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Brutálisan összevertek múlt 
kedden egy szemétszállítót, 
amiért nem akarta kiüríteni 
egy nem fizető lakos kukáját. 
Az esetről sajtótájékoztatón 
számolt be a hulladékszállító 
cég ügyvezetője, illetve az érdi 
rendőrkapitány.

Múlt kedden súlyosan bán-
talmaztak egy szemétszállítót 
Érden, amiért nem volt hajlan-
dó kiüríteni két olyan kukát, 
amin nem volt érvényes mat-
rica, vagyis a tulajdonos nem 
fizette ki a szemétszállítás díját. 
A lakó egy üveg bort kínált fel 
az Érd-Kom Kft. munkatársa-
inak, ha elviszik a szemetét, 
ám ezt nem ők nem fogadták 
el. Ekkor a férfi nekitámadt az 
egyik szemétszállítónak, aki 
szilánkos orrcsonttörést szen-

vedett, megrepedt az állkapcsa, 
négy foga kitört, és mentővel 
kellett kórházba szállítani.

Az esetről még aznap sajtótá-
jékoztatón számolt be Sárvári 
Endre, az Érd-Kom Kft. ügyve-
zető igazgatója, aki hangsúlyoz-
ta: ez a magatartás megenged-
hetetlen és elfogadhatatlan. 

– Kisebb atrocitásokat 
hónapról hónapra elszen-
vednek a munkatársaink. 
E közszolgáltatás során, szem-
ben a víz-, gáz-, áramszolgál-
tatással, heti rendszerességû 
kapcsolat alakul ki a lakosság-
gal, és óhatatlanul kibukkan-
nak a feszültségek. Ennek azon-
ban nem szabad teret engedni 
– szögezte le Sárvári Endre, aki 
utalt arra is: tavaly december-
ben együttmûködési megálla-
podást kötöttek a rendőrséggel, 
amely szerint ha munkatársai-
kat bárminemû atrocitás éri, a 
rendőrség kiszáll a helyszínre, 
és közremûködik abban, hogy 
zavartalan legyen a szemétszál-
lítás.

A rendőrök a keddi brutá-
lis támadás bejelentésekor is 
azonnal a helyszínre siettek, 
és – mint Kozma Károly rend-
őrkapitány a sajtótájékoztatón 
elmondta – az elkövetőt azono-
sították és elfogták. 

– Az eljárás testi sértés miatt 
folyik, egyelőre az orvosi szak-
véleményre várunk. Ennek 
függvényében vizsgáljuk majd 

az eset körülményeit – jegyez-
te meg Kozma Károly, hozzá-
téve: reméli, a rendőrség elejét 
tudja venni az ilyen eseteknek, 
amiben segítségükre lehetnek 
a várost behálózó kamerák is. 
Volt már hasonló példa: a tér-
figyelő rendszer segítségével 
szemetelő fiatalokat ért tetten a 
rendőr egy parkban – intézkedé-
se nyomán nemcsak az általuk 
eldobott hulladékot szedték fel, 
hanem az egész parkot kitaka-
rították.

T. Mészáros András polgár-
mester a közbiztonság javításá-
nak fontosságáról és az ennek 
érdekében tett intézkedésekről 
beszélt. 

– Kiépítettük a térfigyelő 
rendszert, létrehoztunk egy 
négy körzeti megbízotti iro-
dából álló hálózatot, megerő-
sítettük a polgárőrséget, tele-
pülésőröket alkalmazunk, 
kialakítottuk a közterület-fel-
ügyelők, a rendőrség és a pol-
gárőrség együttmûködésének 
feltételeit. Célunk, hogy min-
den egyes szabálysértésnek, 
bûncselekménynek meg legyen 
a következménye. Lehetetlen 
úgy élni, hogy az emberek-
nek ne legyen biztonságérze-
te – hangsúlyozta T. Mészáros 
András, aki szerint ez csak úgy 
érhető el, ha az elkövetőket 
elfogják, és retorzióval sújtják.

 Ádám Katalin

Brutális támadás az Érd-Kom  
szemétszállítója ellen

Kampány a tartozások csökkentéséért
Az A.S.A. cégcsoport szolgáltatási terü-
letén a nemfizetõk aránya 8-9 százalék, 
Érden 15-20, azaz csaknem négyezer 
ingatlantulajdonosnak van tartozása 
a céggel szemben. Mintegy 800 lakos 
három éve nem fizet a hulladékszállítá-
sért. Kikapcsolni a rendszerbõl a notórius 
nemfizetõket sem lehet, hiszen azzal a 
közösséget büntetnék, a jelen állapot 
azonban tarthatatlan. Ezért az Érd-Kom 
és az önkormányzat tájékoztató, prob-
lémamegoldó kampányt indít, azzal a 
céllal, hogy év végére a tartozások ará-
nya Érden se haladja meg az országos 
átlagot. 

Vasárnap reggeli kilenc órától 
délután négyig rendezték az I. 
Pest megyei babaexpo és baba-
ruhabörzét. A népszerû ország-
járó rendezvény székesfehérvá-
ri állomása után, miskolci előtt 
látogatott városunkba.

Az expo három részből tevő-
dött össze: országosan ismert 
kereskedő cégek kiállításából, 
magánszemélyek babaruhabör-
zéjéből, valamin játszóházból. 
A kismamaruháktól kezdve a 
babakocsikon keresztül a bébi-
ételekig itt mindent megtalál-
hattak a kismamák és a kisgyer-
mekes szülők. Babaholmik gaz-
dag választéka várta az expóra 
betérőket.

A Baba-Expo Kft. 1995-ben 
alakult. A debreceni központú 
cég alapötleteként az ismert 
budapesti Kismama-babaruha-
börze szolgált. Eleinte táborok, 
fesztiválok és sportrendezvé-
nyek szervezésével foglalkozott, 
ma a megyeszékhelyek több-
ségében jelen van. Minden hét 
vasárnapján más-más városban 
– elsősorban a megyeszékhe-
lyeken – igyekszik kielégíteni a 
kisgyermekes szülők igényeit.

Az idén ötödik születésnapját 
ünneplő rendezvényen egyre 
nagyobb teret hódít a babaru-
habörze, ahol magánszemélyek 

adhatják, cserélhetik gyermeke-
ik megunt, kinőtt ruháit, játéka-
it. Előzetes bejelentkezés után 
bárki elhozhatja és továbbíthat-
ja babaholmijait, asztalok – a 
fix rendezvényterületek mellett 
– korlátozott számban rendelke-
zésre állnak.

A Batthyány Általános és 
Sportiskola új tornacsarnokában 
megrendezett börze sûrû stand-
jain válogathattak az érdeklő-
dők. Mintegy harminc kereske-
dő, szolgáltató partner (Libero, 
Kynga stb.) és 200 magánsze-
mély kínált új, illetve használt 
babafelszereléseket. A cégek 
20%-a, valamint a kismamák 
zöme helyi illetőségû volt. 
A kereskedők teljesen megtöl-
tötték a csarnokot. A szervezők 
rutinosan pelenkázó- és szopta-
tóhelyiséget is biztosítottak.

A szülők itt mindent besze-
rezhettek, ami a babákhoz, 
illetve kisgyerekekhez köthe-
tő. A jelképes belépő bizonyos 
értékhatár feletti vásárláskor 
– amelyet a kereskedők szab-
tak meg – a standok felénél 
beváltható volt. A lehetőséggel 
a Libero pelenkáknál éltek a 
legtöbben.

A választék legnagyobb részét 
a baba-, illetve gyermekruhák 
(0-tól egészen 12 éves korig) 
tették ki. A szemfülesebbek már 
200 forintért juthattak használt, 
ám de jó minőségû darabhoz. 
A ruhák több standon praktiku-
san, méret szerint sorakoztak. 
Slágercuccok a nyári ruhák vol-
tak, de az átmeneti darabok is 
szépen fogytak. Új és használt 
ruhákra egyaránt nagy volt a 
kereslet.

Az egész napos rendezvé-
nyen a kismamák, kezdő, illet-
ve gyakorlott szülők nemcsak 

vásárolhattak, szükség szerint 
tanácsokat is kérhettek-kaphat-
tak. Számos kereskedő várta 
legújabb, legmodernebb felsze-
reléseivel, szolgáltatásaival a 
vásárlókat: nagy tetszést arattak 
például a gyógynövény alapú 
bio-babakozmetikumok.

Több termékhez kiemelten 
kedvezményes áron lehetett 
hozzájutni. A cégek kizárólag 
az expo idejére meghirdetett 
akciókkal jelentkeztek. Amíg a 
felnőttek vásároltak, tájékozód-
tak, gyerekeiket ingyenes gyer-
mekjátszó, ugrálóvár, arcfestő, 
illetve lufibohóc szórakoztatta. 
Legnagyobb sikert az ugrálóvár 
aratta, a legkisebbek egy perc-
re sem hagyták el a felfújható 
birodalmat.

– Akik kijöttek, biztosan 
megtalálták a számításukat. 
Lehetett volna több látogató 
is, de minden kezdet nehéz, 
sokan azt sem tudták még miről 
szól a babaexpo. Terveink sze-
rint ősszel lesz Érden megint 
baba-expo, októberben vagy 
novemberben – tudtuk meg 
Varga Tamástól, a Baba-Expo 
Kft. ügyvezetőjétől.

  Kovács Renáta

A Szepes Gyula Művelődési 
Központban 

 2010. május 15., június 5.  
szombati napokon 9–12 óráig. 

Használt, gyermekruhák,  
játékok cseréje és vására. 

Információ és asztalfoglalás:  
Czinderné Bea 06-20/448-5121 

A jelentkezés az asztaldíj előzetes  
befizetésével érvényes: 1000 Ft/asztal. 

Babaexpo és ruhabörze az új tornacsarnokban

Kisgyerekes szülõk szolgálatában
„Minden, ami baba” – hangzik a szlogen. Legyen szó új vagy használt baba-
ruháról, babaápolási termékrõl, készségfejlesztõ játékról, bébiételrõl, bútorról, 
könyvrõl, kismamaruháról, esetleg kismamakellékrõl – az I. Pest megyei baba-
expo és babaruhabörzén a szó szoros értelmében mindent beszerezhettek a 
leendõ és már gyakorló kisgyermekes szülõk.

Míg a szülõk vásároltak, a kislányok testfestéssel töltötték az idõt
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Csúszda a legkisebbeknek

Egy jó hangulatú est vacsorával, zenével, tánccal 
egybekötve egy jó célért. A résztvevők – élükön dr. 
Aradszki András alpolgármesterrel, a választókerüle-
ti szavazás nyertesével, az est fővédnökével – a sérült 
érdi gyerekek támogatására fizették ki a belépőt. 

Az érdi Vadász étterem megtelt, legalább száz 
jótékonykodó vendég gyûlt össze, és hallgatta meg 
Paróczai Zoltánnét, a Szociális Gondozó Központ 
habilitas központjának vezetőjét, aki a sérült gye-
rekek megsegítésére minden évben legalább két 
jótékonysági estet szervez. A köszönetből kijutott 
Aradszki Andrásnak „és minden képviselőnek, 
akik a nehéz időkben mellettünk álltak”, az Érdi 
Horgászegyesületnek, amely a fiatalok nyaralásához 
biztosítja az infrastruktúrát, a Solymosi házaspár-
nak, akik egy tucat értékes „enquist” gyógycipőt 
adtak át, a Retrock Family együttesnek, amely han-
gulatos zenét nyújtott a vacsora alatt és után, a híres 
Bolyki Brothersnek, illetve az egyik tagjának, Bolyki 
Balázsnak, aki énekhangjával bûvölte el közönségét. 
A Vadász étterem is a támogatók közé tartozott.

– A sok tárgyi támogatás mellett körülbelül száz-
ezer forint jött össze, ami igen jól jön a köz-
pontunknak, ahol harmincöt fiatalt gondozunk az 
Emberi Hang Alapítvány segítségével is – tájékozta-
tott Paróczai Zoltánné. – Minden évben igyekszünk 
a gyerekekkel nyaralni menni, aminek természete-
sen költségei vannak, annak ellenére, hogy ebben 
sok segítséget kapunk az Érdi Horgászegyesülettől, 
amely rendelkezésünkre bocsátja a faházát. Jóleső 

érzés, hogy évente kétszer sikerül összehozni ezt a 
támogatói estet.

Dr. Aradszki Andrást – aki feleségével érkezett 
az estre – kérdeztem arról, hogy máskor is szívesen 
jótékonykodik-e?

– Az elesettek, a sérültek olyan csoportjai a társa-
dalomnak, akikre oda kel figyelni – felelte. – Éppen 
emiatt a mozgáskorlátozottakat és a sérült gyereke-
ket is igyekszem támogatni a saját eszközeimmel, 
illetve kisebb-nagyobb összegekkel. Azt látom raj-
tuk, hogy borzasztóan hálásak ezért, és szeretetre 
vágynak. Ha nem teszünk értük semmit, magunk 
válunk szegényebbé általa. 

A vacsora, a tánc, a mulatság előtt az érintettek, a 
sérült fiatalok tartottak kis zenés mûsort Csengettyûs 
együttesükkel; klasszikusokat dolgoztak fel sajátos 
módon, és arattak vele nagy sikert. 

 Temesi László 

Jótékonysági vacsora sérült gyerekekért
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helyi társadalom

Lakossági Fórum
Téma: Megújul a Városközpont

Érd MJV városközponti akcióterülete 
attraktivitásának valamint funkcionális 
működésének fejlesztése című nyertes 

pályázat ismertetése
(KMOP -5.2.1/B2f-2009-0003)

Helyszín: Polgárok Háza, Közgyűlési Terem
Időpont:	 2010. április. 29., 17 óra
Előadók,	program:

 Város-Teampannon Kft. tervező cég képviselői,
 Érdi Városfejlesztési Kft
 Városközpont Látványtervek bemutatása
 Kérdések feltevése az előadóknak


