
Porrá égett a mobil WC a 
Vida-dombon vasárnap éjjel 

 

 

Ennyi maradt a mobil WC-ből. Hatvani Zoltán – magánemberként – 50 ezer forint jutalmat ajánlott fel annak, aki 

biztos információkkal rendelkezik az elkövető(k)ről. 
  

Szomorú események helyszíne volt Rákoskert vasárnap, március 18-án, az éjszakai órákban. 

Hajnali fél három tájban kigyulladt a Vida-dombi játszótéren lévő hordozható WC-fülke. 

Mint a mobil illemhelyet forgalmazó cég képviselői elmondták, ilyen esemény még soha 

nem fordult elő az úgynevezett Toi-Toi eszközök használata során. 
  

A vasárnap hajnalban porig égett WC fülkét valószínűleg éghető anyaggal leöntötték, s 

ennek segítségével tudtak a lángok hatékonyan megbirkózni az amúgy égésvédelemmel 

ellátott mozgó illemhellyel. 

Mint Hatvani Zoltántól, a körzet önkormányzati képviselőjétől megtudtuk, a tüzet a 

környékbeli lakók kezdték el oltani, majd a percek alatt kiérkezett kerületi tűzoltóság 

fejezte be a lángok megfékezését. 

A randalírozás itt nem ért véget. Az elkövetők a Rákoskerti Művelődési Ház melletti 

szelektív hulladékgyűjtő szigetet figyelő biztonsági webkamerát is tönkre tették, amely 

hosszú évek óta segített őrizni a szemétgyűjtő bázis épségét. De még ez sem volt elég! A 

vandálok innen a közeli buszmegállóhoz mentek, ahol annak üvegfalait zúzták szét. 

Levezetésképpen még lerúgtak néhány kapucsengőt az Erzsébet körúton, s mint akik jól 

végezték dolgukat, felszívódtak az éjszakában. 



A Vida-domb környéki rákoskerti lakók elmondták, hogy a késő esti órákban tartózkodtak 

fiatalok a Vida-dombon, normálisan beszélgettek. Jóllehet szombaton, 17-én este nyolc 

órától – mint ilyen napszakban szokásos – zárva volt a játszótér, ám akkor még rendbontás 

nem történt, így nem kérte őket a távozásra senki. 

Sajnálatos azonban, hogy a későbbi garázda cselekményekről egyik lakó sem értesítette a 

rendőrséget. A négynapos ünnepről vasárnap este hazatérő Hatvani Zoltán képviselő 

azonnal megtette a feljelentést. Fölvette a kapcsolatot Krammer György Zsolt 

rendőrkapitánnyal, aki nyomatékosan kérte a képviselőn keresztül a lakosságot, hogy a 

rendkívüli eseményeket azonnal jelezzék a kerületi kapitányság ügyeleti számán, a 253-

2340-en. Hozzátette, akkor is telefonáljanak, ha este 11 óra után bárkit látnak a Vida-

dombon tartózkodni. Marton Rudolftól, a Delta Polgárőrség vezetőjétől megtudtuk, hogy e 

szervezet is fokozza jelenlétét a térségben. 

Hatvani Zoltán – magánemberként – 50 ezer forint jutalmat ajánlott fel annak, aki biztos 

információkkal rendelkezik az elkövető(k)ről. Kiemelte továbbá, újraszervezi a figyelő 

szolgálatot a Vida-domb játszóterén és környékén. Bárki csatlakozhat, aki részt akar venni a 

játszótér-figyelők csapatában, ami péntek és szombat esti elfoglaltsággal jár. Jelentkezni 

személyesen Hatvani Zoltánnál lehet a 30/9440-203-es telefonszámon. 

A Tizenhetedik Online értesülései szerint a rendőrségnek már vannak információ a 

feltételezett elkövetőkről. Amint bővebb információval rendelkezünk, természetesen a 

részleteket közreadjuk. 

 

Forrás: Tizenhetedik Online 


