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Kerékpártároló a Rákoskerti buszfordulónál (Felvételünk illusztráció) 

Árvay Ferencné, a Rákoskert Vasúti Közlekedéséért Alapítvány képviselője küldte az éjjel 
szerkesztőségünknek az alábbi történetet. Tanulságos, érdemes elolvasni. 
 

Festés mázolás zajlik a rákoskerti állomás épületében. Éppen a festőkkel beszéltem ma 
délután az udvaron, amikor láttam, hogy egy piros baseball sapkás, téglavörös pólós, 
elhasznált farmeros fiatalember téblábol a peronon, majd az utastéren leül a hársfa alatt a 
padra, és dohányzik. Már kb. másfél órája lebzselt az állomáson. Nyilvánvalóan észlelte, 
hogy elmentek a festők és én bezárva az épületet, szintén haza mentem. A festőnk 
elmenetelkor megjegyezte, hogy a kerékpár el van dőlve a kerékpártárolóban. Megnéztem, 
de le volt lakatolva, és azt gondoltam, sietett a vonatra, és ezért rosszul tette rá a sínre. Nos, 
bizonyára a tolvaj már korábban elkezdte a lopást, csak nem bírt a zárral. Talán egy fél 
órával később hívott telefonon a 197-es rákoskerti állomásbusz sofőrje, akik nálunk, az 
állomás épületében pihennek, hogy menjek gyorsan az állomásra, mert épp most akartak 
ellopni egy biciklit. Nyitotta az utcaajtót, amikor egy fiatalember kiugrott a kerékpár 
tárolóból, és a parkolók felé lévő oldalon uzsgyi, átugrott a kerítésen és elindult felfele a 
platánsoron. Gyorsan hívtuk a kerületi rendőrséget. Nem akartam, hogy meglógjon, ezért 
követtem a buszmegállóig. A buszmegálló épülete mögötti padra ült le, amit a platánsor 
felől a bokrok miatt nem lehetett látni, de azért mi felfedeztük. Ekkorra megérkeztek a 
rendőrök is két autóval, körbevették. Beültették az autóba, aztán lejöttek az állomásra a 



helyszínt megnézni, és felvették az adatokat. Riasztottuk a kerékpár-tulajdonost, Bedey 
Gáborékat. Fiuk azonosította bringát. Szerencsére a kerékpár nem sérült meg, csak a zár 
ment tönkre. Bedey Máté le is fényképezte a lopni készülő férfi eszközét, egy fahasábbal 
akarta a zárat szétfeszíteni. 
Nálunk egyébként a bejutáshoz kulcsot kell kérni, 1000 forint ellenében adjuk, és 
regisztráljuk az utast. Volt olyan utasunk, aki az elromlott biciklijéért fél év múlva jött, és ő 
csodálkozott a legjobban, hogy ott volt, ahol fél éve hagyta. Egyik ilyen hűséges 
kerékpáros utasunk Bedey Gábor szobrászművész barátunk lánya, aki rendszeresen nálunk 
hagyja a bicaját. Nos, az övét akarta a lebzselő, rossz kinézetű fiatalember elvinni. 
Alapítványunknak presztízskérdés, hogy az utasokat ne tudják megkárosítani, ezért 
minden rossz szándékú embernek számolnia kell azzal, hogy utolérjük hamis 
cselekedetében, és nem hagyjuk büntetlenül. A rendőrségnek is köszönettel tartozunk. 
Elmondhatjuk, hogy bár csak néhány esetben fordult elő lopás, vagy lopási szándék, de 
minden esetben sikerült felderítenünk a tettest. 
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