
Reagálások a Rákoskerten megjelent sajtótermékekben és 
szórólapokon található „csúsztatásokra”, „ferdítésekre”: 

 
 
Sajnos rendre jelennek meg olyan cikkek Rákoskerten is, melyek hemzsegnek a 
valótlanságoktól. Ezek az irományok legtöbbször a kampányidőszakokban kerülnek a 
napvilágra, ami miatt politikai kérdés lesz sok helyi ügyből. Akik ismernek, pontosan 
tudják, hogy sosem politizálok a helyi közéletben, nem foglalkozom se a jobb-, se a 
baloldallal, csak a körzettel. 
Próbálok minden megjelenő cikkre tárgyilagosan reagálni és senkit se megbántani. 
 
 
2012 októberében kaptam kézhez a következő újságot (LáMPás), amiben érdekes, de egyben 
félrevezető dolgokat olvastam a szelektív hulladékgyűjtésről.  
Íme a cikk: 
 

 



 
A cikk íróját (Kassai) személyesen nem ismerem, de megállapításaival és javaslataival messze 
nem értek egyet. Sajnálom, hogy nem a szigetek üzemeltetőjét, az FKF ZRt.-t kereste meg 
ötletével és téves megállapításával, hanem e helyett azt sugallja, hogy a XVII. kerületi 
önkormányzat kezében van a megoldás kulcsa.  
Azt írja, hogy a szelektívek körül kialakult mocsok, üvegszilánk és illegális szemétlerakás 
ellen a legjobb módszer a „fémkaloda”. Ezt példákkal is alátámasztja, amiket a szomszédos 
kerületből hoz. 
Ezzel szemben a valóság a következő: 
Rákoskerti képviselőként az Erzsébet krt. – Rákoskert sugárút sarkon álló szigetről tudok írni. 
Ez a körzetem közepén található sziget. Saját szorgalomból (hiszen nem a helyi önkormányzat 
a gazdája a területnek) 2008-ban webkamerát építettem ki a sziget fölé, amit a helyi újságban 
(Kerti Levél) meg is hirdettem. Az interneten lehetett figyelemmel kísérni 
(http://www.hatvanizoltan.hu/index.php?id=webkamerak) a szigetet használók viselkedését. 
Volt olyan időszak, amikor 20-30 „tekintet” leste a szigetre érkezőket. Sajnos másfél év 
működés után feljelentés érkezett egy civil szervezettől (TASZ – Társaság a Szabadságjogokért) (a 

lapot kiadó szervezetnek milyen kapcsolata van a TASZ-al, annak mindenki utána tud nézni az interneten) az 
önkormányzathoz, melyben kérték a kamera leszerelését, vagy annak az internetre továbbított 
képminőségének torzítását. Ahogy eltűnt az internetről a kamera képe, heteken belül 
megjelent az illegális szemét és a guberálók hada a konténerek körül. 2009-ben a kerületben 
elsőként „korlátok közé szorítottam” az edényeket, ezzel szüntetve meg azok borogatásának 
lehetőségét. Nem volt szükség a cikkben leírt jó tanácsra, hiszen néhány hónapon belül a 
környék összes szelektív szigete köré (Kucorgó tér, Rákoskerti Vasútállomás, Szigetcsép 
utca) kalodákat szereltünk fel. Sajnos a konténerfosztogatók ellen és persze az állandósult 
szemétlerakás ellen ez sem hozott eredményeket. Ennek okán, 2011 tavaszán elindítottuk 
Fohsz Tivadar képviselőtársammal a „háznál történő szelektív hulladékgyűjtést” első 
lépésként a helyi intézményeknél. Ez év nyarán továbbléptünk és bevontuk a felhasználók 
részére ingyenes szolgáltatást a 8 lakásosnál nagyobb társasházakat is. E mellé minden 
csatlakozó intézmény és társasház képviselői keretből finanszírozott kék és sárga kukákat is 
kapott, amiért szintén nem kellett fizetni. 2011 őszétől lehetőséget kapott minden helyi család 
az ingyenes szolgáltatás megrendelésére, csupán egy jelentkezést kell elküldeni a következő 
oldalon: http://www.hatvanizoltan.hu/index.php?id=szelektiv.  
Mára közel 400 család gyűjti így a szelektív hulladékot, aminek köszönhetően a közterületen 
lévő szigetek közül az ott élők kérését figyelembe véve, egyet már fel is tudtam számolni.  
Ez a rendszer életképes, a felhasználók számára ingyenes és kényelmes. Ezt kellene 
reklámoznia Kassai újságírónak, mert így lenne valóban hiteles a Lámpás.    
          
         Hatvani Zoltán 
  
Rákoskert, 2012.december 3.   


