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MEGHÍVÓ
A Városszépítő és Honismereti Egyesület,  
az Érd-Óváros Szent Mihály Alapítvány  
és a Német Nemzetiségi Önkormányzat  
tisztelettel meghívja  
Önt és a kedves ismerőseit

2009. május 31-én 15.30 órára

a Hősök Napján
az I. világháborús emlékműnél rendezett megemlékezésre.

Program:
Köszöntőt mond: T. Mészáros András polgármester
Ünnepi beszédet tart: Stencinger Norbert, a Vörösmarty M. Gimn. tanára
A második világháború érdi hősi halottaira emlékezik:  Pokorny Ferenc 
helytörténeti kutató
Közreműködik: a Szigetújfalui Fúvószenekar és a Rozmaring Kórus
Kérjük, hozzon Ön is egy szál virágot!
Helyszín: Érd-Ófalu (Fő u. 12.), az óvoda kertje
Megközelíthető az érdi autóbusz-pályaudvarról 15.05 órakor induló busszal.
A rendezvény támogatója:  Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Május harmadik hétvégé-
jén ismeretlenek szétver-
ték az Aradi utcai bölcsõde 
egyik kertrészének játéka-
it. Faházakat zúztak össze, 
felborították a rönkfából 
készült vonatot. Az anyagi 
kár százötvenezer forint 
– ennél azonban jóval 
többet jelent az, hogy a 
gyerekeknek nincs hol 
játszani. 

Az ismeretlen elkövetők célja 
láthatóan a vandál pusztítás, a 
játékok tönkretétele volt, nem 
loptak el semmit. Nem először 
történt ilyesmi: pár hónapja 
már megrongálták a szülők által 
épített kisházakat. Akkor úgy-
ahogy helyre lehetett állítani 
őket, most nem próbálkoztak 
ezzel. Javításuk, pótlásuk sokba 
kerülne, és kérdés: érdemes-e, 
hiszen ilyen eset sajnos bármi-
kor előfordulhat. Ennek meg-
akadályozására a szülők levél-
ben fordultak az intézmény 
fenntartójához, kérve az önkor-
mányzat segítségét a bölcsőde 
játékainak megőrzésében.

T. Mészáros András polgár-
mester felháborítónak nevezte 
az esetet. 

– A bölcsőde nem az önkor-
mányzaté, hanem a városunk-
ban élő embereké. Aki szétver-
te a gyerekek játékait, az itt élő 
hatvanötezer ember tulajdoná-
ban okozott kárt, csakúgy, mint 
amikor ellopják a közterekre 
ültetett virágokat, iskolák tete-
jére felmászva megrongálják 
a villámhárítót, tönkreteszik a 

sportlétesítmények szellőző-
rendszerét. Legutóbb a Fürdő 
utcai játszóteret gyújtotta fel 
valaki, szerencsére a fajátékok 
nem égtek le, de a nyomok 
láthatóak. Nagyon nehezen 
tudunk e bűncselekmények 
ellen tenni, hiszen nem lehet 
minden virágláda, minden 
intézmény mellé rendőrt állí-
tani, pedig sokszor ez volna a 
célszerű. Sajnos nincs annyi 
pénze a városnak, hogy min-
den kérdéses területet őriz-
tessen, másrész ez gyakran 
többe kerül, mint amennyi az 
okozott kár értéke – mondta 

a polgármester, hozzátéve: a 
feljelentést minden esetben 
megteszik, a rendőrök eljárnak 
az ügyben, de a város lakói is 
sokat segíthetnek: odafigyelés-
sel, a rendőrség riasztásával. 
Kérdésünkre, hogy a bölcsőde 
esetében kamerák kihelyezé-
se nem javítana-e a helyzeten, 
a polgármester úgy válaszolt: 
szakemberek segítségével meg-
vizsgálják annak lehetőségét, 
megoldható-e működőképes és 
költséghatékony módon a böl-
csőde bekamerázása. 

Az ügyben nemrég kezdődött 
a rendőrségi vizsgálat – ennek 

határideje hatvan nap, amit az 
ügyészség meghosszabbíthat 
–, ismeretlen tettes ellen nyo-
moznak. Mint Kürti István, az 
Érdi Rendőrkapitányság száza-
dosa elmondta, a széleskörű 
adatgyűjtés eddig nem vezetett 
eredményre – vagyis az esetnek 
eddig nem akadt szemtanúja. 

– Érdi gyermekintézmények-
ben ehhez hasonló motiválat-
lan rongálásra eddig nem volt 
példa, legalábbis olyan esetben 
nem, ahol feljelentés is szüle-
tett – mondta kérdésünkre a 
százados. 

 Ádám Katalin

Keresik a céltalan rongálás szemtanúit

Szétverték a bölcsõde fajátékait

A kárvalott gyerekek (képünkön piros karikában) szomorúan nézik a vandál pusztítás nyomait
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