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Az ország többi részéhez hason-
lóan Érden is jelentős pusztítást 
vitt véghez a hétvégi vihar: a 
szél gyökerestül csavarta ki a 
fákat, gallyakkal terítette be az 
utakat, az özönvízszerû esőzé-
sek miatt vízzel teltek meg a 
kertek, pincék. 

Hétfőn az illetékesek a károk 
felmérésével még nem, csak az 
elhárításával foglalkoztak. T. 
Mészáros András polgármester, 
Érd Megyei Jogú Város Helyi 
Védelmi Bizottságának elnöke 
lapunknak elmondta: a víz által 
elöntött területeken az összes 
szivattyút bevetették, és további 
négy szivattyút szereznek be, 

hogy „mentsék, ami menthe-
tő”. Tárnok is segítségre szorul, 
ugyanis a halastó szintje egy 
métert emelkedett az esőzések 
miatt, és fennáll a veszélye, 
hogy kiönt a medréből – tudtuk 
meg T. Mészáros Andrástól.

Incze József, az Érdi 
Közterület-fenntartó Intézmény 
részlegvezetője elmondta: több 
erzsébetvárosi ház pincéjé-
ből kellett kiszivattyúzniuk a 
vizet, de hasonló gondok voltak 
Parkvárosban, illetve a madár-
neves utcákban is. 

– Erzsébetvárosban most, hét-
főn, két szivattyú dolgozik, de a 
hétvégén volt öt is – tette hozzá 
Incze József, megjegyezve: a 
belvízgondok szinte egész Érdet 
érintik. 

Az érdi tûzoltóságnál hétfőn 
reggel még nem tudták meg-
mondani, hány esetben riasz-
tották őket a kidőlt fák miatt. 
Az ügyeletes információi szerint 
hetven olyan cím volt, ahová 
még nem jutottak el, holott tel-
jes kapacitással dolgoznak. Mint 
mondta, mindenhová kivonul-
nak – hogy mikor, az az adott 
eset sürgősségétől függ. 

 Á. K.

Kidöntött fák, elöntött kertek
Érden is tarolt a hétvégi vihar. Számtalan riasztást 
kapott a tûzoltóság a kidõlt fák miatt, az ÉKF pedig 
üzembe helyezte az összes szivattyúját az elöntött 
kertekben-pincékben. Hétfõn, jelen sorok írásakor még 
becsülni nem, csak hárítani lehetett a károkat.

A RÁVNA-projekt egy készülõ szakaszán átemelõt kellett üzembe helyezni 
vasárnap
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Elöntött kertekbõl szivattyúzzák a vizet Erzsébetvárosban

A tûzoltóságnál hétfõ reggel még össze se tudták számolni, hány alka-
lommal érkezett riasztás a kidõlt fák miatt

Kidõlt fák, leszakadt ágak az Alsó 
utcában

helyi társadalom

Az egyik érdi általános isko-
lában felmerült a kábítószerrel 
való visszaélés gyanúja, amit az 
intézmény igazgatósága az ész-
lelést követően azonnal jelentett 
az Érdi Rendőrkapitányságon 
– tudtuk meg a rendőrség sajtó-
tájékoztatóján. 

Az eset kapcsán Szuszánné 
Erdélyi Tímea, helyettes sajtó-
referens közölte, egyelőre még 
vizsgálják, van-e ok az aggoda-
lomra, azaz valóban kábítószer-
ről van-e szó. A marihuánának 
látszó, zöld színû növényi 
származékot az egyik diáknál, 
a könyvében préselve, újság-
ba csomagolva találták meg. 
A helyszínre érkező nyomozók 
azonnal lefoglalták az anya-
got, a diákot pedig előállították 
az Érdi Rendőrkapitányságra 
bûncselekmény elkövetésé-
nek gyanúja miatt. A száraz 
növényi anyagmaradványt 
az Országos Rendőr-főkapi-
tányság Bûnügyi Szakértő és 
Kutatóintézetbe küldték annak 
megállapítására, hogy tartal-
maz-e valóban kábítószernek 
minősülő anyagot, vagy csak 
ártatlan növénypréselésről van 
szó. Ugyancsak egy érdi álta-
lános iskolából tettek bejelen-
tést arról, hogy egy ismeretlen 
férfi több napja rendszeresen 
molesztálja a buszon a lányo-
kat. Az elkövető a reggeli órák-
ban közlekedő, főként diákokat 
szállító autóbuszra száll fel, és 
fogdossa, illetlen megjegyzé-
sekkel illeti a diáklányokat. 
A járőrök ellenőrzést folytattak 
az érintett jármûvön, és a meg-
szerzett személyleírás alapján 
sikerült beazonosítaniuk egy 
érdi lakost.

Hasonló, de ennél jóval 
súlyosabb, bûncselekménnyel 
gyanúsítható az a százhalom-
battai férfi, aki albérlőtársa 

kislányát molesztálta abban a 
lakásban, ahol éltek. Az elköve-
tő április 15-én magukra zárta 
a fürdőszobát, és a kislány 
nemi szervét fogdosva szemé-
rem elleni erőszakot követett el 
ellene. A pedofil férfit őrizetbe 
vették, de a rendőrségen még 
nem tett vallomást. Tekintettel 
a bûncselekmény tárgyi súlyá-
ra, a magas büntetési tétellel 
való fenyegetettség miatt feltéte-
lezhető a tettes szökése, illetve 
az elrejtőzés veszélye, ezért az 
Érdi Rendőrkapitányság kezde-
ményezésére a Buda környéki 
Városi Bíróság április 24-én elő-
zetes letartóztatásba helyezte 
férfit. 

A közlekedési híreket Kürti 
István százados, a Közle-
kedésrendészeti Osztály vezetője 
ismertette. A múlt hónapban hat 
alkalommal tartottak fokozott 
közlekedésbiztonsági ellenőr-
zést, amelyek során a rendőrök-
nek csaknem félezer esetben 
kellett valamilyen szabálysértési 
bírsággal élniük. A túlnyomó 
többség, 455 jármûvezető, ezút-
tal is a gyorshajtás miatt fize-
tett büntetést. Negyvennégyen 
– a sebesség kisebb túllépéséért 
– csupán helyszíni bírságot kap-
tak, a többieket viszont, akiket 
feljelentettek, a jóval magasabb 
összegû, közigazgatási bírság-
gal sújtották. Sokan talán nem 
tudják, hogy igencsak borsos 
árat kell például fizetnie annak, 
aki elmulasztja bekapcsolni a 
biztonsági övet. Lakott területen 
10 ezer, lakott területen kívül 15 
ezer, autópályán 20 ezer forint 
a bírság, ha rajtakapják az autó-
sokat. A mobiltelefonálásnak 
is alaposan meg kell fizetni az 
árát, ha valaki vezetés közben 
– kihangosító nélkül – használja 
a készülékét. 

  Bálint E.

Kék hírek
Droggyanús préselt növény


