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Megnyitotta kapuit a negye-
dik érdi körzeti megbízotti 
és polgárõr-iroda. A Római út 
24. szám alatti létesítményt 
T. Mészáros András polgármes-
ter, Macsotay  Tibor, a polgárõr 
egyesület elnöke, illetve Kozma 
Károly rendõrkapitány avatta fel 
november 25-én. 

T. Mészáros András reményét 
fejezte ki, hogy az új iroda meg-
nyitása hozzájárul majd a köz-
biztonság további javulásához. 

– Az az együttmûködés, ami 
a polgárõrség, a rendõrség és az 
önkormányzat között létrejött 
az elmúlt egy-két évben, látvá-
nyos eredményekhez vezetett. 
Ez nemcsak azt jelenti, hogy 
újabb és újabb irodákat nyi-
tunk meg, hanem azt is, hogy 
a lakosság egyre nagyobb biza-
lommal fordul a rendõrséghez 
és a polgárõrséghez. Bízom 
benne, hogy a jövõben is foly-
tatódik ez a pozitív folyamat 
– fûzte hozzá a polgármester, 
aki végezetül köszönetet mon-
dott a közrendvédelmi bizottság 
elnökének a testület által nyúj-
tott támogatásért. 

Macsotay Tibor elnök arról a 

tervrõl beszélt, miszerint min-
den részönkormányzat terüle-
tén egy-egy kihelyezett polgárõr-
iroda mûködik majd a jövõben, 
a rendõrséggel közösen.

 – Ez az elképzelés hama-
rosan megvalósulhat, hiszen 
idén ez a negyedik iroda, amit 
megnyitunk. Ez nem kis anyagi 
terhet rótt a városra, ám nem-
csak az önkormányzat, de a 
rendõrség is teljes mellszéles-
séggel támogatta a kezdemé-
nyezést. Köszönet illeti nem-
csak a városvezetést és a kapi-
tányságot, hanem mindazokat 
is, akik ingyen végezték el az 
új iroda felújítását; polgárõrök, 
rendõrök, civilek dolgoztak itt 
a szabadidejükben – mondta 
Macsotay Tibor, aki lapunk-
nak beszélt az iroda mûködési 
rendjérõl is: 

– Minden polgárõriroda 
huszonnégy órás diszpécser-
szolgálattal mûködik, így bárki 
fordulhat hozzánk segítségért 
a félfogadási idõn kívül is. 
Egyesületünknek 126 tagja van, 
köztük 16 ófalusi. Persze senki 
sem csak a lakhelye környé-
kén teljesít szolgálatot, ezzel 

együtt úgy kívánjuk kialakítani 
a munkarendet, hogy az ófalu-
siak a munkájuk 90 százalékát 
ott végezzék, ahol élnek, hiszen 
ezt a területet ismerik a legjob-
ban – mondta Macsotay Tibor.

A most átadottal együtt négy 
polgárõr- és körzeti megbízotti 
iroda mûködik Érden: a Duna 
utcai, a Fehérvári úti, az Iparos 
utcai és a Római úti. Így Érdliget, 
Tusculanum, Felsõ-Parkváros 
és Ófalu már lefedett. A tervek 
szerint a másik négy részönkor-
mányzat területén is kialakítják 
ezeket a központokat – persze 
erre idén már nem kerül sor.

Kozma Károly rendõr-
kapitányt arról kérdeztük, 
miben nyújthatnak segítséget a 
lakosságnak a körzeti megbí-
zotti irodák. A rendõrkapitány 
elõször azt emelte ki: ezek az 
irodák sokkal könnyebben 
elérhetõek telefonon, mint a 
kapitányság, így a rendõrség is 
hamarabb érhet ki a helyszínre. 

– Két kollégából egy a nap 
legnagyobb részében szolgá-
latban van, és fogadja a hívá-
sokat. Huszonnégy órás szol-
gálatot nem tudunk vállalni, 
de a lehetõ legnagyobb inter-
vallumot próbáljuk lefedni. 
Abban a pár órában, amikor 
egyetlen kolléga sem elérhetõ, 
a polgárõrök fogadják a hívást 
– fûzte hozzá Kozma Károly, 
megjegyezve: a körzeti megbí-
zott dolga elsõsorban az, hogy 
járõrszolgálatot lásson el (és 
ha kell, intézkedjen), valamint 
a lakossággal tartsa a kapcso-
latot. 

Persze vannak olyan esetek, 
amikor érdemes azonnal a kapi-
tánysághoz fordulni. Mondjuk 
egy este felfedezett, ám nap-
közben elkövetett betörést ott 
célszerû bejelenteni, de abban 
az esetben, ha tanúi vagyunk 
egy betörésnek, támadásnak, 
érdemes a körzeti megbízottat 
tárcsázni. Egyrészt õ hamarabb 
a helyszínen lehet, másrészt 
ismeri a környéken lakókat és 
a terepet is.

 Ádám Katalin

Nem volt, és valószínûleg nem is lesz olyan 
korszak, amikor a rendõri jelenlét el tudná 
venni a bûnözésre hajlamos emberek kedvét a 
bûncselekmények elkövetésétõl. Településünkön 
a közbiztonság erõsítése mellett széles körû tár-
sadalmi összefogásra is szükség van – véli a 
rendõrség, ezért a lakosok széleskörû tájékoz-
tatása érdekében szombaton kiállítással egybe-
kötött vagyonvédelmi fórumot tartott az Érdi 
Rendõrkapitányság a Szepes Gyula Mûvelõdési 
Központban.

A visszatérõ járõrözéssel sem lehet megszün-
tetni, legfeljebb minimálisra csökkenthetõ a betö-
rések száma városunkban, de ehhez a lakosok 
együttmûködésére is szükség van – jelentette ki 
Kozma Károly rendõrkapitány a „Házunk védelme 
– Nyugalmunk védelme” elnevezésû vagyonvé-
delmi fórum résztvevõit köszöntve. Hozzátette, a 
fórumra azért került sor, hogy megfelelõ támpon-
tot nyújtsanak a lakosságnak a betöréses lopások 
elleni védekezésben. Grunda  Tibor fõhadnagy, 
a kapitányság Bûnügyi Technikai- és Készenléti 
Alosztályának vezetõje ismertette azokat a takti-
kai és mechanikai védelmi formákat, amelyekkel 
– ha nem is akadályozzák meg teljes mértékben, 
de – olykor mégis elejét vehetik a betörések-
nek, vagy legalább megnehezíthetik az elkövetõk 
dolgát. Az elsõ legegyszerûbb és legfontosabb 
teendõ: a bejárati ajtó kulcsra zárása. Amikor 
idegenek csengetnek be, ne nyissanak ajtót, míg 
meg nem gyõzõdtek róla, hogy bebocsáthatják a 
látogatót. Ha rendõröknek, közüzemi szolgáltató 
munkatársainak adják ki magukat, feltétlenül 
kérjenek tõlük igazolványt, de ne dõljenek be 
a „hamis pénz” ellenõrzésnek, a gáz- és villany-
óra soron kívüli ellenõrzéseknek. Ha tehetik, a 
lakásban ne tartsanak sok készpénzt, ha mégis, 
helyezzék azt – a ma már 10-15 ezer forintért 
is beszerezhetõ – páncélszekrénybe. Érdemes 
figyelni, követ-e bennünket valaki, és azt is, 
sétálnak-e, köröznek-e autóval az utcában, a ház 
vagy a lakás elõtt ismeretlen, gyanús, fürkészõ 
emberek. Ha igen, figyeljék meg õket, írják fel 
az autó rendszámát, és tegyenek bejelentést a 
rendõrségre. A kiérkezõ járõrök majd igazoltatják 
õket, és rákérdeznek, mi járatban vannak éppen 
arrafelé. 

Grunda Tibor a továbbiakban a mechanikai 
védelmi eszközökre is felhívta a fórumon meg-
jelent lakosok figyelmét. Mint mondta, célszerû 
a biztonságos nyílászárókkal kezdeni, hiszen 
az elkövetõk alapvetõen tipikus módszerekhez 
nyúlnak: hengerzártörés, ajtó- vagy ablakbefe-
szítés és berúgás. Fontos tehát a bejárati ajtó 
vastagsága, a szakszerûen beszerelt, törés- és 
fûrészálló zárbetét. A hátsó teraszajtó és az abla-

kok is legyenek jól záródóak, érdemes törésálló 
fóliával védeni õket, és mindenképpen számol-
janak a fürdõszobaablakokkal is, mert ahol egy 
ember feje átfér, azon a teste is átcsúszik. Gyakran 
megtörténik, hogy a betörõ éppen a fürdõszobán 
keresztül érkezik a házba. Grunda százados arra 
is felhívta az emberek figyelmét, hogy értékeiket, 
de ma már a slusszkulcsot se hagyják az elõszobai 
szekrényen, hanem éjszakára helyezzék a már 
említett, könnyen beszerezhetõ páncélszekrény-
be. Hangsúlyozta, ha valaki mindenképpen be 
akar jutni egy házba vagy lakásba, valószínûleg 
ettõl a szándékától nem lehet eltántorítani, de az 
említett védelmi eszközök megnehezítik a dolgát. 

A vagyonvédelmi fórumon több biztonságtech-
nikai és biztosítási cég mutatta be tevékeny-
ségét, termékeit, illetve a védelemre irányuló 
szolgáltatásait. Eõry  Csaba a biztonságtechnikai 
elemeket ismertetve kijelentette: a jól felépített 
védelemnek több szintje van, és már a ház épí-
tésével, a nyílászárók kiválasztásával kezdõdik, 
folytatódik a zárható bútordarabokkal, és az 
elektronikus jelzõrendszer kiépítésével. A riasztó 
azonban önmagában még nem védi meg a lakást 
a betöréstõl, kell hozzá a távfelügyelet, hogy 
szükség esetén a megfelelõ reagálás is megtörtén-
jen. Jó tudni, hogy a biztonságtechnikai védelmet 
csak felelõsség biztosítással, szakmai kamarai 
tagsággal és rendõrségi hatósági engedéllyel bíró 
cégektõl érdemes megrendelni. 

A fórumot követõen a lakosok megtekinthet-
ték a vagyonvédelmi kiállítást, amelyen a nyí-
lászáróktól a rejtett kamerákig és az infravörös 
érzékelõkig, valamennyi védelmi eszközt felsora-
koztattak a vállalkozók.

 Bálint Edit

Ófaluban is megnyílt  
a polgárõriroda
Múlt szerdán megnyílt a negyedik polgárõr- és körzeti 
megbízotti iroda. Az ófalusi létesítményben diszpé-
cserszolgálat mûködik, telefonon bármikor lehet segít-
séget kérni, de személyesen is bárki bejelentést tehet 
az ügyfélfogadási napokon.

Biztonságtechnikai kiállítás és vagyonvédelmi fórum

Házunk védelme:  
nyugalmunk védelme

Kozma Károly rendõrkapitány, T. Mészáros András polgármester és 
Macsotay Tibor, a polgárõr egyesület elnöke az új iroda felavatásán

Biztonságtechnikai szakértõk tartottak elõadást   

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

e

helyi társadalom

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

e


