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Az első önálló rákospalotai újság fejléce

Rákospalota sajtója
A polgárosodás és városiasodás egyik fontos eleme volt Rákospalotán az első önálló sajtótermék megjelenése 1897. december 25-én. Volt Pest környékének, Rákos vidékének lapja, ahol Rákospalotát
érintő hírek, információk is helyet kaptak alkalmanként, de egy saját, önálló sajtóorgánum, az mégiscsak más, növeli egy századvégi település ázsióját, respektjét. Másfelől természetesen valódi jelzés: egy
új társadalmi igény megjelenésére. Íme a tulajdonos-főszerkeztő, Bezsilla Nándor indító gondolatai.
„Mindössze egy pár napja – alig több egy hétnél – jutott eszembe az a gondolat, hogy Rákospalotának és vidékének lapot kellene adni. S íme már itt is az újság, a mely ma Palotán és vidékén bizonyosan a legfrissebb újság(…) Én számot vetettem azzal a circulus vitiosussal a melyben mindama
lapok forognak, a melyek megindulásukkor nagy hangon azt hirdetik, hogy ők jók, függetlenek és
örökre maradandók. Ezeket a tulajdonságfogalmakat nem mint a magunk milyenségét tálalom föl,
hanem ellenkezőleg e fogalmakat, ha való tulajdonságai valamely lapnak, éppen eszmei egymásba
fűzödöttségük folytán nem mintegy őszintén és illendően meginduló lap feltétlen követelményeit,
hanem mint feltétlenül kitűzendő czélt és önmagától bekövetkező eredményt látom és tartom szemeim előtt. Föltéve, hogy a talaj alkalmas ily gyümölcsök megérlelésére.
S hogy Rákospalota és vidéke ne volna alkalmas, elég erős, eléggé fejlődött, eléggé fejlődésre váró,
elég nagy területileg, elég gazdag vagyonilag, eléggé művelt ahhoz, hogy szükségét érezze egy saját
lapnak, hogy lakóinak ne volnának közös kívánságaik, közös érdekeik, a megfejtést váró közös kérdéseik s hogy e közös érdekek és közs érzelmek ne volnának elég erősek ahhoz, hogy rugóként működve ne bírnának hajtani, fenntartani, éltetni egy akkorácska orgánumot sem, mint ez a lap, arról
engem nem képes meggyőzni senki, mert mindennek az ellenkezőjét valónak látom, érzem, tudom.
A lap tehát itt van, megindult. S most előre! De hogyan? Megmondom. Úgy, hogy független legyen; ha függetlenné lett, maradjon meg függetlennek, hogy jó lehessen. S ha már e két tulajdonságot
fölszedte magára, akkor mehet bátran, mert így bizonyosan maradandóvá lesz. Ez az egész programunk
nagy vonásokban.”

