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A napokban egy olyan bûn-
cselekményt sikerült felgön-
gyölíteni, ami még a tapasztalt 
rendőröket is alaposan meg-
lepte – adta hírül Fekete Ferenc 
rendőr főhadnagy, az Érdi 
Rendőrkapitányság Bûnügyi 
Osztályának vezetője, aki 
sajtótájékoztatón számolt be 
részletesen a Százhalombattán 
történtekről.

A rendőrök tulajdonképpen 
egy bejelentés alapján, lopás 
miatt kezdtek el nyomozni a 
százhalombattai Tesco környé-
kén, ahol – mint az a későb-
biekben kiderült – már több 
mint két éve rendszeresen 
hiány jelentkezett leltározás-
kor, ám a belső ellenőrzések 
nem vezettek semmilyen ered-
ményre: sehogyan sem sike-
rült feltárni, hogyan és hová 
tûnnek el az értékes áruk. 
A százhalombattai rendőrök 
napokig figyelték a hipermar-
ket környékét, de semmi gya-
núsat nem észleltek, mígnem 
valamelyiküknek fel nem tûnt 
a Damjanich utca felőli kerí-
tés közelében fekvő, az ELMÛ 
tulajdonában lévő kis épít-
mény fényesre csiszolt zára, 
ami túl gyakori használatra 
utalt. A nyomozókat is meg-
lepte, amit ott találtak, ami-
kor a könnyen nyitható zárat 
kinyitották: kiderült, hogy egy 
körülbelül háromméteres alag-
úton keresztül zavartalanul és 
módszeresen lopták ki a drága 
elektronikai berendezéseket, 
LCD televíziókat, monitorokat, 

számítógépeket, CD lejátszó-
kat, és ki tudja még mi min-
dent, hiszen a későbbi házku-
tatás során még füstölt lazac 
is volt a lefoglalt, lopott áruk 
között. A bûncselekmény fel-
göngyölítése során a nyomok 
egy áruházi alkalmazotthoz 
vezettek, majd a három hely-
színen tartott házkutatás során 
összesen 123 bûnjelet sikerült 
lefoglalni. Az ellopott érté-
kek orgazdához kerültek, aki 
értékesítette azokat. Csaknem 
három év után tehát úgy tûnik, 
rendőrkézre kerültek az alag-
úti tolvajok. A bizonyítási eljá-
rás folyamatban van, a frissen 
lefoglalt bûnjelek értéke meg-
haladja a hárommillió forintot 
– foglalta össze a történteket 
Fekete Ferenc bûnügyi osztály-
vezető. 

A sajtótájékoztatón Szuszán
né Erdélyi Tímea helyettes saj-
tóreferens három esetet emelt 
ki az utóbbi időben elköve-
tett bûncselekmények közül. 
Egyikben kerítés-tolvajokat 
fogtak el a rendőrök. A Judit 
utcából telefonáltak az érdi 
Rendőrkapitányságra, hogy 
egy bekerített telek kerítését 
bontja két férfi. Mint kiderült, 
a helyszínre érkező járőrök tol-
vajokat füleltek le, akik beis-
merték, hogy a telek kerítésé-
nek vasoszlopait és a dróthálót 
értékesíteni szerették volna, 
azért láttak hozzá oly buzgón a 
bontáshoz. Az elkövetők ellen 
lopási kísérlet miatt indult eljá-
rás. A Csaba és a Tárnoki út 

kereszteződésében a rendőrök 
a napokban egy fiatalembert 
igazoltattak, akinél – a ruháza-
ta átvizsgálása során – egy kis 
méretû, alufóliába csomagolt 
növényi származékot találtak. 
A férfi a kapitányságon beis-
merte a kábítószer fogyasztá-
sát, ellene kábítószerrel való 
visszaélés vétsége miatt indí-
tottak eljárást. Április 5-én 
Százhalombattán az éjszakai 
órákban több kis üzletbe is 
betörtek ismeretlen elkövetők. 
Az egyik bolt ablakát kővel 
bedobták, de onnan nem sike-
rült semmit elvinni, másik két 
üzletből viszont készpénzt 
és laptopot zsákmányoltak a 
betörők. 

Kürti István rendőr száza-
dos, a kapitányság Közlekedési 
Osztályának vezetője az előző 
hónap közlekedésbiztonsá-
gi eseményeiről számolt be. 
Március folyamán 15 baleset 
történt, amelyekben súlyos 
sérülés nem volt, háromban 
könnyebb sérüléseket szen-
vedtek a résztvevők. Az Érdi 
Rendőrkapitányság területén 
az elmúlt hónapban hat alka-
lommal végeztek fokozott köz-
lekedési ellenőrzést, amelyek 
során összesen 877 esetben 
kellett szabályszegés miatt 
eljárást indítani. Ezúttal is a 
gyorshajtás járt az élen, a for-
galomban résztvevők 823 eset-
ben lépték túl a megengedett 
sebességet. Ennek következ-
tében 22 helyszíni bírságot is 
kiróttak, valamint 16 esetben 
figyelmeztették a jármûvezetőt. 
Márciusban 14 fővel szem-
ben kezdeményeztek alkohol 
fogyasztásának gyanúja miatt 
vizsgálatot. A húsvéti fokozott 
ellenőrzésen több mint száz 
sofőrt szondáztattak, de csak 
egy esetben merült fel az ittas 
vezetés gyanúja. Kürti István 
bejelentette: továbbra is foly-
tatódik a kerékpárosok és a 
motorosok fokozott ellenőrzé-
se. Erre azért van szükség, mert 
a két keréken közlekedőkkel is 
egyre gyakrabban fordulnak 
elő balesetek. A napokban egy 
ittas robogós fejsérülést szen-
vedett, amikor elesett járgányá-
val az úttesten. Ugyanakkor az 
autósok is további sûrû köz-
úti ellenőrzésekre és gyakori 
sebességmérésre számíthatnak 
– tudtuk meg a rendőrség saj-
tótájékoztatóján. 

 Bálint Edit

Kék hírek
Alagúton át loptak az áruházból   

Kürti István r. százados, Fekete Ferenc r. fõhadnagy és Szuszánné 
Erdélyi Tímea helyettes sajtóreferens a rendõrségi sajtótájékoztatón
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A PMRFK – Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
– Baleset-megelőzési Bizottsága még márciusban 
szervezett „NÕ a biztonság” címmel baleset-
megelőzési akciót. A figyelemfelhívó rendezvény 
célja a tipikus női hibaként számon tartott veze-
tési magatartások kiküszöbölése volt. Az akció 
részeként Érd, Budaörs és Gödöllő területén köz-
lekedési ellenőrzést szerveztek, melynek során a 
rendőrök kiemelkedő figyelmet fordítottak a női 
vezetőkre. A szabályosan közlekedők hasznos, 
a biztonságos autózást elősegítő ajándékokat 
kaptak.

A mogyoródi Hungaroringen rendezett akció 
első részeként a hölgyek előadásokat hallgattak 
meg a női vezetők által leginkább előforduló 
hibákról. Cservenák Helga, a Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottságának 
elnöke szerint az oldaltévesztés, a késői reakció, 
a tolatás, a parkolás, a sebesség-távolság meg-
becslése, valamint az önbizalomhiány sorolható 
a gyengébbik nem tipikus hibái közé, melyek 
bizony könnyen előidézhetik a baleseteket. S bár 
a hölgyek – statisztikailag kimutathatóan – keve-
sebb halálos balesetet okoznak, mint férfi társa-
ik, gyakran kisebb hibákból adódóan kerülnek 
nagyobb bajba.

Török Csaba alezredes, a PMRFK 
Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője 
elmondta, országos szinten a Főkapitányság ille-
tékességi területén (Pest megyében) történik a 
legtöbb baleset. Tavaly 116-an vesztették életüket 
az utakon – mely adat az elmúlt évekhez képest 
ugyan csökkent, még mindig rémisztően magas. 
A rendőrök igyekeznek új ötletekkel egyre több 
embert megnyerni, hogy biztonságosabbá tegyék 
a közlekedést. Ez alkalommal a nőkön keresztül 
szerettek volna üzenni a családoknak a szabályok 
betartásának fontosságáról. 

– A közlekedők meggyőzése nélkül azonban 
nem lehet eredményes az akció – tette hozzá 
Török Csaba. 

Bilkei Pál közlekedés-pszichológus előadásá-
ban elmondta: 

– A közlekedés az ’50-es, ’60-as években a férfi 

privilégiuma volt, elenyésző számú nő ült volán 
mögé. 1968-ban, a robbanás évében, amikor 
megszaporodtak a gépkocsik, illetve a jogosít-
vánnyal rendelkezők, összesen 968 526 gépkocsi 
járta az utakat. 2008-ban, negyven év elteltével a 
gépjármûvek száma 3 625 368 volt. Kicsi ország 
vagyunk, ennyi kocsival. Egy 2009-es adat szerint 
2 687 599 férfinak van Magyarországon „B” kate-
góriás jogosítványa, ezzel szemben 1 092 757 nő 
szintén vezethet gépkocsit. Nagyon nagy tömeg, 
hiszen majdnem az országnak a fele rendelkezik 
jogosítvánnyal és feltételezzük, hogy vezet is.

– A nőknél kisebb a kockázatvállalás, a legtöbb 
sérülés, ami bekövetkezik, egy parkolóban be-, 
illetve kiállásnál történik. Ami a legnagyobb prob-
lémát okozza, az az önbizalomhiány – emelte ki a 
közlekedés-pszichológus.

A rendezvény második felében a résztvevő 
hölgyek kétfős csapatokban, a Vezetéstechnikai 
Centrum specialitásainak kihasználásával, szisz-
tematikusan felépített ügyességi pályákon mérték 
össze tudásukat, emellett egy – a 2010. január 1-jei 
változásoknak megfelelő – KRESZ-tesztet is kitöl-
töttek. Újságírók, televíziós munkatársak, kezdő 
vezetők, ügyészek, profik küzdöttek egymás ellen. 
Több pályán mérték össze tudásukat, emelkedőn, 
lejtőn, szlalompályán kellett bizonyítaniuk. Végül a 
versenyzők csapata győzött, maguk mögé szorítva a 
kakukktojás, férfi csapatot is.  Kovács Renáta

Három vadonatúj rendőrautót 
kapott az Érdi Rendőrkapitányság 
– jelentette be a sajtónak Kozma 
Károly alezredes. A három új 
Ford Focust az Országos Rendőr-
főkapitányság juttatta az érdi 
rendőröknek, a rendelkezé-
sére álló, összesen 500 darab 
gépkocsiból, amivel az ország 
rendőrautó-állományát frissí-
tik fel. Mivel az új jármûvek 

üzembe helyezésével le kellett 
adni a régebbi négykerekûeket, 
a kapitányság gépkocsiállomá-
nya gyakorlatilag nem bővült, 
csupán jelentősen „fiatalodott”, 
hiszen így – a tavaly lecserélt két 
szolgálati autót is beszámítva 
–csökkent a rendelkezésre álló 
jármûvek átlagéletkora. Mint 
megtudtuk, a március 26-ától 
már bevetésre kész autókkal 
azonban mégis növekedhet a 
rendőri jelenlét az utcákon, mert 
az új jármûveket nem kell foly-
ton javításra vinni, amikor szük-
ség van rájuk, bármikor hasz-
nálhatók. Kozma Károly rendőr-
kapitány azt is elárulta, hogy az 
Érdi Rendőrkapitányságon nem 
csak a gépkocsipark, hanem a 
személyi állomány is megújul, 
március 30-án ugyanis több ifjú, 
frissen végzett rendőr kezdte 

meg szolgálatát a városban, akik 
az utcai járőrözésből is bőven 
kiveszik majd a részüket. 
– Az Érdi Rendőrkapitányság terü-
letén jelenleg összesen 22 jármûvel 
látják el a közbiztonság védelmét, 
ezek között két motorkerékpár, 19 
szolgálati személygépkocsi és egy 
kisbusz szerepel, amelyekkel – 
ismertette Kozma Károly – a rend-
őrség képes ellátni feladatát. Noha 
a gazdasági válság a bûnözésre 
is érezhetően rányomta a bélye-
gét, főleg a vagyon ellen elköve-
tett bûncselekményeket illetően, 
mégis úgy vélem, a rendőrségi 
felderítés is egyre sikeresebb. Ezt 
mi sem bizonyítja jobban, mint 
az a tény, hogy a rendőrségi nyo-
mozásnak köszönhetően, jelenleg 
is csaknem tizenöt elkövető van 
előzetes letartóztatásban .

 Bálint Á. Edit

Nõk a volánnál – biztonságosan

Új rendõrautók érkeztek  

A hibátlanul közlekedõk ajándékot kaptak
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Három új autóra cseréltek három 
régit, de legalább szépek és gyorsak!
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helyi társadalom


