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A Szent István-napi ünnepségen 
a Himnusz eléneklését köve-
tően T. Mészáros András szólt 
az egybegyűltekhez. Ünnepi 
beszédében Szent István töret-

len hitét, haladó gondolkodását 
és a nemzetet egységbe ková-
csolni képes elszántságát mél-
tatta. Szent István jól tudta, új 
alapokra építve lehet csak az 

országot egységbe kovácsolva 
megtartani, és az ő érdeme, 
hogy saját elképzelései alapján, 
de európai módon szervezte 
újjá a magyar államot. Voltak 
ugyan, akik úgy hitték, hogy 
rájuk továbbra sem vonatkoz-
nak a szabályok, de büntetle-
nül már nem úszhatták meg 
a törvényszegést – vélte a pol-
gármester, majd így folytatta: 
Szent István intő keze rámutat 
arra: rosszra visz, ha az ország 
nagyjai nem figyelnek eléggé, 
s hagyják, hogy csak a kiváltsá-
gosok részesüljenek a javakból, 
nem törődve a nemzet többi 
tagjával. Államalapító királyunk 
példája alapján, a folyamatos 
megújulást követve napjaink-
ban is szükséges, hogy új ala-
pokra helyezzük nemzetünk 
jövőjét, de Szent István hitét 
hordozva és kellő elszántsággal 
képesek lehetünk egy jobb jövő 
megteremtésére.        

Az ünnepi beszédet köve-
tően Ady Endre: A tűz csiho-
lója című versét mondta el, 
valamint Boldizsár Miklós 
Ezredforduló című drámájá-
ból adott elő részletet Pelsőczy 
László színművész, aki a legen-
dás István, a király című rock-
opera első címszereplője volt. 
Kóka Rozália a Szent István-
mondát tolmácsolta a közön-
ségnek, majd az általa vezetett 
Bukovinai Székely Népdalkör 
Szent István-népénekeket éne-

kelt, és ezek után került sor – a 
katolikus plébános, valamint a 
református és az evangélikus 
lelkész – közreműködésével az 
új kenyér megszentelésére. Az 
egyházak képviselői az ünnep-
hez kapcsolódó gondolataikat 
is megosztották a jelenlévőkkel. 
Hajdú Ferenc katolikus plébá-
nos a Székesfehérváron töltött 
Szent István-napi ünnepségek 
hangulatára emlékezett, hozzá-
téve, hogy Érd városában is az 
ott megtapasztalt őszinte tiszte-
letet érzi első királyunk, Szent 
István iránt, aki a magyar nem-
zet fejlődésének szilárd alapjait 
teremtette meg, és a magyarok 
lelkében elhintette a nemzeti 
függetlenség és küldetéstudat 
magját. 

Erdélyi Takács István reformá-
tus lelkész azzal kezdte beszé-
dét, hogy szükségünk van az 
ünnepekre, mert alkalmat adnak 
arra, hogy visszatekintsünk, 
és végre helyére tegyük a múl-
tunkat. A Bibliából a Királyok 
Könyve I. fejezetének 19. részét 
olvasta fel, amelynek mára szó-
lóan is ugyanaz az üzenete: 
Istennek gondja van ránk, és 
ha jónak látja, hatalmában áll 
angyalokat küldeni, hogy feléb-
resszenek bennünket a csügge-
désből, és meg tudjunk újulni. 
A hétköznapokban sem szabad 
megfeledkeznünk arról, hogy 
– mint a Szent Korona tetején a 
kereszt – előttünk is mindig ott 

Szent István-napi ünnepség és az új kenyér megszentelése a múzeum kertjében

„Boldog az a nemzet, akinek Istene az Úr”
„Másként kell csinálni! – így fogalmazhatnánk meg 
tömören azt a felismerést, amit államalapító Szent 
István királyunk képviselt – kezdte ünnepi beszédét 
T. Mészáros András polgármester a Magyar Földrajzi 
Múzeum zsúfolásig megtelt kertjében, ahol Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata a Szent István-napi ünnep-
ségét tartotta. A polgármester úgy vélte, Szent István a 
megújulás és a megtartó erõ példaképe, így az õ hitét 
hordozva, kellõ elszántsággal ma is képesek lehetünk 
a megújulásra és egy jobb jövõ megteremtésére.

áll egy magaslat, a Golgota. Az a 
kereszt, amelyen Jézus hordozta 
a terheket és a bűnöket, nekünk 
csak le kell azokat tennünk, s 
amíg lesz egy szelet kenyerünk, 
meg egy korsó vizünk, min-
dig továbbléphetünk, és végül 
megérkezhetünk oda, ahová a 
küldetésünk vezérel bennün-
ket – mondta a lelkész, majd a 
90. zsoltár gondolataival zárta 
beszédét, és megáldotta az új 
kenyeret.

János evangéliumából Jézus 
szavait idézte Labossa Péter 
evangélikus lelkész: „Isten 
kenyere a mennyből szállt alá. 
Én vagyok az élet kenyere.” 
Fontos tudnunk – tette hozzá 
–, hogy az örök élet az Úr 
Jézusban adatik meg számunk-
ra. Nincs másban és más által 
út a boldogságra, az örök élet-
re, ezért kijelenthetjük, hogy 
boldog az a nemzet, akinek 
Istene az Úr! Életünket több-
nyire a testi dolgok uralják, és 
gyakran az élet gondjai, a meg-
élhetés terhei, a mindennapi 
kenyér megszerzésének szük-
sége próbál uralkodni rajtunk, 

de ideje felismernünk, hogy fel 
kell adnunk a hamis utakat, 
a vakvágányokat, amelyekből 
nem fakad élet! Nem csak az 
egyén, de egy egész nemzet 
is csak akkor lehet boldog, ha 
Istene az Úr. A magunk útján 
járva semmi jó nem származhat 
belőlünk, ezért küldte el Isten 
Jézust, hogy betöltse a szívün-
ket és az életünket. Labossa 
Péter arra figyelmeztetett, hogy 
a hétköznapokban sem szabad 
megfeledkeznünk a lelkünkről, 
hiszen Isten megoldásul kínálja 
a lelki táplálékot, az „élet kenye-
rét” is, ami nem kézzelfogható 
módon, hanem csak hit által 
érhető el. Ám, ha Isten akaratá-
nak engedelmeskedünk, áldás 
lesz az életünkön, és a nemze-
tünkön is.

Miután a plébános és a lelké-
szek által megszentelt új kenye-
ret és szőlőt körbekínálták, és 
mindenki megkóstolhatta, a 
százhalombattai Szent István 
kórus előadása, majd végül 
a Szózat zárta az érdi Szent 
István-napi ünnepséget. 

 Bálint Edit

Kóka Rozália és a Bukovinai Székely Népdalkör
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T. Mészéros András polgármester Szent István töretlen hitét, haladó gon-
dolkodását és a nemzetet egységbe kovácsolni képes elszántságát méltatta


