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A PRETTL  Electronics  Hungary 
Kft.  másfél  évvel  ezelőtt  tele-
pedett  meg  Érden,  és  elektro-
nikai  komponenseket  gyártó 
üzemében máig összesen kettő-
százhatvan új munkahelyet léte-
sített. Ezt a létszámot hamarosan 
háromszázra  kívánják  bővíteni. 
A cég  telephelyén  megtartott 
sajtótájékoztatót  T. Mészáros 
András  polgármester  azzal 
kezdte, hogy elsősorban azokat 
a híreszteléseket kívánja megcá-
folni, miszerint Érden az elmúlt 
négy évben felfuttatták ugyan a 
város  fejlesztését,  de  nem  tör-
tént  semmi  a munkahelyterem-
tést illetően; továbbra is „alvóvá-
rosként” emlegetik a  települést, 
ahová  csak  aludni  térnek  haza 
az  emberek,  de  nem  érzik  iga-
zán  a  sajátjuknak  ezt  a  telepü-
lést.  A munkahelyteremtésben 
kiemelkedően  jó  példaként 
említette a PRETTL Kft.-t, amely 
2009.  második  felében  jelent 
meg a városban, akkor indította 

be üzemét, és azóta már bőven 
kettőszáz  feletti  az  alkalmazot-
tainak száma. 
Emellett a polgármester továb-

bi  jó  foglalkoztatási  hírekről  is 
be  tudott  számolni,  nevezete-
sen,  hogy  a  dm  Érdre  telepü-
lő  logisztikai  bázisában  továb-
bi  ötszáz  munkahely  áll  majd 
a  helyiek  és  a  környékbeliek 
rendelkezésére.  A következő 
négy  évben  pedig  elsősorban 
arra  szeretnék  fektetni  a  hang-
súlyt,  hogy  a még  rendelkezés-
re  álló  500  hektárnyi  terület-
re  minél  több,  új  álláshelyeket 
létrehozó  befektető  költözzön. 
T.  Mészáros  András  kijelentet-
te:  ha  200  hektárnyi  területen 
ennyi munkahelyet  sikerült  lét-
rehozni, hasonló fejlesztésekkel 
a  továbbiakban  még  el  lehetne 
érni, hogy több ezernyi munka-
hely álljon az  itt  élők  rendelke-
zésére. Ezzel együtt a szolgálta-
tási szektor is jelentősen erősöd-
ne,  hiszen  akik  itt  dolgoznak, 

helyben is költik el a pénzüket, 
ami  nemcsak  az  érintetteknek, 
hanem  a  városnak  is  hasznos. 
Ráadásul  ezek  a  cégek  jelentős 
iparûzésiadó-befizetők  is,  ezért 
meg  kell  őket  becsülni,  mert 
gyarapítják  a  város  költségveté-
sét,  amiből  mûködtetni  lehet  a 
település  óvodáit,  iskoláit,  szo-
ciális,  egészségügyi,  kulturális 
meg egyéb fontos intézményeit. 
Ha  pedig  az  emberek  többsé-
ge  helyben  el  tud  helyezkedni, 
több  idejük  marad  arra,  hogy 
részt vegyenek a város életében, 
és az „alvóvárosnak” tartott Érd 
is  végre  pezsgő,  igazán  virágzó 
várossá  válik  –  mutatott  rá  T. 
Mészáros András. 

Simon Christian  gazdasági 
igazgató  röviden  bemutatta  a 
PRETTL  Electronics  Hungary 
Kft.  tevékenységét.  Közölte,  a 
németországi  tulajdonú cégcso-
port  csaknem  tízezer  főt  foglal-
koztat,  ebből  nyolcszázötvenet 
Magyarországon.  Hazánkban 
két  telephelyen,  Szekszárdon 
és  Érden  mûködnek,  és  főként 
elektronikai  alkatrészek  gyártá-
sával foglalkoznak. A cégcsoport 
másfél  évvel  ezelőtt  telepedett 
meg Érden, ahol a polgármester 
nemcsak örömmel fogadta őket, 
hanem  –  a  törvényes  keretek 
között – minden segítséget meg-
adott  ahhoz,  hogy  minél  gör-
dülékenyebben  és  gyorsabban 
elkezdhessék a termelést. Főként 
lélegeztető  gépekhez  szükséges 
elektronikai alkatrészeket, vala-
mint  úgynevezett  invertereket 
gyártanak,  amelyeknek  a  meg-
újuló  energia  felhasználásában 
van  óriási  szerepük,  mert  a 

napenergia átalakítálásához van 
rájuk  szükség.  Simon  Christian 
hangsúlyozta:  az  Európában 
végigsöprő  gazdasági  válság 
szerencsére cégüket nem sújtot-
ta oly mértékben, mint másokat, 
így a már meglévő 260 munka-
helyet  hamarosan  háromszázra 
tudják  bővíteni.  Újságírói  kér-
désre, hogy vajon okozott-e gon-
dot a megfelelően képzett szak-
emberek felkutatása, a gazdasá-
gi igazgató elmondta: valójában 
az első ötven kvalifikált munka-
erő felvétele volt a legnehezebb, 
de  amint  sikerült  létrehozni  a 
csapat  „magját”,  a  munkavál-
lalók  már  maguk  jelentkeztek 
felvételre.  Hozzátette,  sikerült 
igen jó kapcsolatot kialakítani a 
munkaügyi  központ  érdi  kiren-
deltségével  is,  ami  ugyancsak 
segítette a PRETTL Kft.-ét, hogy 
megtalálják  a  legmegfelelőbb 
szakembereket.  A dolgozók 
felvételénél  kizárólag  a  szak-
képesítés  számított,  jó  néhány 
munkahely magas szintû számí-
tógépes  ismereteket  is  megkö-
vetel.  A gazdasági  igazgató  úgy 
vélte,  Magyarországon,  ezen 
belül  Érden  a  munkavállalók 
zöme megfelelt a felállított köve-
telményeknek,  és  aki  valóban 
dolgozni  akar,  annak  sikerül  is 
megtartania  náluk  a  munkahe-
lyét.  Ugyanakkor  PRETTL  arra 
törekszik, hogy olyan munkakö-
rülményeket  biztosítson  a  dol-
gozóinak,  amelyek  elősegítik, 
hogy ne kizárólag a megélhetés 
vezérelje őket, hanem szeressék 
is a munkájukat. 
A sajtótájékoztató  folytatásá-

ban  Simon  Christian,  valamint 
Uwe Riemer,  a  cég  mûszaki 
igazgatója körbevezették a sajtó 
munkatársait a 3900 négyzetmé-
ternyi  területen  fekvő  munka-
csarnokon,  és  nagyjából  bemu-
tatták,  mit,  hogyan  gyártanak, 
és  milyen  körülmények  között 
folyik a munka az üzemükben. 
Végül T. Mészáros András pol-

gármester  –  élve  a  sajtó  nyilvá-
nosságával – felhívta a figyelmet 
a Szent István-napi ünnepségre, 
amit  hagyományosan  a Magyar 
Földrajzi  Múzeum  kertjében 
tartanak  meg  augusztus  20-án, 
pénteken.  Többek  között  Kóka 
Rozália  és  a  Bukovinai  Székely 
Népdalkör, valamint Feke Pál  is 
fellép, majd Hajdú Ferenc  kato-
likus  plébános,  Erdélyi-Takács 
István  református  lelkipásztor 
és  Labossa Péter  evangélikus 
lelkész  megszenteli  és  megáld-
ja  az  új  búzából  sült  kenyeret. 
A polgármester  arra  kérte  az 
érdieket, aki teheti, vegyen részt 
ezen  a  közös  városi  ünnepsé-
gen.  
  Bálint Edit

Városi sajtótájékoztató a PRETTL Electronics üzemében

Háromszáz új munkahely 

másfél év alatt
Ha a rendelkezésre álló, ipari fejlesztésre fenntartott, csaknem 500 hektárnyi 
területre betelepülnek a befektetõk, az elõttünk álló négy évben több ezernyi új 
munkahely jöhet létre Érden, ami az „alvóvárosnak” nevezett településünket, rövid 
idõ alatt igazán virágzó várossá változtatja – szögezte le T. Mészáros András pol-
gármester az önkormányzat múlt szerdán megtartott sajtótájékoztatóján.

Simon Christian gazdasági igazgató, utána T. Mészáros András polgármester, és Uwe Riemel mûszaki igazgató 
a tájékoztatón 
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Felhívás
Tisztelt Állampolgárok!
A hosszú  idő  óta  tapasztalható  rendkívül  aszályos  időjárásra  való 
tekintettel az illetékes hatóság 2010. július 23-tól kezdődően Pest megye 
területén általános tûzgyújtási tilalmat rendelt el.

A tûzgyújtási tilalom vonatkozik:
–   az erdőkre (a kijelölt tûzrakó helyekre is),
–   az  erdők  200 m-es  körzetére  (beleértve  a  kiskerteket,  valamint  a 
parlag- és gazégetést is), 

–   az  utak  és  vasutak  körzetére,  azok melletti  fásításokra  (különös 
tekintettel az égő dohánynemû jármûből történő kidobására).

A rendelet visszavonásig érvényben marad! A visszavonásról a médi-
án keresztül értesülhetnek.

Az előírás megszegése szabálysértési eljárást von maga után. 
A nemkívánatos tûzesetek megelőzése, a köz- és magánvagyon védel-

me érdekében kérjük Önöket, hogy a  tilalomra vonatkozó előírásokat 
tartsák be.

  Vörös János tû. ezredes sk.
  tûzoltóparancsnok

A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS minden hónap 
minden keddjén a polgármesteri hivatal-
ban 9–12 óráig. Elôzetes bejelentkezés  
az 522-313-as telefonszámon.

Az alpolgármesterek fogadóórája:

SEGESDI JÁNOS (20/572-0467) 
Alpolgármesteri és képviselői fogadóóra  
minden hét keddjén 9–12 óráig a polgármesteri 
hivatalban. 

DR. ARADSZKI ANDRÁS (20/462-6714)
Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap  
első csütörtökén 16-17 óráig a Polgárok
Házában (Érd, Alsó u. 3.) 

DR. CSÔZIK LÁSZLÓ
Alpolgármesteri fogadóóra folyamatosan az 522-
313-as telefonszámon, illetve a csozik@gmail.com 
e-mail címen bejelentkezés alapján a polgármesteri       
hivatalban.

  1.    KUBATOV 
ISTVÁN 
20/462-2696 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján.

  2.     ANTUNOVITS 
ANTAL 
20/363-8498 
Alsó u. 20. és 
Alsó u. 91. – 

Folyamatos, mindig elér-
hetô. 

 3.   MÉSZÁROS 
MIHÁLY 
20/514-9773 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Házában,  
Alsó u. 8. szám alatt. 

  4.    DOMBAI 
TAMÁS 
30/627-6151 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján minden 
munkanap. 

  5.   MÓRÁS 
ZSOLT  
20/578-1180 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján. 

  6.   SEGESDI 
JÁNOS 
20/572-0467 
Alpolgármes-
teri és képvi-

selői fogadóóra minden 
hét keddjén 9–12 óráig  
a polgármesteri hivatal-
ban. 

  7.   TEKAUER 
NORBERT 
20/914-4037 
Telefonon tör-
ténő egyezte-

tés alapján.

 8.    DR. ARADSZKI 
ANDRÁS 
20/462-6714 
Képviselői 
fogadóóra: 

minden hónap második 
csütörtökén 17 órától a 
Jószomszédság 
Könyvtárban,  
Sárd u. 35.

  9.    TÓTH 
TAMÁS 
20/513-2976 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján.

10.    KÉRI MIHÁLY 
20/462-1987 
Minden hónap 
utolsó csütör-
tökén 18–19 

óráig az Összefogás 
Székházban (Alsó u. 8.)   

11.    DR. VERES 
JUDIT 
30/962-6292 
Telefonos 
egyeztetés 

alapján minden hónap 
harmadik hétfője, 17–18 
óráig a Polgárok 
Házában.

12.    DONKÓ 
IGNÁC 
20/571-1063; 
372-754 
Telefonos 

egyeztetés alapján bár-
mikor rendelkezésre áll.

13.    MISKOLCZI 
KATALIN 
30/852-8412; 
377-710 
Telefonon tör-

ténő egyeztetés alapján.

14.    DR. SCHÜTZ 
ISTVÁN 
20/467-9267 
Telefonon  
történő egyez-

tetés alapján. 

15.    HORVÁTH 
ANDRÁS 
20/476-2931. 
Telefonon tör-
ténő egyezte-

tés alapján.

16.    SZABÓ BÉLA 
20/946-4924. 
Telefonon tör-
ténő egyezte-
tés alapján 

bármikor a Parkvárosi 
Közösségi Házban. 
(Bajcsy-Zs. u. 206-208.)

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

06-20-462-6714 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3. 

Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra 
között a Polgárok Házában.


