
Közmunkás ırzi a bicikliket Szentesen 

Szentes - Közel hússzor annyi kerékpárt loptak el tavaly Csongrád megye 
városaiban, mint gépkocsit. A felderítés nehézkes ezekben az ügyekben, ezért 
Szentesen a megelızésre helyezték a hangsúlyt: a buszállomásnál közmunkás 
vigyáz a biciklikre. 

713 kerékpárt loptak el tavaly Csongrád megye 
városaiban, vagyis átlagosan mindennap kettıt. Ha 
lakosságarányosan nézzük az adatokat, Szentesen, 
Makón és Hódmezıvásárhelyen fenyeget leginkább 
annak a veszélye, hogy lába kel a biciklinek. A Kurca-
parti városban 114, a Maros partján 113, Vásárhelyen 
150 biciklit loptak el 2009-ben, Szegeden 281, 
Csongrádon 49, Kisteleken 1 ilyen ügy szerepel a 
rendırség nyilvántartásában. 
 
Általános tapasztalat, hogy legtöbbször 
pályaudvarok, buszállomások környékérıl és 
tárolókból viszik el a járgányokat. Nagyon nehéz felderíteni az ilyen eseteket, 
általában minden negyedik nyomozás zárul sikerrel. A drágább bringák legtöbbször 
alkatrészként végzik, a középkategóriásoknál a vázszámot szokták átütni. 
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Amióta napközben közmunkás vigyáz a biciklikre a szentesi buszállomáson, 
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A statisztika szerint hiába javul évrıl évre Szentes közbiztonsága, a biciklitolvajokkal 
nem tudtak mit kezdeni, a lopások száma évek óta nem változott. Bár 20 ezer forint 
érték alatt csupán szabálysértésnek minısülnek ezek az esetek, bőncselekményekrıl 
is beszélhetünk, hiszen 2007 és 2009 között a tolvajok mintegy 100 darab Cruiser 
típusú, 35–150 ezer forintot érı kerékpárt loptak el csak Szentesen. A mountain bike-
okat is kedvelik a bőnözık: hétvégén egy negyedmillió forint értékő kerékpárt vitt el 
ismeretlen tettes egy vásárhelyi társasház zárt tárolóhelyiségébıl. 
 

 
İsszel stratégiát váltott a szentesi rendırség: a megelızésre helyezték át a 
hangsúlyt. Felmerült, hogy be kellene kamerázni a legforgalmasabb közterületeket, 
de ennél olcsóbb és hatékonyabb megoldást talált az önkormányzat és a 
nyomozóhatóság. – A városellátó intézmény foglalkoztat egy közmunkást, aki a 
buszállomás környékén ügyel napközben a biciklikre – mondta lapunknak Balogh Szabó 
Imre. A rendırkapitány szerint az ötlet bevált, amióta ırzik a tárolót, onnan egy 
biciklit sem loptak el, év eleje óta a városban összesen 10 kerékpár tőnt el. Éppen 
ezért lehetséges, hogy a városközpontban máshol is bevezetik a személyes 
felügyeletet. Mint megtudtuk, a lopott járgányok kiszőrése érdekében a napokban 
fokozottan ellenırzi majd a kerékpárosokat a szentesi rendırség.  
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