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Érden, a legfiatalabb megyei jogú város‑
ban megerõsödött a közbiztonság, és 
a kriminálstatisztikai adatok szerint a 
város a tisztes középmezõnyben foglal 
helyet a nagyvárosok közötti bûnügyi 
„versengésben” – olvashatjuk és hallhat‑
juk mostanában több alkalommal is.

Például a 2007‑es listát a lakásbetö‑
rések tekintetében még Érd vezette, ám 
2008‑ban errõl az elsõ helyrõl – ami 
jelen esetben a legrosszabbat jelentette 
– a hetedik helyre került. Az ismertté 
vált bûncselekmények számát tekintve 
is javulás észlelhetõ: a 2007‑es 3. helyrõl 
2008‑ra a huszonnégyes mezõny tizen‑
hatodik helyére küzdötte magát a város.

A 2007‑es adatokhoz képest csökkent 
a rablótámadások és a betöréses lopások 
száma is – sajnos nem érzékelhetõ látvá‑
nyos javulás a gépjármûlopások tekin‑
tetében, mert 2008‑ban ugyan 67‑el keve‑
sebb személygépkocsit loptak el, mint 
2007‑ben, de ezzel az 58 gépkocsilopás‑
sal még mindig megelõzi Érd a bûnözõk 
által erõsen látogatott Miskolcot (50), 
sõt az összesített kriminálstatisztika élén 
álló Debrecent (57) is.

A kiragadott számpárok után érde‑
mes megnézni az Egységes Rendõrségi‑
Ügyészségi Bûnügyi Statisztika (ERÜBS), 
illetve az Egységes Nyomozóhatósági és 
Ügyészségi Bûnügyi Statisztika néhány 
konkrét adatsorát is – például a lakás‑
betörések számát illetõen. A maga 188 
lakásbetörésével, azaz tízezer lakoson‑
kénti 30‑cal 2007‑ben még Érd vezette 
a megyei jogú városok listáját, – ha nem 
is sokkal, de – megelõzve Nyíregyházát, 
illetve Szombathelyt, Egert és Pécset.

Egy év múlva a helyzet alaposan meg‑
változott.

A megyei jogú városok sorrendjében 
Érd jelentõsen „lecsúszott” – ami itt 
javulást jelent –, immár a 24‑es listának 
csupán a hetedik helyét foglalja el 122 
lakásbetöréssel, vagyis tízezer lakoson‑
ként 19‑el. Az élcsoportot Kecskemét 
337, Pécs 402 és Nyíregyháza 283 
ismertté vált lakásbetöréssel alkotja, 
azaz – ugyancsak tízezer fõre vetítve 
– 36, 26, illetve 24 esettel.

Látványosan javult a helyzet a felde‑
rített összes bûncselekmények számát 
tekintve. 

Érd a tízezer lakosra jutó 719 összes 
bûncselekményével 2007‑ben még 
„dobogós” volt, csupán Békéscsaba és 
Dunaújváros elõzte meg a tízezer fõre 
jutó 1086, illetve 761, összességében 
7080, illetve 3813 esetszámmal. Ez a 
lista egy esztendõ alatt örvendetesen 
átalakult. 

Igaz, a statisztikusok ezúttal bevették 
a mintába Budapestet is, amely tízezer 
lakosra jutó 630 bûncselekménnyel el 
is foglalta a nem túl dicsõséges második 
helyet az 1109 esetet jegyzõ Debrecen 
mögött – Érd azonban ettõl függetlenül 
otthagyta az élcsoportot és levándorolt 
a harmadikról a sokkal tiszteletremél‑
tóbb 16. helyre. Az érdi számok: összes 
ismertté vált bûncselekmény 2594, tíz‑
ezer lakosra jut 411 – és azért ez már 
sokkal jobban mutat, mint az egy évvel 
korábbi 4489, illetve 719.

Mindez pedig azt jelenti, hogy 
Magyarország megyei jogú városai 
között 15‑ben az ismertté vált összes 
bûncselekmények számát tekintve 
rosszabb a helyzet, mint Érden, és – vala‑
mivel – jobb adatokkal csupán Tatabánya, 
Zalaegerszeg, Veszprém, Békéscsaba, 
Kaposvár, Sopron, Hódmezõvásárhely 
és Nagykanizsa dicsekedhet. Ez nyil‑
vánvalóan nem vigasztalja azokat, akik‑
nek sérelmére esetleg bûncselekményt 
követtek el, a tendencia azonban min‑
denképp biztató.

A közbiztonság adatai a megyei jogú városokban

Bûncselekmények 
a számok tükrében

Pályázat
A Szepes Gyula Művelődési Központ 
Duna-Art Fotóklubja fotópályázatot ír ki

Érd 30 éve város
címmel, az alábbi feltételekkel:

–  Olyan fotókat kérünk, amelyek 
bemutatják Érd városi arcát.

–  Bárki pályázhat maximum 5 darab 
képpel

–  Kérjük az alkotásokat A4-es for-
mátumban, fotópapíron és eredeti 
méretben, digitális formában (a 
kiválasztott képekből papír alapú 
kiadvány készül) 

–  A fényképeket a Szepes Gyula 
Művelődési Központ recepcióján 
lehet leadni névvel és pontos elér-
hetőségekkel

–  Beadási határidő: október 26–30-ig 
9–17 óra.

A pályázat anyagából kiállítást szer-
vezünk a Szepes Gyula Művelődési 
Központban, az első három helyezettet 
jutalmazzuk, a kiválasztott képekből 
kiadványt készítünk!
A kiállítás megnyitója, az eredményhir-
detés és a kiadvány bemutatása decem-
ber 15-én 18 órakor lesz a Szepes Gyula 
Művelődési Központban.
A kiállítás képeivel a fotóklub rendelke-
zik, azokat szabadon felhasználja.
A kiállítás mellett – a pályázattól füg-
getlenül – szeretnénk bemutatni régi 
érdi fényképeket is. Kérjük, aki rendelke-
zik ilyenekkel, bocsássa rendelkezésünk-
re a rendezvény idejére.

További információ: 
dunaart.fotoklub@gmail.com 
vagy 06-23/365-490/102 mellék

Nemcsak  
látvány
Vegyszerek és mûtrágya alkalmazása nél‑
kül is lehet szép, formás, de fõleg ízletes 
és egészséges zöldségeket, finom gyümöl‑
csöket termeszteni – hirdették a Kertbarát 
Kör immár sokadik terménykiállításán, 
a Szepes Gyula Mûvelõdési Központ 
elõcsarnokában. 

Kóstolt már negyedkilós paradicsomot? 
Megízlelte esetleg a cukrot helyettesítõ, 
édes levelû növényt? Látott már zöld ágak‑
ból, virágokból összeállított „szõttest”? 
Mindezt, és még rengeteg kaktuszt, virá‑
got, zöldségfélét, gyümölcsöt és termés‑
kompozíciót lehetett megtekinteni, sõt 
némelyeket meg is ízlelni, az érdi Kertbarát 
Kör legutóbbi kiállításán.

A Kertbarát Kör 2001‑ben alakult, 
Vetõné Pásztor Mária kezdeményezésére, 
majd pár évvel késõbb Ács Kata vette át 
a vezetését. Hobbikertészek, virágot és 
növényeket kedvelõk járnak össze idõrõl 
idõre, hogy a növények termesztésérõl, 
gondozásáról tapasztalatot cseréljenek. 
Olykor szakelõadókat hívnak, néha együtt 
kirándulnak, máskor érdekes bemutatókat 
tartanak. A terménykiállítás egyik legna‑
gyobb rendezvényük, amit minden évben 
megtartanak, és amelyen egyre többen 
teszik közszemlére a maguk által nevelt, 
gondozott növényeket, meg a beért ter‑
méseket. A kertbarátok azonban nemcsak 
a maguk szórakozására járnak össze, 
hanem akciókat is felvállalnak. Segítettek 
a madárbarát kert és madárodúk létreho‑
zásában, rendbe tették a Minaret körüli 
kertet, gondozták a mûvelõdési ház kõ 
virágtartóit, kaktuszkertet ültettek. A ter‑
ménykiállításra a legérdekesebb, legbe‑
csesebb növényeiket hozták el, amelyek 
egy része nemcsak megcsodálható, hanem 
meg is ízlelhetõ, sõt akár el is vihetõ, 
hiszen szívesen ajándékoznak palántát, 
apró hajtást, csemetét. 

Egy virágzó kertvárosnak szüksége van 
lelkes kertbarátokra, akiktõl tanácsot kér‑
hetünk, ha netán elakadunk, vagy kudar‑
cot vallunk saját növényeink, kiskertünk 
kialakításában és gondozásában. Aki pedig 
ennél többet is szeretne, bekapcsolódhat a 
munkájukba. 

A kiállítás megnyitóján jelen volt 
Baráthné Beatrix, a Kertbarátok Országos 
Szövetsége vezetõje is, aki az egymáshoz 
közel fekvõ települések együttmûködését 
szorgalmazta, majd egy kertbarát feliratú 
pólót ajándékozott Ács Katának, az érdi 
kör vezetõjének. 

A kiállítás dekorációjában a Kézmûves 
Klub tagjai segítettek, nekik volt köszönhetõ 
a sok szép, zöldségekbõl, gyümölcsökbõl, 
ágakból, levelekbõl készített, ötletes alak‑
zat, amelyek még látványosabbá varázsol‑
ták az idei terménykiállítást. B. E.

kaleidoszkóp


