést szabályzó, rendelet szerint: nyíltszíni égetés szombat, vasár- és ünnepnapok kivételével okt. 15, illetve
ápr.15 között, szomszédainkra figyelemmel, a tűzvédelmi szabályok betartásával lehetséges. A különböző
műanyagok, maradék fonalak, impregnált faanyag, festékek, hígítók, egyéb vegyszerszármazékok, nem speciális
hulladékégetőben történő égetésekor keletkező korom és különféle felszabaduló égéstermékek, gázok
egészségkárosodást okozhatnak.
- Az egyébként is régen sóderezett utakra ne tegyünk feleslegesen termőföldet, a kátyúkat ne szeméttel béleljük
ki,
A fentiek többsége szabálysértés ami 30 ezer forintig-, de különleges, minősített esetben, akár 100 ezer
forintra is büntethető…
Mielőbb el kell érni, hogy tisztában legyünk, a saját otthonunk, környezetünk területi besorolásával, a
környezeti határértékek mértékével, oda engedélyezhető, lakófunkciótól eltérő tevékenységek körével, hogy
szükség esetén élni is tudjunk jogainkkal.
Mindent egybevetve, általános szabályként kimondható; környezetünket, szomszédainkat, önmagunkat
csupán annyi ártalommal terheljük, ami kellően gondos magatartás mellett is elkerülhetetlen.

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működése az elmúlt egy évben
Közel egy éve a XVII. kerületben működik a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat. Az elején szeretnénk
hangsúlyozni, azt amit mindenki tud, mi nem vagyunk sokan, sem a XVII. kerületben, sem az országban. Az
utolsó felmérések szerint az egész bolgár kolónia nem több mint 10.000 fő. Nagyon összetartozó és ami a céljait
illeti, nagyon együttértő megőrizni és továbbvinni a gyermekinknek a bolgár kultúrát és nyelvét. Szeretnénk
megemlíteni, hogy az első bolgár kertészek, kereskedők még a XIX. Század közepén átjöttek Közép-Európába
munkát és megélhetést keresni. Azután az első és a második világháború után nagyobb hullámban érkeztek
Magyarországra a bolgár kertészkedők, akik a mai napig is ismertek, mint dolgos és rendszerető emberek.
Hiszen ki ne ismerné a bolgár kertész, kerék, kert fogalmát. Most is élnek a Rákospatak mentén nagyon sokan
bolgár származásúak.
Fontos tudni, hogy 1924-ben alakult meg a Magyarországi Bolgárok Egyesülete, 1932-ben épült a Szent Ciril és
Metód Bolgár Ortodox templom, 1957-ben a Bolgár Kultúra Háza. Az 1993-as Kisebbségekről szóló törvény
szerint az itt élő bolgárokat is etnikai kisebbségnek nyilvánította, és lehetőséget adott önkormányzatok
alakítására. Az 1995-ös évi önkormányzati választásokon nem alakultak helyi kisebbségi önkormányzatok, csak
fővárosi és országos bolgár önkormányzat. Egy évvel később Miskolcon és Pécsen alakultak meg helyi
kisebbségi önkormányzatok. AZ 1998-as önkormányzati választásokon 7 helyi kisebbségi önkormányzat alakult
meg Budapesten. Ezek között a XVII. kerületben is. Fiatalos és energikus csapat a miénk. Mindannyiban
beszéljük a bolgár nyelvet, s szeretnénk megtanítani gyermekeinknek is.
A törvény szerint 6 ülést tarthatunk évente, de mi már túl vagyunk ezen a számon.
Székhelyünk, irodánk még nincs, de megszerveztünk négy rendezvényt.
Február 28-án a Rákoskerti Művelődési Klubban megtartottuk bemutatkozó estünket, amely egyben a Bulgária
Nemzeti Ünnepe megemlékezés is volt. Május 15-én részt vettünk a Zöld Nap szervezésében és
lebonyolításában, június 24-én a Szentiván Éji Folk Fesztiválon fellépett a fiatalokból álló Jantra és a Roszica
Néptánccsoportok, október 15-én Petrov Péter és Salamon György ikonkiállítása, valamint kisebbségi
kamaraszínház előadása volt.
Két sikeres pályázatunk volt, az egyik a Kulturális Örökség Minisztériumától „Magyarország Bolgár történelmi
helyeinek látogatása” címen. NEKA-tól a kisebbségek ünnepe a XVII. kerületben, amely december 11-én kerül
megrendezésre a Dózsa Művelődési Házban. Nagyon jól működik a kapcsolatunk a Rákoskerti Művelődési
Klubbal és a rákoskerti Polgári Körrel, s szeretnénk továbbra is hasonló jól sikerül rendezvényeket szervezni.
Mint minden rákoskerti lakos, mi is lokálpatrióták vagyunk, és nagyon szeretnénk, hogy Rákoskert tényleg
biztonságos és nyugodt sziget maradjon, s feleljen meg a nevének.
A közelgő ünnepek alkalmából minden kedves rákoskerti családnak csendes nyugalmat és megértést kívánunk.

Fráter Violetta
A XVII. kerületi Bolgár Kisebbségi
Önkormányzat elnöke
Beszámoló
A rákoskerti, rákoscsabai lakosok részvételével kirándulást szerveztünk 1999. október 2-án egy nagyon szép
őszi szombaton. Útvonalunk első állomása Tatabánya volt, ahol megnéztük a Turulmadarat, majd egy kis séta
után továbbindultunk Tatára, ahol a múzeumlátogatás után részt vettünk a művelődési házban rendezett
kirakodóvásáron. Utunk végcélja Komárom. A Monostori erőd kazamatáját, földvárát tekintettük meg, majd a
Tengerészeti Múzeum gyűjteményében gyönyörködhettünk. A kirándulók ezután a termálfürdőt látogatták meg,
ahol a termálmedencén kívül a teljesen felújított uszodában, a bátrabbak a szabadban lévő uszómedencékben
múlatták az időt napestig. A buszkiránduláson 44 fő vett részt, és a sikeren felbuzdulva tavasszal újabb
kirándulást szervezünk, ahol a kulturális látnivalókon kívül a fő attrakció ismételten egy fürdőlátogatást lesz.
(Tervezett utunk Kecskemét és Lakitelek Tőserdő.)
Sné S.Mária

Programsoroló
A Kerti Levél júniusban megjelent számában új rovatot szerettem volna elindítani. Szándékom szerint egy olyan
jellegű tájékoztatást nyújtottam volna folyamatosan és „főleg időben” a Budapesten és környékén lévő
programokról, melyek nagy többségükben ingyenesek, tömegközlekedési járművel könnyen megközelíthetőek
és színvonalasak. Sajnos az első „programsoroló” után a Kerti Levél bizonyos okok miatt megszűnt. Örömmel
jelentkezem ismét, mivel a Rákoskerti Polgári Kör kezdeményezésére és kiadásában újra megjelent a Kerti
Levél, s ebben a „soroló” is, valamint a többi, igen hasznos és főleg a Rákoskerti Polgárokat érintő téma.
Egyúttal kérni is szeretnék az olvasóktól, a rákoskertiektől
Az újság szerkesztősége ígéretet tesz arra, hogy a benne szereplő programok, rendezvények, aktuális ajánlatok
(legyen az kerti munkákkal, kirándulásokkal, rendezvényekkel, ünnepségekkel, különböző fórumokkal
kapcsolatos) mindig időben, és nem aktualitásukat vesztve kerülnek az Önök látókörébe. Egyúttal kérésünk is
lenne: azzal a mozdulattal, mellyel a postaládából kiveszik a lapot, ne a közeli kukához menjenek, hanem adják
meg a lehetőségét annak, hogy a tájékoztatónk eljuthasson az Önök asztalára is.
A Szerkesztőség szívesen fogadja az Önök javaslatát, ötletét és segítségét.

„Harsogjon hát városszerte
A Rádió Rákosmente!” hirdeti a szlogen immáron két éve kerületünk önálló rádióadóját, amely a 69,86 MHz-en,
az un. Keleti URH-n szól vasárnap kivételével minden nap 17 és 19 óra között.
1997. októberében kezdődött a kísérleti adás, az első szerkesztett műsor 1997. december 5-én szólalt meg. A
műsorvezető aznap a Rákosmente Rádió főszerkesztője, Polgár Gyula volt. Azóta számos népszerű rovat indult
meg. (Helyi kultúra, Natúr szelet - természetgyógyász magazin, Egészségügy rovat, UFO magazin, Kongató,
Bűnügyi magazin, Rákosmenti kulissza, sport, Polgár-portré, Darázsfészek, Diskurzus…) és bővült a
műsorvezetők névsora is Hétfő- Haeffler András, Kedd- Gálildi, Szerda- Bakos István, Váradi Eszter,
Csütörtök- Kili Tamás, Fusch Ági, Péntek- Auth Magda, Molnár Dániel, Molnár Virág, Szombat- Polgár Gyula,
Krémer József, A Rákosmente Rádió száguldó riportere pedig Magas Pál. A rádió műsora Budapest egész
területén fogható. Gyakran érkeznek hallgatói telefonok a XVIII. és a XIX. Kerületből, de Óbudáról és
Csepelről is. A napi műsorok szerkezeti felépítése azonos. 17.05 órakor és 18.05 órakor szól a Rákosmenti
Hírmagazin, amely a nap aktuális híreit és azoknak hátterét dolgozza fel. 18.45-kor jelentkezik a kulturális
programajánlat. 17.30-tól 18-ig tart a műsor első és 18-tól 18.30-ig a második rovata.

Rádiónk az elmúlt két év alatt számos népszerű, híres közéleti embert, sportolót, művészt szólaltatott meg.
Száguldó riporterünk például az öltözőjében bírta szóra Kokót a kisvilágbajnoki címmérkőzés előtt néhány
perccel. Megfordult a stúdióban Csonka András, Kertész Zsuzsa, Bács Ferenc. Műholdon keresztül
telefoninterjú készült az akkor Okucaniban állomásozó békefenntartók egyik parancsnokával, az egykori
kiképzett űrhajós Magyari Bélával, aki, ha itthon van, kerületünk lakója. Számos portré készült a körzetünkben
élő képzőművészekkel, zenészekkel, költőkkel, profikkal és amatőrökkel egyaránt. A Rákosmenti kulissza
vendégei voltak a magyar könnyűzene népszerű művelői pl. Huzella Péter, Nagy Feró, de bemutatkozhattak a
környezetünkben élő nem hivatásos együttesek is.
A Rákosmente Rádió tavaly, december 5-én ünnepelte első születésnapját egy nagyszabású gálaműsorral a
Dózsában. Ennek vendégei voltak többek között Maksa Zoltán Turi Lajos (Lui), Dévay Nagy Kamilla, Vitai
Ildikó, ifj. Mucsi Sándor és a RÁZENE fúvószenekar. A műsort Auth Magda és Molnár Dániel vezette.
A rádió 2000 januárjától a tervek szerint már hat órás, bővített műsoridővel jelentkezik, amelyből továbbra is két
óra lesz a szerkesztett műsor, a maradék négy órában zene és önazonosító reklám szól majd. A távolabbi tervek
között szerepel az adásidő további növelése 12 órára és az un. Nyugati, magasabb frekvencia megpályázása is.
Ez lehetővé tenné, hogy a műsor bármely típusú rádión, akár autóban is fogható legyen.
Addig azonban a 69,86 MHz-en is
„Harsogjon hát városszerte
A Rádió Rákosmente!”
Gálildi

KERÉKPÁR ÉS SPARTATHLON
Az idei év zsúfolt versenyprogramjai után az év utolsó eseménye volt számunkra a „Két keréken
Rákosmentén” hagyományos kerékpárverseny. Október 9-én kicsiny, de lelkes csapat vágott neki az immár
ötödször megrendezett „Két keréken Rákos mentén” kerékpárversenynek.
A tét egy kerékpár, valamint sok értékes ajándék. A versenyt a rákoscsabai Tóth Gergely „Jocó” nyerte,
annak ellenére, hogy a Dózsánál elkerülte az ellenőrző pontot, és ezért időt veszített a visszafordulással. Úgy
látszik, nemcsak az időveszteséget sikerült behoznia, hanem a tesztkérdéseket is a legjobban válaszolta meg.
Koren Pál, a tavalyi győztes, idén második helyezést ért el a tavaly megnyert kerékpárjával. Harmadikként
Somodi Mária érkezett a célba, aki a természetjáró kerékpárosokat képviselte.
A verseny fővédnöke Devánszkiné dr. Molnár Katalin polgármester asszony volt. További támogatók az
előző évekhez hasonlóan Vegyiművek, Stollwerk, Pap kerékpár, Rákosmezeje Rt. A kerület határán levő
Keresztúr Park Kft. Ideális ellenőrző pontot biztosított a túra útvonalán, és a Babják tésztaüzem, valamint a
Korbán Lovarda felajánlásával gazdagította a szponzori ajándékok sorát.
Környezetvédő barátaink sorában tisztelhettük a Levegő Munkacsoport képviseletében J. Halász Judit
országos titkárhelyettest, aki a környezetbarát közlekedéssel kapcsolatos gondolatokról szólt. Csatlakoztak
gondolataihoz a helyi civil szervezetek képviselői, Varga Lászlóné, aki kitartó lobbytársunk a közlekedési
témákban, valamint Velkei Éva, aki az M0-ással kapcsolatos aggodalmait fogalmazta meg.
A Két keréken Rákosmentén kerékpárverseny előtti héten érkezett haza a Rákoskerti Maraton Club vezetője,
Kecskeméti Zoltán a szeptemberben Görögországban megrendezett nemzetközi „Spartathlon 99” futóversenyről.
A nem mindennapi teljesítményt jelentő Athén-Spárta közötti 250 km-es futóverseny többi magyar résztvevői is
megtiszteltek bennünket. A rendkívül népes nemzetközi mezőnyben 227 induló versenyző közül Kalotai
Levente negyedikként ért célba, akinek az athéni magyar nagykövet nem csak a díjat adta át, hanem a
záróünnepség során a protokollasztal helyett a magyar fiúkkal ünnepelt. (Levente a futás mellett mountainbike,
azaz hegyikerékpár-versenyző is.) Itt volt az „ötszörös spártai hős”, Nemes Attila is. Rendkívül érdekes
beszámolót tartottak arról, hogyan lehet lefutni 250 kilométert – Athéntől Spártáig – egy olyan hegyi útvonalon,
ahol nincs egy árnyékot adó fa sem útközben, pedig árnyékban is 40 fok lenne a hőmérséklet. A közös
beszélgetés, az élménybeszámoló hatására az idei versenyen részt vett versenyzők, és a hosszútávfutás iránt
érdeklődő sportbarátaink elhatározták, hogy a jövő évi Sparhatlonra már együtt készülnek fel, és ennek
érdekében megalakították (rákoskerti székhellyel) a „Magyar Spartathlon Szövetséget”, amely a görögországi

anyaegyesület magyar tagjaként kívánja összefogni a versenyzőket és az érdeklődőket. Időközben, részben a
Bécs-Budapest szuper-maratoni hatására újabb tagokkal gyarapodott szövetségünk.
A kerékpározás és hosszútávfutás iránt érdeklődőket várja a Rákoskert Kerékpáros Centrum (1171 Bp.
Kísérő u. 4. sz. Tel: 06 20 980 6050.), valamint a Rákoskerti Marathon Club (1171 Bp. Irsa u. 73. sz. Tel: 256
0951.).
Békássy Csaba
Rákoskert Vasút Közlekedéséért Alapítvány
Ezúton köszönjük meg mindenkinek, aki az 1998-as évi adó 1%-át alapítványunknak utalta át. Ez az összeg:
207.912.-- Ft tavasszal kerül felhasználásra.
Egyben értesítjük a Kedves Olvasókat, hogy az átutalt 1997-es évi adó 1 %-ból óvodánk két csoportjába
gyerekjátszó galériát építtettünk.
Béres Károlyné óvodavezető
Boldogabb gyermekévekért Alapítvány
Kuratóriuma nevében

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk a Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány és a Százszorszép Óvoda érdekében kifejtett,
hosszú éveken át tartó, önként vállalt, áldozatos munkájáért dr. Macher Ákos Kuratóriumi Elnöknek és
Ágostonné Kormos Andrea Titkárnak, valamint Szén Lászlóné Kuratóriumi Tagnak.
Sok sikert és jó egészséget kívánunk mindhármuknak.
Százszorszép Óvoda dolgozói
Ezúton köszönjük meg mindenkinek, aki az 1998-as évi adó 1%-át alapítványunknak utalta át. Ez az összeg:
207.912.-- Ft tavasszal kerül felhasználásra.
Egyben értesítjük a Kedves Olvasókat, hogy az átutalt 1997-es évi adó 1 %-ból óvodánk két csoportjába
gyerekjátszó galériát építtettünk.
Béres Károlyné óvodavezető
Boldogabb gyermekévekért Alapítvány
Kuratóriuma nevében

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk a Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány és a Százszorszép Óvoda érdekében kifejtett,
hosszú éveken át tartó, önként vállalt, áldozatos munkájáért dr. Macher Ákos Kuratóriumi Elnöknek és
Ágostonné Kormos Andrea Titkárnak, valamint Szén Lászlóné Kuratóriumi Tagnak.
Sok sikert és jó egészséget kívánunk mindhármuknak.

Százszorszép Óvoda dolgozói
Rákoskert és az MO-s.
Rákoskert a XVII. kerület gyöngyszeme. Igazi hangulatos, emberléptékű kertváros, vonzó a nyugalma, a jó
levegője. Nem véletlen, hogy a kerületbe bevándorlók számára ez a legkívánatosabb célpont. Hiába a rossz
közlekedés, a távolság, a rossz infrastruktúra, mind többen költöznek ki ide. Úgy tűnik az egészséges környezet,
a csend, a nyugalom fontosabb nekik, mint a jó közlekedés. A közlekedési dugók, a zaj, a rossz levegő elől mind
többen menekülnek ide a városból.
De félő, hogy már nem sokáig. Az M0 autópályát két év múlva Rákoskert szélén akarják megépíteni, és ha
ott épül meg, ahová most tervezik, Rákoskertet is a közlekedés okozta hatalmas zaj, a szennyezett levegő, az
egészségi ártalmak, a leértékelődő ingatlanok fogják jellemezni.
Amióta az MO témája 10 éve először fölmerült, az autópálya megépítésében érdekeltek egyfolytában zengik
a dicshimnuszokat az MO-ról: szinte azt hirdetik, hogy csodaszerként általános gyógyír lesz e mostoha sorsú
kerület minden problémájára.
Azok, akik nem osztják ez a felhőtlen, derűs prognózist, nem igen jutottak szóhoz. Az MO veszélyeiről nem
esett szó, sem a kerületi lapokban, sem más fórumokon. Pedig nagyon valós veszély az, hogy az MO előnyeinél
sokkal súlyosabbak lesznek a hátrányos következményei. A jelenleg tervezett nyomvonal (és a tervezett
csatlakozó utak) olyan közel vannak, hogy ha megépülnek, Rákoskert és a XVII. kerület semmiképp nem
maradhat olyan, mint most.
Az autópálya közelébe kerülő utcákat, Rákoskert szélét a közvetlen hatások fenyegetik: egy távlatilag két
M7-es méretű, hatalmas forgalmú transzkontinentális tranzitautópálya állandó zaja és levegőszennyezése.
De nem csak Rákoskert szélein lakók érintettek. Az MO rákoskerti fel- és lehajtója a Pesti út lesz, ahol már
most is sokszor elviselhetetlen a forgalom. Milyen lesz akkor, ha Magyarország legnagyobb forgalmú
autópályájának bekötőútja lesz? Az eddigi útépítések tapasztalata azt mutatja, hogy az autópálya-bekötőutakon
nem csökken, hanem látványosan megnő a forgalom. Ha ez bekövetkezik, egész Rákoskert kritikus helyzetbe
kerül. Nem csak a főútvonalak mellett lakók, hanem mindenki, mert a Pesti út bedugulásával az egérutat kereső
járművek az összes mellékutat, a még csendes kis utcácskákat is ellepik majd.
Mi, akik felemeltük szavunkat az otthonainkat közvetlenül fenyegető nyomvonal ellen, nem vagyunk
szélsőségesek, sem demagógok, bár egyesek szeretnék ezt elhitetni rólunk. Aki az eddig megjelent cikkeinket,
szórólapjainkat elolvassa, meggyőződhet erről. Egyszerű helyi lakosok vagyunk, ugyanolyan emberek, mint
Önök. És nem szeretnénk semmi mást, csak azt, hogy továbbra is itt élhessünk, csendes és egészséges
környezetben, mint eddig. Féltjük a nyugalmunkat, az egészségünket, az otthonunkat. És minél több MO-s
dokumentumot sikerül megszereznünk, minél részletesebben megismerjük a terveket, annál világosabban
látszik, hogy a jelenleg tervezett nyomvonal megépítése esetén Rákoskert teljesen megváltozik majd: csendes, jó
levegőjű kertvárosból elkerülhetetlenül zajos, egészségtelen átjáróházzá válik.
Ráadásul az MO hatása nem csak a nyomvonallal közvetlenül érintett Rákoskertet és Rákoscsabát fenyegeti,
hanem az egész XVII. kerületet, mert az MO okozta forgalomnövekedés a jelenleg is problémás, áldatlan
kerületi közlekedési helyzetet végképp kilátástalanná teszi majd.
Mégsem vagyunk MO-ellenesek, hiába állítják ezt egyesek. Egyetértünk azzal, hogy az M5 és M3
autópályák között kell építeni egy tranzitfolyosót (az MO-t), hogy a tranzitforgalom végre kikerüljön
Budapestről. De ennek valóban elkerülő útnak kell lennie - a jelenlegi MO terv azonban nem az! Még mindig
Budapest területén, a XVII. kerület határán belül, rajtunk menne keresztül. Túl közel ahhoz, hogy a káros
hatásokat ki lehessen védeni, mert a jelenlegi állapot megőrzéséhez szükséges védművekre annyi pénz kellene,
aminek a töredéke sem áll rendelkezésre. Ez a súlyosan környezetszennyező tranzitfolyosó nem haladhat át
rajtunk! Ott kell mennie, ahol a helye van, néhány kilométerrel keletebbre, a még belakatlan területeken,.
Az MO nem 5-10 évre szól. Ha egyszer megépült, nem lehet többé áthelyezni, bármi lesz is a hatása. A
változások visszafordíthatatlanok lesznek, és az autópálya örökre itt marad és nemzedékekre meghatározza majd
az itt élő sok ezer ember sorsát, életfeltételeit.
A XVII. kerületi Önkormányzat felismerte az ebből fakadó rendkívüli felelősséget, amikor 1999. október
21.-én felfüggesztette az MO nyomvonalához hozzájáruló korábbi határozatának érvényességét, hogy független
szakértővel megvizsgáltassa az MO-val kapcsolatos aggályok megalapozottságát. A döntésben közrejátszott az
is, hogy teljesen új helyzet alakult ki MO-s ügyben, mivel az óriási lakossági ellenállás miatt a Közlekedési
Minisztérium, az MO építtetője a XVIII. után a XVI. kerületben is letett az eredeti nyomvonalról. Így az új

koncepció az, hogy az MO a XVIII. és XVI. kerület határától sok kilométernyi távolságban, valóban elkerülő
tranzitútként épül meg. Ez azt jelenti, hogy a keleti MO már csak egyedül itt, a XVII. kerületben épülne meg az
eredeti tervek szerint, a kerülethatáron belül, a lakott terület közvetlen közelében. Ebből az is következik, hogy
ez esetben egész Kelet-Pest számára rajtunk át vezetne a legrövidebb út az MO-ra.
Az Önkormányzat októberi határozata részben a rákoskerti aláírásgyűjtés hatására született/ami/. Az
aláírásgyűjtés azért indult, hogy az MO úgy épüljön meg, hogy Rákoskert megmaradhasson olyannak, amilyen
most. Hogy ne legyünk az autópályák mellett jellemzően megjelenő prostitúció és bűnözés szenvedő alanyai.
Hogy ne kényszerüljünk arra, hogy féláron kelljen eladnunk a házainkat, és elköltöznünk. Hogy egy élet
munkája ne válhasson egyik napról a másikra semmivé. Hogy ne fenyegessenek bennünket az asztma, tüdőrák,
daganatos betegségek, infarktus és még számtalan egészségi ártalom a megnőtt forgalom és a sokszorosára
növekvő zaj miatt. Hogy a jövő nemzedék, a gyermekeink is egészséges környezetben élhessenek.
Ha Ön is tart attól, hogy a fentiek bekövetkezhetnek, kérjük támogasson bennünket aláírásával. Ha többet is
szeretne tenni, segíthet az aláírásgyűjtésben, ami egyetlen esélyünk arra, hogy az MO-s úgy épüljön meg, hogy a
mi érdekeinket is figyelembe veszik, védik. Telefonon elérhet bennünket a 258-1762 telefonszámon,
személyesen pedig minden pénteken 6 órakor a Rákoskerti Művelődési Klubban (Rákoskert sugárút 66.)
Köszönjük: a RÁMEGY (Rákoskert és a Rákosvidék Megőrzéséért Egyesület) vezetősége,
a már aláíró több, mint 1800 rákoskerti választópolgár nevében is

