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Olvasóink írjákKék hírek

Egy Érden elkövetett rablásról, 
két tolvaj sikeres elfogásáról, 
valamint a közúti közlekedési 
törvény legújabb változásairól 
számolt be sajtótájékoztatón 
Szuszánné Erdélyi Tímea bűn-
ügyi és Kürti István közlekedés-
rendészeti sajtószóvivő az Érdi 
rendőrkapitányságon.

Sikeresen elfogták és előze-
tes letartóztatásba helyezték a 
július 24-én elkövetett kegyetlen 
rablás tetteseit. A részletekről 
Szuszánné Erdélyi Tímea, bűn-
ügyi sajtószóvivő számolt be. 
Érd-felső vasútállomás közelé-
ben kora hajnalban három isme-
retlen személy megtámadott 
egy férfit, ütlegelték, rugdalták 
és több alkalommal késsel meg-
szúrták, majd értékeit (egyebek 
között egy arany karkötőt és 
egy nyakláncot) elvették, majd 
elmenekültek a helyszínről. 
Nem sokkal később, a reggeli 
órákban az ercsi rendőrőrsön 
arról tett bejelentést egy nő, 
hogy a lakásán megjelent a lánya 
volt barátja egy idegen férfival, 
és mindkettejük ruházata véres 
volt. Meglehetősen zagyva tör-
ténetet adtak elő, mondván, 
hogy Érden megöltek egy fér-
fit, akinek levágott fejét Diósdra 
vitték, testét pedig Érdligeten 
hagyták. A két román állampol-
gár átadott a lánynak egy arany 
karkötőt meg egy nyakláncot, 
tiszta ruhát kértek, majd közöl-
ték, hogy Romániába szök-
nek, és egy kék színű Toyota 
Corollával sietősen távoztak is 
az ercsi lakásból.  

Időközben az Érden kira-
bolt megsebesített férfi az Érdi 
Szakorvosi Rendelőintézetben 

orvosi segítséget kért, amit az 
egészségügyi dolgozók – látva 
a nyakán, fején, karján, hátán 
és mellkasán ejtett, szúrt sérü-
léseket – azonnal bejelentettek 
a rendőrségre. A rablás áldoza-
tául esett férfit a Szent János 
Kórházba szállította a mentő, 
ahol az elsődleges orvosi véle-
mény alapján azt állapították 
meg, hogy a csaknem húsz kés-
szúrás ellenére csupán könnyű 
sérüléseket szenvedett el. A 
kegyetlen támadás áldozata 
ezt követően feljelentést tett 
a három ismeretlen elkövető 
ellen. A szálak akkor vezettek 
el a két, Ercsiben véres ruhá-
zatban megjelent, feljelentett 
férfihoz, amikor a sértett – bár 
csak részleges személyleírást 
volt képes adni, hiszen a földön 
feküdt, amikor bántalmazták 
– az elkövetők ruházatára mégis 
emlékezett. 

Még a rendőrőrsön tartóz-
kodott az Ercsiben bejelentést 
tevő hölgy, amikor a lánya volt 
barátja többször is felhívta, és 
elmondta neki, merre tartanak 
éppen, így az M7-es autópálya 
váli pihenőjénél el is fogta őket 
az autópálya rendőrség, amint 
éppen tolniuk kellett a gépko-
csit, mert elfogyott belőle az 
üzemanyag. Az ellenőrzés során 
a véres pengéjű kés, valamint a 
hátsó ülésről vérrel szennye-
zett ruhadarabok is előkerültek. 
A kegyetlen rablással gyanúsí-
tott két személy a kihallgatása 
során beismerő vallomást tett, 
előzetes letartóztatásuk is meg-
történt. A harmadik tettestárs 
kilétére még nem derült fény, a 
két elfogottat viszont a kegyet-

len bűncselekményért 5–10 évig 
terjedő szabadságvesztésre ítél-
heti a bíróság. A megtámadott 
és kirabolt férfi csak a csodá-
nak, vagy inkább ritka szeren-
cséjének köszönheti, hogy élet-
ben maradt, sőt a sérülései sem 
bizonyultak súlyosak.

Július 24-én a hajnali órákban 
két tolvajt fogtak el a rendőrök. 
Érden. Állampolgári bejelentés 
érkezett arról, hogy a Szalonka 
utcában lévő vegyesbolt terüle-
tére két ismeretlen férfi beugrott 
a kerítésen. A helyszínre érkező 
járőrök az üzlet közvetlen köze-
lében egy nyitott, indításra kész 
Lada típusú gépkocsit vettek 
észre, és amíg az autót vizsgál-
ták, egy cigarettával megrakott 
szatyorral és egy bolti bevásár-
lókosárral a kezében két férfi 
futott feléjük. Szemmel látha-
tóan meglepte őket a járőrök 
látványa, meg is próbáltak kere-
ket oldani, de nem sikerült, pár 
percen belül bilincs került a 
csuklójukra. Előállításuk során 
beismerték, hogy a 190 ezer 
forint értékű cigarettát a vegyes-
boltból lopták, de részletes beis-
merő vallomást nem tettek. 

A közúti közlekedési tör-
vénymódosításról Kürti István 
számolt be a sajtótájékoztató 
résztvevőinek. Eddig a rendőrök 
mérlegelhették a bírság mérté-
két, ha például a járművezető 
nem kapcsolta be a biztonsági 
övet, hiányzott a gyermekülés, 
vagy vezetés közben használta a 
sofőr a mobiltelefont – júliustól 
azonban ezekre a szabálysze-
gésekre fix összegű büntetési 
tételek érvényesek, amelyek 
10–50 ezer forintig terjedhetnek. 
A baleseti statisztikát ismertetve 
Kürti István elmondta: júliusban 
36 közlekedési baleset történt 
Érden és környékén. Egy végző-
dött halállal, hatban súlyos, hat-
ban pedig könnyebb sérüléseket 
szenvedtek a forgalomban részt-
vevők, a többi esetben anyagi 
kárral járó ütközés történt. A 
fokozott közúti ellenőrzések 
során kirótt bírságokban tovább-
ra is a sebesség túllépése vezet, 
júliusban csaknem háromszáz 
gyorshajtó ellen tettek feljelen-
tést a rendőrök.

A sajtószóvivők bejelentet-
ték, hogy a lakosság rendszeres 
tájékoztatása érdekében, ezen-
túl kéthetenként tartanak majd 
sajtótájékoztatót.  Bálint E.

Az idén, immár tizenötödik 
alkalommal, ismét megtartot-
tuk a Bolyai Általános Iskola 
matektáborát.

Tiszaföldváron, a Vadvirág 
Üdülő kilenc napig volt 
huszonnégy diák és három 
pedagógus érdekes élménye-
ket, pihenést nyújtó lakóhelye. 
Szokásainkhoz híven a felké-
szülés már otthon megkezdő-
dött, hiszen a tábor résztvevő-
inek meg kellett oldaniuk az 
úgynevezett „Matektábori belé-
pőjegy” feladatait. A kedvcsiná-
ló logikai feladatok megoldásai 
a későbbiekben a csoportok 
pontszámait növelték.

Június 20-án aztán gyülekez-
tünk a vasútállomáson, ahol 
rutinos táborozók és szüleik is 
köszönthették egymást, hiszen 
többen már harmadik-negyedik 
alkalommal jöttek velünk. A 
több átszállásos utazást meg-
könnyítette, hogy Pauer Sára 
szülei jóvoltából, csomagjainkat 
nem kellett a hőségben cipelni.

Kora délután érkeztünk a 
strand melletti üdülőbe, ahol 
házigazdáink, Kriszti néni és 
Tibor bácsi már vártak bennün-
ket. Hamarosan elfoglaltuk 3-4 
ágyas szobáinkat, majd rövid 
pihenés és hűsölés után kiala-
kítottuk a csoportokat. Tábori 
hagyományainkhoz híven a 
négy, másfél órás matematikai 
foglalkozáson kívül, értékeltük 
a csoportok ügyeleti munkáját 
is. Az ügyeletesek feladata volt 

a reggeli és vacsora elkészíté-
se, felszolgálása és az étkezés 
utáni rendteremtés. Az ebédet 
a kirándulónapok kivételével 
Marika néni készítette a stran-
don lévő Dagonya étteremben.  

A hőség miatt átszerveztük 
szokásos időbeosztásunkat, a 
reggeli után stranddal kezdtünk, 
majd 11-től kezdődtek az üdülő 
árnyékos kertjében a foglalko-
zások. Az ebéd utáni szieszta 
után ismét irány a strand! 

Úgy döntöttünk, hogy az 
idei játékos foglalkozások a 
geometriához kapcsolódjanak, 
mivel az iskolai órákon nem 
mindig jut idő a térszemlélet 
fejlesztésére. A gyerekek krea-
tív építési feladatokon keresztül 
ismerkedtek a testek különböző 
nézeteivel, szabálykövetéssel, 
önálló elképzeléseikkel kellett 
testeket építeniük, megismer-
kedtek a Möbius szalaggal. A 
foglalkozásokon kívül is kap-
tak csoportfeladatokat, amiket 
közösen végzett megoldásuk 
után adtak le.

A két kirándulónap egyi-
kén, csütörtökön Szolnokra 
látogattunk, ahol a hőség elle-
nére rendkívüli élmény volt a 

Repülőmúzeum megtekintése. 
Vezetőnk minden régi harci- 
és utasszállító-repülőhöz, 
helikopterhez érdekes törté-
neteket fűzött, ezzel lebilin-
cselve a kornyadozó gyerek-
sereget. A Nádas étteremben 
elfogyasztott ízletes ebéd után 
a szolnoki sétát feladva, siet-
tünk haza strandolni, hiszen 
kifogtuk az év legmelegebb 
napját. A másik egész napos 
kirándulásunkon, szombaton, 

külön busszal Kecskeméten 
voltunk. Az immár kelleme-
sebbre változott frissebb idő-
ben, a Vadaskertben kezdtük 
látogatásunkat. Az állatok után 
az emberi alkotások következ-
tek, megismerkedtünk a kecs-
keméti Főtér híres épületeivel. 
Vasárnap a foglalkozás után 
vetélkedőt tartottunk. Először 
a tábori élményekkel, látot-
takkal kapcsolatos kérdések-
re kellett válaszolniuk, majd 
játékos feladatok következtek: 
kötélen lógó lekváros kenyér 
elfogyasztása hátratett kézzel, 
csokoládéevés késsel-villával, 
lufi borotválás stb. 

A hétfő már a búcsúzás 
jegyében telt. Minden csapat 
lelkesen készült az esti tábor-
tűzre. A kert minden zugában 
amatőr színműírók és színé-
szek próbálták jeleneteiket. 
Megszülettek a csapatok indu-
lói és csatakiáltásai is. Délután 
egy utolsó látogatás a strandra. 
Utoljára vívták csatáikat egy-
más nyakában a hős lovagok, 
mindenki csúszdázott és ugrált 
még egyet.  

A tábortűz mellett felhang-
zottak az indulók és csatakiál-
tások. Magunkra ismerhettünk 
a csoportok által előadott jele-
netekben, paródiákban. Ezután 
következett az értékelés. Az 
igen szoros versenyben az első 
helyezett a Szotyimagok csapa-
ta, a második az Energy Kids, a 
harmadik a Mások, mint mások 
csapat lett. Minden csoport egy 
tortát és csokoládékat kapott.

Kedden ebéd után indultunk 
haza, és öt órakor Érd alsón 
minden ránk bízott fáradt, de 
lelkes gyermeket sikeresen 
átadtuk az őket már hiányoló 
szüleiknek. 

Viszontlátásra jövőre a 
Matektáborban!

Fürst Éva 
táborvezető

Sikeres elfogások,  
változások a közúti közlekedés  
törvényi szabályozásában

Szuszánné Erdélyi Tímea, Kürti István és Szigetváriné Kolter Szilvia, a sajtó 
tájékoztatásáért felelõs rendõrségi munkatársak
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Amikor nem mumus a matek

A tábortûznél szoros versenyben nyert a Szotyimagok csapata

Jutott idõ szellemi feladatok megoldására is


