
Ha adódik valamilyen jó ötlete, azt egyik napról a másikra szeretné megvalósítani 
Hatvani Zoltán önkormányzati képviselő. Mondogatják is neki a kollégái: Lassíts, Zoli, 
mert nem marad dolgod, feladatod! Pedig azokból szerinte sosincs hiány. Miként 
rosszakarókból sem. Nemrégiben ugyanis valaki – kiléte ismerős! – feljelentette őt az 
APEH-nél, mondván-, hogy „feketén” alkalmaz két parkőrt. Aztán a Gvadányi  utcában 
tisztázódott az ügy, mi több, a vizsgálatot végző még meg is jegyezte: - Bárcsak minden 
képviselő ilyen lenne… 
 
-Mániám, hogy ha az ember politizálásra adja fejét, ne megélhetési politikus legyen, hanem 
mellette rendelkezzen valamilyen szakmával. – hangoztatja Hatvani Zoltán.- Tizennégy éve 
vagyok vállalkozó, a saját cégemben dolgozom: tehát a saját lábamon állok. Éppen ezért már 
a kezdet kezdetén megfogalmazódott bennem, hogy amit a politikával keresek, azt 
mindenképpen vissza kell költenem Rákoskertre, a körzetemre… Az önkormányzat már 
régóta szeretne létrehozni egy parkőri szolgálatot, ennek bevezetését még Dombóvári Csaba, 
a jelenlegi alpolgármester találta ki az előző ciklusban. Akkor leszavazták a javaslatát. Nem 
sokkal később Alexa György (MSZP) is „kitalálta” ugyanezt, - ekkor megszavazta mindenki. 
Ennek ellenére most, egy évvel az új önkormányzati testület felállása után a bürokratikus és 
jogi akadályok miatt még nincs hivatalos, önkormányzat által fizetett parkőr a kerületünkben, 
de remélem már nem sokáig. Gondoltam, amíg mindez nem realizálódik, létrehozom ezt a 
szolgálatot „kicsiben”, Rákoskerten. 
-Miként valósult meg mindez a gyakorlatban? 
-Múlt év októberében állt fel a két fős kis csapat. Egyikük a szemétszedéssel foglalkozik, 
minden utcában legalább hetente háromszor ott van. A társa pedig füvet nyír – vettem neki 
fűkaszát -, fákat és bokrokat ültet el, azaz építő jellegű kertészkedést végez. Immár egy 
esztendeje ők kapják meg a képviselői jövedelmemet. Számokban kifejezve: mint 
önkormányzati képviselő havi hetvenezer forintot keresek, és körülbelül nyolcvanezret adok 
ennek a két embernek havonta.  
-Van a fáradozásuknak szemmel látható eredménye? 
-Természetesen. A parkőr mindmáig öt zsák szemetet gyűjt össze naponta.(!). Azt hittem, 
hogy ez a szemét-mennyiség előbb-utóbb elfogy, vagy legalábbis csökken, de nem így lett. 
Igaz, nem a földről kell felszedni ezt a töméntelen mennyiséget, mert kiraktunk Rákoskertre 
negyven darab szemetest. De azokat is csak azzal a feltétellel helyezte ki a Fővárosi 
Közterület-fenntartó, hogy magam gondoskodom a szemetesek ürítéséről.  
-Mennyire van benne a helyiek tudatában, hogy létezik egy ilyen jellegű kezdeményezés? 
-Ezt meghirdettük annak idején, sőt, van ennek a szolgáltatásnak egy olyan része is, hogy az 
őszi időszakban azok az idős rákoskertiek, akik nem tudják az ereszt megtisztítani a 
falevelektől, telefonálnak, és úgymond megrendelik a parkőrt. Ő pedig kimegy egy nagy 
létrával, s elvégzi ezt a munkát. Tavaly negyvenkét helyről jeleztek ilyen igényeket, idén is 
legalább ennyi hívásra számítok. De érkeznek felajánlások is. Egy lakó húsz tuját 
adományozott Rákoskertnek, egy másik pedig húsz tő bukszust ajándékozott arra a célra, 
hogy azokat a közterületeken ültessük el.  
-Nem árt hangsúlyozni: a parkőri szolgálat egyelőre csak Rákoskerten, annak is csak 
bizonyos részén működik. 
-Így van: ez csak a saját képviselői körzetemre vonatkozik, bár sokan hiszik: a szolgálat 
Rákoskert egészét érinti. Ilyenkor kellemetlen felvilágosítani az itt élőket, hogy a parkőr 
például a Rákoskert sugárút alsó részén már nem dolgozik, hiszen a Zrínyi úttól fölfelé van az 
én körzetem, ahol ez a szolgáltatás kísérleti jelleggel már működik.  
-A sok-sok pozitív visszajelzés mellett egy negatív megnyilvánulással is szembesülnie kellett a 
közelmúltban. 



-Egy rosszakaróm bejelentette az APEH-nál, hogy „feketén” alkalmazok két embert. Be is 
hívtak a Gvadányi útra, ahol közölték, hogy tudnak a parkőrökről, s kérdezték, mivel fizetek. -
Jó szóval, élelemmel és ruhával… - mondtam. Az APEH- ellenőr nagyokat nevetett, én is 
nevettem, majd mikor kettesben maradtunk a vizsgálóval, megkért, hogy őszintén mondjam 
el, miről is van szó valójában. Miután végighallgatott, azt mondta, hogy bárcsak minden 
képviselő ilyen lenne, és lezárta az ügyet. Megkérdeztem, ki volt az, aki engem feljelentett, és 
vonakodva bár, de elárulta a kilétét. Ő nem politikai szereplő, csupán egy bizonyos párt 
szimpatizánsa, akit nyugtalanít a tevékenykedésem, és bizonyára úgy véli, hogy a 
népszerűségem nem jön majd túl jól a következő választások idején az általa favorizált párt 
számára. 
-Gondolom, ez az incidens nem szegi kedvét abban, hogy még több, a rákoskerti régió 
számára kedvező elképzeléseket valósítson meg. 
-Minden évben van egy úgynevezett nagy tervem, ami miatt – és ezt gyakran róják fel nekem 
kritikaként - kevés támogatást adok csip-csup dolgokra. A nagyobb beruházásokat egyébként 
mindig ketten vagy hárman finanszírozzuk Fohsz Tivadarral és Dr. Fenke Ferenccel, akik 
részben szintén rákoskerti képviselők. Tavaly klimatizáltuk a Rákoskerti Művelődési Ház 
nagy termét, ami ezzel egyedülállóvá lett a Rákosmentén működő művelődési intézmények 
sorában. Az idei év jelentősebb lépése a Kossuth Lajos Általános Iskola udvarán elhelyezett 
ötvenkét férőhelyes, kamerákkal őrzött kerékpártárolójának megépítése, melynek átadó 
ünnepségére néhány hete került sor. Örvendetes következménye a beruházásnak, hogy míg ez 
idáig nemigen lehetett bicikliseket látni Rákoskerten, mostanság negyven-ötven kerekező 
özönlik ki a kis utcákból a reggeli órákban, és mindenki megy a tárolókhoz. Jövőre a Kossuth 
Iskola környékét, nevezetesen a Nyomdász utca és az Erzsébet tér sarkát szeretném rendbe 
tetetni, ahol kaotikus állapotok uralkodnak manapság. Négyszázkilencven tanuló jár a 
tanintézménybe, ebből kétszáz gyereket autóval hoznak. A gépkocsik letapossák a füvet, 
nekimennek a fáknak, ezért az a tervem, hogy minden fa kap egy kőkeretet, valamint a járda 
és az úttest között is csinálunk egy kővel kirakott virágágyást. A virágágyás és az úttest közti 
terület térkővel lesz majd kirakva, melynek színárnyalata világosan jelölné, hogy hol lehetne 
parkolni és hol nem. Megoldanánk a vízelvezetést, és egy zebrát is felfestenénk a diákok 
nagyobb biztonsága érdekében. Ehhez képest apróbb ötlet, hogy Rákoskert néhány pontján 
virágszigeteket alakítanánk ki, ezeket öntözőberendezésekkel tartanánk karban. Jó lenne, ha 
ez a terv jövő tavaszra már meg is valósulna.  
 
                                                                              Ráth Orsolya 


