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A térfigyelő  rendszer  nagy-
ban  segítette  egy  súlyos 
bûncselekmény  felderítését, 
amelyben  gyorsított  eljárással 
már  az  első  fokú  ítélet  is meg-
született  –  jelentette  be  Fekete 
Ferenc  bûnügyi  alosztályveze-
tő  az  Érdi  Rendőrkapitányság 
október  27-én  megtartott  saj-
tótájékoztatóján,  amelyen  két 
kábítószer-felhasználó  férfi 
minapi  tettenéréséről  is  beszá-
moltak.
Fekete  Ferenc  hangsúlyozta: 

az  említett  bûncselekmények 
sikeres  felderítése mind a  térfi-
gyelő  kameráknak, mind pedig 
a  segítőkész  állampolgároknak 
köszönhető,  de  sok  múlott  a 
járőrök  leleményességén  és 
rátermettségén  is.  Az  érdi  vas-
útállomáson  szeptember  22-én 
elkövetett  rablásról  már  beszá-
moltunk  lapunkban.  Az  elkö-
vető  a  Stop  Shop  és  a  vasútál-
lomás  közötti  lépcsőn  fellökött 
egy  idős  hölgyet,  majd  annak 
táskáját  felkapva  elmenekült  a 
helyszínről.  Az  esetet  azonban 
felvették  a  térfigyelő  kamerák, 
és  a  történteknek  két  szemta-
núja  is  volt,  akik  értesítették  a 
rendőrséget. A kiérkező járőrök 
lezárták  a  környéket,  és  rövid 
időn  belül,  a  bûncselekmény 
helyszínétől alig 300 méternyire 
elfogták  a  rablás  gyanúsított-
ját, aki előállítása során részben 
beismerő vallomást tett. Az eset 
gyorsított  eljárással  került  az 
ügyészségre,  majd  a  bíróságra, 
ahol  a  rablást  elkövető  férfit 

–  korábbi  bûncselekményeit  is 
figyelembe véve – október 21-én 
négy és fél év szabadságvesztés-
re ítélték első fokon. A bûnügyi 
osztály  vezetője  kiemelte,  az 
elkövető  elfogásában  és  azono-
sításában  fontos  szerepe  volt 
a  térfigyelő  rendszernek,  de 
munkájukat nagyban segítették 
a  közelben  tartózkodó  szem-
tanúk,  akiknek  adatait  termé-
szetesen bizalmasan kezelték a 
rendőrségen.
Ugyancsak a térfigyelő kame-

ráknak  volt  köszönhető  az  a 
felderítés, amelyben két kábító-
szerező fiatalembert fogtak el a 
rendőrök. Október 23-án, a haj-
nali órákban a váltásparancsnok 
a  térfigyelő  rendszer monitorai 
előtt  ülve  arra  lett  figyelmes, 
hogy  az  egyik  kamera  közelé-
ben  leállított  személygépkocsi-
ban  két  férfi  ül,  akik  egy  sima 
felületről valami fehér port szív-
nak  fel  az  orrukba.  A járőrök 
azonnal  a  helyszínre  indultak, 
és sikerült a két fiatalembert tet-
ten  érniük,  akiket  előállítottak, 
és  drogtesztnek  vetették  őket 
alá.  A teszt  igazolta  a  gyanú-
jukat,  az  elkövetők  speedport 
szívtak fel az orrukon keresztül, 
így kábítószerrel való visszaélés 
bûntette miatt indítottak ellenül 
eljárást.  Ez  az  eset  is  bizonyít-
ja  –  tette  hozzá  Fekete  Ferenc 
–,  hogy  a  törvénysértők  sem 
gondolhatják: a bûncselekmény 
elkövetése  közben  senki  nem 
látja  őket,  mert  a  rendőrségen 
az ügyeletes tisztek bizony éles 

szemekkel  figyelik  a  térfigyelő 
rendszer  monitorait,  amelyek-
ről nemcsak  felismerhető a  tet-
tes, de a felvétel bizonyítékul is 
szolgál az eljárásban. 

Kürti István rendőr százados, 
a  közlekedésrendészeti  osztály 
vezetője a közlekedésbiztonsági 
eseményekről számolt be a saj-
tótájékoztatón. Elmondta, hogy 
az  Érdi  Rendőrkapitányság 
illetékességi  területén  október-
ben  összesen  15  baleset  tör-
tént,  amelyek közül egy súlyos 
sérülésekkel  végződött,  hat 
esetben  könnyebb  karcolások-
kal  megúszták  a  résztvevők, 
míg  hét  ütközés  csak  anyagi 
kárral  járt.  Szomorú  viszont, 
hogy  a  figyelmeztetések  és  a 
rendszeres  ellenőrzések  ellené-
re  két  baleset  bekövetkeztében 
az  ittasság  játszott  szerepet. 
A rendőrség  a  múlt  hónapban 
három  esetben  tartott  fokozott 
közúti ellenőrzést, ami kiterjedt 
az  ittas  vezetők  kiszûrésére,  a 
sebességmérésre,  valamint  a 
passzív  biztonsági  eszközök 
–  például  a  biztonsági  öv  vagy 
gyermekülés  –  használatára, 
illetve  a  mobiltelefon  haszná-
latára  vonatkozó  szabályok 
betartására.  Októberben  négy 
jármûvezetőt  állítottak  elő  ittas 
vezetés  miatt,  akik  ellen  bün-
tető-,  illetve szabálysértési eljá-
rást  kezdeményeztek.  Az  Érdi 
Rendőrkapitányság  a  Tispol 
nemzetközi  együttmûködés 
keretén belül  a múlt hónapban 
is  ellenőrizte  a  tehergépkocsi-
kat.  Kiemelt  figyelmet  fordítot-
tak  a  vezetési  és  pihenőidőre, 
a  mûszaki  állapotra,  illetve  a 
rakományok ellenőrzésére. 
Kürti  István  arról  is  tájékoz-

tatta az újságírókat, hogy az ille-
tékességi területükön november 
folyamán is folytatják a fokozott 
ellenőrzéseket,  amikor  elsősor-
ban az ittas vezetéssel szembe-
ni hatékonyabb fellépést tûzték 
ki  célul,  mert  még mindig  sok 
az  olyan  baleset,  amelyekben 
az egyik fél ittas állapotban ül a 
volán mögé. A cél tehát az alko-
hol  hatása  alatt  okozott  köz-
lekedési  balesetek  számának 
jelentős  visszaszorítása,  csök-
kentése.    B. E. 

Kék hírek
Négy és fél évet kapott a rabló   

Kürti István, a közlekedési és Fekete Ferenc, a bûnügyi osztály vezetõje
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Előrebocsátjuk, hogy büszkék vagyunk a váro-
sunkra  –  ahogyan  bizonyosan  ön  is  –  értékel-
jük,  megbecsüljük  múltját  és  jelenét,  továb-
bá  –  remélhetően  –  alakíthatjuk  is  a  jövőjét! 
Ugyanakkor meglepődve tapasztaljuk, hogy ma 
még  mennyire  gyenge  a  hangja  a  helyi  lokál-
patriótáknak, milyen kevéssé hallani azoknak a 
hangját, akik pozitívan értékelik és megbecsülik 
ezt  a  várost, minden  színével  és  persze  fonák-
jával együtt!
Csak  így  fordulhatott  elő,  hogy  a  közelmúlt-

ban  az  Index.hu  internetes  portál  szavazásán 
városunk,  Érd méltatlanul  szerepelt!  (Az  élhe-
tetlen  város  kategóriában  az  erre  vállalkozó 
olvasók  és  a  szerkesztőség  értékelte  a  hazai 
városokat  olyan  szempontrendszer  szerint, 
amely  a  munkanélküliség  mértékét,  a  felépült 
lakások  számát  és  a  csatornázottság mértékét, 
valamint  a  fiatalok  számarányát  is  figyelembe 
vette.)
Ezen mutatók  alapján  Érd  közel  volt  ahhoz, 

hogy  a  kevéssé  élhető  városok  között  jegyez-
zék.
Kérdezzük,  mitől  rosszabb,  mitől  élhetetle-

nebb hely ez a város, mint például Tatabánya, 
Komló vagy Dunaújváros? Egyáltalán, miért ne 
lenne  élhető  hely  a mi  városunk? Hiszen  van-
nak látványos településrészeink, mûemlékeink, 
van  Földrajzi  Múzeumunk,  Minaretünk,  vala-
mint Duna-partunk és immár Főterünk is! Nem 
beszélve a város tenni akaró polgárságáról…
Miért ne lenne élhető ez a város? Talán azért 

tûnhet  úgy,  mert  a  várost  kedvelők  hangja 
nem  igazán  erős?  Ezt  a  feltevést  megerősíte-
ni  látszik  egy  másik  verseny  is  napjainkból… 
A Facebookon  indított  Városok  versenyében  a 
városi  „fanok”,  rajongók  adhatják  le  voksu-
kat, „lájkolhatják” városukat. A jelenleg is folyó 
versenyben  utcahosszal  a  főváros  vezet,  306 
ezer  „szavazattal”.  A tízezer  feletti  lájkkal  bíró 
városok  között  találjuk  például  Szentendrét, 

Sopront és Balatonfüredet. A középmezőnyben 
foglal helyet például Pápa, Tokaj és Dunakeszi, 
3-4 ezer „szavazattal”.
Városunk  jelenleg  –  méltánytalanul  –  a  40. 

hely  környékén  szerénykedik.  Miután  Érd  a 
lélekszáma alapján az országban a 14.-15. helyen 
áll, a fenti helyezése legalábbis elgondolkoztató. 
Gyanítható, hogy  itt  is hasonló okok  játszanak 
szerepet,  mint  az  élhetetlenségi  versenyben, 
vagyis a helyi lokálpatrióták, a városunk „fanjai” 
mindeddig nem szólaltak meg és nem nyilvání-
tottak véleményt a városukról.  Itt  az  idő, hogy 
ezen változtassunk!
Igen  fontos  lenne,  hogy  mi  mindannyian 

elmondjuk,  Érd  nem  élhetetlen,  hanem  élet-
tel  teli  és  fejlődő,  gyarapodó  város,  amelyik 
legalább  ugyanannyi  rajongóval  bír,  mint  a 
vetélytársai!
Rádiónk ezúton kéri a városlakókat, lokálpat-

riótákat, hogy nyilvánítsák ki a város iránti elkö-
telezettségüket.  Minél  többen  éljenek  a  www.
radioerd.hu  honlapon,  illetve  a  Facebookon 
található lehetőséggel, és jelöljék meg kedvenc-
ként városunkat! Érjük el, hogy Érd az őt megil-
lető helyre kerüljön a városok versengésében!
A várakozásunk  az,  hogy  városunk  kerüljön 

be  az  ország  legkedveltebb  15-20  lakóhelye 
közé  a  rajongók  és  a  lájkolók  segítségével. 
Különösen fontos most a helyezésünk  javítása, 
mert  november-december  táján  nyilvánosságra 
hozzák a húszezer fő feletti magyar városok ún. 
„élhetőségi sorrendjét”, és bizony nem mindegy, 
milyen bizonyítványt állítunk ki majd magunk-
ról.  (Ugyanezen  a  lapon  lehetőségük  van  a 
Rádió FM 87.8 Mhz Érd, városunk első közössé-
gi médiaszolgáltatójának lájkolására is.)
Keressék  a  Rádió  FM  87.8  honlapját  (www.

radioerd.hu), és lájkoljuk Érdet!
A Civil Szféra Alapítvány és a Rádió FM 87.8 

nevében: 
  Fridély László érdi polgár

Fórum
Felhívás: „lájkoljuk” Érdet

helyi társadalom

Az

ALL THE AGES
Kamarakórus

szeretettel és tisztelettel meghívja

Önt és kedves családját

2011. november 12-én tartandó

zenés áhítatra.
A koncert helye: az érd-újvárosi római katolikus templom
(2030 Érd, Alsó utca)
Időpontja: 2011. november 12., a 18 órai szentmisét követően 
(kb. 18.45-től)

A műsorban elhangzó művek:
Spirituálék: De Battle ob Jericho, Same train, All My Trials, Soon Ah Will Be Done, Ride the Chariot, 
My Lord, Elijah Rock, Gonna Study, Deep River, Set Down Servant, Wade in the Water,
Gershwin–Heifetz: Prelűdök, valamint Ray: Gospel Mass

Közreműködik:
Papp Katalin Anikó (hegedű) és Tóth János (ütőhangszerek)
Vezényel és zongorán közreműködik:
Pfeiffer Gyula, a Magyar Állami Operaház karnagya

Mindenkit szeretettel várunk! A belépés díjtalan.

Takarók kutyusoknak
A tél közeledtével az állatok is több gon-
doskodást igényelnek. A SIRIUS Állat- és 
Természetvédelmi Alapítvány takarókat, 
pokrócokat vár az adakozó kedvű embe-
rektől. Ha van már nem használt, régi, 
meleg takarójuk, hívják a 06-30-276-
6071-es telefonszámot, vagy írjanak 
e-mailt a siriusalapitvany@gmail.com 
címre, szükség esetén házhoz is mennek 
a takarókért.


