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A napokban  az  érdi  rendőrök 
két betörőt füleltek le, akik úgy 
igyekeztek a lebukástól megme-
nekülni,  hogy  az  egyenruháso-
kat látva megpróbáltak a koráb-
ban  ellopott  tárgyaktól  meg-
szabadulni,  de hiába, mégis  az 
őrszobán  kötöttek  ki.  A sikeres 
felderítésekről  és  elfogásokról 
Szuszánné Erdélyi Tímea, az 
Érdi  rendőrkapitányság  sajtóre-
ferense számolt be lapunknak. 
A járőr május 10-én az éjsza-

kai  órákban  elfogott  egy  férfit, 
aki  a  Nyírfa  utcában  az  egyik 
családi  házba  az  ablakon  lévő 
szúnyoghálót  kivágva  hatolt 
be, majd onnan különböző sze-
mélyes  tárgyakat,  iratokat  és 
készpénzt  lopott  el.  A sértett 
bejelentését  követően  a  rend-
őr  azonnal  a  helyszínre  sietett, 
és  a  szolgálati  gépkocsijával 
haladva,  a  helyszín  közelében 
arra lett figyelmes, hogy a kihalt 
utcán  egy  személy  gyalog  köz-
lekedik  vele  szemben.  Amikor 
a férfi észrevette az autót, behú-
zódott  a  Szilvafa  és  Narancsfa 
utca  kereszteződésében  talál-
ható  ingatlan  takarásába,  várt 
egy  kicsit,  majd  újra  elindult. 
Miután megbizonyosodott arról, 
hogy  a  felé  közeledő  gépkocsi 
rendőrautó,  megállt,  és  a  nála 
lévő tárgyakat hirtelen az egyik 
kert kerítése mögé dobta.
A járőr  igazoltatta  az  éjje-

li  „sétálót”,  aki  láthatóan  igen 
zavartan viselkedett, és a feltett 
kérdésekre – hol járt, merre tart 
– nem tudott egyértelmû választ 
adni.  Ruházatának  átvizsgá-
lása  során  pedig  különböző 
–  vélhetően  nem  személyes 
–  tárgy  és  készpénz  került  elő. 
Az  elkövetőt  a  járőr  az  Érdi 
Rendőrkapitányságra  előállítot-
ta. Eközben két másik rendőr is 
a  helyszínre  érkezett,  akik  ala-
posan  átvizsgálták  a  helyszínt 
és a környéket. Ennek eredmé-
nyeként  az  intézkedéstől  pár 
méterre,  a  fûben  találtak  egy 
női  táskát,  amiben  személyes 
iratok  voltak,  valamint  meglel-
ték a kerítésen átdobott  tárgya-
kat:  egyebek  között  a  mobilte-
lefont  is,  amiket  a  Nyírfa  utcai 
családi  házból  tulajdonított  el 
a  fülön  csípett  betörő.  Az  Érdi 

Rendőrkapitányság  előterjesz-
tést  tett  a  férfi  előzetes  letar-
tóztatására,  aki  jelenleg  még 
őrizetben van. 
Május  13-án  egy  érdi  lakos 

tett feljelentést ismeretlen tettes 
ellen,  aki  vélhetően  május  12. 
és  13.  között  a  teljesen  kör-
bekerített  családi házának mel-
léképületébe  tört  be,  és  onnan 
eltulajdonított  egy  fekete  színû 
hosszabbítót kábeldobbal, vala-
mint  egy  25  méteres  locsoló-
csövet is, ezáltal százezer forint 
kárt  okozott  a  sértettnek.  Az 
elkövető  úgy  bukott  le,  hogy 
az  Érdi  Rendőrkapitányság  jár-
őre a  szolgálata  teljesítése köz-
ben,  közúti  igazoltatás  során, 
egy  személygépkocsi  átvizsgá-
lásakor  megtalálta  az  említett 
családi  ház  melléképületéből 
ellopott  tárgyakat.  A jármû 
tulajdonosa a kihallgatása során 
azt  állította,  hogy  a  kábeleket 
egy  ismerősétől  kapta  kölcsön, 
és fogalma sem volt arról, hogy 
azok  bûncselekményből  szár-
maznak.
Pár  nappal  később,  május 

18-án,  a  kora  hajnali  órákban 
a  járőrök  egy  sötét  ruhás  sze-
mélyre  lettek  figyelmesek,  aki 
egy szürke vödröt vitt magával, 
és amikor a rendőr közeledését 
észlelte, az egyik utcába  futott, 
a  vödröt  meg  egy  sövénysor 
tövébe rejtette, majd a zsebéből 

is különböző eszközöket dobált 
ki,  majd  –  mintha mi  sem  tör-
tént  volna  –  továbbhaladt  az 
utcán.  Miután  a  rendőrök  iga-
zoltatták,  a  férfi  a  kérdésekre 
kitérő  válaszokat  adott,  és  a 
közelben  megtalált  tárgyakról 
sem  volt  hajlandó  nyilatkozni. 
A helyszínen összegyûjtött hol-
mik között volt egyebek mellett 
az a navigációs rendszer is, amit 
május 18-án a kora hajnali órák-
ban a Vörösmarty utca előtt par-
koló  személygépkocsiból  vittek 
el.  A szürke  vödröt  ügyetlenül 
elrejtő férfit a rendőrségen lopás 
elkövetésének  alapos  gyanúja 
miatt előállították. A gyanúsítás 
ellen ugyan nem élt  panasszal, 
de beismerő vallomást sem tett, 
pedig  a  tények  és  a  bûnjelek 
elegendő  bizonyítékul  szolgál-
tak  ahhoz,  hogy  az  elkövető 
lopásért feleljen. 
Az  eltulajdonított,  de  meg-

talált  tárgyakat  a  sértettek 
egyértelmûen  felismerték,  így 
azokat visszaszolgáltatták jogos 
tulajdonosaiknak.  A nyomozás 
során az  is megállapítást nyert, 
hogy  a  férfi  több  vagyon  elleni 
bûncselekményt  követett  el,  és 
nem  csak  lopás,  hanem  orgaz-
daság  miatt  is  eljárás  indult 
ellene,  ezért  a  nyomozók  elő-
terjesztést  tettek  előzetes  letar-
tóztatására. 
  Bálint Edit 

Kék hírek
Vödörrel kószáló tolvajokat fogtak   

A járõrözés fényes nappal is szükséges, különösen az oktatási intézmé-
nyek közelében.
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helyi társadalom

Veszélyes hulladék- 
gyűjtési akció

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
a 95/2011. (III. 24.) KGY határozata 
alapján   döntött arról, hogy veszélyes 
hulladékgyűjtési akciókat
szervez a tavaszi és őszi időszakban. 

Az első gyűjtésre
2011. június 4-én  (szombaton)

8 órától 13 óráig
kerül sor

Érd, Bem tér és Béke tér helyszíneken.

A begyűjtés lebonyolítója a  Fővárosi 
Településtisztasági és Környezetvédelmi 
Kft.

Az akció során ingyenesen átvesszük 
a lakosságtól a háztartásban össze-
gyűlt: irodatechnikai hulladékot, fáradt 
olajat, olajos flakont, oldószereket, 
higítót, kiürült sprayflakonokat, olajos 
rongyot, levegőszűrőt, gumiabroncso-
kat, növényvédő szereket, fénycsöveket, 
izzókat, festékmaradékokat, festékes 
dobozokat, gyógyszerhulladékokat, ele-
meket, akkumulátorokat, elektromos, 
elektronikus berendezéseket, étolajat.

Csak a lakosság veszélyes hulladéka 
kerül begyűjtésre, és csak a felsorolt 
hulladékokat veszik át a helyszíneken! 

 További információ:
Városfejlesztési és városüzemeltetési 
Iroda, Tel.: 23/522-370
www.ftszv.hu

♥

Kedves Látogatóink, kedves Vendégeink!

♥ -  Általában az emberek félnek a fogorvostól és csak a 
legvégsõ esetben mennek el, akkor is remegõ lábbal. Ön 
mindennap fogorvosnál van. Milyen érzés?
- Nekem ez természetes, de annak mindenképp örülök, hogy 
ha valami van, a fogaimmal nem kell messzire mennem.
- A pácienseknek milyen reakcióik vannak, mikor 
betérnek elõször Önökhöz?
- Én úgy gondolom, hogy az ember testét és lelkét is kell 
gyógyítanunk, nemcsak a betegséget. Ez a páciensek bátorságát 
és hozzáállását is segíti.  Az elsõ benyomást meghatározza 
a barátságos, szép környezet. A vendég ne érezze rögtön 
azt, hogy orvoshoz jött. A takarításhoz sem használunk erõs 
szagú tisztítószereket a „kórházszag” elkerülése végett. A 
falakon képek vannak végül is a nevünkben az Art nem csak 
a munkánk minõségére, hanem erre is utal. A tapasztalatom 
egyértelmûen az, hogy jó az elképzelésünk.
- Milyen az emberek fogainak állapota?
- Azok alapján, akik nálunk megfordulnak, azt látom, 
hogy az emberek fontosnak tartják az egészséges, szép 
fogakat és tenni is akarnak érte. Ezt erõsítve mi minden 
páciensünknek szolgálunk egy-két jó tanáccsal, hogyan 
óvhatják leghatékonyabban a fogazatukat.
- Gyermekellátással is foglalkoznak?
- Amikor elõször kérdezték ezt tõlem, kicsit zavarba is jöttem, 
mert nem tudtam elképzelni, hogy létezik, olyan hely ahol 
nem foglalkoznak gyerekekkel. Ez szerintem egy teljesen 
természetes dolog és még nagyobb súllyal bír, mint a 
felnõtt fogászat, hiszen ha kicsi korban megtanítjuk, mi az 
egészséges fogak titka, sok problémát tudunk megelõzni. És 
az, hogy „nem félünk a fogorvostól” gyerekkorban dõl el. 
- Milyen elvárások vannak egy modern fogászattal 
szemben?
- Emberközpontúság, minõségi ellátás és 
szolgáltatás.

Kérdéseinkre Dr. Csizmadia Gabriella 
a FogArt rendelő tulajdonosa válaszolt.

„Kell e félni a fogorvosnál?”


