
Betörések, játszótér-rongálások – 
közbiztonsági fórum Rákoskerten 

 

 

Deltások egyezetetnek a polgármesterrel a Rákoskert Napon. Rendszeresen vigyázzák a városrész 
közbiztonságát 

A Rózsaszál utcai játszótér rendjének háborítói, az éjszakai rongálások elkövetői elleni 
hathatós fellépést kértek egyebek mellett azok a környéken lakó strázsahegyiek, akik részt 
vettek a minapi közbiztonsági fórumon. 
A rákoskerti képviselők – Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán – szervezte tanácskozáson jelen 
volt Farkas Péter rendőr őrnagy, a kerületi rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője, 
Patkó György rendőr százados, közrendvédelmi osztályvezető, Illetve 
Tolnai Tamás, a Delta Polgárőrség szolgálatvezetője és Balogh Norbert, a 
szervezet elnökségi tagja. 
A rendőrök kérték, hogy a 253-2340-es ügyeleti számon azonnal jelentsék a 
rendőrségen a rendbontást, a két járőröző kocsi ugyanis az egész kerületet 
járja, nem tud a Rózsaszál utcára koncentrálni. A Delta Polgárőrség is 
fokozott jelenlétet ígért a környékre, amelyet a nyolcas körzet 
képviselője, Fohsz Tivadar – mint a fórumon jelezte – anyagilag is 
támogatna. Jó hír viszont, hogy a környékbeliek elégedettek a játszótér 
karbantartásával, amit egy ott lakó úr végez – lenyírja rendszeresen a füvet, összeszedi a 
szemetet – amit szintén a képviselő finanszíroz.   
A csatornázatlan utcákba tervezett csatornadíj bevezetéséről is többen érdeklődtek. 
Ismeretes, a főváros júliustól mindenkitől szedne csatornadíjat, cserébe ingyen szállítaná el 
az emésztőkből a szennyvizet. Az egyik lakó elmondta, neki mintegy hetvenöt ezer forint 
megtakarítást jelentene az egységes szolgáltatás. Idén azonban erről még nincs szó, új 
szippantós-kocsikat ugyanis még nem szerezte be Főváros. 



Az utóbbi időszak betörései is szóba kerültek. A Pányva utcából érkezettek különösen 
érzékenyek a szomszédságukban történt esetekre. A betöréseket, s az 
ellenük való hathatós védekezés szükségességét Hatvani Zoltán már 
nyomatékosan jelezte a kapitányságon. Farkas Péter elmondta, Rákoskert a 
kerület legbékésebb része, de az M0 átadása óta sajnos rosszabb a helyzet, 
mint korábban. Május elseje és a fórum időpontja, június 9-között összesen 
kettő betörésről szereztek tudomást a kapitányságon a körzetből. Ezek 
szerint sok betörést a helyiek nem jelentenek a rendőrségen. Talán úgy 
érzik, hogy a csekély rongálási kár miatt nem érdemes hivatalos mederbe 
terelni a dolgokat. Farkas Péter kérte a lakók bejelentését a központi 
számom. Patkó százados szerint erősíteni és reklámozni kellene a 
„Szomszéd Szem” programot, azaz figyeljék egymás ingatlanát a szomszédok, amivel 
csökkenthetőek lennének a betörések. Fontos azonban a védekezés is, hiszen azokat a 
házat választják a betörők, amelyek gyenge mechanikai védelemmel rendelkeznek, vagy 
egyáltalán nincs rajtuk rács. Hatvani Zoltán fölhívta a figyelmet két megbízható rákoskerti 
lakatos, Kalocsai István és Kozák Imre munkájára. 
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