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A városvezetés rendkívül 
agresszívan és arrogánsan 
bonyolítja a Széchenyi és a 
Hunyadi iskola összeolvasztását 
– állította Szûcs Gábor az MSZP-
nek a közgyûlés májusi ülését 
követő, rögtönzött sajtótájékoz-
tatóján. Véleménye szerint hiába 
van előírva Érd Megyei Jogú 
Város Közgyûlésének Szervezeti 
Mûködési Szabályzatában, hogy 
ilyen esetben feltétlenül szük-
séges a költségvetési háttér hoz-
zácsatolása, a városvezetés ezt 
teljesen figyelmen kívül hagy-
ta, és rendkívül erőszakosan, 
kapkodva akarják „lenyomni a 
város torkán” a két iskola egy-
beolvasztását. Mint hozzáfûzte, 
még nem tudni, milyen válto-
zásokat hoz majd az új önkor-
mányzati törvény, aminek 
alapján az iparûzési adót is az 
állam szedi majd be. Várható 
emiatt, hogy hirtelen megcsap-
pan a költségvetése az Érdhez 
közeli Százhalombattának 
és Diósdnak, nem lesznek 
képesek a meglévő iskoláikat 
fenntartani, így elképzelhető, 
hogy ezekről a településekről 
tömegével jelentkeznek majd 
a diákok az érdi iskolákba. 
Hova fogják majd elhelyezni 
azokat, akik majd túljelentke-
zés miatt kiszorulnak az érdi 
intézményekből? Ezenkívül az 
utaztatásuk is problémás, még 
nem derült ki, lesz-e valamiféle 
közösségi közlekedés, mikorra, 
és milyen feltételekkel?

Bakai-Nagy Zita közölte: a 
közgyûlés májusi ülésén ismét 
arról tett bizonyságot, hogy nem 
figyel a lakosokra, nem ad az 

emberek véleményére, hiszen 
T. Mészáros András polgármes-
ter a televízió egyik mûsorában 
„pedofiloknak” nevezte azokat 
a szülőket, akik a gyermekei-
kért aggódnak, akik féltik őket 
az iskolaváltás miatt, és ezért a 
kijelentéséért – szerinte – nem 
kért bocsánatot az érdiektől. 
Ezenkívül Bakai-Nagy Zita fel-
háborítónak tartotta, hogy a 
részönkormányzatokat – sze-
rinte – „családi vállalkozássá” 
alakítják, és ezt még azzal is 
tetézik, hogy fizetést is adnak a 
tagoknak. Úgy vélekedett: elfo-
gadhatatlan, hogy az érintett 
képviselők elfogadták, hogy 
a részönkormányzati tagok is 
pénzt kapjanak.

Az MSZP-s képviselő azon 
meggyőződésének is hangot 
adott, hogy a képviselők politi-
kai döntést hoztak akkor, amikor 
Varga László tanár urat, aki évti-
zedek óta pedagógus, és kiválóan 
dolgozik a Vörösmarty Mihály 
Gimnáziumban, a közgyûlés 
nem találta érdemesnek az Érd 
Város Közoktatásáért kitünte-
tésre. Meggyőződése, hogy nem 
szakmai, hanem politikai dön-
tést hoztak a képviselők – jelen-
tette ki Bakai-Nagy Zita. B. E.

MSZP-sajtótájékoztató

Szûcs Gábor és Bakai-Nagy Zita 
a rögtönzött sajtótájékoztatón

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

e

Dr. Öveges Kristóf rendőr alez-
redes év elején került az Érdi 
Rendőrkapitányság élére, és 
amikor feltérképezte a térség 
közbiztonsági helyzetét, nyil-
vánvalóvá vált számára, hogy 
elsősorban a vagyon elleni 
bûncselekmények terén van-
nak sürgős teendők, és főként 
a betörések arányát kell vissza-
szorítani a térségben. Igaz 
ugyan, hogy 2010-ben 17 szá-
zalékkal csökkent az összes 
bûncselekmények száma, 
de a vagyon ellen elkövetett 
bûncselekmények aránya ront-
ja a lakosság biztonságérzetét. 
Szerencsére az idén már nőtt 
a betörések felderítési aránya, 
hiszen több sorozatos betörőt 
sikerült elfogni, és az eredmé-
nyes felderítéseknek köszönhe-
tően az idén már 15 elkövető 
került előzetes letartóztatásba. 
Az alezredes felhívta a figyelmet 
arra, hogy napjainkban gyakran 
fordulnak elő olyan csalások, 
amelyeket házalók követnek el. 
A legtipikusabb, hogy tüzelő-
anyagot árusítva vagy a kifize-
tettnél jóval kevesebb árut hagy-
nak ott, vagy pedig az adás-vétel 

ürügyén jutnak be a tulajdo-
nos otthonába, majd elterelik a 
figyelmét és ellopják a készpén-
zét, értéktárgyait. A csalók ellen 
a leghatásosabb védekezés, ha 
idegeneket nem engednek be 
otthonukba, még abban az eset-
ben sem, ha közüzemi szolgál-
tató munkatársának, vagy pos-
tai, illetve hivatali dolgozónak 
adják ki magukat. Annak sem 
szabad bedőlni, ha azt állítják, 
értékes „nyereménytárgyat” 
hoztak, amit úgy vehetnek át, 
ha kifizetik a „szállítási költ-
séget”, mert ilyen címen több 
pénzt elkérnek, mint amennyi-
be az átadott tárgy kerül.

A diósdi közbiztonsá-
gi fórumon elsősorban a 
bûncselekmények megelőzésé-
re fektették a súlyt. Spéth Géza, 
a település polgármestere arra 
utalt, hogy ezen a területen egy-
másért tehetnek legtöbbet az 
emberek. Erről szól a Szem-
mozgalom is, amihez csupán 
annyi kell, hogy odafigyeljenek 
egymásra az emberek, és jó 
kapcsolatokat ápoljanak egy-
más között. Hozzátette: Diósd 
közbiztonsága viszonylag elfo-

gadható, bár ez nem jelenti azt, 
hogy nem lehet még jobbá tenni. 
Itt dr. Öveges Kristóf rendőrka-
pitány arról számolt be, hogy az 
Érden és térségében elkövetett 
bûncselekményeknek csaknem 
80 százaléka vagyon elleni, és 
bár a gépkocsilopások száma 
még mindig soknak számít, de 
figyelembe kell venni azt is, 
hogy az adatokba beszámították 
az úgynevezett „ál-lopásokat” 
is, amikor a tulajdonosok a for-
galomból való kivonás költsége-
inek megfizetése alól úgy pró-
bálják kivonni magukat, hogy 
bejelentik, ellopták a jármûvet. 
A betörések megelőzéséről 
szólva a kapitány kifejtette: egy 
kis odafigyeléssel a háztulajdo-
nosok is sokat tehetnek a biz-

tonság érdekében. A mûanyag 
nyílászárók elterjedésével gya-
korivá vált például, hogy ajtó-
kiégetés módszerével törnek 
be a tolvajok. Megnehezíthetik 
a dolgukat, ha nem hagyják a 
zárban belülről a kulcsot, mint 
ahogyan az is fontos, hogy ne 
csak a bejárati ajtó legyen biz-
tonsági zárral ellátva; éppúgy a 
terasz felőli illetéktelen bejutást 
is meg kell akadályozni.

A közlekedésbiztonságot ille-
tően is jelentős javulást köny-
velhettek el a tavalyi esztendő-
ben, hiszen csaknem 30 száza-
lékkal csökkent a közúti balese-
tek száma. Dr. Öveges Kristóf 
kiemelte, a jó eredményeket a 
polgárőrökkel együttmûködve 
érték el, és a továbbiakban is 
számítanak mindazokra, akik az 
önkormányzattal és a rendőrség-
gel együttmûködve segítségük-
re vannak a bûncselekmények 
megelőzésében. 

Macsotay Tibor, az Érd Városi 
Polgárőr Egyesület vezetője 
egyebek között arról tájékoz-
tatta a fórum résztvevőit, hogy 
miután az egyesületet közhasz-
núvá nyilvánították, az emberek 
a személyi jövedelemadójuk egy 
százalékáról rendelkezhetnek a 
javukra. 

A közbiztonsági fórumon 
Eőry Csaba, a Preguard Bizton-
ságtechnikai Mérnöki Kft. ügy-
vezetője korszerû biztonság-
technikai eszközöket ajánlott a 
résztvevők figyelmébe. 

 Bálint Edit

Bár jók a felderítési adatok, a legbiztosabb mégis a megelõzés

Csökkent a bûncselekmények száma
Térségünk közbiztonsága többször is terítékre került a 
napokban. Elõbb az Érdi Városi Polgárõr Egyesület diósdi 
szervezete tartott közbiztonsági fórumot, majd az Érdi 
Rendõrkapitányság vezetõje, dr. Öveges Kristóf tartotta 
meg éves beszámolóját a város közgyûlésének. Az elhang-
zott tájékoztatókból világosan kitûnt: a múlt esztendõben 
jelentõsen csökkent a bûncselekmények száma.

Dr. Öveges Krsitóf rendõrkapitány 
Érd Város Közgyûlésének tartott 
rövid beszámolót az elmúlt év 
eredményeirõl
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helyi közélet


