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A körözött  férfi augusztus else-
jén  került  rendőrkézre,  amikor 
a  járőrök  otthonában  keresték 
őt meg.  A gyanúsított  nemcsak 
hogy  nem  örült  az  egyenruhás 
látogatóknak, hanem amint ész-
lelte  a háza  előtt  parkoló  rend-
őrautót,  azonnal  megpróbált 
elmenekülni az intézkedés elől. 
Előbb  a  lakóház  mögé  futott, 
és úgy próbált meg időt nyerni, 
hogy  egy  közepes  testû  kutyát 
szabadon engedett, majd pedig 
egy létra segítségével átmászott 
a  szomszéd  telekre,  és  még  a 
létrát is áthúzta maga után, sőt, 
fel is borította azt, hogy ne tud-
janak utána menni. 
A trükkök azonban nem hasz-

náltak, a rendőrök végig a nyo-
mában  haladtak.  Az  üldözött 

férfi  ezután  bement  a  telken 
lévő  családi  házba,  ott  próbált 
magának  menedéket  keresni, 
de  nyilván  rájött,  hogy  nincs 
esélye,  nem  úszhatja  meg  az 
elfogást,  ezért  végül  a  rend-
őrök többszöri felszólítása után 
mégis  megadta  magát.  Önként 
kijött  a  házból,  így  az  Érdi 
Rendőrkapitányság  járőreinek 
nem  kellett  kényszerítő  eszkö-
zöket alkalmazniuk, egyszerûen 
őrizetbe vették és előállították a 
keresett személyt.
Augusztus  2-án,  fényes  nap-

pal  történt  az  eset,  amelyben 
egy  ismeretlen  elkövető  egy 
családi  ház  udvaráról  próbált 
ellopni  szinte  válogatás  nélkül 
mindent, ami épp a keze ügyébe 
került.  A férfi  a  délutáni  órák-

ban hatolt be Diósdon az egyik 
ingatlan  területére,  amelynek 
tulajdonosa  arra  lett  figyelmes, 
hogy  egy  idegen  személy  áll  a 
pincetetőn,  és  épp  egy  rézve-
zeték  eltulajdonításán  fárado-
zik.  A sértett  kérdőre  vonta  a 
hívatlan  idegent,  majd  felszó-
lította,  hogy  azonnal  hagyja  el 
a magántulajdona  területét.  Az 
ismeretlen  elkövető  azonban 
ahelyett,  hogy  a  tettenéréstől 
megijedt és eliszkolt volna, még 
szóváltásba is keveredett a tulaj-
donossal, és csak többszöri  fel-
szólítás után volt csak hajlandó 
elhagyni a családi ház területét. 
A ház tulajdonosa ezt követően 
feljelentést tett a rendőrségen. 
Ugyancsak  augusztus 

2-án  történt,  hogy  az  Érdi 
Rendőrkapitányság  járőre 
szolgálata  teljesítése  közben  a 
Törcsvári  utcában  egy  alapo-
san  megrongált  gépkocsira  lett 
figyelmes. A jármûnek a szélvé-
dője  hiányzott,  a  bal  első  ajta-
jának  a  zárját  tönkretették,  és 
a  gyújtáskapcsolója  is  látható-
an  szétszerelt  állapotban  volt. 
A rendszáma  ellenőrzése  során 
kiderült,  hogy  egy  keresett 
jármûről van szó, amelyet előző 
nap Budapestről tulajdonítottak 
el.  Így a személygépkocsit – ha 
nem  is  teljesen  épségben,  de 
– sikerült átadni a jogos tulajdo-
nosának.
Jóhiszemû,  de  felelőtlen  volt 

az  a  férfi,  aki  idegeneket  enge-
dett  be  a  saját  otthonába,  és 
együtt  italozott  is  velük,  mert 
az  alkalmi  látogatók  –  miután 
leitatták  vendéglátójukat  – 
kifosztották  őt.  Mikor  a  sértett 
magához  tért,  már  csak  hûlt 
helyét lelte a vendégeinek, akik 
ellopták a házában talált éksze-
reket,  a  készpénzét,  sőt,  még 
az  éléskamráját  is  kifosztották. 
A meglopott  férfi  feljelentést 
tett  a  rendőrségen, a  tolvajokat 
keresik. 
  B. E.

Kék hírek

Létrán szökött a körözött
Bár kisebb-nagyobb betörések, lopások elõfordultak, 
az elmúlt hetekben kiemelkedõ bûncselekmény – sze-
rencsére – nem történt városunkban. A rendõröknek 
viszont sikerült elfogniuk egy olyan személyt, aki ellen 
bûntett elkövetésének alapos gyanúja miatt elfoga-
tóparancs volt érvényben – tudtuk meg Szuszánné 
Erdélyi Tímeától, az Érdi Rendõrkapitányság sajtó-
referensétõl. 

A motoros rendõrök szükség esetén gyorsabban érkeznek a helyszínre, 
mint autós kollégáik. Képünkön közlekedési intézkedés történik
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Kedves Szülők és Gyerekek!

Szeretettel várjuk/várunk

az ÉrDiab Cukorbeteg Gyermekek Klubjának 

első találkozójára!

Kezdeményezésünkkel szeretnénk az Érden és környékén lakó  

cukorbeteg gyermekeket és családjaikat hasznos ötletekkel, tanácsokkal, 

közös programokkal, családias hangulatú klubtalálkozókkal támogatni. 

Helyszín: 2030 Érd, Fő u. 42.
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A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola  
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján

pályázatot hirdet

általános iskolai angoltanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidős, heti 11 órás.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fácán köz.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Angol tantárgy tanítása alsó és felső tagozaton.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•  Főiskola, angol és bármely szak.
•  Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, orvosi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz, bizonyítványmásolat, erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 26.
A pályázat kiírásával kapcsolatban további információt Rozgonyi János nyújt a 06-23-365-785-ös telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
•  Postai úton a pályázatnak a Batthyány Általános Iskola és Sportiskola címére történő megküldésével (2030 Érd, Fácán köz).
•  Elektronikus úton az erdbatthyany@freemail.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.erd.hu.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://sportiskola.erdcenter.hu honlapon szerezhet.

A Kós Károly Szakképző Iskola 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet

matematika–testnevelés szakos tanár 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Ercsi út 8. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Szakiskolai és szakközépiskolai évfolyamokon 
matematika és testnevelés tantárgyak oktatása. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Egyetem, matematika–testnevelés tanár. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Végzettséget igazoló okiratok, önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, magyar állampolgárság.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. szeptember 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 22. 
A pályázat benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Kós Károly Szakképző Iskola címére történő megküldésével (2030 Érd, Ercsi út 8. ). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8/2011, valamint a munkakör megnevezését: matematika–testnevelés 
szakos tanár. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 24. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
•  Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adato-
kat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

A Kós Károly Szakképző Iskola                         
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet

vendéglátás szakmacsoport oktató 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Érd Ercsi út 8. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Szakképző évfolyamokon szakmai tárgyak oktatása, 
szakiskolai évfolyamokon szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Főiskola.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Végzettséget igazoló okiratok, önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, magyar állampolgárság 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. szeptember 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 22. 
A pályázat benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Kós Károly Szakképző Iskola címére történő megküldésével (2030 Érd, Ercsi út 8.). Kérjük a borítékon fel-

tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/2011, valamint a munkakör megnevezését: vendéglátás szakmacsoport 
oktató. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 24. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
•  Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal.

A Kós Károly Szakképző Iskola 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet

gépész műszaki tanár 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Ercsi út 8. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Szakiskolai évfolyamokon szakmai alapozás, szak-
képző évfolyamokon közlekedés szakmacsoport (karosszéria-lakatos) moduljainak elméleti oktatása. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Főiskola, gépész műszaki tanár.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Végzettséget igazoló okiratok, önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, magyar állampolgárság.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. szeptember 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 22. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Kós Károly Szakképző Iskola címére történő megküldésével (2030 Érd, Ercsi út 8. ). Kérjük a borítékon feltün-

tetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/2011, valamint a munkakör megnevezését: gépész műszaki tanár. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 24. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
•  Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal.


