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Kék hírek

Tisztelt érdi Polgárok!
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a
Közép-magyarországi Operatív Program KMOP-4.3.2. jelû pályázatán, amely alapján megújul és bõvül az Érd Szakorvosi Rendelõ
Intézet.
Az építés beruházás 2009. október 26-ával megkezdõdött.
A beruházás befejezésének határideje 2010. december 20.
A beruházás ideje alatt a Szakorvosi Rendelõ Intézet zavartalanul
folytatja a betegellátást. Természetesen az építés kivitelezés óhatatlanul is kellemetlenségeket okoz, hisz a Rendelõ Intézetet ezentúl
csak az Alsó útcáról lehet megközelíteni. Kérjük megértésüket és
türelmüket a beruházás alatt.
T. Mészáros András polgármester

Részönkormányzati ülések
MEGHÍVÓ
A Postástelep-Alsó Parkváros
Településrészi Önkormányzat
2009. november 16-án, hétfõn
18 órakor kezdõdõ ülésére
Az ülés helye: Kõrösi Csoma
Sándor Általános Iskola
(2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u.
19–21.) 6. sz. terem
MEGHÍVÓ
Az Érdligeti Településrészi
Önkormányzat
2009. november 16-án, hétfõn
18 órakor kezdõdõ ülésére
Az ülés helye:
Hunyadi Mátyás Általános
Iskola
(2030 Érd, Túr utca 5–7.)
MEGHÍVÓ
A Fenyves Parkváros
Településrészi Önkormányzat

2009. november 17-én, kedden
17 órakor kezdõdõ ülésére
Az ülés helye:
Teleki Sámuel Általános Iskola
(2030 Érd, Törökbálinti u. 1.)
MEGHÍVÓ
Az Érdligeti Kutyavári
Településrészi Önkormányzat
2009. november 18-án, szerdán
17 órakor kezdõdõ ülésére
Az ülés helye:
Casino Üzletház (2030 Érd,
Balatoni út 66.)
MEGHÍVÓ
A Tisztviselõ- és Újtelepi
Településrészi Önkormányzat
2009. november 18-án, szerdán
18 órakor kezdõdõ ülésére
Az ülés helye:
Batthyány Lajos Általános
Iskola (2030 Érd, Fácán köz)

Tolvajokat és
kábítószer-termesztõt fogtak el
Az utóbbi két hét kiemelt
bûncselekményeit áttekintve
három eset sikeres lezárásáról
számolt be Szuszánné Erdélyi
Tímea helyettes sajtóreferens
a november 4-én megtartott
rendõrségi sajtótájékoztatón.
Az elkövetõk felderítésében
nem kis szerepe volt a környéken élõ lakók éberségének,
ezért a rendõrök a továbbiakban is kérik az állampolgárok
segítségét ahhoz, hogy ameny
nyiben gyanúsat észlelnek,
haladéktalanul tegyenek bejelentést a kapitányságra.
Állampolgári
bejelentés
alapján fogták el azt az érdi
elkövetõt, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy
Érden és környékén, több
társával együtt, a háztulajdonosokat megtévesztve jutott
be az otthonokba, és onnan
iratokat, készpénzt, vashulladékokat és vasanyagot vittek el. Szuszánné Erdélyi
Tímea felhívta a figyelmet
arra, hogy a lakosok legyenek
nagyon elõvigyázatosak és
körültekintõek, ha bármilyen
indokkal idegenek csöngetnek
be hozzájuk. Nagyban segíthetik a rendõrök munkáját, ha
pontos személyleírást tudnak
adni a gyanús személyekrõl,
vagy esetleg feljegyzik az
ismeretlen, vélhetõen rosz
szban sántikálók autójának
rendszámát és a jármû típusát,
színét.
Ugyancsak
állampolgári bejelentés segítette annak
az érdi lakosnak az elfogását, aki több bûncselekmény
elkövetésével is gyanúsítható,
és akkor bukott le, amikor
a Nyírfa utcából értesítették
a rendõrséget, hogy valaki
éppen egy személyautó feltörésével próbálkozik. Feltûnt
nekik, hogy valaki elemlámpával bevilágított egy gépkocsiba, ám amikor megkérdezték,
hogy keres‑e valakit, a férfi
válasz helyett kést rántott elõ
a kabátja zsebébõl, és megfenyegette a kérdezõt. Közben
meghallotta, hogy hívták a

rendõrséget, ezért elmenekült a
helyszínrõl. A bejelentõk pontos személyleírást tudtak róla
adni a kiérkezõ járõröknek,
így a Bem téri térfigyelõ kamerának köszönhetõen hamar a
nyomára bukkantak. A férfit
a rendõrjárõrnek fegyverrel
kellett megadásra kényszeríteni, mert továbbra is késsel
fenyegetõzött. A kihallgatás
során kiderült, hogy az elfogott férfinak feltehetõen
jó néhány bûncselekmény
szárad a lelkén. Járókelõket
támadott meg és fosztott ki,
úgy, hogy fellökte vagy megszúrta õket. A Budaörsi Városi
Bíróság elõzetes letartóztatásba helyezte.
A közelmúltban egy érdi
drogtermesztõ is lebukott,
aki társával együtt Diósdon
jelentõs mennyiségû kábítószert állított elõ. A rendõrségi
helyszínelés során lefoglaltak
összesen 134 tõ, egyenként
virágcserépbe ültetett fiatal,
gyökeres, magról termesztett
cannabis indiai hasis kendert,
továbbá egy zsák kendert,
amelyrõl a hajtásrészt már
leszüretelték. A házkutatás
során több olyan tárgy is
elõkerült, amit a drog termesztéséhez és készítéséhez használnak. A lefoglalt
kábítószer növény jelentõs
mennyiségére tekintettel az
Érdi Rendõrkapitányság a
bíróságon kezdeményezte az
elkövetõ elõzetes letartóztatását, a bûncselekmény további vizsgálatát a Pest Megyei
Rendõr-fõkapitányság végzi.
Az elmúlt hónap közlekedésbiztonsági eseményeit a
tájékoztatón Kürti István százados tekintette át. Jó hírnek
számít, hogy Érden és környékén a tavalyi adatokhoz képest
az idén jelentõsen, csaknem
a felére csökkent a balesetek
száma. (Tavaly ugyanebben az
idõszakban 555-nél tartottak,
míg idén eddig 290 körüli ez a
szám.) Még mindig van azonban javítanivaló ezeken az
adatokon, ezért a közlekedési

A szerzô felvétele

Közérdekû tájékoztatás

Szigetváriné Kolter Szilvia, Kürti István és Szuszánné Erdélyi Tímea a
sajtótájékoztatón
rendõrök továbbra is több helyszínen, heti három-négy alkalommal szigorú ellenõrzéseket
tartanak nemcsak a városban,
hanem a lakott területeken
kívül is. Elsõsorban a gyorshajtókat igyekeznek kiszûrni.
A gépkocsivezetõk fegyelmezetlenségére utal, hogy hetente kétszáz-kétszázötven olyan
esetet regisztrálnak, amelyben
felmerül az objektív felelõsség,
vagyis kiemelt szabálysértést
követnek el. Mint kiderült, az
utóbbi hetekben nem is foglalkoztak azokkal, akik csak
kismértékben hajtottak gyorsabban a megengedettnél,
hanem elsõsorban azokat a
jármûvezetõket mérték be a
traffipaxszal, akik jelentõsen
túllépték a sebességhatárt. Az
idõjárás rosszabbra fordulása,
a gyakoribb csapadék, a hajnali ködök és fagyok, valamint
a korai sötétedés mind olyan
tényezõk, amelyek jelentõsen
befolyásolják a közúti közlekedés biztonságát. Emiatt fordulhatott elõ, hogy október folyamán már három olyan baleset
is történt, amikor a jármû a
csúszós út miatt váratlanul
kisodródott, és vagy oszlopnak
ütközött, vagy pedig az út menti
árokban kötött ki.
Egyébként Érden és környékén októberben 28 közúti baleset történt. Szerencsére egy
sem volt súlyos kimenetelû,
hiszen nyolc esetben köny
nyebb sérülésekkel megúszták
a karambolt, míg húsz esetben kizárólag anyagi kár keletkezett. Két balesetben már a
helyszínen felmerült, hogy a
karambol okozója és a másik fél
is ittasan vezette a jármûvét…
A Stop-Shophoz közeli zebránál, a Budai úton pedig a kora
reggeli órákban egy gyalogost
ütöttek el. Az idõs hölgy szeren-

csére nem sérült meg súlyosan,
de ez az eset is arra figyelmeztet, hogy hajnalban és kora este
fokozottabban kell vigyázni a
gyalogosokra és a kerékpárosokra is, mert ilyenkor rosszabbak a látási viszonyok.
Úgy tûnik, a november nem
indult olyan szerencsésen, mint
az október. Vasárnap, 8-án hajnalban ugyanis feltehetõleg a
nagy sebesség miatt szenvedett balesetet egy személygépkocsi a 6-os fõúton Érdnél, a
22. kilométerszelvénynél lévõ
körforgalomban. Mint a Pest
Megyei Rendõr-fõkapitányság
sajtóügyeletese közölte az MTIvel: a gépkocsi Ercsi irányából
tartott Budapest felé, amikor a
körforgalomban megpördült,
a vezetõ kirepült a jármûbõl,
és életét vesztette. Szerencsére
más sérülés nem történt, mert
a személygépkocsinak nem volt
utasa, s nem ütközött másik
jármûvel sem.

Bálint Edit

Újabb zeneiskolai
sikerek
Október 15–16-án, a Biatorbágyon
megrendezett
II. Papp Lajos Zongoraversenyen
ismét kiemelkedően szerepeltek az érdi
Lukin László Zeneiskola tanítványai.
A versenyen részt vettek: Báll
Daniella (tanár: Roszkos Péterné), Király
Ádám Miklós, Nagy Jázmin, Pósa Fanni
(tanár: Bán Ildikó), Szontágh Zselyke
(tanár: Brezovácz Mirjam)
A következő eredmények születtek:
Király Ádám Miklós 1. hely (maximális
pontszámmal!) – I. korcsoport
Pósa Fanni 2. hely – III. korcsoport
Nagy Jázmin 3. hely – III. korcsoport
Tanáruk, Bán Ildikó tanári különdíjban
részesült.

