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November 25-én, a hajnali órák-
ban történt az a rablás, amely-
nek tetteseit még forró nyomon 
elkapták a járőrök. A családi 
ház kerítésének megbontásával 
jutottak be a tettesek az udvar-
ba, amikor a kutya erőteljes 
ugatására felriadt a tulajdonos, 
és kinyitotta a bejárati ajtót, 
hogy megnézze, mitől olyan 
izgatott az eb. Két férfit látott 
meg a kertben, de már nem volt 
ideje semmire, mert az egyik 
elkövető megragadta, kezével 
befogta a száját és betuszkolta 
a folyosóra. Aztán fenyegetően 
arra utasította, menjen vissza 
a hálószobájába, és feküdjön 
hasra az ágyon. Többször is 
figyelmeztette, maradjon vesz-
teg, ha nem akarja, hogy baja 
essen. A megtámadott férfi 
eközben hallotta, amint az elkö-
vető a szekrény fiókjait sorban 
kihúzza, és feldúlja a szobát. 
Végül a rabló hirtelen bejelen-
tette, hogy el kell mennie, de 
a sértettet figyelmeztette, ne 
hívja a rendőrséget, mert vissza-
jön, és megöli. A rablás áldo-
zata azonban, amikor támadói 
elhagyták a házát, nem késle-
kedett, segítséget kért a szom-

szédtól, aki értesítette a rend-
őrséget. A helyszínelés során 
kiderült, hogy a rablók mûszaki 
tárgyakat, élelmiszereket és 
ruhanemût vittek el, sőt, még az 
inzulinadagolót sem kímélték. 
Szerencsére a sértettnek – bár 
igencsak ráijesztettek – volt 
annyi lélekjelenléte, hogy meg-
figyelje a támadóját, így pontos 
személyleírást adott róla. Ennek 
alapján a járőr ellenőrzést haj-
tott végre a környéken, és rövid 
időn belül előállították a rablás 
elkövetőit. A nyomozati cse-
lekmények elvégzése során az 
eltulajdonított tárgyak is meg-
lettek, és visszakerültek jogos 
tulajdonosukhoz. A rendőrség 
előterjesztést tett a rablás elkö-
vetőjének előzetes letartózta-
tására.

Novemberben rendőrkézre 
került az az elkövető is, akit 
többrendbeli rablással gyanúsí-
tanak. A férfi szeptember 22-én 
a késő esti órákban Érd alsó 
vasútállomás területén rugós 
bicskával bírta rá áldozatát arra, 
hogy az nemcsak a mobilte-
lefonját, hanem még a cipőjét 
is átadja neki. A kirabolt sze-
mélytől előbb csak cigarettát 

kért a gyanúsított és tettestársa, 
majd amikor leültek egy padra, 
előkerült a bicska, amivel úgy 
megijesztették a sértettet, hogy 
a felszólításra még a cipőjét 
is levette és odaadta a táma-
dóinak. Az áldozat később az 
elkövetőtől kapott papucsban 
ment a rendőrségre feljelentést 
tenni…

A nyomozás során kiderült, 
hogy a rendőrség figyelmét fel-
keltő elkövető már több hason-
ló bûncselekményt követett el 
az érdi vasútállomás és a Stop 
Shop bevásárlóközpont terüle-
tén. Egyik sértett arról számolt 
be, hogy barátaival tartózkodott 
a helyszínen, amikor egy négy-
ötfős társaság leszólította őket, 
majd a gyanúsított meglátta a 
nyakában az aranyláncot, és 
miután kérésére a sértett nem 
adta át neki, hogy „felpróbálja”, 
az elkövető hirtelen mögé lépett, 
kikapcsolta a láncot, és pillana-
tok alatt kereket oldott. Ugyanez 
a személy egy másik sértettől 
november 9-én a mobiltelefon-
ját vette el, majd elmenekült a 
helyszínről. A nyomozati cse-
lekmények elvégzésekor, vala-
mint a tanúkihallgatások során 
a sértettek pontos személyleírást 
tudtak adni az elkövetőről, akit 
a rendőrök letartóztattak, és 
előterjesztést tettek az előzetes 
letartóztatására is. 

December 16-án a leesett 
hó segítette az érdi rendőr-
ség bûnügyi helyszínelőit a 
betörők elfogásában, amikor 
egy hétvégi házban elkövetett 
bûncselekményhez riasztották 
őket. Az elkövetők lakatlefe-
szítés módszerével hatoltak be 
a Judit utcai telekre, és az ott 
álló hétvégi házból kipakolták 
a mozdítható értékeket, többek 
között mûszaki berendezése-
ket és élelmiszereket is elvittek. 
A tolvajok – vesztükre – még 
a talicskát is „kölcsönvették”, 
hogy legyen mivel elszállíta-
niuk a zsákmányt. Csakhogy 
a hótakaróban hátrahagyott 
nyomokról megfeledkeztek! 
A rendőröknek ugyanis elég 
volt a talicska nyomvonalát 
követni, hogy eljussanak az 
elkövetőkhöz. A nyomok olyan 
személyekhez vezették őket, 
akik már korábban is a hatóság 
látókörébe kerültek különféle 
jogsértések miatt. Az ott végre-
hajtott házkutatás során nem-

csak a Judit utcai betörés során 
ellopott tárgyak kerültek elő, 
hanem az egyik korábbi betö-
résből származó mélyhûtött 
élelmiszerekre is rábukkantak 
a rendőrök, így az ott tartózko-
dó három fiatalembert előállí-
tották. Majd a tágabb környe-
zetre kiterjesztett adatgyûjtés 
során ugyanebben az utcában, 
pár háznyi távolságra a „val-
lomástevő” talicska is előke-
rült, ami okot adott arra, hogy 
abban a házban is házkuta-
tást végezzenek. Így további, a 
hétvégi házból ellopott holmik 
kerültek elő. Itt a rendőrök 
– betörés megalapozott gyanú-
jával – két fiatal férfit állítottak 
elő. Az öt érdi férfi szabadlá-
bon védekezik, a kihallgatá-
suk során a bûncselekmény 
elkövetését részben beismer-
ték. A helyettes sajtóreferens 
kiemelte: a bravúros és gyors 
felderítésnek köszönhetően 
a sértettek néhány órán belül 
visszakapták a tőlük ellopott 
értékeket. 

Az Érdi Rendőrkapitányság 
decemberi sajtótájékoztatójá-
nak folytatásában Kürti István, 
a közlekedésrendészeti osztály 
vezetője a közutakon történt 
eseményeket elemezve arra 
figyelmeztetett, hogy a meg-
változott időjárási, út- és látás-
viszonyok miatt fokozottabb 
óvatosságra kell törekedni a 
közlekedésben részt vevőknek. 
Hozzátette: a jármûvezetőknek 
kifejezetten nagyobb figyelmet 
kell fordítani a gyalogosokra a 
kora reggeli és esti órákban, 
amikor a sötét ruházatuk miatt 
nehezebben észrevehetők. 
Sajnos, így történt egy halálos 
gázolás a közelmúltban, amikor 
a kora esti órákban Érden, a 
Szovátai utca sarkán, a busz-
megálló közelében kelt át az 
úttesten egy 57 éves asszony, de 
az oda érkező Trabant vezetője 
későn vette észre, és elütötte. 
Noha a gépkocsi nem haladt 
gyorsabban a megengedettnél, 
a gyalogos személy olyan súlyo-
san megsérült, hogy nem élte 
túl a balestet. 

A közlekedés résztvevőit a 
fokozott ellenőrzések is nagyobb 
óvatosságra intik, hiszen – a 
biztonság érdekében – a sza-
bálysértési bírságok egyre több-
re rúgnak!
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Kék hírek

Rendõrkézen a rablók,  
vallott a talicska
Elõzetes letartóztatásban vannak a többrendbeli rab-
lással alaposan gyanúsítható elkövetõk, akiket a közel-
múltban fogtak el az érdi rendõrök – jelentette be 
Szuszánné Erdélyi Tímea helyettes sajtóreferens az 
Érdi Rendõrkapitányságon megtartott, múlt évi utolsó 
rendõrségi sajtótájékoztatón, amelyen a hóban nyo-
mot hagyó, zsákmányukat talicskán szállító tolvajok 
sikeres felderítésérõl is beszámolt.

Kürti István, a közlekedésrendészeti osztály vezetõje és Szuszánné Erdélyi 
Tímea
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Egy csodaszép kerékpár volt az 
első díja annak a közlekedési 
versenynek, amelyben kisisko-
lás diákok vettek részt a Teleki 
Sámuel Általános Iskolában. 
A játékos sportfeladatokat 
és KRESZ-tesztet is magá-
ban foglaló versenyt az Érdi 
Rendőrkapitányság, Érd Város 
Polgárőr Egyesülete és a város 
önkormányzata közösen szer-
vezte meg az ünnepek előtt, 
így az értékes díjak karácso-
nyi ajándékként is megállták a 
helyüket. 

A két részből álló közlekedési 
vetélkedőben a második, a har-
madik és a negyedik osztályos 
tanulók vettek részt. Először 
csapatversenyben mérték össze 
ügyességüket. A kilenc tagból 
álló csapatoknak először fel kel-
lett ismerniük a rendőri eszkö-
zöket, valamint a rendeltetésü-
ket, majd pedig olyan játékos 
sportfeladatokat oldottak meg, 
amelyekhez ezeket a rendőri 
eszközöket használniuk is kel-
lett. Így például két gumibot 
közé fogott medicinlabdával 
szlalomoztak végig egy kijelölt 
pályán, vagy láthatósági mel-
lényben kosárlabdát pattogtat-
tak egy akadályokkal teli sza-
kaszon. A gyerekek igencsak 
élvezték a mókás erőpróbákat, 
és ügyesen alkalmazták a kivéte-
lesen nem „rendeltetésszerûen” 
használt rendőri eszközöket is. 
Az ügyességi próbán a negye-
dikesekből álló csapat lett a 
legeredményesebb, így ők foly-
tathatták a versenyt, amiben 
közlekedési tesztkérdéseket 
kellett megválaszolniuk. Az 
elméleti feladatok a közleke-
dési táblák és helyzetek felis-
meréséből álltak, illetve olyan 
kérdésekre keresték a pontos 
választ, amit már a gyalog vagy 

biciklivel egyedül közlekedő 
kisiskolásoknak is tudniuk kel-
lene. A maximálisan elérhető 
pontszám 14 volt. A legtöbbet, 
összesen 10 pontot, Teleki Petra 
4. a osztályos tanuló szerezte 
meg, és ezzel ő nyerte meg a 
diósdi kerékpárbolt és a MAG 
Tüzép által felajánlott első díjat, 
a biciklit. Második lett Fehér 
Alexia, a harmadik pedig Illyés 
Viktória, mindketten 4. b osz-
tályosok, akik értékes játékokat 
kaptak jutalmul. 

A díjakat T. Mészáros András 
polgármester, dr. Kozma Károly 
rendőrkapitány és Macsotay 
Tibor, Érd Város Polgárőr 
Egyesületének vezetője nyúj-
totta át, a tanulók pedig ked-
ves mûsorral köszönték meg a 
szervezőknek a játékos sport-
délelőttöt. 

– A kisiskolások ma reme-
kül megoldották az ügyessé-
gi feladatokat, és az elméleti 
kérdések zömére is tudták a 
jó választ. Ennek ellenére úgy 
gondolom, még mindig van mit 
tanulniuk, hiszen senki nem ért 
el maximális pontszámot, pedig 
a feladatok az ő korosztályuknak 
megfelelően voltak összeállítva 
– mondta lapunknak nyilatkoz-
va Szigetváriné Kolter Szilvia, az 
Érdi Rendőrkapitányság helyet-
tes sajtóreferense. 

– Biztos vagyok benne – tette 
hozzá –, hogy a tesztben feltett 
kérdésekre most már mindenki 
tudja a pontos választ, így min-
denképpen érdemes volt meg-
szervezni ezt a játékos sport- és 
közlekedési vetélkedőt, hiszen a 
balesetek elkerülése érdekében 
rendkívül fontosnak tartjuk, 
hogy a gyerekek idejében meg-
ismerjék és alkalmazzák is a 
közlekedési szabályokat.
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Kisiskolások közlekedési versenye

Gumibot, labda, kacagás

Rendõri „felügyelet” mellett gyorsan és pontosan dolgoztak a diákok 

Készül a mindent eldöntõ KRESZ-teszt
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Felhívás
Érd Megyei Jogú Város Köz
gyûlése minden évben egy
szer – a Magyar Köztársaság 
nemzeti ünnepe, március 
15e alkalmával – adomá
nyozza Érd megyei jogú 
város legrangosabb díjait, 
melyek a következők: 

Érd Város Díszpolgára 
kitüntető cím: a város leg-
nagyobb elismerése annak 
adományozható, aki vala-
mely kiemelkedően jelentős 
munkájával, tevékenységé-
vel vagy egész életmûvével 
mind a városban, mind 
országosan vagy nemzetkö-
zi viszonylatban általános 
elismerést szerzett, hozzá-
járulva ezzel közvetve vagy 
közvetlenül Érd város tekin-
télyének növeléséhez.

Érd Városáért kitüntetés: 
adományozható azoknak, 
akik a város fejlesztésében, 
a társadalmi, szociális, kul-
turális és gazdasági élet 
bármely területén kiemel-
kedően hasznos munkát 
végeztek, és ennek révén 
a város értékeit növelő, 
maradandó eredményeket 
értek el.

Érd Város Életmûdíja: 
annak adományozható, aki-
nek több évtizeden át vég-
zett kimagasló közösségi, 
tudományos, mûvészeti, 
kulturális életmûve, vala-
mint egyéb területen vég-
zett tevékenysége példaként 
állítható a város közössége 
elé.

Érdi Tudományos Díj: 
mindazoknak a személyek-
nek adományozható, akik a 

tudományágak valamelyiké-
ben kimagasló teljesítményt 
nyújtottak, hozzájárultak 
Érd város hírnevének öreg-
bítéséhez.

Az Érd Város Önkormányzata 
által adományozható díjak-
ról és kitüntetésekről szóló 
16/1999. (VII. 19.) ÖK. 
számú rendelete értelmében 
a díjak odaítélését indítvá-
nyozhatják a városban élő, 
dolgozó magánszemélyek, 
intézmények, civil szerve-
zetek is. 

Kérjük a város lakosságát, 
civil szervezeteit, tegyenek 
javaslatot a kitüntetendő 
személyekre, és javaslatai-
kat 2011. január 7-ig juttas-
sák el T. Mészáros András 
polgármesternek címezve 
a polgármesteri hivatalba 
(2030 Érd, Alsó u. 1.).

Közlemény
Az Országos Választási Bizottság 662/2010. 
határozata alapján a területi és országos 
kisebbségi önkormányzati képviselők általá-
nos választására 2011. január 9-én – vasár-
nap – kerül sor.

A választáson választójoggal rendelkezik, aki 
valamely működő helyi kisebbségi önkor-
mányzat tagja (elektor).

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. A sza-
vazás helye: a polgármesteri hivatal II. eme-
leti tárgyalója (Érd, Alsó u. 1.). A választáson 
az elektorok a kisebbségi jelölőszervezetek 
által állított területi, illetve országos listára 
szavazhatnak.

 Helyi Választási Iroda


