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Érd Megyei Jogú Város múltjá-
nak egy darabja, az akkor benne 
élők küzdelmeivel, reményeivel. 
Ez az „idődarab” 1894-től 1948-
ig terjed. Összesen ötvennégy 
esztendő! Minden, ami ezek-
ben az évtizedekben történt, 
azt megírták az akkori újságok. 
Aki pedig felkutatta, időrendi 
sorrendbe rakta, szerkesztette, 
nem más, mint dr. Urbán László 
irodalomtörténész. Õ 1974-től 
benne él Érd nagyközség, majd 
a város életében. A kezdetekben 
a mûvelődési házat igazgatta. 
Neki akkoriban a sûrû bozótos-
ban kellett ösvényt kitaposnia, 
hogy ez az ösvény mihamarabb a 
kultúra közlekedésére alkalmas 
úttá váljon. Nem hagyhatom szó 
nélkül, hogy az idén hatvanéves 
Urbán Lászlót – aki pedig részt 
vett a város kulturális életében, 
– évtizedekig mellőzték, mígnem 
a mai városvezetés, méltányol-
va irodalomszervezői munkáját, 
kitüntette a Csuka Zoltán díjjal. 
Mellesleg 1991-ben dr. Urbán 
László alapította meg Érden a 
Polgárőrséget, és vezetőségi 
tagja volt a Környezetvédelmi 
Bizottságnak is.

A szerkesztő jó érzékkel válo-
gatta ki a hatalmas anyagból, 
(mintegy 60 újságból) a feltétle-
nül közlendőket. Másik érdeme: 
a közölt anyag jól áttekinthető, 
rendszerezett és tematikailag is 
tagolt. Aki majd megvásárolja 
a nagy alakú, a tartalmához is 
méltó kivitelû könyvet, feltétle-
nül olvassa el az alig másfél olda-
las Előszót. Megtudható ebből, 
hogy a közölt cikkek nincsenek 
„átszerkesztve”, csak éppen 
– ahol kellett – „meghúzva.” 

A szerző nem nyúlt a nyelvhe-
lyességi kiigazítás módszeréhez 
sem s például a gyakran előfor-
duló víkend kifejezést is az akko-
ri hangulatkeltő írásmód szerint 
(weekend) hagyta.

Érd település sajtógyûjtemé-
nye 1894. április 21. dátum-
mal indul, – amely adat a Fejér 
megyei Napló újságcíme fölött 
olvasható – manapság szokatlan 
részletezésû hírekkel. Eltûnt mun-
kás, A puszta réme, Megszúrta 
testvérét, Az érdi rablógyilkos-
ság,  Merénylet egy vonat ellen, 
Kirabolt községi pénztár, Korán 
kezdik (a tolvajlást), A halál tor-
kában, A tolvaj napszámos, és 
így tovább. Ezek mellett meg-
jegyzésünkre alkalmas hírekkel 
is találkozunk. Új hajóállomás a 
Dunán, olvashatjuk a FN 1896. 
június 27-én megjelent számá-
ban: „A Dunagőzhajózási tár-
sulat közhírré teszi, hogy Érd 
állomását f. évi június 25-én, úgy 
a személy, mint az áruforgalom 
részére, ismét megnyitotta.” Ide 
kívánkozik, egy éppen száztíz 
évvel ezelőtti hír: „Érd megál-
lóhely. A kereskedelemügyi 
miniszter Budafok és Érd állomá-
sok között, a 10. számú őrháznál 
’Érd megállóhely’ elnevezéssel, a 
személyvonatok részére megál-
lóhelyet engedélyezett.”

A híreket, cikkeket, szemel-
vényeket akár címeiben is, itt 
lehetetlen felsorolni. Arra azon-
ban még futja helyünkből, hogy 
felhívjam olvasóim figyelmét egy 
fontos tényre, amely sugárzik 
ebből a gyûjteményből. Az tud-

niillik, hogy Érdet, Megyei Jogú 
Városunkat – ma is észlelhető 
hibáival, hiányosságaival együtt 
– nemcsak választott vezetői tet-
ték jól lakható várossá, helyeseb-
ben azzá, ami, hanem az itt élő 
polgárai, lakosai – önzetlenül, 
szép környezetre, nyugalomra 
vágyva. Csak példaként említem, 
hogy 1929-ben, a világgazdasági 
válság kezdetén, a Tuszkulánum 
elnevezésû településrészen 
megmozdultak a lakosok. 
Önszervezéssel szinte „csodát” 
mûveltek. Újságot alapítottak, 
szerkesztettek s az akkori lap-
számok tükrözik azt a hatalmas 
önszervező erőt, ami az össze-
fogást kiteljesítette. Hogy miért 
fogtak össze? Azért, hogy köz-
lekedésre alkalmas utak, járdák 
épüljenek, hogy megvalósuljon a 
közvilágítás, a csatornázás, hogy 
rendbe tegyék a vízlevezetést, 
hogy szembe forduljanak a telek-
spekulánsokkal, a csalókkal, a 
szegény embert megkárosító 
uzsorásokkal. Nyolcvan, száz év 
előtti célok. Ugye, ismerőseknek 
tûnnek, de ezen nem lehet és 
nem is szabad csodálkoznunk 
vagy újjal mutogatni a múltba, 
vagy bárkire a mában. Az Érd 
életét, fejlődését, sorsának alaku-
lását bemutató sajtógyûjtemény 
1948. évvel ér véget. Dr. Urbán 
László, aki betöltötte hatvanadik 
évét, a fiatalokat arra buzdítja: 
tegyék máig olvashatóvá ezt a 
gyûjteményt, a kép teljessé-
ge érdekében. Sokan lennének 
kíváncsiak: hogyan, miként vált 
Érd, Közép-Kelet Európa legna-
gyobb falujából lakható kertvá-
rossá?

 Bíró András

Múltdarab

Látványnak sem utolsó ját-
szótéren, iskolafolyosón, vagy 
éppen utcán látni nyílt, ked-
ves gyermekarcokat – hát még 
akkor, ha valamilyen teljesít-
mény végrehajtása áll mögöt-
tük. Valami olyasmi, amire 
büszkék, amit kitettek a köz 
elé: nézzétek, ezt én csináltam, 
mit szóltok hozzá? Lehet az 
rajz, versmondás, otthon vagy 
iskolai szakkörben összerakott 
barkácsmunka, esetleg egy gól 
a játszótéren. Ilyenkor aztán 
derûsen kinyílnak, valósággal 
kivirágoznak a gyerekarcok.

Érden köztudottan rengeteg 
a gyerek. Ez gondot is jelent, 
hiszen többéves lemaradást 
kell behozni bölcsődei, óvodai 
helyek gyarapításával, iskolák 
befogadóképességének növelé-
sével, ám – ha lehet ilyet mon-
dani – ezek örömmel vállal-
ható gondok. Gondoljuk csak 
el, milyen lenne a fordítottja? 
Milyen látványt nyújtanának 
a létszámhiány miatt bezárt 
oktatási intézmények – de 
inkább ne is gondoljunk erre, 
hiszen Érden alapvetően más 
a helyzet.

Itt az a helyzet, hogy 
ezek a gyerekarcok bizony 
elég gyakran kinyílnak, jelé-
ül annak, hogy tudnak mire 
büszkék lenni. Idézhetnénk 
temérdek példát a Lukin 
iskola mûvészpalántáitól a 
Vörösmarty gimnázium tanul-
mányi versenyeredményein 
át a nemzetközi hírû fiatal 
birkózókig – ezúttal nézzünk 
néhány friss teljesítményt, 
amelyről lapunk jelen száma is 
beszámol. Például a Gárdonyi 
iskolában indult még január-
ban egy különleges oktatási 
program, amely a képessé-
gek, készségek fejlesztését, az 
alkalmazásképes tudást helye-
zi középpontba. Ez nem első-
sorban attól figyelemreméltó, 
hogy tavaly csaknem 23 mil-
lió forint vissza nem térítendő 

uniós támogatást nyertek rá, 
hanem például attól, hogy ezen 
belül a legnagyobb, több mint 
három hétig tartó program az 
iskola névadójához kapcso-
lódott, és az intézmény min-
den tanulóját és pedagógusát 
érintette. A gyerekek nemcsak 
az iskolában, hanem otthon 
és a könyvtárban, egyénileg 
és közösen egyaránt oldottak 
meg feladatokat – tehát mind-
ebből már gyerekfejjel is érzé-
kelhető volt: nem kis ügyről 
van szó, nagyon sokat fognak 
még ebből és nemcsak az ide 
járók, hanem a többi érdi isko-
lás is profitálni.

Egy teljesen más példa: rajz-
pályázatot hirdettek „Sportolni 
jó!” címmel. Az volt a cél, hogy 
a gyerekek feleleveníthessék 
sporttal kapcsolatos élménye-
iket, érzéseiket. A szervezők 
arra számította, hogy bekül-
denek majd legfeljebb ötven 
rajzot – 207 pályázat érke-
zett. Mindegyiket kiállították 
a mûvelődési központban, 
akit érdekel, megtekintheti, 
mennyi minden jutott eszébe 
a képek alkotóinak ebben a 
témakörben.

Sok és sokféle példát lehet-
ne még idézni annak igazolá-
sául, hogy érdemes és fontos 
figyelni ezekre a gyerekekre. 
Nem lenne érdektelen példá-
ul egy olyan pályázatot kiírni, 
egy olyan felhívást közzéten-
ni: írják le, rajzolják le, vagy 
bármilyen módon mutassák 
be, milyennek képzelik Érdet 
mondjuk húsz év múlva. 
Milyenek lesznek szerintük a 
lakóhelyek, a közlekedés, az 
intézmények, és milyenek az 
emberek? Vagyis, hogy milyen-
nek látszik a város jövője – gye-
rekfejjel.

A szerkesztõ jegyzete

Gyerekfejjel

Nem várható tömeges leépítés 
a polgármesteri hivatal dolgo-
zói körében, ésszerû takaré-
koskodásra azonban szükség 
van – jelentette ki múlt szerdai 
sajtótájékoztatóján Tóth Tamás 
alpolgármester. Mint mondta: a 
képviselő-testület és a közgyûlés 
létszámának csökkenése azzal 
jár, hogy meg kell vizsgálni, 
szükség van-e a polgármesteri 
hivatal apparátusának létszám-
csökkentésére. 

– Javaslatunk az, hogy elő-
ször tíz fővel, azaz az eredeti 
létszámra csökkenjen a hivatali 
dolgozók száma, decemberig 
pedig készüljön el egy új hiva-
tali struktúra, amely igazodik 
a közgyûléshez, a megváltozott 
feladatokhoz, és ekkor dőljön el 
véglegesen, milyen felépítéssel, 
létszámmal végezze munká-
ját a hivatal – tette hozzá Tóth 
Tamás. Kérdésünkre elmondta 
azt is: a hivatal létszáma a négy 
évvel ezelőtt meghatározott-
hoz képest az elmúlt években 
mintegy tíz fővel nőtt, ugyanis 
egyes feladatokra – közgyûlési 

jóváhagyással – újabb és újabb 
embereket kellett felvenni. 

– Jelenleg senki sem tudja 
megmondani, hány dolgozóra 
lesz szükség a jövőben. Elsőként 
az előttünk álló feladatmennyi-
séget és a dolgozók ezirányú 
szakmai felkészültségét kell fel-
térképezni, ezt követően lehet 
azt megvizsgálni, hogy a jelen-
legi struktúra ezt lefedi-e. 

Az alpolgármester a sport-
csarnokkal és uszodával kap-
csolatos pályázat jelen állásáról 
is beszámolt. 

– Hosszas viták után kiírtuk 
a pályázatot a sportcsarnok és 
a mellette lévő terület haszno-
sítására, üzemeltetésére, ám 
csupán egy vállalkozó jelent-
kezett, és ő sem fizette be az 
egymillió forintos kauciós díjat. 
Ily módon a pályázata értékel-
hetetlen volt. Ezért javasoljuk 
a közgyûlésnek a pályázat 
ismételt kiírását, hátha most, 
az önkormányzati választások 
után több vállalkozó figyel fel 
a lehetőségre. Szeretnénk, ha 
a sportcsarnokot minél hama-

rabb üzembe lehetne helyezni 
– hangsúlyozta Tóth Tamás.

Segesdi János alpolgármes-
ter a most zajló útépítésekről 
beszélt. Elsőként a Fácán-köz 
szilárd burkolattal történő ellá-
tását emelte ki. 

– Ez régi adósságunk volt, 
hiszen a Batthyány sportiskola 
környékén jelentős közlekedési 
nehézségekkel kellett számol-
ni. Most, hogy a Fácán közben 
befejeződtek a munkálatok, a 
közlekedés zökkenőmentes-
sé válik. A másik, még folya-
matban lévő építkezésünk a 
Retyezáti út felújítása. Sok vitát, 
nézeteltérést kellett elsimítani 
a munkálatok során, ugyanis a 
járda eddig a kerítések mentén 
futott, és a lakók egy részé-
nek nem tetszett, hogy a fel-
újítás után az út mellett halad 
majd. A forgalom és a szintkü-
lönbségből adódó sajátosságok 
azonban ezt a megoldást indo-
kolták. Az új járda kiépítése 
során nem lépcsővel, hanem 
olyan megoldással hidaltuk át 
a szintkülönbségeket, hogy az 
akadálymentes legyen, egyben 
az új járda a villanyoszlopokat 
is kikerüli, így babakocsival is 
közlekedni lehet rajta – számolt 
be Segesdi János, hozzátéve: a 
lakók már az építkezés alatt kér-
ték, hogy az utat lássák el fek-
vőrendőrrel. Jellemző ugyanis, 
hogy míg egy út gödrös, rossz 
állapotú, az autók lassan halad-
nak, ám amint leaszfaltozzák, 
az autósok száguldanak rajta, 
így az eredeti problémát, a rossz 
útviszonyokat kiküszöbölve új 
gonddal kell szembenézniük a 
lakóknak.. 

Addiktológiai rendelés, pályázati forrásból
Novemberben addiktológiai – azaz a szenvedélybetegségekkel foglalkozó – rendelés 
indul a Szakorvosi Rendelőintézetben. A rendelés szerdánként tíz és tizenkét óra között 
lesz, a pszichiátriai gondozóban történő előzetes bejelentkezés alapján. Mint dr. Vogronics 
Judit pszichiáter a sajtótájékoztatón elmondta: évek óta fennálló probléma, hogy a 
pszichiátriai gondozóban nincs idő arra, hogy a rendelésen a drogbetegekkel külön fog-
lalkozzanak, és nincs addiktológus szakorvos sem. 
– Az OEP-től nem kaptunk támogatást, viszont egy pályázaton sikerült forrást nyernünk 
erre a célra. Így most tíz hónapon keresztül helyi rendelésen kaphatnak segítséget a drog-
problémákkal küzdő érdi lakosok – fűzte hozzá a gondozóvezető főorvos, aki úgy látja: Érd 
is érintett a drogproblémákban, hiszen sok fiatal a fővárosban hozzájuthat a kábítószer-
hez – a kezelésük azonban nem Érden történt, így erről pontos számadatok sincsenek. Az 
elkövetkező időben felmérik azt is, mekkora igény van a helyi kezelésre. 

Sikertelen volt a sportcsarnok és környéke hasznosítására kiírt pályázat

Átalakul a Polgármesteri Hivatal mûködése
Új struktúrát alakítanak ki még az idén a Polgármesteri Hivatal mûködését illetõen; 
ezt követõen válik el, milyen felépítéssel, létszámmal végzi majd munkáját a hivatal 
a jövõben – jelentette be Tóth Tamás alpolgármester múlt szerdai sajtótájékoztató-
ján, hangsúlyozva: tömeges leépítés nem várható, ám már most tíz fõvel kívánják 
csökkenteni a dolgozók számát. Az alpolgármester beszélt a sportcsarnokkal kap-
csolatos sikertelen pályázatról, míg Segesdi János az útépítésekrõl és a városköz-
pont-rehabilitációról ejtett szót.

– A mi álláspontunk szerint 
felesleges kidobni több millió 
forintot egy új út építésére, ha 
azon ugyanolyan nehézkesen 
lehet csak haladni, annak előtte. 
Ezt a lakók is belátták. Ígéretet 
tettünk arra, hogy megvizs-
gáljuk: a fekvőrendőrön kívül 
milyen forgalomcsillapító esz-
közzel tudunk élni úgy, hogy 
az út minősége és a közlekedés 
biztonsága egyaránt megfelelő 
legyen – fûzte hozzá Segesdi 
János, aki a városközpont átala-
kításának jelenlegi állásáról is 
beszámolt. Mint elmondta, a 
közterületen végzett munkákra 
nemrég aláírták a szerződést, 
hamarosan átadják a munkate-
rületet is. 

– Ezt azért fontos megemlí-
teni, mert az építkezés nehéz-
ségekkel is jár a közlekedők 
szempontjából, főleg, hogy a 
szakrendelő átalakítása sem 
fejeződött még be. Most a Felső 
utca elején kezdődnek meg a 
munkálatok, a Pelikán sétány 
kiépítésével, ami a Béke térig 
húzódik majd. A rendőrséggel 
szemben átépítik a buszmegál-
lót, illetve parkolóhelyeket ala-
kítanak ki a Felső utca e szaka-
szán. A tûzoltószertár bontási 
munkálatai is elkezdődnek. Az 
Alsó utca és a Budai út keresz-
teződésében is megindulnak 
az előkészületek – jövőre itt 
egy tér épül, ami azt jelenti, 
hogy nem lehet majd kihajtani 
az Alsó utcából a Budai útra. 
Ezzel párhuzamosan bontás-
ra kerül a Magyar Földrajzi 
Múzeum kerítése is. A védett 
kerítést természetesen vissza-
építik, a jelenlegivel megegyező 
stílusban, ám oly módon, hogy 
könnyebb megközelítést, esz-
tétikusabb megjelentést tegyen 
lehetővé. Kérem a lakosságot, 
a közlekedőket, legyenek türe-
lemmel az építkezések idején, 
hiszen ezek az átalakítások az 
ő komfortérzetüket, kényelmü-
ket szolgálják – zárta szavait 
Segesdi János. 

 Ádám Katalin

Szilárd burkolatot és új járdát kapott a Retyezáti utca. A szintkülönbségeket akadálymentesített módon hidalták 
át, így kerekes székkel babakocsival is gond nélkül lehet már közlekedni
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A városközpont-rehabilitáció keretében jelentõs munkálatok zajlanak a Magyar Földrajzi Múzeumban és a 
Gesztelyi-házban


