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Rákérdeztünk
Lacza János 
tanár: 
– Békés, nyugodt városnak ismertem meg 
Érdet, ahol jó élni, mert a közbiztonság 
jó. Sajnos az utóbbi években erre rácá‑
folt néhány „különleges” eset: üldözés, 
lövöldözés, verekedés, amelyek orszá‑
gos visszhangot kaptak. Mégis, továbbra 
is tartom, hogy alapvetően elégedettek 
lehetünk.

Ábrahám Dávidné
vállalkozó:
 – Hallom sok a besurranó eset, amikor 
egy‑egy lakásból eltûnnek értékek, még 
akkor is, ha otthon vannak. Én igyekszem 
megelőzni ezeket az eseteket, és még akkor 
is zárok, amikor hátra megyek a kertbe 
vagy a szomszédhoz átugrok rövid időre. 
Ezt tudom ajánlani másoknak is. 

Mi a véleménye az érdi közbiztonságról?
Szõke Ferenc 
taxisofõr: 
– Sokfelé járok a munkám miatt, de állítom, 
más városokra több panaszt hallok, mint 
Érdre. Több rokonom is itt él, tőlük se hal‑
lok panaszt erre, pedig ilyen szétszórt nagy 
településen nem is lehet olyan könnyû fenn‑
tartani a rendet… Persze, akit bántalmaztak 
vagy ellopták értékeit, az másként gondolja, 
de bízom benne, nincs sok belőlük.

Harning Éva 
nyugdíjas: 
– A kertvárosokban mindig nagyobb a 
veszély, csábítóbbak lehetnek a „szép” 
házak a rossz szándékú embereknek. 
A betörések ellen úgy gondolom, nagyobb 
odafigyeléssel lehet védekezni. Több betö‑
résről hallottam, ennek ellenére nem tar‑
tom rossznak a közbiztonsági helyzetet.

Megdöbbentő bûncselekmé‑
nyekről számolt be Szuszánné 
Erdélyi Tímea, az Érdi Rendőr‑
kapitányság helyettes sajtó‑
referense az augusztus 5‑én 
megtartott, júliusi hónap ese‑
ményeit elemző sajtótájékoz‑
tatón. Érden egy férfi az utcán 
lemészárolt egy sportlovat, 
Tárnokon pedig egy agresszív 
ember késsel és szamurájkard‑
dal támadt a mentőkre és az 
intézkedő rendőrökre.

Érden az Öntő utcában júli‑
us 20‑án egy állatorvos kérte a 
rendőrök segítségét, mivel egy 
ott lakó férfi az utcán kétszer is 
nyakon szúrt egy 16 éves magyar 
sportlovat. A szerencsétlen állat 
a bántalmazás következtében a 
helyszínen elpusztult. Mivel a 
tulajdonosnak még három másik 
lova is volt, az egyik állatmenhely 
alapítvány önkéntesei hamarosan 

a helyszínre érkeztek, és gondos‑
kodtak a többi állat elszállításá‑
ról, hogy elejét vegyék a további 
állatkínzásnak.

A másik súlyos bûncselek‑
mény augusztus 3‑án a hajna‑
li órákban, Tárnokon történt. 
A Pest megyei Rendőr‑főka‑
pitányság ügyeletéről érkezett 
a riasztás, hogy az Országos 
Mentőszolgálat munkatársai 
rendőri segítséget kértek egy 
agresszíven viselkedő férfi meg‑
fékezéséhez. A helyszínre érke‑
ző egyenruhásokat a mentők 
és egy nő fogadta. Elmondták, 
hogy a házban tartózkodó, 
fenyegetően fellépő személy erő‑
sen ittas és gyógyszerek hatása 
alatt áll, előzőleg az élettársát 
bántalmazta, sőt, kiderült, hogy 
benn van vele egy csecsemő is. 
A rendőrök az udvaron keresz‑
tül elindultak a ház irányába, de 

a férfi hirtelen megjelent a bejá‑
rati ajtóban, mindkét kezében 
egy‑egy 15 centiméteres penge‑
hosszúságú kés volt és azzal 
fenyegetőzött, ha nem mennek 
el, mindenkit megöl. El is indult 
a rendőrök irányába, de sike‑
rült őt könnygázzal megfékezni, 
csakhogy ezután sem adta fel. 
Kis idő múltán egy egyméteres 
hosszúságú szamurájkarddal a 
kezében jelent meg ismét a ház 
ajtajában, felszólítva mindenkit, 
távozzon a birtokáról. Ezután 
bement a házba és magára zárta 
az ajtót. Nemsokára múlva halla‑
ni lehetett, ahogyan beindította 
a láncfûrészt, amivel a házból 
újra kilépve a rendőrök felé 
indult. Az egyenruhások erre a 
fenyegetésre elővették a fegyve‑
rüket és figyelmeztető lövéseket 
adtak le. A férfi ettől már meg‑
rémült, befutott a házba, majd 
nem sokkal később az intézkedő 
rendőrök felszólítására felemelt 
kézzel megadta magát. Végül a 
hivatalos személyekre támadó 
elkövetőt sikerült beszállítani, 
és az Érdi Rendőrkapitányságon 
előállítani. 

Fentieknél valamelyest eny‑
hébb, de szintén agresszív bán‑
talmazás történt egy másik eset‑
ben, mikor is a rendőrök elfogták 
és előállították az elkövetőket. 
Érden, az Erzsébet utcából az 
esti órákban érkezett a bejelen‑
tés, hogy ott többen bántalmaz‑
nak egy személyt. A kiérkező 
járőrök elől azonban az elköve‑
tők elmenekültek, és a Budai út 

Kék hírek
Késsel és szamurájkarddal tört 
a mentõkre és a rendõrökre    

Kürti Miklós, az Érdi Rendõrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának 
vezetõje és Szuszánné Erdélyi Tímea, az Érdi Rendõrkapitányság helyettes 
sajtóreferense
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Pályázati kiírás – Tanulmányi ösztöndíj
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, kimagasló 
tanulmányi eredményű magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik állami általános 
iskola 5–8., középiskola  9.  vagy magasabb évfolyamán  és  felsőoktatási intézmény-
ben, illetve államilag elismert  általános, közép- és felsőfokú oktatási intézményben 
folyó nappali tagozatos, költségtérítéses vagy államilag finanszírozott első képzésben 
vesznek részt.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (szeptem-
ber–január, illetve február–június) időtartamra.

Pályázni kimagasló tanulmányi és versenyeredmény elérése esetén lehet, amennyiben 
az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem éri el a mindenkori nyugdíjmini-
mum háromszorosát.

Ösztöndíj csak abban az esetben kerül folyósításra, ha az ösztöndíj folyósításának 
időtartama alatt a pályázó beiratkozott hallgatója, tanulója a pályázatban megjelölt 
intézménynek. 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, 
azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.

A pályázatot zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Irodáján (2030 
Érd, Alsó u. 3.) írásban – a pályázó által aláírva – egy példányban  kell benyújtani az erre 
rendszeresített nyomtatványon.

A pályázat benyújtási határideje minden év szeptember 20., a második félévre való 
beiratkozást, a kimagasló tanulmányi  és versenyeredményt február 28-ig kell igazolni.

A pályázatot benyújtani személyesen vagy postai úton lehet, a postai úton benyújtott 
pályázat esetében a benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni.

A benyújtási határnapot követően beérkezett/postára adott pályázatokat érvényte-
lennek kell tekinteni.

A kötelező mellékletek hiánya, illetve a hiányosan kitöltött adatlap esetén a pályázat 
érvénytelen, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

A tanév második félévére az ösztöndíj további folyósításához a benyújtási határnapot 
követően beérkezett/postára adott igazolásokat érvénytelennek kell tekinteni. Utólagos 
hiánypótlásra nincs lehetőség.

Az érdekeltek a pályázatok elbírálása után a bizottság döntéséről írásbeli értesítést 
kapnak.

A pályázók a következő személyi és egyéb adatokat kötelesek a pályázatban megadni: 
név, állandó lakcím, levelezési cím, telefonszám, anyja neve, tanulói azonosító száma, 
születési helye és ideje, bankszámlaszám (ha van), általános iskola, középfokú illetve 
felsőoktatási intézmény, a kar és a szak teljes megnevezése, a tanulmányok várható 
időtartama.

A pályázat kötelező melléklete az általános iskola, a  középfokú illetve felsőoktatási 
intézmény által kiadott igazolás arról, hogy a pályázó a fentiekben meghatározott kép-
zéstípusok valamelyikében vesz részt, az előző tanév végi eredmény igazolása, az eltartók 
jövedelem kimutatása, nyilatkozat a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti  összeférhetetlen-
ség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról, testvér(ek) iskolalátogatási igazolása/ 
hallgatói jogviszony igazolása.

A pályázathoz szükséges dokumentáció a Polgárok Háza ügyfélszolgálatán átvehető, 
illetve a www.erd.hu honlapról a Pályázatok, álláshirdetések rovatból letölthető.

Érdeklődni lehet: Pató Anna ügyintézőnél  (Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3. 110. 
szoba)  Tel.: 06-23-522-34.

felé futottak. A rendőrök utánuk 
eredtek, és a szemtanúk leírá‑
sa alapján hamar el is kapták 
őket. A verekedők beismerték, 
hogy heves szóváltást követően 
bántalmazni kezdtek egy férfit, 
amiért így előállították őket a 
rendőrségen. 

Úgy tûnik, az ál‑villanyóra 
leolvasó tolvajokról szóló hírek 
még mindig nem érték el az 
emberek többségét, mert a 
lopásnak ez a rafinált módszere 
még mindig mûködik. Ezúttal 
egy százhalombattai lakos tett 
feljelentést arról, hogy július 
29‑én ismeretlen tettesek 700 
ezer forintot loptak el tőle úgy, 
hogy a két férfi az áramszolgál‑
tató munkatársaként jelent meg 
nála. Az egyik férfi közölte a 
háztulajdonossal, hogy túlfize‑
tést észleltek a számlázásban, és 
10 ezer forint visszajár, de csak 
20 ezres címletben van nála a 
pénz, így kérte a visszajáró 10 
ezer forintot. Az otthonában 
egyedül tartózkodó asszony 
bement a szobába, elővette a 
dobozt, amiben a pénzét tar‑
totta, és a kért összeget kivéve, 
azt az ágyon hagyta. Pár perc 
múlva megjelent a férfi tettestár‑
sa, akivel körbejárták a házat, 
hogy „méréseket végezzenek” a 
konnektorokon, majd elmentek. 
Amíg „méricskéltek”, egyikük 
elterelte a házigazda figyelmét, 
a másik beosont a szobába, és 
magához vette a dobozban lévő 
hétszázezer forintot. Ez persze 
csak akkor derült ki a megká‑
rosított hölgy számára, amikor 
már bottal üthette az elkövetők 
nyomát. Nagyon fontos tudni, 
hogy a közüzemi szolgáltatók‑
nak egyáltalán nem gyakorlata, 
hogy a túlfizetést saját munka‑
társaikkal, készpénzben küldjék 
ki a fogyasztóknak. Nem szabad 
bedőlni és beengedni azokat, 
akik ilyesmivel próbálkoznak, 
még akkor sem, ha bármiféle 

igazolvánnyal igyekeznek meg‑
téveszteni a gyanútlan háztulaj‑
donosokat. 

A bûnügyekről szóló beszá‑
molót követően, az augusz‑
tusi sajtótájékoztató folyta‑
tásában Kürti Miklós, az Érdi 
Rendőrkapitányság Közlekedés‑
rendészeti Osztályának vezetője 
közlekedésbiztonsági szempont‑
ból értékelte az elmúlt hónapot. 
Bejelentette: Érden és környé‑
kén összesen 28 baleset történt. 
Halálos kimenetelû, szeren‑
csére nem volt, viszont három 
ütközés súlyos, kettő könnyebb 
sérülésekkel végződött. Ezúttal 
egyik balesetben sem merült fel, 
hogy ittas vezetés miatt történt 

volna. A közlekedési rendőrök 
háromszor végeztek fokozott 
közúti ellenőrzést, amelyek 
alkalmával 1570 esetben kellett 
valamilyen szabályszegés miatt 
eljárniuk. Kürti MIklós száza‑
dos arra is felhívta a figyelmet, 
hogy a jövőben is lesznek foko‑
zott közúti ellenőrzések, sőt, 
az autósoknak nem csak az út 
mellett álló rendőröktől kell 
tartaniuk, hanem esetenként 
mozgó jármûvekből is végeznek 
sebességmérést, ráadásul erre 
nemcsak a csíkos rendőrségi 
autókból, hanem civil gépkocsi‑
ból is számíthatnak a forgalom‑
ban résztvevők. 

 Bálint Edit


