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Csoportosan elkövetett rablás 
alapos gyanújával tartóztattak le 
három férfit, valamint a napok-
ban egy meghiúsult autófeltörés 
tetteseit is sikeresen elfogták a 
rendõrök – jelentette be az Érdi 
Rendõrkapitányság idei elsõ 
sajtótájékoztatóján Szuszánné 
Erdélyi Tímea helyettes sajtó-
referens. 

Mint a rendõrség munka-
társai elmondták: az ünnepek 
csendesen, kevés említésre 
méltó eseménnyel teltek el, de 
idén, év elején, sajnos már több 
dolga akadt az érdi nyomozók-
nak. Január 9-én, szombaton 
csoportosan elkövetett rablási 
kísérlet történt Parkvárosban a 
Gyûszûvirág és az Ürmös utca 
útvonalán, ahol elõzetes szóvál-
tást követõen hárman rátámad-
tak egy emberre. A sértett meg-

próbált védekezni, és elõször 
sikerült is az erõfölényben 
lévõ támadóitól elmenekülnie, 
ám azok csak nem hagyták õt 
békén, utánarohantak, és ütle-
geléssel, bántalmazással pró-
bálták meg rábírni, hogy adja 
át nála lévõ pénzét és értékeit. 
Az áldozat azonban ellenállt, 
így támadói végül zsákmány 
nélkül hagyták el a helyszínt, 
de nyolc napon túl gyógyuló 
sérüléseket okoztak a sértett-
nek. A nyomozati cselekmény 
során a rendõröknek rövid idõn 
belül sikerült a három tettest 
elfogni, akik ellen csoportosan 
elkövetett rablási kísérlet miatt 
indítottak eljárást. 

Január 10-én, vasárnap 
Ófaluban, a Fõ út és a Római 
út sarkán lévõ élelmiszerbolt 
elõtt parkoló Volkswagen típu-

sú személygépkocsit próbálták 
meg feltörni ismeretlenek, hogy 
hozzájussanak az utastérben 
hagyott mûszaki tárgyakhoz. Az 
elkövetõk azonban nem jártak 
sikerrel, csak megrongálták a 
tolóajtót, de nem jutottak hozzá 
a zsákmányhoz – õket viszont 
nem sokkal késõbb elfogták, 
és elõállították a rendõrök. 
A tettesek csak részben ismerték 
be a bûncselekményt, egyelõre 
szabadlábon védekezhetnek.

A rendõrség arra kéri a lako-
sokat, hogy figyeljenek jobban 
oda a környezetükben élõ idõs 
emberekre, akik gyakran meg-
tévesztéssel, félrevezetéssel 
és csalással válnak a bûnözõk 
áldozataivá. Ha a szomszédok 
bármi gyanúsat észlelnek az 
idõs emberek háza táján, azon-
nal jelentsék a rendõrségen! 
Lehetõleg figyelmeztessék egye-
dülálló, idõs szomszédaikat, 
hogy ne engedjenek be idege-
neket az otthonukba, bármilyen 
indokkal is kérjenek bebocsá-
tást! Inkább legyenek gyanak-
vóak, ne is álljanak szóba olya-
nokkal, akiket nem ismernek! 

Kürti István rendõr százados, 
közlekedési alosztályvezetõ 
a forgalommal kapcsolatos 
hírekrõl számolt be a sajtótá-
jékoztatón. Közölte, a tavalyi 
idõszakhoz mérve jelentõsen 
csökkent a balesetek száma a 
város területén. Sem az ünne-
pek alatt, sem az új esztendõ 
kezdetén leesett hó miatti csú-
szós utakon nem történt súlyos 
baleset. A téli idõjárásban las-
sabban és figyelmesebben köz-
lekedtek az emberek, ami már 
nem volt jellemzõ a „szárazabb” 

Kék hírek

Rablókat és autófeltörõket fogtak el 
napokra, hiszen a legutóbbi for-
galmi ellenõrzéseken csaknem 
340 gyorshajtót sikerült bemérni 
a rendõrségi sebességmérõkkel. 
Az utolsó sajtótájékoztató óta 
eltelt hat hét alatt összesen 
25 közúti baleset történt. Egy 
végzõdött súlyos, három pedig 
könnyebb sérüléssel, míg a 
többi huszonegy esetben kizá-
rólag anyagi kár keletkezett. 
Három balesetben már a hely-
színen meg lehetett állapítani, 
hogy a jármûvezetõ szeszes ital 
hatása alatt ült az autójába. 

Szilveszterkor kifejezetten az 
ittas jármûvezetést ellenõrizték 
a rendõrök, és az eredmény 
viszonylag elfogadhatónak 
bizonyult, hiszen a megszon-
dáztatott 42 jármûvezetõbõl 
mindössze kettõnél állapították 
meg, hogy alkoholt fogyasztott 
mielõtt a volán mögé ült. Az 
ellenõrzési rostán fennakadt, 
összesen 370 szabálysértõ 
közül azonban továbbra is a 
gyorshajtók voltak legtöbben, 

akik ellen közigazgatási ható-
sági eljárást indítottak, és mind-
össze tizenheten követtek el 
olyan enyhébb szabálysértést, 
amit ezúttal csak szóbeli figyel-
meztetéssel megúszhattak.

Kürti István elõrebocsátotta, 
hogy a Pest Megyei Fõka-
pitányság intézkedése alapján 
Érden és környékén is folytatják 
a gyakori közúti ellenõrzéseket. 
Ezt követően pedig a Budaörsi 
Rendõrkapitánysággal, vala-
mint a Vám- és Pénzügyõrséggel 
közösen ellenõrzik majd a 
közlekedõ jármûveket, így arra 
is számíthatnak az autósok, 
hogy nemcsak irataikat kell fel-
mutatniuk, hanem esetenként 
a csomagtartójukba is belenéz-
hetnek a hatósági ellenõrök. 

Mégis, legfõképpen a traf-
fipaxra, illetve a sebességhatár 
betartására ügyeljenek azok, 
akik gépkocsiba ülnek.

 Bálint Edit 

Kürti István százados és Szuszánné Erdélyi Tímea helyettes sajtóreferens 
a sajtótájékoztatón
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A Pest Megyei Fõkapitányság intéz-
kedése alapján Érden és környékén 
is folytatják a közúti ellenõrzéseket

helyi társadalom

Olvasóink írják

Családias légkörben lehettem 
résztvevõje e nem mindenna-
pi témakörben szervezett érdi 
rendezvénynek, amelynek 
célja a hajléktalanság lehet-
séges okainak bemutatása, 
az emberekben óhatatlanul 
meglévõ elõítéletek leküz-
désének elõsegítése volt, és 
amelyrõl az Érdi Újság is beszá-
molt. Az Apró szikra után láng 
címû, konferenciával egybekö-
tött kiállításon Hornyák Bálint 
fotográfus fényképei mellett 
archív fotókból, és a hajlékta-
lanszálló lakói által készített 
kézmûves termékekbõl álló 
kiállítást is meg lehetett tekin-
teni. A színvonalas szakmai 
elõadásokat a lakók életsorsá-
ról készített, megrázó kisfilm 
és Pogány Judit színmûvésznõ 
által bemutatott Pedig én jó 
anya voltam címû színdarab 
tette változatossá.

Érd város méltán lehet 
büszke a Szociális Gondozó 
Központ e tagintézményé-
nek szakmailag jól felkészült, 
fiatal, tettrekész csapatának 
önzetlen munkájára, és remé-
lem, hogy az önkormányzat 
és a gondozóközpont veze-
tése továbbra is minden 
segítséget megad nehéz és 
emberfeletti munkájukhoz. 
Abban bízom, hogy a téma 
iránt érdeklõdõk és a váro-
si intézmények dolgozóinak 
szolid mértékû részvétele a 
munkanapi idõpontnak és 
nem a társadalmi közönynek, 

a szakmai kiégettségnek volt 
köszönhetõ, ugyanis e témá-
ban – talán furcsán hang-
zik, de – mindenki érintett. 
Az ingyenes, megszokottan 
magas színvonalon elõadott 
színdarab megtekintése jó 
program lett volna a váro-
si idõsgondozó intézmények 
lakói, oktatási intézmények 
tanulói számára is. Ez a kon-
ferencia mindenképp jó alka-
lom volt arra, hogy az ebben 
az élethelyzetben lévõk meg-
mutathassák értékeiket.

Amikor meghallom azt a 
szót, hogy hajléktalan, akkor 
már nem elsõsorban csak az 
aluljárókban fetrengõ ember-
társainkra gondolok, hanem 
eszembe jut az az idõs asszony, 
aki lakását gyermekének adta, 
aki ezután „jutalomból” õt 
bántalmazta, utcára rakta. 
Meg õ is, akinek magasan 
képzett orvos gyermeke eltûri, 
hogy édesanyja egy hajlékta-
lanszállón tengõdjön, vagy az 
a fiatalember, aki a szociális 
munkások segítségével új éle-
tet kezdhetett. Õk is közöt-
tünk élnek. Minden ember 
mögött életsorsok tanulságai 
állnak, amelyekkel a konfe-
rencia résztvevõi gazdagabbak 
lettek.

Valószínûleg nem vagyok 
egyedül, amikor az érdi szo-
ciális szakembereknek sok 
sikert kívánok jövõbeli mun-
kájukhoz is.

 Csuhaj Krisztián

Apró szikra után láng

Felhívás
Segítség hajléktalanoknak
A rendkívüli hideg idõjárásra tekintettel 
kérem a lakosság szíves segítségét. Ha 
ismeretségi körükben, vagy látókörükben 
vannak olyan személyek, családok, akik 
hajléktalanságuk, betegségük vagy egyéb 
ok miatt nem tudnak fûtött helyiségben 
tartózkodni, tájékoztassák õket, hogy az 
önkormányzat hajléktalanszállója – Érd, 
Fehérvári u. 89. - bármikor nyitva áll a 
rászorulók elõtt. 

Az alábbi telefonszámokon kérhetõ 
tájékoztatás, segítség:
Munkaidõben:  06-23-366-104,
       06-23-366-105
       06-23-362-240 
      06-23-522-345
     
Bármely idõpontban: 06-20-316-5007
 06-23-363-767
 06-23-373-890

 Dr. Szabolcs Mária  jegyzõ
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