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Kék hírek

A napokban ismeretlen tettesek 
Érden is megkíséreltek a helyérõl 
elvonszolni egy bankjegykiadó 
automatát, de úgy tûnik, a tolvajok 
nem voltak eléggé felkészültek, 
mert elképzelésüket nem sikerült 
megvalósítaniuk – derült ki az Érdi 
Rendõrkapitányság december 2-i 
sajtótájékoztatóján. 

A Budai úton lévõ bank 
képviselõje tett feljelentést a 
rendõrségen, miszerint ismeret-
len elkövetõk a hajnali órákban 
befeszítették a pénzintézet bejárati 
ajtaját, és megkísérelték elvinni 
az elõtérben elhelyezett bank-
jegykiadó automatát – kezdte a 
bûncselekményekrõl szóló beszá-
molóját Szuszánné Erdélyi Tímea, 
az érdi rendõrség helyettes saj-
tóreferense. A riasztóberendezés 
hajnali két óra húsz perc és fél 
három között jelzett a biztonsági 
szolgálat diszpécserközpontjában. 
Az ügyeletes azonnal értesítette a 
rendõrséget. A helyszínre kiérkezõ 
járõrök még a helyén találták a 
pénzautomatát, de az egy elsza-
kadt drótkötéllel volt körültekerve, 
és a bejárat közelében autóabroncs 
nyomokat is észleltek. A bizton-

sági, illetve a térfigyelõ kamerák 
tanúsága szerint egy szürke Audi  
4-es típusú, sötétített üveges sze-
mélygépkocsi, valamint egy feke-
te Audi A 8-as típusú, ugyancsak 
sötétített üvegezésû autó érke-
zett az M7-es autópálya felõl a 
városközpontba, majd mindkettõ 
megállt a bank elõtt, és a kocsik-
ból kiszálló emberek bementek 
a bankba. Az automatára tekert 
drótkötél azonban  nem bírta 
a terhelést, így a tettesek zsák-
mány nélkül voltak kénytelenek a 
helyszínrõl sietõsen távozni. A két 
Audi az M6-os autópálya felé vette 
az irányt. Az elkövetõk öten vagy 
hatan lehettek. A bankban találha-
tó biztonsági kamera, valamint az 
utcai térfigyelõrendszer felvételeit 
még elemzik a rendõrök. 

Ezen kívül egy rablás is történt a 
napokban Érden. Az Elemér utcá-
ban a késõ esti órákban egy csalá-
di házba ajtóbetörés módszerével 
hatoltak be ismeretlen tettesek, 
akik a tulajdonost otthon találva 
nem ijedtek meg, hanem fenyeget-
ni kezdték és bántalmazták, arra 
kényszerítve õt, hogy adja át nekik 
a házban található készpénzt. Az 

elkövetõk végül mindössze 12 ezer 
forintot zsákmányolva menekültek 
el a helyszínrõl. 

A közlekedési hírekrõl Kürti 
István, az Érdi Rendõrkapitányság 
Közlekedésrendészeti alosz-
tályának vezetõje számolt be. 
Novemberben összesen 38 közúti 
baleset történt a városban és a 
kapitánysághoz tartozó települé-
seken. Egy halállal, négy súlyos, 
négy pedig könnyebb sérülések-
kel végzõdött. A többi esetben 
kisebb-nagyobb anyagi kár kelet-
kezett, de – tette hozzá a százados 
– igencsak elszomorító az a tény, 
hogy hét esetben már a helyszí-
nen meg lehetett állapítani: ittas 
vezetés miatt történt a karambol, 
ezért decemberben szigorúbban 
ellenõrzik, hogy a jármûvezetõk 
fogyasztottak-e alkoholt, mielõtt a 
volán mögé ültek volna. 

Egyébként a közlekedé-
si ellenõrzések során az elmúlt 
hónapban összesen 1560 fõt bír-
ságoltak meg, vagy figyelmeztet-
tek valamilyen szabály megszegé-
se miatt. Ezúttal is a gyorshajtás 
vitte a prímet; 1520 jármûvezetõ a 
megengedettnél jóval gyorsabban 
haladt. A sebesség kisebb túllé-
péséért ötven esetben helyszíni 
bírságot róttak ki a rendõrök, de a 
gyorshajtók zöme jóval túllépte ezt 
a határt, így közigazgatási hatósá-
gi eljárást indítottak ellene. Kürti 
István arról is tájékoztatott, hogy 
az autósoknak december folyamán 
is fokozott közúti ellenõrzésekre 
kell számítaniuk, sõt, a korábbi 
gyakorlattal szemben a szabály-
talanul parkolókat is figyelik, és 
szigorúan megbüntetik. (Egy-egy 
„veszélyesebb helyen” történõ, 
szabálytalan várakozásért akár 30 
ezer forint is lehet a bírság!) 

 B.E.

A karácsonyi bevásárlá-
sok idõszakában elõforduló 
bûncselekmények megelõzése 
érdekében december 3-án, a 
budaörsi Auchan hipermarket 
parkolójában a Pest Megyei 
Rendõr-fõkapitányság szerve-
zésében tartott sajtótájékoztatót 
a budaörsi, az érdi és a sziget-
szentmiklósi rendõrkapitány. 

Szigeti János alezredes, a 
Budaörsi Rendõrkapitányság, 
Kozma Károly alezredes, 
az Érdi Rendõrkapitányság 
és Bak Mihály alezre-
des, a Szigetszentmiklósi 
Rendõrkapitányság vezetõje a 
nagy bevásárlások helyszínén 
mindenekelõtt jó tanácsokkal 
szolgált arra vonatkozóan: 
hogyan lehet elkerülni, hogy 
bûncselekmény áldozatává 
váljunk. Arról is tájékoztat-
ták a megjelent újságírókat, 
hogy a három kapitányság 
szorosan együttmûködik az 
elkövetett bûncselekmények 
gyors felderítése és azok meg-
fékezése érdekében. A nagy 
bevásárlóközpontok parkolói-
ban visszatérõ járõrözéssel, a 
bûnügyi szolgálat akcióival és a 
vevõk figyelmének felhívásával 
próbálják megelõzni az autó-
feltöréseket, zsebtolvajlásokat. 
Ugyanakkor az egymáshoz 
közel esõ rendõrkapitányságok 
azonnal információt cserél-
nek az úgynevezett „utazó 
bûnözõkrõl”. Ezek a tolvajok 
ugyanis egyik helyszínrõl a 
másikra „vándorolnak”, ezért 
ha gyanús személyeket vagy 
jármûveket észlelnek, azok-
ról pontos leírást adnak egy-
másnak a rendõrségek. Ha 

feltûnnek a másik városban, a 
járõrök az információk birtoká-
ban azonnal intézkedhetnek, 
így az összehangolt nyomozás-
sal elõbb elfoghatják a tolva-
jokat. 

Kozma Károly érdi rendõr-
kapitány kiemelte: városunk-
ban a polgárõrséggel és a köz-
terület felügyelettel közösen 
hajtják végre a fokozott fel-
ügyeleti szolgálatot, miközben 
– tette hozzá – nagy segítség 
számukra, hogy az önkor-

mányzat jóvoltából szabadidõs 
rendõrökkel megerõsített, 
huszonnégy órás járõrszolgálat 
is mûködik a városközpontban. 
A karácsonyi idõszakban az 
érdi hipermarket, valamint a 
Stop-Shop és a vasúti átjáró 
környékén megerõsített szol-
gálattal próbálják elejét venni 
a vásári forgatagban gyakrab-
ban elõforduló alkalmi lopá-
soknak és zsebtolvajlásoknak. 
A rendõrök azonban arra is 
felhívták a figyelmet, hogy az 
emberek is, ne csak a rendõrök 

megerõsített szolgálatában bíz-
zanak, hanem maguk is tegye-
nek meg mindent azért, hogy 
ne váljanak bûncselekmények 
áldozatává. A nagy tömeg-
ben, a közösségi közlekedési 
jármûvekre történõ fel-, illet-
ve leszálláskor figyeljenek a 
lökdösõdõ, tülekedõ zsebtolva-
jokra. Ne tartsanak maguknál 
sok készpénzt, és semmi eset-
re se tegyék a bankkártyájuk 
mellé annak PIN kódját. A gép-
kocsi parkolásakor feltétlenül 

ellenõrizzék, nem maradt-e az 
utastérben értékes vagyontárgy, 
illetve már korábban megvásá-
rolt ajándék. Vásárlás közben 
soha ne helyezzék a pénztárcát 
és a kézitáskát a bevásárlóko-
csiba, illetve látható helyre.  

Amennyiben – minden 
elõvigyázatosság ellenére 
– mégis bûncselekmény áldo-
zatává válnának, azonnal érte-
sítsék a rendõrséget az ingye-
nesen hívható 107-es, illetve 
112-es telefonszámon! 
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Kozma Károly érdi kapitány és Kürti István a közlekedési alosztály vezetõje
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helyi társadalom


