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Rákosmente környezettudatos település:

A Föld Órája jegyében kerékpáros felvonulásra hívjuk Rákosmente
polgárait
Magyarország először 2008-ban, vagyis a Föld órája nemzetközivé válásának évében
csatlakozott ehhez az eseményhez, amelyet minden év márciusának utolsó szombatján
20:30-tól 21:30-ig rendeznek. A Föld Órája alkalmából szerte a világon több milliónyian
kapcsolják le a világítást, valamint áramtalanítják a nem létfontosságú elektronikus
berendezéseket egy teljes órára, ezzel kívánják kifejezni, hogy felelősséget éreznek a
Földért, ami otthont ad nekünk.
Rákosmente Önkormányzata környezettudatos településként csatlakozik ehhez a
kezdeményezéshez és a kerületi műemlékek díszkivilágításának lekapcsolásával igyekszik
példát mutatni Rákosmente polgárai számára. Kerületünkben a rákosligeti katolikus
templom, a rákoskeresztúri evangélikus templom, a Szent Kereszt templom, a Péceli úti
református templom, a rákoscsabai római katolikus templom és a Népkertben található
Trianoni emlékmű díszkivilágítása veszíti el fényét ebben az órában. Az épületek
díszkivilágításának le- és felkapcsolása a többi fővárosi helyszínnel egy időben történik.
Budapest Főváros Önkormányzata számos műemlék és középület díszkivilágítását
kapcsolja le erre a rövid időszakra, melynek segítségével a számítások alapján összesen
1341 KW energiát spórol meg.
Rákosmente Önkormányzata és a Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület
2011. március 26-án, szombaton 20:30 és 21:30 között kerékpáros felvonulást tart a
Föld Órája jegyében. Rákosmente Önkormányzata arra kéri polgárait, hogy
kapcsolódjanak be a kerületi kerékpáros felvonulásba: indulás előtt kapcsolják le
otthonaikban a lámpákat, áramtalanítsák a nem létfontosságú elektromos készülékeiket,
üljenek fel kerékpárjaikra és tartsanak a szervezőkkel.
Az esemény gyülekezője 19:45-kor lesz a Főtér Ferihegyi út felé eső oldalán. A menet
20:00 órakor indul a központtól a Népkert irányába, a felvonulás résztvevői szemtanúi
lehetnek, ahogy 20:30-tól kialszanak a fények Rákosmentén. A kerékpáros felvonulás
végső megállóhelye a Vida-domb lesz, ahol a résztvevők először rácsodálkozhatnak a
díszfényeit, valamint számos otthon fényeit vesztett város látványára, majd
megszemlélhetik ahogyan 21:30-kor a fővárosban újra kigyúlnak a fények.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt a Föld Órája alkalmából szervezett kerékpáros
felvonulásra.
A gyülekező helyszíne:
(1173 Budapest, a Főtér Ferihegyi út felé eső oldala)
Időpont: 2011. március 26. szombat 19:45 óra
Szeretettel várjuk!
Polgár Rita
kommunikációs referens
Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzata
Tel: 06 20 225 7336
polgar.rita@rakosmente.hu

További információ:
Acsai Zoltán
Rákosmente Kerékpáros Sport és
Szabadidő Egyesület
Tel: 06 70 547-6091
Email: zoltan.acsai@gmail.com

