
 
 

A Rákoskerti Művelődési Klub és a Polgári Kör közös rendezésében május 29-én teltház 
előtt mutatták be Szelepcsényi Sándor Rákoskert története című könyvét. Az ünnepi 

műsorban, a könyvben szereplő képző - és előadóművészek is bemutatkoztak. A jó hangu-
latú est végén a szerző dedikálta művét. A nagysikerű helytörténeti kiadványt az érdeklő-

dők a klubban ingyen megkaphatják. 
 

Manapság nem illik ragaszkodni semmihez. 
Aki ragaszkodik szülőhelyéhez, családjához, 
társához, véleményéhez, netán meggyőződé-
séhez, az gyanússá, korszerűtlenné, intole-
ránssá válik. Kerülni kezdik, elfordulnak tőle. 
Aki ma korszerű akar lenni és sikeres, az nem 
ragaszkodik túlzottan semmihez, senkihez. 
Tör előre. Azonkívül eltörli a múltat. Vég-
képp. 

Rákoskert azonban nem alkalmas terep az 
előretörők számára. Itt le kell fékezni, meg 
kell pihenni, és a múlton el kell merengeni. 
Rákoskert erre van kitalálva. Ebben az or-
szágban még van egy pár ilyen zug. Már nem 
sok, és már nem sokáig. Ez a zug is veszély-
ben van, nemsokára csak egy tranzitállomás 
lesz. Egy leálló sáv a hadiúton, - útakadály. 
Eddig is minden hódító taposta földünket. 
Csak azért nem találtak régészeti leleteket itt, 
mert nem is kerestek. Ahol kerestek, ott talál-
tak. Dugig van a föld a múltunkkal. Nem Atti-
la sírja van a mélyben, hanem a történelem 
lomjai. Benyúlsz a földbe és kiveszel egy fél 
pár rozsdás sarkantyút… 

De hát a történelem az emberek emlékeze-
tében is jelen van. Minden eltelt napunk vala-
hogyan nyomot hagy bennünk is és e tájon is. 
Minden megmetszett fa, elültetett virág, fel-
ásott ágyás alakítja pátriánkat. Ha vissza tud-
nánk képzelni magunkat, mondjuk a török 
idők utáni környékre, nem hinnénk el azt, 
amit magunk előtt látnánk. Pedig a táj dom-
borzata ugyanaz volt, szinte centire meg-

egyeztek a magasságok, a völgyek. Csak hát 
elvadult, áthatolhatatlan bozótos lehetett a 
környék. Egy-két apró, felégett, romos falu. 
Ecser, Gyömrő, Maglód… Rákoskert helyén 
esetleg egy elhagyott majorság, vagy a Ku-
corgó-csárda őse. Az elhagyott, bozótos utak, 
csapások mentén lócsontvázak, kóbor ku-
tyák… Az is szomorú, kilátástalan világ volt, 
nagyon lassan, vonszolódva haladt itt a törté-
nelem. 

De milyen most Rákoskerten élni? Mindenki 
máshogy él, mást él meg. Van, aki rajongásig 
szereti, mást alig érint meg e hely szelleme és 
bája, csak lakja. Ez így van rendjén. Szeretem 
Rákoskertet. Nem itt születtem, de már har-
minc éve itt élek. Sok idő harminc év. Sok 
régi szomszédot elvesztettem, sok régi házat 
lebontottak. A régi dolgok eltűnése nekem 
fájdalmat okoz. Tudom, hogy sok új ház épült 
közben ezekben gyermek-hadak, születtek, 
akiknek már ez a szülőföldjük és ez az új épü-
let a szülőházuk. Majd eljön az idő, amikor ők 
ugyancsak átélik az idő hatalmas áradását, 
pusztító - építő munkáját. Életünk szüntelen 
körforgás; - üdvözlés, vergődés, búcsúzás. A 
tárgyak, a növények, a dombok, a völgyek 
erősebbek és maradandóbbak nálunk, de csak 
mi tudjuk mindezt megénekelni. Szelepcsényi 
Sándor könyve krónikás ének a javából. Sze-
retettel írta, olvassák Önök is szeretettel!  
 

(Salamon György előszavából) 



Hivatalosan is megalakult a Rákoskerti Polgári Kör 
 

Amint a fejlécen látható, lapunk életében ez 
a XV. évfolyam, és büszkén állíthatjuk, hogy 
nem sok helyi kiadvány van kerületünkben, 
amely hasonlóan hosszú élettel dicsekedhet. 
Feltett szándékunk, hogy a jelentkező nehéz-
ségek ellenére sem hagyjuk elsorvadni ezt a 
fórumot, és folyamatosan tudósítjuk a szűkebb 
hazájuk sorsát szívükön viselő rákoskertieket a 
településünket érintő eseményekről. Szeret-
nénk a Rákoskerti Polgári Kört bemutatni 
azoknak, akik még nem hallottak rólunk: 

„Rákoskerti lokálpatrióták alapították 1994-
ben. Alapítói cél volt – az akkor már tevé-
kenykedő Rákoskerti Szépítő Egylet szándéka-
ihoz hasonlóan, annak tevékenységét kiegé-
szítve - a helyi és általános polgári értékek 
védelme. Tagjai a Rákoskerti Szépítő Egylet 
irányításával tették rendbe a Vida-dombot, 
kezdeményezésükre avatták fel a Kossuth La-
jos Általános Iskola belső udvarának falán a 
Kossuth-emléktáblát, állítottak Országzászlót. 
Rendszeres összejöveteleiket minden hónap 
második hetében, pénteken 18 órától tartják a 
Rákoskerti Művelődési Klubban. Szívesen 
fogadnak minden, a kultúra, a környezetvéde-
lem és Rákoskert fejlődése iránt érdeklődő 
helybélit egy kellemes, baráti beszélgetésre. 
Különösen várják azokat, akik ötleteikkel, 
javaslataikkal hozzá tudnak járulni ahhoz, 
hogy szeretett településünk még szebb legyen, 
és még kellemesebb környezetben élhessünk 
együtt, baráti közösségben.” 

Az idézettek a Rákoskert története című 
könyv második kiadásából származnak, és 
bemutatják ennek a civil szerveződésnek a 
lényegét. Azonban egy-két kiegészítést még 
fűznünk kell hozzá: 

A „Rákoskerti Polgári Kör” elnevezés ne té-
vesszen meg senkit, nem politikai társulásról 
van szó, mi már 1994 óta a hagyományos pol-
gári értékrendet képviselve kívánjuk települé-
sünkön az élet minőségét jobbá tenni. Közös-
ségünk nyitott mindenki számára, aki részt 
kíván venni munkánkban. 2005. június 10-én 
tizenkilenc alapító taggal hivatalosan is meg-
alakultunk, és kezdeményeztük a cégbírósági 
bejegyzést. 

Új emblémánk a Rákoskerti Polgári Kör ki-
adványain, rendezvényein lesz látható, a jövő-
ben minden nyilvános megjelenésünket kíséri 
majd. Már jó ideje foglalkoztatott bennünket 
az a gondolat, hogy keresnünk kellene egy 
olyan grafikai jelképet, amely szeretett telepü-
lésünkre jellemző módon alkalmazható vala-
mennyi itt működő civil szerveződés kiadvá-
nyain, rendezvényein - egységes, de mégis 
megkülönböztethető arculatot adva azoknak.  

Az embléma központi alakjai a cseresznyefa 
és a rák. Az érett gyümölcsöket hordozó stili-
zált fa a két tagból összetett településnév má-
sodik tagjára, ezen túl pedig Rákoskertnek 
már a parcellázás időszakában is meghatáro-
zóan jellemző növényére utal. Mind a mai 
napig alig van olyan telek községünkben, ahol 
legalább egy cseresznyefa ne tündökölne ápri-
lis végén, május elején, csodálatosan fehér 
virágaival mintegy a menyasszonyi ruha fehér 
tisztaságát felidézve. Nagyon sok régi 
rákoskerti emlékszik még arra, hogy a Sáránd 
utca feletti, az Ötvenötnek becézett terület 
utcáit mindkét oldalon ilyen fák szegélyezték, 
a gyermekek legnagyobb örömére. Ezért vá-
lasztottuk ezt a jelképet. A fa alapját alkotó 
két zöld domborulat a Vida-dombra és az is-
kola dombjára utal, a rákot talán nem kell ma-
gyarázni.  

Az egymáshoz nagyon közeli célok és a 
testvéri kapcsolatok képi megjelenítését szol-
gálja, hogy ezt az emblémát használja a 
Rákoskert Vasúti Közlekedéséért Alapítvány 
és a Rákoskerti Templom Alapítvány is, csak 
a körirat változik. 
 

Végezetül szeretnénk felhívni szíves fi-
gyelmüket a Rákoskerti Művelődési Klubbal 
közösen szervezett következő rendezvényünk-
re: A Klub épületében 2005.október 1-től 13-
ig egy kiállítást rendezünk a közelmúltban 
elhunyt rákoskerti 
festőművész, Nagy 
Miklós életművéből. 
A megnyitó pontos 
idejéről a Művelődési 
Klub programfüzeté-
ből értesülhetnek.  

 
 



Kedves Rákoskertiek!  
 

 
Immár másfél év telt el azóta, hogy megtisztelő 

bizalmukkal Rákoskert egyéni képviselője lehettem 
a 11.sz. választókörzetben. Munkámat nagy odafi-
gyeléssel kezdtem, főleg a fogadóóráimon felmerült 
lakossági problémákra koncentrálva, emellett nem 
feledkeztem meg a kerületrész egyéb, főleg az inf-
rastruktúra hiányosságaiból fakadó közérdekű prob-
lémáiról sem. Választókörzetem a Zrínyi u. - Nyom-
dász u. - Pesti út - Zsigmond u. - Görömböly u. - 
Pásztorfalva utca által határolt terület. 

Összesen 33 utca lakóinak, mintegy 3000 ember-
nek a gondja, problémája, és a területen lévő csator-
na és úthálózat elmaradottságának felszámolása lett 
a legfontosabb feladatom. Mára elmondható, hogy a 
Nyomdász utca felső szakasza, az Erzsébet körút és 
a Pesti út között, már csatornázásra került. Ugyanígy 
csatornázva lett az Erzsébet körút és a Bodonyi utca 
között az Andráshida, az Andrásfa és a Toldi Miklós 
utca. A Pesti út – Nyomdász utca - Erzsébet körút – 
Pásztorfalva utcák által határolt részen a Perec utca, 
Tiszaörs utca, Gyöngyfüzér utca, Lilaorgona utca, 
Toldi Miklós utca csatornázása még ebben az évben, 
az ősz folyamán befejeződik, mintegy 160 millió Ft 
értékben. A még fennmaradó utcákban - a 
Görömböly utca és a Zsigmond utca kivételével- 
2006 végéig befejeződik a csatornázás. Mivel ennek 
a két utcának olyan az adottsága, hogy csatornázásuk 
csak átemelő megépítésével lehetséges, és itt nincs 
az Önkormányzatnak erre megfelelő telke, ezért 
ingatlant vásároltunk Ecser területén. A csatornázott 
utcák felszínének helyreállítása úgynevezett szórt 
aszfaltozásos technológiával történik, melynek célja 
az utak pormentesítése.  

Tovább folytatódik, de sajnos nagyon korlátozott 
lehetőségekkel a földutak szilárd burkolattal történő 
megépítése. Hogy lehetőség legyen Rákoskerten a 
fejlesztésre, több millió forint értékben útépítési 
tervek készülnek. Most a konkrét tervek az 
Andrásfa, Andráshida, és Toldi Miklós utcákra vo-
natkoznak, az Erzsébet körút és a Bodonyi utca kö-
zötti szakaszon.  

A gyermekes szülők egyik legnagyobb problémája 
a Vida-domb alján, a korábbi ciklusban kialakított 
sportpálya mellett, a domb aljának szakadékos része 
volt, mivel telente több baleset történt szánkózás 
közben. Azóta szabályos lejtőt alakíttattam ki, meg-
építtettem egy ivókutat képviselői keretemből, s így 
már nem kell rettegni a szülőknek szánkózáskor, és a 
nyári időszakban is csillapíthatják szomjukat a 
gyermekek. 

 
 

A másik problémát a Rákoskerti Művelődési Ház 
előtt parkoló, a járdát teljes egészében elfoglaló gép-
kocsik okozták, ezért fémoszlopokat helyeztettem el, 
hogy a gyalogosok ne szoruljanak le az úttestre. 

Képviselői kereteim összevonásával pénzügyi fe-
dezetet biztosítottam arra, hogy a Kossuth Lajos 
Általános Iskola sportpályája és kerítése 10 millió 
Ft-ból felújításra kerüljön. 

Sikerült jó munkakapcsolatot kialakítani a 
Rákoskerten működő civil szervezetekkel, s ahogy 
időm engedi, részt veszek megbeszéléseiken, tájé-
koztatom őket az Önkormányzat terveiről, illetve 
adott esetben a konkrét munkáról. Legutóbb arról 
beszéltünk, hogyan lehetne egy templomot építeni 
az egyházak, a civil szervezetek és az Önkormány-
zat együttműködésével. Remélem, sikeresek lesznek 
a tárgyalások. 

A Nyugdíjas Klub nyári kirándulásait, karácsonyi 
rendezvényüket, illetve az internetezéshez szükséges 
számítógép cseréjét támogattam. 

Rákoskert „kulturális nagyhatalom”! Mondom ezt 
azért, mert az elmúlt két évben olyan színvonalas 
rendezvények voltak, mint pl. Bence Ilona önálló 
estje, St Martin-koncert, Szász Endre-tárlat, Zséda-
koncert, Oláh Ibolya élő koncertje, melyen mintegy 
háromezer néző volt jelen a Vida-dombon, Minden-
ki Karácsonya; és még sorolhatnám számolatlanul 
azokat a programokat, melyek az itt élők kulturális 
igényeit elégítik ki magas színvonalon. Támogatom 
ezeket, mert vallom, hogy a kultúrát házhoz kell 
vinni, hogy mindenki részese lehessen. Mivel a 
Rákoskerti Klub nagyterme kicsi, több mint egymil-
lió forintot biztosítottam képviselői keretemből egy 
videó-rendszer kiépítésére, hogy az előtérben 
projektoros kivetítőn nézhessék a műsorokat azok, 
akik már nem férnek be az előadásra.  

Külön öröm számomra, hogy olyan művészek, al-
kotók munkáját segíthetem, akik szívükön viselik 
Rákoskert lakóinak életét. Ebből a meggondolásból 
támogattam anyagilag is Dombrádi István szob-
rászművész alkotását, melyet a Százszorszép Óvoda 
részére készített, Mecseki Hargita alkotását, melyet 
a Kerti Klubban helyezett el, Lipták György grafi-
kusművész grafikai gyűjteményének kiadását, 
Szelepcsényi Sándor Rákoskert története című kiad-
ványát.   

Tudom, van még sok tennivaló Rákoskerten, de 
úgy ítélem meg, hogy ennyi idő elteltével meg kell 
tisztelnem választóimat ezzel a rövid áttekintéssel. 

 
Podani Sándor, önkormányzati képviselő 



Százszorszép lányka 
 
Egyszer volt, hol nem volt, sok-sok évvel 

ezelőtt csendes, eldugott helyen, pöttöm gye-
rekeknek építettek egy óvodát. Hatalmas ud-
var, apró csoportszobák várták minden nap a 
lurkókat. Telt-múlt az idő, nőttek a gyerekek, 
sorra búcsúztak az óvodától, s vitték maguk-
kal emlékeiket, élményeiket. Egyre több és 
több szülő szerette volna, ha csemetéje ebben 
a mese-óvodában játszhatna, így lassan kicsi 
lett a csoportszoba, kevés lett a szék, az asz-
tal, az ágy… 

 Az óvoda 35. születésnapján nagy öröm ér-
te az apróságokat és szüleiket: új résszel bő-
vült a kedves öreg épület. Azóta is zajos, vi-
dám az élet a falak között, de nem feledkez-
tünk meg arról, hogy 60 éve léptek be a kapun 
az első óvodások. Ez pedig szép kor! Illik 
megünnepelni annak rendje és módja szerint. 
Egy igazi születésnapon az ünnepelt kicsino-
sítja magát, megvendégeli az őt köszöntőket 
és természetesen ajándékot is kap. Ez így van 
rendjén. Így hát hetek óta szépítettük, csinosí-
tottuk óvodánkat, hogy méltó módon fogad-
hassa az ünneplőket. Gondoskodtunk műsor-
ról és finomságokról, és csendben várta a 
megfelelő pillanatot az ajándék is. 2005 má-
jus 14-én gyönyörű szobrot kapott óvodánk. 
A mesebeli Százszorszép lánykát ábrázolja, 
aki féltőn öleli magához az öt csoport szimbó-
lumát. Alkotója Dombrádi István, szobrász-

művész , aki verseivel is megörvendeztetett 
bennünket –s mily csodálatos egybeesés- ő is 
épp 60 éves lett ezen a napon. Ács József 
szobrászművész, kerületünk díszpolgára tar-
tott avató beszédet, és méltatta a szobor alko-
tóját. 

A megható perceket vidám órák követték. 
Gyönyörködhettünk régi óvodásainkban, akik 
zongora-, tánc-, és verstudásukkal kápráztat-
tak el bennünket. Büszkén gratulálhattunk két 
kolleganőnknek, Weinreich Antalné Liviké-
nek, óvónőnknek, és Vida Mihályné Irénké-
nek, dadus néninknek, akik a kollektíva elis-
meréseként kiváló munkájukért megkapták a 
Százszorszép-díjat. Kora délutánig tartott a 
vigasság. Légvárak, luficsodákat hajtogató 
bohóc, repkedő léggömbök, a Gézengúz 
együttes, pokemon és hupikék törpike gon-
doskodott a jókedvről. Aki pedig megéhezett, 
megszomjazott, enni-innivalók között válo-
gathatott. 

Felemelő érzés volt együtt ünnepelni azok-
kal, akik fontosak nekünk. Köszönjük ezt az 
élményt kicsiknek és nagyoknak, régi és je-
lenlegi óvodásoknak, szülőknek, egykori és 
mostani munkatársaknak, azoknak, akik eljöt-
tek és velünk örültek. 

 
 A Százszorszép Óvoda munkatársai 

 
 

 

 
 

A Rákoskerti Templom Alapítvány komoly eredményeket ért el a 
templomépítés ügyében. A XVII. kerületi Önkormányzat jelké-
pes összegért átadta a Rózsaszál utca – Tiszaörs utca sarkán lévő 
telket, elkészült a hatástanulmány és jelenleg a közművek enge-
délyezési eljárása folyik. Még nagyon sok akadályt kell leküzde-
nünk, de töretlen hitünk és közös akaratunk ezeken is át fog segí-
teni bennünket! 
Ebben az évben is sor kerül egy ökomenikus istentiszteletre a 
leendő templomunknál. 2005. augusztus 21-én, a délutáni órák-
ban. Várunk minden hívőt egy közös imára, amelyben áldást 
kérünk terveinkre és szervező munkánkra! 

 
 

A Kerti Levél - Megjelenik 3 000 példányban - Szerkesztők: Szeredi Katalin és Orosz Károly 
Engedély szám: B/PHF/650/91 Cím: Rákoskerti Művelődési Klub, 1171 Budapest Rákoskert sugárút 66. 

 
 



    Gazdátlan közügyeink                       Szélkerék született 
 
A rákoskerti Görömböly utca és Ecser 

között többhektárnyi, jórészt műveletlen 
szántó, legelőnek meghagyott föld terül 
el. Mi rákoskerti lakosok örülhetnénk is 
ennek, hiszen a bekerítetlen dombolda-
lak kiválóan alkalmasak pihentető sétára, 
sárkányeregetésre. Azaz csak alkalmasak 
lennének, ha a tavasszal gyönyörűen 
zöldellő hatalmas terület nyár közepére 
nem változna parlagfűmezővé. A július 
végén néhol már derékig érő gyomtenger 
a rákoskerti telekhatároktól Ecserig hul-
lámzik. Ez az állapot évek óta változat-
lan. Káros következményeitől nem csak 
a közvetlenül érintett Görömböly utcai 
kerttulajdonosok szenvednek. Itt 
Rákoskerten talán már nincs is olyan 
lakos, aki – ha maga még nem is érintett 
– ne tudna megnevezni szomszédai, is-
merősei közül legalább két-három, nya-
ranta hetekig, hónapokig pollenallergiá-
val küszködő beteget. 

 A problémát sürgősen meg kellene ol-
dani, ám ebben az esetben sincs gazdája 
a dolognak. Ugyanis a Főváros és Ecser 
határában fekvő földdarab - mely java-
részt állítólag magánszemélyek birtoká-
ban van, – közigazgatásilag egyik tele-
püléshez sem tartozik, hanem külterület, 
Pest megye fennhatósága alatt áll. Így 
sem az ecseri, sem a XVII. kerületi Pol-
gármesteri Hivatal illetékese nincs felha-
talmazva arra, hogy eljárjon az ügyben, 
vagyis hogy a terület gyomtalanítására 
szólítsa fel a tulajdonosokat, s ha kell, 
bírságoljon. A felelős hivatal a Fővárosi 
és Pest Megyei Talaj- és Növényvédelmi 
Szolgálat (2100 Gödöllő, Kotlán Sándor 
u.3. T: 06-28-512-440), abban az esetben 
tud intézkedést kezdeményezni, ha már 
„tárgyi bizonyíték” áll rendelkezésére, 
magyarán ha már burjánzik a parlagfű. 
Az ügymenet hosszadalmassága miatt 
azonban mire ténylegesen kasza alá ke-
rülhetne a gyom, a parlagfű már régen 
elvirágzott, sőt lehet, hogy már téli álmát 
alussza. A következő évben pedig min-
den kezdődik elölről… ki(meg-
)fulladásig.   

 

Szeredi Katalin 
 

A Rákoskerti Művelődési Klub munkatársai hat 
éve nyújtanak segítő kezet és teret, hogy Rákoskert 
apraja-nagyja ellátogathasson áprilisban a Zöldnap 
című környezetvédelemi programra. 

A Százszorszép óvoda lakói hagyományt teremtve 
minden évben fákat, bokrokat, virágokat ültetnek a 
klub udvarán – mindenki örömére. Maradandó alko-
tásként avathattuk tavaly azt a sziklakertet, mely a 
Zöldköznapi klubba járó általános iskolások keze 
nyomán született, az Idősek Napköziotthonába járók 
pedig továbbépítették és gondozzák a mai napig. 
Köszönet érte!  

Az idén az energiatakarékosság és a megújuló 
energiák felhasználása szerepelt a programban, ezért 
jött a gondolat: egy szélkerék tudná legjobban szim-
bolizálni e témát. 

A kovácsoltvas térplasztika ott magaslik a Műve-
lődési Ház bejárata mellett. Tikkasztó nyári napokon 
epekedve várjuk majd, hogy megmozduljanak lapát-
jai. Így volt ez az avatásán is. A megnyitó alatt moz-
dulatlanul állt a kerék, csak az óvodások bájos, ked-
ves műsorára mutatott hajlandóságot forogni.  

A szélkerék megálmodója és megalkotója Major 
Tibor díszműkovács. Alapja a Föld, a székely rovás-
írásból származó ősi jelképpel ábrázolva. Az ebből 
kiinduló fatörzs jelenti az Életet. A légcsavarok 
szimbolizálják a másik három alapelemet. A vizet a 
haluszony, a tüzet a lángnyelv, a levegőt a madár-
szárny. 
Őszintén remélem, hogy ez az alkotás nemcsak a 

Zöldnapra emlékezteti majd az arra járókat, hanem 
arra is felhívja a figyelmet, hogy az energiaforrások 
a kimerülés szélén állnak, de mindig van remény egy 
szelídebb, békésebb megoldásra, megújulásra 

Velkei Éva 
 

Megalakult kerületünkben a Rákosmenti Múze-
umbarátok Egyesülete, amelynek célja, hogy az 
itt található települések hagyományait ápolva, 
történetét megismertetve honismereti munkát vé-
gezzen. Ezért kérünk mindenkit, hogy a tulajdo-
nában lévő, a kerület bármely területrészére vo-
natkozó régi tárggyal vagy dokumentummal já-
ruljon hozzá a múzeum ismeretterjesztő munká-
jához. Adományozási szándékukat jelezzék az Er-
dős Renée Ház történész-muzeológusának, Ádám 
Ferencnek a következő telefonszámon: 06-70-254 
4424 



Kísérletünk a belső utcák  
forgalmának korlátozására 

 
 

 
 
Az utóbbi időben egyre nagyobb aggoda-

lommal néztük a rákoskerti belső utcák for-
galmának növekedését. Látva azt, hogy az 
M0-ás autópálya építési üteme felgyorsult, 
félelmünk fokozódott, hogy az építkezés 
ideje alatt, de valószínűleg utána is, a teher-
autók és a személygépkocsik egérútként 
fogják használni a Kucorgó tér lámpás ke-
reszteződésének elkerülésére a Nyomdász, a 
Rózsaszál vagy a Kékliliom, esetleg a 
Lenkeház utcát. A környéken lakók - külö-
nösen a gyermekeink - biztonsága, és telepü-
lésünk nyugalmának megőrzése érdekében 
2004. szeptember 23-án az alábbi szövegű 
kéréssel kerestük meg Podani Sándor képvi-
selő urat: 

 
„Tisztelt Képviselő Úr! 
Mint megválasztott szószólónkat, kérjük, 

szíveskedjék az alábbi, Rákoskert valameny-
nyi lakosát érzékenyen érintő, és ezért ki-
emelten közérdekű kívánságunkat a kerületi 
önkormányzat illetékes szervei felé a lehető 
leghatározottabban közvetíteni. 

Küszöbön áll a hamarosan megvalósuló 
M0 autópálya építésének megkezdése. Már 
az építési munkák alatt is, de különösen az 
autópálya átadása után rendkívüli módon 
meg fog növekedni a településünket érintő 
gépjárműforgalom. Az itt lakó emberek nyu-
galmának érdekében szükségét látjuk, hogy 
a belső utcák és útszakaszok átmenő forgal-
mát az illetékes hatóság valamilyen formá-
ban korlátozza. Attól tartunk, hogy az autó-
pálya megközelítése, illetve az arról való 
lehajtás során sok gépjármű különböző, 
Rákoskert belterületén lévő utcáin fog 
„egérutat” keresni, hogy például a Kucorgó 
térnél lévő lámpás kereszteződést kikerülje. 
Ezért elkerülhetetlennek tartjuk, hogy az 
érintett utakon, de elsősorban a különösen 
veszélyeztetett Lenkeháza, Kékliliom, Rózsa-
szál és Nyomdász utcában az átmenő for-
galmat megtiltsák, főleg a nagy teherautók 
számára. 

Rákoskert valamennyi nyugalmát féltő 
polgára nevében” - és következett 50 alá-
írás. 

 
A képviselő úr tolmácsolta kérésünket a jegy-

ző úrnak, aki felvette a kapcsolatot az ügyben 
illetékes Budapest Főváros Önkormányzata, 
Polgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztá-
lyával. Sajnos, ahogyan az lenni szokott, a kéré-
sünknek – több kézen átmenve – teljesen meg-
változott az értelme. A jegyző úr által továbbí-
tott levél már a „Sáránd – Erzsébet krt. Zrínyi út 
sebesség” tárgyában ment tovább, és a Főpol-
gármesteri Hivataltól kifejezetten csak a Zrínyi 
útra vonatkozó válasz érkezett vissza. 

Kérésünk a bürokrácia labirintusának kanyar-
gós útjain teljesen eltorzult, és egyre kevesebb a 
remény, hogy valódi szándékunk szerint sikerül 
a célunkat elérni. Podani Sándor képviselő úr 
ígéretet tett, hogy személyes kapcsolatait is fel-
használva megpróbálja elérni az érintett utcák 
forgalmának kordában tartását 

Szelepcsényi Sándor 

 
Lipták György rajza 

 


