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Az ünnepélyes állománygyû
lésen Öveges Kristóf alezredes, 
az érdi kapitányság vezető
je köszöntötte a résztvevőket, 
majd a húsz fő pályakezdő 
próbaidős őrmestert kinevez
ték járőri beosztásba, akik a 
rendezvény fénypontjaként 
letették az esküt. Ezt követően 
a kapitány röviden felvázolta, 
milyen körülmények és felada
tok várnak a frissen felavatott 
ifjú egyenruhásokra. 

Pest megyében jelenleg 13 
rendőrkapitányság mûködik 31 
rendőrőrssel. A tavalyi statisz
tikai adatok alapján országo
san több mint 13 százalékkal 
nőtt a bûncselekmények száma. 
Ismeretes, hogy Pest megye 
területe kiemelkedő helyet 
foglal el a bûncselekmények 
számát illetően, de az ország
ban elkövetett bûneseteknek 
egynegyede, azaz 25 százalé
ka Budapesten történik, míg a 

bûncselekményeknek csaknem 
a 10 százalékát Pest megyében 
követik el. 

A budapesti és a Pest megyei 
kapitányságok leterheltsége 
a legnagyobb, hiszen ezen a 
területen vár a legnehezebb fel
adat a rendőrökre, következés
képpen itt van szükség a leg
több és legfelkészültebb rend
őrre. A számok tükrében ez 
csaknem 40 ezer ismertté vált 
bûncselekményt jelent évente. 
Mivel jóval több bûncselekmény 
történik a Budapesttel határos 
településeken, itt szükséges 
nagyobb rendőri állományt 
összevonni. 

A megyében nem könnyebb 
a közlekedésrendészet felada
ta sem, hiszen a gyorsforgal
mi utakon és autópályákon 
naponta mintegy 44 ezer jármû 
halad át, ami nemcsak orszá
gos rekordnak számít, de ren
geteg feladatot is ró a közle

kedésrendészet munkatársaira. 
A pályakezdő húsz fiatal rendőr 
a korábban érkezett tíz frissen 
kiképzett kollégával már jelen
tős segítséget jelent az Érdi 
Rendőrkapitányságnak, amely 
hat település – Érd, Diósd, 
Százhalombatta, Tárnok, Sóskút 
és Pusztazámor – közbiztonsá
gáért felelős.

Öveges Kristóf hangsúlyoz
ta, a pályakezdő rendőröktől a 
szakismeretük hatékony gya
korlati alkalmazását várják el, 
de nem rejtette véka alá azt 
sem, hogy ezen a területen 
nehéz, embert próbáló feladat 
előtt állnak – igaz, cserébe ter
vezhető jövő, erkölcsi és anyagi 
megbecsülés vár rájuk, és nem 
utolsósorban a tapasztalt kol
légák segítségére és támaszára 
is számíthatnak. Hozzátette: 
legyenek büszkék arra, hogy az 
ország egyik legnagyobb kapi
tányságán teljesítenek szolgá

latot. Érden a korábbi 180 fős 
állomány most eléri a kétszáz 
főt, ami a kapitányság „felség
területén” élő mintegy száz
ezer lakost illetően még mindig 
viszonylag kevésnek minősül, 
de mindenképpen javít a koráb
bi helyzeten. A kapitány arra 
is utalt, hogy Érden és környé
kén főként a családi és hétvégi 
házakba történő betörésekkel, a 
gépkocsifeltörésekkel szemben 
kell felvenni a harcot, mert saj
nos ezekből van a legtöbb a terü
leten. Bár érdemes megemlíteni 
– tette hozzá –, hogy az utóbbi 
időben már szép eredményeket 
értek el a lakásbetörések felderí
tésében, hiszen a közelmúltban 
23 elkövetőt sikerült előzetes 
letartóztatásba helyezni. 

A pályakezdő rendőrök 
zöme a szélrózsa minden irá
nyából, például Tolnáról, 
Szekszárdról, Mátészalkáról, 
Sátoraljaújhelyről és sok más 
településről érkezett Érdre, 
így óhatatlanul az első napok, 
hetek és hónapok alatt jelen
tős megpróbáltatás elé kerül
nek, hiszen korántsem könnyû 
feladatok várnak rájuk. Öveges 
Kristóf ennek ellenére bízik 
abban, hogy a próbaidős jár
őrök a hátrányok ellenére is 
megkedvelik ezt a környéket, 
gyökeret vernek, letelepednek 
és családot alapítanak a kapi
tányság területén. 

Az állományba lépő fiatal 
rendőröket Érd város nevében 
Tóth Tamás alpolgármester 
köszöntötte. Nagyon vártuk 
önöket – mondta –, de az izga
lom varázsa hamar elmúlik, és a 
szürke hétköznapokban bizony 
kemény munka vár valamennyi
ükre, mégis, mindig gondol
janak arra, hogy a lakosság 
szeretete önökkel van, ennek 
tudatában vigyázzanak rájuk és 
értékeikre! 

Spéth Géza, Diósd polgármes
tere arra hívta fel a pályakezdő 
rendőrök figyelmét, hogy rögös 
úton indultak el, s bizonyára 
rengeteg buktató is vár rájuk, 
de mindig hagyatkozzanak bát
ran tapasztalt kollégáikra, akik 
átsegítik őket a nehézségeken. 
Hasonlóképpen vélekedett 
Szolnoki Gábor, Tárnok polgár
mestere is, aki úgy vélte, rend
kívül fontos, hogy a rendőrség 
jó kapcsolatot ápoljon az állam
polgárokkal, ezért arra kérte a 
szolgálatba lépő fiatal járőröket, 
hogy tekintsék sajátjuknak azt a 
települést, amelyen szolgálatot 
teljesítenek, így a kemény mun
kájuknak biztosan meglesznek 
az eredményei.

Az ünnepélyes állománygyû
lésen két érdekes és tanulsá
gos kisfilmet is bemutattak a 
jelenlévőknek. Az egyik film 
– esetenként vicces és poénos 
jelenetekkel is tarkítva – a rend
őri munka nehézségeit mutatta 
be, s egyszersmind a szépségeit 
is. A másik film ennél megrá
zóbb volt, hiszen a balesetmeg
előzésről szólt, ami mindenkit 
egyaránt érint, hiszen másod
percek töredékén múlnak 
életek, és sajnos még mindig 
rengetegen halnak meg a köz
utakon a közlekedési szabályok 
figyelmen kívül hagyása miatt. 
A rendőrkapitány leszögez
te: nem a bevételek növelése, 
hanem sokkal inkább a balese
tek visszaszorítása érdekében 
van szükség a bírságok szigorí
tására és a fokozott közúti ellen
őrzésekre.  Bálint Edit

Az õrmesterek ünnepélyesen esküt tettek a Polgárok Háza dísztermében

Húsz ifjú rendõrrel  
bõvült az érdi állomány
Idén nyáron kétszáz fõre bõvült az Érdi Rendõrkapitányság állománya, így a 
korábban érkezett tíz frissen kiképzett ifjú rendõrrel a rábízott hat településen már 
jóval hatékonyabban el tudja látni bûnüldözési és közlekedésrendészeti felada-
tát. A húsz próbaidõs rendõr õrmester az augusztus 1-jén megtartott ünnepélyes 
állománygyûlésen tette le az esküt az érdi és a környékbeli polgármesterek, a 
hozzátartozók, a rendõrkapitány és az osztályvezetõk, valamint a tapasztalt rendõr 
kollégáik jelenlétében.

A tapasztalt kollégák szívesen segítik és támogatják a pályakezdõ rendõrök munkáját
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Tóth Tamás: A lakosok számítanak az önök védelmére, önök pedig számíthatnak a lakosok szeretetére

Öveges Kristóf rendõrkapitány köszöntötte az állománygyûlés résztvevõit. 
Baloldalt Fekete Ferenc, a bûnügyi alosztály vezetõje, jobboldalt Tímár 
László, a közrendvédelmi alosztály vezetõje

helyi társadalom


