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Megfelelő volt a hagyományos 
érdi utcabál rendőri biztosítá
sa, a rendezvényen említésre 
méltó rendzavarás nem történt 
– közölte Szuszánné Erdélyi 
Tímea helyettes sajtóreferens 
az Érdi Rendőrkapitányság szep
tember 9én megtartott sajtótájé
koztatóján. Hozzáfûzte, a tanév 
első hónapjában, az „Iskola 
rendőre” program keretében 
az egyenruhások a kisdiákok 
védelme érdekében folyama
tosan jelen vannak az iskolák 
környékén, és fokozottan ellen
őrzik az iskolák közelében lévő 
szórakozóhelyeket, valamint az 
italt és dohányárut is kínáló 
boltokat. 

A múlt hónapban történt, 
kiemelt bûncselekményeket 
számba véve egy érdi rablás
ról, valamint autólopásról és 
gépkocsifeltörésekről számolt 
be a helyettes sajtóreferens. 
Augusztus 27én az esti órák
ban egy érdi családi házból 
riasztották a rendőrséget, ahol 
rablás történt. Az elkövetők 
hárman voltak és a fejükön 
csuklyát viseltek. A lakásban 
tartózkodó két embert előbb 
egy fegyvernek látszó tárggyal 
megfenyegették, majd kést szo
rítottak a torkukhoz, és pénzt 
követeltek tőlük. Feldúlták a 
házat, és a többszöri fenyege
tés hatására a megtámadottak 
egyike végül egy rejtekhelyről 
elővett mintegy 300 ezer forint 
készpénzt, és átadta a rablók

nak. Ekkor a ház egyik lakójá
nak a kezeit hátrabilincselték, 
majd mindkét sértettet a fürdő
szobába zárták az elkövetők, 
és elmenekültek a helyszínről. 
A rablás elszenvedői csak rész
leges személyleírást tudtak adni 
a tettesekről, hiszen a csuklya 
eltakarta az arcukat, és csak a 
szemük volt látható. A súlyos 
bûncselekmény nyomozását 
a Pest Megyei Rendőrfőkapi
tányság Életvédelmi Alosztálya 
folytatja le. 

A napokban eljárás indult egy 
érdi lakos ellen, aki augusztus 
30án, az éjszakai órákban az 
egyik utcában ajtózárkifeszítés 
módszerével ellopott egy sze
mélygépkocsit, majd a gyújtó
kapcsoló burkolatának letörését 
követően sikerült be is indítania 
a jármûvet. Vígan furikázott is 
vele, mindaddig, amíg egy járőr 
rutinellenőrzés céljából meg
próbálta az autót megállítani. 
Ekkor a tolvaj megijedt, és a 
rendőr mellett elhajtva, a követ
kező utcában balesetet szenve
dett. A baleset során nem sérült 
meg, így rövid úton előállították 
az Érdi Rendőrkapitányságon. 
Kihallgatása során azt is 
elmondta, hogy vezetés alóli 
eltiltás alatt áll, valamint beis
merő vallomásában nemcsak 
a tetten ért, hanem korábban 
elkövetett négy gépkocsilopást 
is beismerte.

A közelmúltban több olyan 
feljelentés érkezett a rendőr

kapitányságra, amelyek Száz
halombattán történt gépkocsi
lopásokra és lakásbetörésekre 
vonatkoztak. Az egyik bejelen
tés szerint a szemtanúk négy
öt, kapucnis fiatalt láttak, akik 
autókat törtek fel. A rendőrök 
azonnal a helyszínre siettek, de 
amikor az elkövetők meglátták 
őket, elmenekültek a tetthely
ről. Egyiküket azonban mégis 
elfogták, aki beismerő vallo
mást is tett. 

A nyár utolsó hónapját köz
lekedésbiztonsági szempontból 
Kürti István rendőr százados 
elemezte. Érden és környékén 
összesen harminc közúti bal
eset történt. Egyben súlyos, tíz 
esetben pedig könnyebb sérülé
seket szenvedtek a résztvevők. 
Két balesetben azonnal felme
rült az ittas vezetés gyanúja. 
A rutinellenőrzéseken összesen 
hat esetben indítottak eljárást 
olyan személy ellen, aki alko
hol fogyasztását követően ült a 
volán mögé. A múlt hónapban 
végzett közlekedési ellenőrzé
seken másfél ezernyi szabály
sértőt fogtak el. Közülük most 
is a sebességet túllépők voltak 
legtöbben, és ellenük összesen 
1462 esetben feljelentéssel éltek 
a rendőrök. Felhívta a sajtó kép
viselőinek a figyelmét, hogy a 
járőrök szeptember folyamán 
különös figyelmet fordíta
nak a tilos jelzésen áthaladó 
jármûvekre. Aki közúton hajt 
át a piros lámpán, arra 100–200 
ezer forint bírságot rónak ki, 
ha ugyanezt a szabálytalansá
got vasúti átjárón követik el, 
a büntetés elérheti a 300 ezer 
forintot is. 

A százados a továbbiakban 
közölte, hogy szeptember folya
mán szigorúbban ellenőrzik a 
biztonsági övek használatát is. 
Akit lakott területen kapnak 
rajta, hogy nem kapcsolja be 
az övet, 10 ezer forinttal bír
ságolják meg, lakott területen 
kívül 15 ezer, autópályán pedig 
20 ezer forintot kell ezért a sza
bálytalanságért kifizetni – tud
tuk meg a szeptemberi sajtó
tájékoztatón.  Bálint Edit 
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Horváth Tamás Easy Learning 
Hungary trénertől kérdeztük:

– Mit tanácsol a gyesen, gye-
den lévő szülőknek? Vagy azok-
nak, akik már több sikertelen 
állásinterjún vettek részt, ren-
geteg önéletrajzot írtak, három 
gyerekük vagy több diplomájuk 
van, és eddig nem tudtak mun-
kát találni?

– Mindenképpen javasolom, 
hogy vegyenek részt a szeptem
ber 23án a mûvelődési központ
ban kezdődő munkaerőpiaci 
képzésen, ahol a jelentkezők 
megszerzett tapasztalatait már 
tanulságként tudjuk felhasznál
ni. Ha kell, elemezzük a helyze
teket, közösen végiggondoljuk, 
hogy mi lehetett az oka az eluta
sításnak, amiben természetesen 
nemcsak személyes, hanem 
társadalmi, környezeti, gazdasá
gi, tehát, mindenféle tényezők 
közrejátszhattak. 

– Tíz héten át szeptember 23-tól 
november 25-ig, csütörtökönként 
9 órától 15 óráig tart a képzés. 
Milyen témákat érintenek majd, 
mit tanulnak a jelentkezők? 

– Lényeges, hogy átfogó isme
retük legyen a munkaerőpiac
ról. Tudják, hogy kinek milyen 
szabályok szerint kell eljárnia, 
mit várnak tőlük, mint leendő 
munkavállalóktól, milyen új 
helyzetekbe kerülnek, mikor 
állást keresnek. Megtanulnak jó 
önéletrajzot készíteni. Fontos, 
hogy azokat az értékeket, kész
ségeket, amelyekkel rendelkez
nek, képesek legyenek megmu
tatni írásban és szóban is. Sokan 
megilletődnek az állásinterjún, 
mert nem tudják, hogyan kell 
megjelenni, viselkedni. Pedig a 
jelentkezőnek pontosan kell tud
nia, hogy abban a helyzetben 
milyen tudásra van szükség, mit 
várnak el tőle. 

Az ismereteken túl a másik 
fontos dolog a kommunikáció. 
Nem vagyunk hozzászokva, 
hogy reklámozzuk, dicsérjük 
magunkat. A mi kultúránkban 
ez egy kicsit idegen még. Meg 
kell tanulni azt is, hogyan kell jól 
képviselni magunkat úgy, hogy 
az ne tûnjön öndicséretnek, 
hogy a másik fél számára infor
mációt adó és reális legyen a 

bemutatkozásunk. Nem tartom 
kudarcnak, ha valaki egy állásin
terjún nem felel meg. Az viszont 
fontos, hogy egy eredményte
len állásinterjú után levonjuk a 
tanulságokat. A lényeg, hogy a 
jelentkező olyan munkát talál
jon, ami számára elfogadható, 
amely megfelel az elvárásainak. 
Az állásinterjú egy hagyomá
nyos tárgyalási szituáció, ahol 
arra kell törekedni, hogy mind a 
két fél egyenrangú szereplőként 
vegyen részt. 

Kérdés, mi történik az eset
ben, ha a munkát keresőnek 
kompromisszumokat kell kötnie. 
Hajlandóe ezt megtenni, akár 
annak tudatában, hogy nem tud 
majd megfelelni az elvárásoknak 
vagy kiáll saját magáért, és beis
meri: „Önöknek nem rám van 
szükségük, nekem pedig nem 
erre az állásra.” Lehet, hogy egy 
kicsit furcsán hangzik, de nem 
a munkaadó dönti el, hogy kit 
vesz fel, a munkavállalón múlik, 
hogy akare ott dolgozni. 

– Azt hangsúlyozni kell, 
hogy a jelentkezőknek nem 
munkát biztosítanak. Ez egy 
segítség, lehetőség ahhoz, hogy 
ismeretekhez, tudáshoz jussa
nak. Minderről az érdeklődők 
még többet megtudhatnak a 
mûvelődési központban szep
tember 15én az Állásbörzén is. 
Ezen a rendezvényen a részt
vevők munkaadókkal találkoz
hatnak, praktikus tanácsokat 
és gyakorlati módszereket kap

hatnak személyes konzultációk 
során. Rövid előadások lesz
nek. Szó lesz többek között 
arról is, hogy mit várnak el a 
munkavállalóktól, milyen lehe
tőségeik vannak a vállalkozók
nak, hogyan kell adózni. Ilyen 
és ehhez hasonló kérdésekre 
kapnak választ az érdeklődők. 
Az előadások utáni konzultáci
ókon bárki felteheti a kérdését. 
Lehetőséget adunk próbainter
jún való részvételre, segítünk 
az önéletrajzok elkészítésében, 
illetve abban, hogyan kell állást 
keresni az interneten, ahol ren
geteg információhoz lehet jutni, 
de a személyesség varázsának 
továbbra is meghatározó szere
pe van. Aki kitölti a kérdőíveket 
az Állásbörzén, annak szívesen 
elemezzük a kommunikációs 
készségét, stílusát, és megbe
széljük, hogy esetleg min kel
lene változtatnia. 

– Mivel a tanfolyam költségeit 
a mûvelődési központ állja, az 
egyetlen elvárás, hogy a jelent-
kezők rendszeresen járjanak a 
képzésre. Kijelenthetjük-e, hogy 
aki valóban akar munkát talál-
ni, az talál is?

– Ez egy alapigazság, amel
lyel teljes mértékben egyetér
tek. Aki munkát akar találni, az 
talál is – de meg kell érte dol
goznia. Az akarat ne csak odáig 
terjedjen, hogy aki állást keres, 
egyszer felhív egy munkaadót 
vagy álláshirdetőt. Ismernie 
kell a határait, alkalmassá kell 
tennie magát fizikailag, lel
kileg, szaktudásban és kom
munikációs készségben arra, 
hogy felismerjék a képességeit, 
és elfogadják őt. Ehhez nyújt 
segítséget a szeptemberben 
induló munkaerőpiaci képzés.
 OE

Ingyenes képzés  
álláskeresõknek

Bûnügyekrõl és a közlekedésbiztonsági helyzetrõl tájékoztatták  
a rendõrség képviselõi a sajtót 

információk


