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Éjjel 1 óra 35 perc – Érd. 
A hőmérő alig fagypont fölött. 
Az utak nedvesek. A sûrû köd-
ben tompán fénylenek a közúti 
jelzőlámpák. A házak ablakai 
sötéten ásítanak az éjszaká-
ba. Az egyik emeleti irodá-
ban igen kellemetlen, berregő 
hang szakítja szét a csendet. 
A távfelügyeleti központ moni-
torán piros színben villog: 
BETÖRÉS!

Éjjel 1 óra 36 perc – Érd. 
Pongrácz Kata több éve disz-
pécser. Talán már vagy ezer 
riasztást is fogadott. Mégsem 
rutin számára egyetlen eset 
sem. „Életek múlhatnak rajta” 
– mondja. Azonnal riasztja 
a járőrt, aki gépiesen ismétli 
a címet: Tárnok, Fő utca 61. 
Közben kabátot vesz, zárja az 
ajtót, indítja a járőrautót és 
indul a tetthelyre. Nem egy-
szer járt már Tárnokon, tudja, a 
templomtól jobbra az első ház 
az Idősek Otthona.

Éjjel 1 óra 41 perc – Tárnok. 
A járőr a bezárt nagykapuval 
szemben áll meg. Az autó ref-
lektorai fénykévét vetnek az 
udvarra. A kerítés vasa féme-
sen nyálkás, amikor megfogja 
és átlendül fölötte. Az épület 
hátsó része felől zajt hall. Két 
lépéssel ott terem, s egy elsu-
hanó árnyat lát beleveszni a 
templomkert sötétjébe. Itt most 
nem egy nyitva hagyott ablak, 
egy bezárt kiscica küldte a jelet: 
betörő jár az épületben – szól 
vissza telefonon.

Éjjel 1 óra 45 perc – Érd. 
A diszpécser azonnal értesíti az 
Érdi Rendőrkapitányságot. Az 
ügyeletes tiszt a KONTRAVÉD 
bejelentését követően riasztja 
a tárnoki rendőrőrsöt. Az infor-
mációk pontosítása után Kánya 
Ferenc és Virág Zoltán rendőr-
járőrök a Fő utcába indulnak.

Éjjel 1 óra 54 perc – Tárnok. 
A két tárnoki rendőr és a hely-
színt biztosító Kardos Gyula 
biztonsági járőr nagy erejû kézi-

lámpákkal felszerelve, elfogják 
a zsákutcába jutott, elkövetéssel 
gyanúsítható személyt. A 30 év 
körüli, tárnoki illetőségû férfi 
nem tanúsít ellenállást. „Csak 
melegedni akartam.” – mondja. 
Időközben a helyszínre érkezik 
az Idősek Otthona munkatársa, 
Veres Hajnalka is. Az elfogott 
férfit a rendőrök elszállítják.

Hajnali 2 óra 40 perc 
– Tárnok. Előző munkájukat 
befejezve megérkeznek az Érdi 
Rendőrkapitányság helyszíne-
lői. A szemlebizottságot Csapó 
István vezeti, a bûnügyi techni-
kus Sási Zoltán. Az informáló-
dás után nyomokat rögzítenek, 
jegyzőkönyvet vesznek fel – a 
zár kiszakadt, az ajtóüveg meg-
repedt, a tok szilánkosra tört, 
öt lábbeli nyomtöredék azono-
sítható.

A betörő a robusztus kerti 
padok egyikével betörte a hátsó 
ajtót. Ekkor szólalt meg a riasz-
tó. Az elkövető egy papírdo-

bozba bontatlan tisztítószereket 
csomagolt össze, s elindult vele 
a ház sarka felé. Ekkor vehet-
te észre a járőrautó reflektorát, 
s hallhatta meg a járőr lépte-
it. Terhét ledobva a templom 
felé menekült. A rendőrök és a 
helyszínt biztosító járőr közö-
sen fogták el a zsákutcába jutott 
tettest.

Az épület ideiglenes zárását 
az ajtó belső megtámasztásá-
val oldják meg. A távfelügyelt 
riasztót ismét élesítik. Hajnali 
4 óra 10 perckor befejeződik a 
helyszíni szemle.

Délelőtt 11 óra 30 perc 
– Érd. A rendőrök értékelik a 
nyomokat, majd a gyanúsított 
lakásán házkutatást tartanak. 
A rendelkezésre álló informá-
ciókat összesítik. Megkezdődik 
az alkohol mámorából lassan 
kijózanodó, a rendőrök által 
már hasonló esetekből jól 
ismert Cs. Lajos gyanúsítotti 
kihallgatása …

 Vizsy Ferenc

Mi történt 2011. január 11-én?

Egy betöréses 
éjszaka jegyzõkönyve

A betörés helyszíne és a templomkert, amerre a tettes menekülni próbált.
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A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola - Érd a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet

angolnyelvtanár 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege:  teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky utca 19-21.  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: angolnyelv-oktatás 4. évfolyamtól, felmenő rendszerben, heti 3 óra csoportonként.  Illetmény és jutta-
tások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. 
Pályázati feltételek: • Főiskola, angolnyelvtanár, • általános iskolai nyelvoktatásban legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, • bün-
tetlen előélet 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: • Egyetem, angolnyelvtanár, • általános iskolai nyelvoktatásban legalább 5 év feletti szak-
mai tapasztalat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, diplomamásolat 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 4. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ráczné Tuza Ágota nyújt, a 23/376-523 begin_of_the_skype_highlighting, illet-
ve a     23/376-523      end_of_the_skype_highlight telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:  Postai úton, a pályázatnak a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola - Érd címére történő meg-
küldésével (2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky utca 19-21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
585/2011, valamint a munkakör megnevezését: angolnyelvtanár. 
vagy • Elektronikus úton Maitz Ferenc részére a korosicsoma@gmail.com E-mail címen keresztül, • Személyesen: Maitz Ferenc, Pest 
megye, 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky utca 19-21. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. február 4.  
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  Érdi TV - 2011. január 17.

2011. február 6-án vasárnap 

 Ételosztás 
 lesz a Holló utcai nappali melegedőben 

Érd, Holló utca 3.  
(Bagoly utcából balra az első kis utca).

 
Gyermekes családokat,  

nyugdíjasokat is  
szeretettel várnak.

  
Az ételosztást magánszemélyek  
végzik az Adventista Fejlesztési  

és Segély Alapítvány  
támogatásával

Információ:
Baksáné Szabó Anikó  

(06-20/367-3099)
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