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Kék hírek

Bár – ahogy T. Mészáros András 
polgármester is bejelentette 
– a statisztikai adatok alap-
ján jelentõsen csökkent váro-
sunkban a betöréses lopások 
száma, sajnos ez még mindig 
nem azt jelenti, hogy a tolva-
jok végképp elkerülnék Érdet. 
Ezt támasztották alá az Érdi 
Rendõrkapitányság szeptember 
23-i sajtótájékoztatóján elhang-
zottak is, amikor Szuszánné 
Erdélyi Tímea az utóbbi három 
hétben elkövetett, jelentõsebb 
bûncselekményeket ismertette. 

Egy virágüzletben rablás tör-
tént. A boltba zárást követõen 
érkezett a tettes, aki az üzlet-
vezetõt hátulról lefogta, és egy 
fémtárgyat szorított a nyaká-
hoz, hogy így kényszerítse ki 
az üzlet bevételét. Végül a bolt 
páncélszekrényének tartalmát 
is magához vette, és elfutott. 
A Fehérvári úton mûködõ kft. 
felsõ szintjén is betörõk jártak, 
akik az iroda ablakát befeszítve 
jutottak be, és elvitték a lemez-
szekrényt a több mint hatmillió 
forint készpénzzel, valamint a 
hatvanezer forint értékû étkezé-
si utalvánnyal együtt. 

A családi házakat sem kímél-
ték a tolvajok. A Földmunkás 
utcában az egyik ház kapujáról 
leütötték a helyérõl az érzékelõ 
lámpát, a lakásban is kikapcsol-
ták a világítást, majd befeszí-
tették az ablakrácsot. A bukóra 
állított nyílászárón keresztül 
bejutottak a lakásba, ahonnan 
márkás, drága karórát, valutát, 

arany ékszereket és készpénzt 
zsákmányolva távoztak. Egy 
másik családi ház udvarában a 
melléképületbe hatoltak be az 
elkövetõk, mégpedig úgy, hogy 
a falat bontották ki, és számí-
tógépet, laptopot, monitorokat 
vittek magukkal. Másutt a terasz-
ajtót sikerült befeszíteniük, és a 
lakásba bejutva a hálószobában 
elhelyezett fegyverszekrényt is 
felfeszítették, majd a benne tar-
tott lõfegyvereket, az azokhoz 
tartozó lõszereket, valamint a 
fegyvertávcsövet lopták el. 

A Fûtõ utcában az is elõ-
fordult, hogy a családi ház külsõ 
falán futó gázcsõbõl egyszerûen 
levágtak tízméternyi darabot, 
és azt magukkal vitték isme-
retlenek. Szokatlan módszer-
rel jutottak be a tolvajok egy 
szintén érdi családi házba: a 
mûanyag ablakkeretet megol-
vasztották, így az elmozdítha-
tóvá vált, és a lakásba férkõzve 
laptopot, valamint személyes 
iratokat emeltek el. 

Egyik érdi vendéglõben a 
tettesek elforgatták a pultnál 
elhelyezett biztonsági kamerát, 
így zavartalanul tulajdonították 
el onnan a mobiltelefont és a 
kasszában lévõ 250 ezer forint 
készpénzt. 

Érdekes lopásról tett feljelentést 
egy nõ a rendõrkapitányságon. 
Elmondása szerint õ a motorke-
rékpárjával közlekedett a Felsõ 
utcában, amikor egy fekete autó 
haladt el mellette, és annak abla-
kán kinyúlt valaki, és a motorke-

rékpár kormányán lévõ kosárból 
egyetlen mozdulattal kiemelte a 
kézitáskáját, amiben a motoros 
hölgy iratai, készpénze és egyéb 
értékei voltak.

Százhalombattán, egy cég 
telephelyén a teherautók tank-
jait csapolták meg ismeretlen 
tettesek, akik a telep kerítését 
kivágva jutottak be az udvar-
ba, majd a jármûvek tanksap-
káit felfeszítve az üzemanya-
got saját kannáikba engedték. 
Valószínûleg azonban meg-
zavarták õket, mert néhány 
gázolajos kannát a helyszínen 
hagyva álltak tovább. Ugyancsak 
Százhalombattán történt, hogy 
egy fürdõszoba-szaküzletben 
az eladó figyelmét elterelve 
károsították meg a tulajdonost 
a pulton hagyott kis füzetbõl 
kilopott 52 ezer forinttal. 

Érden a rendõrök elfogtak egy 
autókat feltörõ férfit, akinek úgy 
jutottak a nyomára, hogy elõtte 
feljelentés érkezett a kapitány-
ságra, miszerint az egyik sörözõ 
közelében egy ismeretlen tettes 
70 centiméteres bottal betörte 
egy ott parkoló Toyota Corolla 
hátsó szélvédõjét. Az elkövetõt 
nem sokkal késõbb elfogták a 
járõrök, és elõállítását követõen 
elõzetes letartóztatásba került, 
ugyanis kiderült róla, hogy 
hasonló bûncselekmény elkö-
vetése miatt már indult ellene 
eljárás, ami jelenleg is folyamat-
ban van. 

Egy, a bûncselekmény elkö-
vetésének helyszínéhez közel 
lakó szemtanú segítségével a 
rendõröknek rövid idõn belül 
sikerült elfogni azokat a tol-
vajokat, akik egy családi ház 
pincéjébõl egy segédmotor-
kerékpárt és egy fûkaszát lop-
tak el. Az eset szeptember 22-
én a késõ esti órákban történt, 
amikor az éppen hazafelé tartó 
szemtanú észrevette, hogy tol-
vajok garázdálkodnak egy ház 
pincéje körül. Miközben érte-
sítette a rendõrséget, sikerült 
leolvasnia a betörõk autójának 
forgalmi rendszámát, így a 
rendõrök a gépjármû-nyilván-
tartó alapján felkutatták a tulaj-
donost, akiben a szemtanú felis-
merte a lopás egyik elkövetõjét. 
A házkutatás során elõkerültek 
az eltulajdonított tárgyak is, így 

nem csak a bizonyíték lett meg, 
hanem a sértett kára is meg-
térült. Az elkövetõknek pedig 
nem maradt más választásuk, 
minthogy beismerõ vallomást 
tegyenek. 

A rendõrség eljárást indí-
tott egy sóskúti lakos ellen 
is, aki Sóskúton lévõ családi 
házukban tettleg bántalmazta 
a nevelése alatt álló gyerme-
ket. A gyerek ennek következ-
tében nyolc napon túl gyógyu-
ló orrcsonttörést szenvedett. 
A bûncselekmény tárgyi súlyára 
tekintettel, valamint azért, mert 
fennáll az elkövetõ szökésének  
vagy elrejtõzésének veszélye, a 
kiskorú gyermek bántalmazásá-
val gyanúsítható férfit elõzetes 
letartóztatásba helyezték – tájé-
koztatta a sajtó képviselõit 
Szuszánné Erdélyi Tímea, a 
rendõrség sajtóreferense.

Kürti István az eltelt idõ-
szak közlekedésrendésze-
ti eseményeirõl számolt be. 
Három hét alatt tizenöt közúti 
baleset történt, hat személyi 
sérüléssel, kilenc pedig anyagi 
kárral végzõdött. Elszomorító 
viszont – húzta alá a rendõr 
százados –, hogy ezek közül 
négy baleset okozója ittasan 
vezetett, ezért a jövõben a köz-
lekedési ellenõrzések során még 
nagyobb súlyt helyeznek arra, 
hogy az ilyeneket kiszûrjék a 
forgalomból. Az elmúlt három 
hétben 210 esetben indítottak 
szabálysértési eljárást vagy rót-
tak ki közigazgatási bírságot. 
Továbbra is a gyorshajtók jártak 
az élen, de közülük hetvenen 
csekélyebb mértékben lépték 
túl a sebességet, így õk hely-
színi bírságot fizettek, míg 42 
esetben már nem úszhatták meg 
feljelentés nélkül. Kürti István 
újságírói kérdésre válaszolva 
elmondta, hogy a térfigyelõ 
kamerák már nem egy közle-
kedési baleset feltárásában segí-
tették a helyszínelõk munkáját, 
mert a felvételeket elemezve 
egyértelmûen meg lehetett álla-
pítani; hogyan és kinek a hibá-
jából történt az ütközés. 

Végül a rendõr százados 
bejelentette: a jármûvezetõk a 
jövõben is számíthatnak a gya-
kori és szigorú közúti ellenõr-
zésekre.  Bálint Edit
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A Kincses Óvoda 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. – alapján 

pályázatot hirdet a Tállya Tagóvoda 

óvodapedagógus 
munkakörének betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jog-
viszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Tállya utca 3. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
óvodás gyermekek nevelése, fejlesztése nagyfokú gyermekszeretettel, együttműködő 
kapcsolattartás a szülõkkel és a kollegákkal. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Fõiskola, 
• Óvodapedagógus – Legalább 1–3 év szakmai tapasztalat, 
• Felhasználói szintű ECDL, 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Fõiskola, Fejlesztő pedagógus, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Érvényes erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló 
okiratok másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. október 7. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szénásiné Mészáros Márta nyújt, a 
23/365-968 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Kincses Óvoda címére történõ megküldésével (2030 Érd, 

Béke tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító 
számot: 313/2009, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus. [MB1]

vagy
•  Elektronikus úton Szénásiné Mészáros Márta részére a kincsesovi@citromail.hu E-mail 

címen keresztül 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Óvodavezetõ és tagóvoda-vezető döntése 
alapján 
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. október 9. 

Érdi Városi  
Polgárőr Egyesület
2030 Érd, Fűtő u. 41.

Ügyfélfogadás: minden hónap első 
péntekén 17–18 óra között

Lakossági bejelentés: 0–24 óráig

Telefon: 06-23/374-459,  
06-30/621-2596,  06-30/621-2580 

Macsotay Tibor elnök

M E G H Í V Ó
az Óváros – Újváros 

Településrészi 
Önkormányzat

2009. október 06-án, kedden 
17 órakor kezdődő ülésére

Az ülés helye: 
Bolyai János Általános 

Iskola (2030 Érd, Erzsébet 
u. 24–32.) ebédlő


