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Metsző, hideg szél köszöntette 
március 15. reggelén az 1848-
as forradalomra emlékezőket az 
érdligeti emlékmûnél. A télies 
idő dacára sokan eljöttek, hogy 
egy-egy szál virággal leróják 
kegyeletüket a szabadságharc 
mártírjai előtt. Az önkormány-
zat, a pártok, civil szerveze-
tek mellett Érd testvérvárosa, 
Lubaczów, illetve a vajdasági 
Szabadka városa is képviseltet-
te magát a koszorúzáson. Az 
ünnepélyen közremûködött a 
Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskola Kicsinyek Kórusa, illetve 
Zalán Barbara versmondó – no 
meg az elmaradhatatlan huszá-
rok, dobosok. 

Délelőtt tíz órakor már gyü-
lekeztek a gyermekes családok 
az önkormányzat mögötti par-
kolóban: hagyományosan itt 
vonultatták fel lovaikat, foga-
taikat a korhû öltözetbe bújt 
huszárok, akik a gyereksereget 
meg is lovagoltatták. Az ünne-
pi menet fél tizenegykor indult 
a Kálvin tértől, a Vörösmarty 
Mihály Gimnázium tanulói, az 
MK Honvéd Hagyományőrző 
Alapítvány lovas huszárai, illet-
ve a Premier ütőegyüttes dobo-
sainak részvételével. A rossz 
idő miatt idén nem a Magyar 
Földrajzi Múzeum kertje volt 
a forradalmi menet végállo-
mása, hanem a Szepes Gyula 
Mûvelődési Központ előtti 
tér, az ünnepi megemlékezést 
ugyanis a színházteremben tar-

tották, ahol – dacára a rengeteg 
pótszéknek – nagyítóval sem 
lehetett volna szabad ülőhelyet 
találni. 

A Himnusz közös eléneklését 
követően T. Mészáros András 
mondott ünnepi köszöntőt. 
A polgármester beszédében fel-
elevenítette 1848 eszmeiségét, 
történéseit, követeléseit. 

– 1848-ban, 162 évvel ezelőtt 
feltettük a kérdést magunknak: 
rabok legyünk, vagy szabadok? 
S a választ is azonnal megad-
tuk. A válasz: Itt az idő! Itt az 
idő változtatni, mert semmi sem 
mehet már ugyanúgy tovább. Itt 
az idő véget vetni a sorozatos 
kudarcoknak, itt az idő hall-
gatni az igaz és értelmes szóra, 
rátermetteknek adni az álláso-
kat, itt az idő jövőt és életképes 
gazdaságot teremteni. Elsőként 
felelős kormányt akart ez a nép: 
számoljon be a munkájáról, érte 
dolgozzon, őt, és ne másokat 
vagy saját magát képviselje. 
Elég volt a királyokból, akik 
csak saját udvartartásukra tud-
tak gondolni. És bizony, rendet 
akart ez az ország. Nem ordíto-
zók felbőszült tirádáit és vonu-
lásait hallgatni és nézni, csak 
az építés rendjét, tiszta, felelős 
viszonyokat. Így történhetett, 
hogy az új magyar kormány 
szinte a semmiből, ebből a vég-
letekig kisemmizett és letarolt 
országból olyan teljesítményt 
tudott felmutatni, ami Európa-
szerte kivívta az elismerést, és a 

mai napig a legnagyobb büszke-
ségünk. Ezért van az, hogy más 
érzés március 15-én kimenni 
az utcára, még 162 év elteltével 
is. Mert akartuk, mert megtet-
tük, mert összefogtunk. Mert 
magyarként voltunk a magunk 
urai, az ostobaság, a tékozlás 
lerázói. 1848-ban volt, és ma 
is van egy imánk, ami akkor 
meghallgatásra talált, és azóta is 
élteti bennünk a hitet, hogy ez 
újra megtörténik, ha együtt és 
komolyan mondjuk: Isten, áldd 
meg a magyart! Kedves baráta-
im! Véssük jól az eszünkbe: ha 
ma, 2010-ben mi magyarok nem 
járunk sikerrel, akkor kudarcot 
kell elszenvednünk – zárta sza-
vait T. Mészáros András. 

Ezt követően Aradszki András 
alpolgármester idézte fel ünnepi 
beszédében a forradalmat meg-
előző napokat – és jelen napja-
inkat is.

– A haza az a hely, ahol otthon 
érezzük magunkat, ahol megél-
hetésünk, munkánk van, jövőt 
remélünk és látunk gyermeke-
inknek és unokáinknak. Ahol 
tisztességes munkával tisztessé-
ges megélhetést tudunk biztosí-
tani családunknak, ahol elesett-
ségünkben is van, akire számít-
hatunk. De amikor az emberek 
élete, munkája, megélhetése 
válik bizonytalanná, amikor a 
felhalmozott államadósság elle-
nére sem az önkormányzatok-
nak, sem az egészségügynek, 
sem a szociális célokra, kivált-
képpen a kultúrára nem jut 
pénz, amikor az ország sorsá-
val együtt bizonytalan az egyén 
sorsa is, a mi sorsunk, akkor 
ütnek Kossuth szavai kijózanító 
erővel: veszélyben a haza! Ha 
jelenünket 1848-hoz mérjük, 
észre kell vennünk: ma is olyan 
időben élünk, amikor mindenki 
a változást akarja. Magyarország 
sokkal erőtlenebb annál, mint 
amilyen az elmúlt húsz évben 
bármikor is volt. Gazdaságunk, 
oktatásunk, egészségügyünk, 
nyugdíjrendszerünk, vállal-
kozásaink, pénzünk, munka-
erőnk, gyermekeink jövője talán 
nem a reformokon múlik, mint 
1848 előtt, hanem gyökeres és 
azonnali változáson. Képesek 
vagyunk-e időben és helyesen 
cselekedni, újra megfogalmaz-
ni céljainkat, lehetőségeinket, 
a jövőnket? Mert Magyarország 
pillanatai drágák. Aki figyel, aki 
néz, az látja. A választás joga 
a fegyver, amit meg kell ragad-
ni. Ki kell mondanunk a szót, 
amely útjelzője a reményteli 
jövőnek: változást! – hangsú-
lyozta Aradszki András, emlé-
keztetve arra: a reformkor nagy-
jai, a nemesek, a jobbágyok, a 

munkásemberek mind változást 
akartak, jobb sorsot remélvén 
maguknak. Ez a közös akarat 
csodákra volt képes. – Persze 
mindig voltak, vannak olyanok, 
akik a régi rend híveként min-
dent megtettek a változás elle-
nében. Õket azonban elmosta 
a márciusi eső, csak a menta-
litásuk él, és jól felismerhető 
ma is. De nekünk nem velük 
van dolgunk. A mi kötelessé-
günk az, hogy a márciusi ifjak-
ra emlékezve új hazát teremt-
sünk: olyan hazát, amelyben a 
kormányzat szolgálója, és nem 
fegyverrel fenyegető ellenfele az 
embereknek, amelyben a kor-
rupció nem elfogadott megélhe-
tési forrás, hanem szégyen, ahol 
a munka a biztosítéka a bizton-
ságos életnek. A változást, amit 
sokan akarnak, nincs erő, ami 
feltartóztathatná – hangsúlyozta 
a politikus, zárszavában hozzá-
téve: a változás mindig eljön, ha 
elég sokan akarjuk, és képesek 
vagyunk irányt adni neki.

Petőfi Sándor: A nemzethez 
címû versét három gimnazista 
szavalta el, majd T. Mészáros 
András és Perlaki Csilla 
közmûvelődési referens átadta 
a legnagyobb városi elismeré-
seket.

A közgyûlés döntése alapján 
az Érd Városáért Kitüntetést 
Gabelics Tamás, az Érd és 
Környéke Horgászegyesület 
örökös, tiszteletbeli elnöke 
vehette át idén. Munkásságát 
Solti Gábor, az egyesület elnöke 
méltatta beszédében, kiemelve: 
Gabelics Tamás huszonhét év 
alatt nemcsak az egyesületet 
– amely mára Érd egyik legna-
gyobb civil szervezetévé nőtte 
ki magát – szolgálta, hanem a 
város értékeit növelő, látható 
eredményeket felmutató mun-
kát végzett.

Érd Város Életmû Díját 
Joó László színmûvész kapta 
az idén. A húsz éve Érden 
élő mûvészt barátja, Bíró 
András soraival köszöntöt-
te, mutatta be Perlaki Csilla. 
– Kilencvenkettedik életévem-
ben sorsom különös kegyelme-
ként szeretem és mondhatom a 
verset, talán százat is. És nem 
találni szavakat arra az öröm-
re, hogy Érd közönségének is 
elmondhattam őket többször 
– mondta a színmûvész. 

Az Érd Város Díszpolgára 
címet Dizseri Sándornak, a 
Vörösmarty Mihály Gimnázium 
címzetes igazgatójának adomá-
nyozta idén a közgyûlés, akit 
a gimnázium két öregdiákja – 
egyikük Antunovits Antal képvi-
selő – méltatott. Hangsúlyozták: 
Dizseri Sándor munkásságának 

Negyvennyolc üzenete: ma is  
megérett az idõ a változásra
A hideg, télies idõ dacára idén is nagyon sokan jelen-
tek meg az 1848-as városi megemlékezés szabadtéri 
programjain, a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban 
pedig még a pótszékek is foglaltak voltak. T. Mészáros 
András polgármester és Aradszki András alpolgármes-
ter beszédeiben egyaránt azt hangsúlyozta: mint 1848-
ban, most is megérett az idõ a változásra. 

köszönhetően az iskola az 
ország első harmincöt gimnázi-
uma között van. 

– Támogatása, bátorítása, hoz-
záértése és az újdonság iránti 
fogékonysága mutatkozott meg 
abban is, hogy a hatvanas évek-
ben vállalta a tantestülettel és a 
diákokkal együtt a szaktantermi 
rendszer kísérleti kialakítását, 
elsők között a megyében. 

Dizseri Sándor betegsége 
miatt nem tudta személyesen 
átvenni a díjat, így lánya mon-
dott köszönetet a rangos elis-
merésért.

Az ünnepi program utolsó 
akkordjaként a Kormorán együt-
tes koncertje méltó módon zárta 
a városi megemlékezést.

 
 Ádám Katalin

A városi megemlékezést a Kormorán együttes koncertje zárta.
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Dobosok vezették a forradalmi menetet

aktuális

Egyéni hangvétellel ünne-
peltek a Vörösmarty Mihály 
Gimnázium tanulói a 48/49-es 
forradalom és szabadság-
harc tiszteletére rendezett 
iskolai ünnepségen – mégpe-
dig kétszer, hiszen az intéz-
mény összes diákja csak így 
tudta megnézni a méltóság-
teljes mûsort a Szepes Gyula 
Mûvelődési Központban.

– Bizony mondom dicsősé-
ges nagyurak a nemzethez, a 
nemzetgyûléshez, a magyarok 
istenére van egy marok föld, 
ahol emeld fel fejedet mert 
Európa csendes – zengett a 
színpadról az ünnepségen. Ezt 
a mozaik mondatot a versba-
rátok több híres Petőfi-költe-
mény címéből rakhatták volna 
össze, hiszen valamennyi 
külön-külön ünnepi díszbe 
öltöztetve hangzott el ezen a 
szép délelőttön, a múlt héten, 
csütörtökön. A Vörösmarty 
Mihály Gimnázium diákjai 
ugyanis Petőfi Sándor ismert 
verseit adták elő szóban, tánc-

ban, dalban, a Szepes Gyula 
Mûvelődési Központban 
a Himnusz hangjai után 
Benczéné Dizseri Márta iro-
dalomtanár betanításának 
köszönhetően. Táncosok, vers-
mondók, énekesek váltották 
egymást, összesen harmincha-
tan. Előfordult, hogy egyszer-
re volt mindenki reflektorfény-
ben az iskola tanárai, vezetése 
előtt. Sőt a második előadást 
megtisztelte Segesdi János 
alpolgármester is. Elhangzott 
persze a Dicsőséges nagyurak, 
A nemzethez, az 1848 mellett 
a 12 pont és az aradi vértanúk 
névsora is. 

Profi, pergő, felemelő mûsort 
adtak elő a kis színészek mély 
átéléssel, méltóságteljesen. 
A 162 évvel ezelőtt történte-
ket, a történelmi eseménye-
ket a felnőttek komolyságával 
játszották el, igen hatásosan. 
Szép, méltó ünnepség volt 
a 48-as forradalmi hősökre 
emlékezve.

 (temesi)

Vörösmartys diákok  
Petõfi-versekkel 


