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Amikor ezt a szót hallom, 
Budapest Váci utcája jelenik 
meg képzeletemben, a kiraka-
tokat nézegető, fel-le hullámzó 
tömeggel, a Petőfi-szoborral, a 
plébánia templommal s hozzá a 
megyeháza és a városháza épü-
lete a Pilvaxszal, és a Vörösmarty 
térrel. Szülővárosom, Székesfe-
hérvár városközpontjával is így 
vagyok. Rágondolva hajdani kirá-
lyaink temetkezési helyét, mel-
lette a püspökség palotáját látom, 
majd a Városházát, mögötte a 
koronázó templomot, a hozzá 
simuló Anna-kápolnával. Innen, 
erről a térről ágazik ki a Nádor 
utca, két oldalt üzletsorával, csil-
logó kirakataival. A tér sarkán a 
Knazoviczky üzletház s ennek 
folytatásában áll a több évszá-
zados gyógyszertár, amely már 
patikamúzeum.

És a mi valóságos, szeretett 
lakhelyünk, Érd városközpontja? 
Bizony ezzel sokáig tájékozatla-
nok voltunk, csak azt találgatva, 
hogy hol lehet? Brenner György: 
A világváros árnyékában címû, 
évtizedekkel ezelőtt megjelent 
könyvében találtam egy fotót, 
amely Közép-Európa legnagyobb 
falujának „főutcáját” mutatja. 
Ezen a képen a mai Diósdi út 
kezdeti szakasza látható, vagyis 
a két vasút közti terület, egyetlen 
aszfaltos járdával és a sorom-
pókkal. Baloldalt néhány avatag 
ház. Itt kapott helyet a telek-
könyvi hivatal, mellette egy fotó-
bolt, távolban látni az Érd felső 
megálló „bakterházát.” Jobb kéz 
felöl mi volt? Vasáru telep, itt-ott 
roncstelepként is felfoghatóan, 
majd épületszerkezeti lerakat, 
léc-, deszka- és gerendaáruval, 

olykor tetőcserepet, cementet, 
meszet és téglát is ajánlva. Mára 
mindennek nyoma sincs.

Évtizedek alatt felnőtt váro-
sunk, és íme, pár éve Megyei 
Jogú Városként kell kezelnie 
mindenkinek! Bevallom, amikor 
1935 májusában (76 éve ennek), 
autóbusszal zötyögtünk a föl-
des, gödrös főutakon Ófalu felé 
a Római utat, hidat, Minaretet 
megtekinteni, nem hittem volna, 
hogy ez a település valaha is 
várossá fejlődik, és ide jut, ahová 
mára jutott. A várossá növek-
vő erőfeszítéseknek mára beért 
az eredménye: városközpont-
ja, valóságos Főtere is született 
Érdnek, saját erőből, némi EU 
segítséggel. 

Mikor ezeket a sorokat írom, 
jóval az avatás, augusztus 20. 
előtt, nemrég tértem haza a 
közönség által már látogatható 
városközpontból. A Gesztelyi 
házban kávézót is létesítettek, de 
majd csak 15-től nyílik. No, nem 
baj, vigasztalom magam, majd 
20-án betérek ide is, most néz-
zünk körül, milyen is ez a tér? 
Mûkőlapok, aszfalt- és betonsí-
kok fedik a teret, amelyet helyen-
ként pázsit varázsol üdévé, majd 
virágözön követ, amit fák és 
bokrok színfoltja élénkít, mint-
ha mondanák: érezd itt otthon 
magadat! Szemben a városháza 
épülete, amelybe a Polgárok Háza 
simul bele, majd egy földszin-
tes épület után a Szepes Gyula 
Mûvelődési Központra esik az 
ember tekintete. Jobbra nézve, 
végtelennek tûnik ez a rendezett 

tér, amely augusztus 20-tól Érd 
város Főtere, hivatalosan is. Ahol 
állok, mögöttem a Harangjáték, 
és kedvesen hívogató padok az 
árnyas fák alatt, de nem ülök le. 
Elindulok. Ahol a Tûzoltó szertár 
állt, onnan kezdődik, és a Felső 
utcáig folytatódik a sétáló utca. De 
itt nem csak sétálni lehet, hanem 
a két oldalt elhelyezett padokon 
meg is pihenhet az ember. Jó 
látni, hogy egy kismama iker-
gyermekei kocsiját tolja, nyilván 
levegőzteti őket. Odébb mintha 
egy szerelmespárt látnék az egyik 
padon. Szemérmesen elfordulva 
sétálok el mellettük, majd egy 
ismerős hölggyel találkozom. Õ 
is szemlélődik. Pár teret dicsérő 
mondat után búcsúzunk.

Visszafelé sétálva jóleső 
érzéssel nyugtatom a szemem 
a Magyar Földrajzi Múzeum 
kertjén és épülettömbjén. Ennek 
egész Európában nincs párja! És 
felépült a Gesztelyi ház képgalé-
riájával, ahol a képzőmûvészek 
legújabb alkotásaiban gyönyör-
ködhet az ember, majd ismerőse-
ivel, barátaival beülhet a helybeli 
kávézóba, egy kis beszélgetésre. 
A Budai út és a Főtér sarkára érve 
egy pillanatra visszanézek. Jó pár 
ezer érdi elfér itt a téren! Igen, 
győzködöm magam, akár nemze-
ti ünnepeinken, akár valamilyen 
fontos, közérdekû gyûlésen. 

És hányan adnak majd itt ran-
devút egymásnak? Mert ez a Főtér 
igen alkalmas erre a célra is. Meg 
aztán társas összejövetelekre és 
hosszú, csendes sétákra, páro-
san vagy akár egyedül, hiszen 
– ahogy a költő mondja, – „ nem 
hallszik ide, világ zaja semmi!”

 Bíró András

Városközpont

Énekelnek az asszonyok, 
csodaszép ruhában, hangjuk 
csengve száll a Szent István-
napi ünnepségen a vadonatúj 
Főtér felett. Hallgatjuk régi 
himnuszunkat, amelyben 
Boldogasszony Anyánkat 
kérik: „…Ne felejtkezzél el 
/ Szegény magyarokról!” 
Szegény magyarok? Persze, 
tudom, tudjuk, hogy a „sze-
gény” a magyar nyelvben 
nemcsak azt jelenti, hogy 
valakinek nincs pénze: mond-
juk ezt olyanokra is, akiket 
a sors ûz, tépáz, akiket sok 
bántás ér, többnyire érdem-
telenül, hiszen ők nem ártot-
tak senkinek. Itt is erről van 
szó, az asszonykórus tagjai 
aligha a felduzzadt állam-
adósság egy főre jutó anyagi 
terheit akarták dalba foglalni. 
A fogalom azonban, a pénz, 
pontosabban, hogy mennyi 
van belőle, óhatatlanul befér-
kőzik mindennapi beszédté-
máink, gondolataink közé. 
Kényszerülünk szembenézni 
azzal is, ha kevés, azzal is, ha 
éppen van, még ha nem is ezt 
akarjuk életünk központi, leg-
fontosabb ügyének tekinteni. 

Az alapkérdés az, hogy 
szegények vagyunk-e, vagy 
nem. Az anyagiakat tekintve 
mindenképpen szegények, de 
nem úgy, ahogy azt sokan 
gondolják. Nem azért, mert 
nincs vaskos bankbetétünk, 
luxus autónk és mesébe illő 
villánk, hanem azért, mert 
meglévő értékeinket a több 
évtizedes folyamatos mérge-
zés szétzilálta. Mert elfoga-
dottá vált a paraszolvencia 
– vízszerelőnél és operáló 
orvosnál –, a fusizás – szám-
lával, vagy számla nélkül? 
–, a lopások elnéző kezelése, 
aztán a privatizáció trükkjei, 
a semmihez nem értő haverok 
pozícióba helyezése. Ezek, és 
a többi hasonló tünet: ezek 
az igazi szegénység jelei, sőt, 
akár a tartós szegénységé, ha 

nem törekszünk a megszün-
tetésükre. 

Az anyagi gazdagodás pedig 
azon múlhat, hogy felismer-
jük-e szegényedésünk valódi 
okait és képesek vagyunk-e 
tenni ellenük – meg azon is, 
hogy felismerjük-e a nem anya-
gi, a nem „forintosítható” érté-
keinket. Csak egyetlen példa: 
ha jelen lapszámban vissza-
lapoz egyet a Tisztelt Olvasó, 
ott az oldal közepén láthat egy 
képet. Érdemes végignézni a 
képen az arcokat, felnőttekét 
és gyerekekét, idősekét és fia-
talabbakét, nőkét és férfiakét. 
Magyarok ők, mindig is azok 
voltak, de most már „papírjuk 
is van” róla. Meg lehet-e mon-
dani, hogy ezek a tekintetek 
hány forintot érnek? Lehet-e 
pénzben kifejezni érzéseket, 
nemzeti összetartozást, vagy 
szélesebben értelmezve: nem-
zeti kultúrát, szolidaritást? 
Vagy – maradva a múlt hét-
vége eseményeinél – mennyit 
ér egy város Főtere, ahol talál-
kozni, beszélgetni, ünnepelni, 
esetleg csak simán „hétköz-
napozni” lehet? Hány forintot 
– eurót, svájci frankot… – ér 
egy Városi Galéria, ahol a helyi 
mûvészet, a régió kultúrája 
kap hajlékot? És végül – vagy 
talán ezzel kellett volna kez-
deni – mennyi a pénzben mért 
ellenértéke egy falat megáldott 
kenyérnek, amit magunkhoz 
vehettünk az ünnep reggelén?

Erre szokták mondani, hogy 
szépek, szépek ezek a jelké-
pek, de ezekre a közértben 
nem adnak semmit, ott pénz-
zel kell fizetni. Így igaz. Lehet, 
hogy kevés pénzünk van, de 
ha minél hamarabb felismer-
jük ennek okait, az az első 
lépcső lehet az anyagi gazda-
godáshoz is.

A szerkesztõ jegyzete

Szegény magyarok?

A hagyományokhoz híven Érd 
Város Önkormányzata idén is 
megrendezte Szent István-napi 
ünnepségét. Első királyunk és a 
magyar államiság létrejöttének 
emléke előtt tisztelgett a város a 
megújult Főtéren.

Az augusztus 20-i kulturá-
lis mûsor reggel 9-kor, közös 
Himnusz-énekléssel kezdő-
dött. Nemzeti imádságunkat T. 
Mészáros András polgármes-
ter ünnepi köszöntője követ-
te. A polgármester beszédében 
államalapító királyunkról emlé-
kezett meg: 

– Szent István óta ez az ország 
a törvényre épül, amely újra 
és újra helyre állítja a rendet 
és megálljt parancsol azoknak, 
akik szembe mernek helyez-
kedni vele. Mondják: első kirá-
lyunk keménykezû volt, vannak 
olyan hangok is, amelyek sze-
rint kegyetlen. A történelem azt 
mutatja, hogy ahol nem sikerült 
egységet teremteni, ahol külön-
féle oligarchák játszadozhattak 
a hatalommal, ahol az egyéni 

és a közösségi érdekek egyen-
súlyát nem tudták megterem-
teni, ott a szétesés, a káosz, a 
bomlás vert tanyát. Szent István 
ezt a nélkülözhetetlen egységet 
teremtette meg, ha tehette tör-
vényekkel, ha kellett karddal 
– fogalmazott a polgármester, 
hozzátéve: ragaszkodnunk kell 
első királyunk üzenetéhez. 

– Akkor járunk a Szent István-i 
úton, ha magunk is a fejlődés 
lehetőségének megteremtésén 
és megvalósításán dolgozunk. 
Hiszem, hogy mindezek nem 
csupán egy országra, de annak 
településeire is érvényesek, 
hiszen a részek gyarapodása 
együtt az egész gyarapodását 
is jelenti – hangsúlyozta T. 
Mészáros András. 

Az ünnepi mûsorban Jánosi 
Andrea, a Teleki Sámuel 
Általános Iskola 5. osztályos 
tanulója Szuhanics Albert 
Államiságunk ünnepe címû köl-
teményét szavalta el.

A megemlékezés részeként 
Aradszki András országgyûlési 

képviselő mondott köszöntőt. 
A képviselő gondolataiban 
kitért államalapító királyunk 
példaértékû munkásságára: 

– A lelkületünket, a mentali-
tásunkat, a világképünket kell 
megváltoztatnunk, különben 
nincs jövőnk. A változtatás 
lényege nem egy új életmód 
elsajátítása, hanem csupán a 
Szent István-i elvekhez való 
visszatérés. Ennek jegyében 
alkottuk meg idén Magyarország 
alaptörvényét is, amely kimond-
ja: Büszkék vagyunk arra, hogy 
Szent István királyunk ezer 
évvel ezelőtt szilárd alapokra 
helyezte a magyar államot és 
hazánkat a keresztény Európa 
részévé tette – mondta Aradszki 
András, majd így folytatta: 

– A mai ünnep alkalom a 
hálaadásra, de a számvetésre 
és a teendők felmérésére is. Az 
erkölcsi megújulás munkáját 
kezdjük meg magunkon, tuda-
tosan: a közösségért, a csalá-
dért, a hazáért, és a nemzetért 
– emelte ki az országgyûlési 
képviselő.

A hagyományoknak megfele-
lően Kóka Rozália és a Bukovinai 
Székely Népdalkör előadása szí-
nesítette az ünnepséget, hiszen 
nincs augusztus 20. a dalegy-
let nélkül. A népdalkör tagjai 
ismét felemelő dalcsokorral 
lepték meg az összegyûlteket; 
mûsorukban elhangzott a 
Boldogasszony Anyánk kezdetû 
régi magyar himnusz is.

A megemlékezés keretében 
több tízen tettek ünnepélyes 
keretek között állampolgársági 
esküt. Az eskütételt T. Mészáros 
András polgármester vezette. 
Az érdi lakosok államalapító 
királyunk ünnepén váltak hiva-
talosan is magyar állampolgár-
rá. (A magyar állampolgárságot 
január 3-tól lehet egyszerûsített 

Bensõséges ünnepség Érd új fõterén

Szent Istvánra emlékezve
Kulturális és egyházi rendezvényekkel emlékeztek meg Szent Istvánról és az állam-
alapításról országszerte az elmúlt hétvégén. Az augusztus 20-i ünnep alkalmából 
több százan tettek állampolgársági esküt magyarországi helyszíneken, köztük 
Érden is.

honosítási eljárásban kérel-
mezni.)

Az ünnepélyre az új kenyér 
megáldása és megszentelé-
se tette fel a koronát. Erdélyi 
Takács István református lel-
kész és Szabó Mihály görög 
katolikus paróchus egymást 
követve mondták el beszé-
düket. A református lelkész a 
hálaadásról fogalmazott meg 
néhány gondolatot: 

– Az államalapításra való 
emlékezés nem csupán egy 
megszokott, egyszerû cse-
lekedet, ennél sokkal többet 
kell, hogy jelentsen. Hiszen 
az úrvacsora szákramen-
tuma mindig is Eukarisztia, 
azaz ünnepi hálaadás volt. 
Hálaadás, köszönetmondás 
nélkül meg nem állhatunk 
– mondta a nagytiszteletû úr, 
majd a 90. zsoltár befejező 
gondolataival megáldotta az 
ünnepet, az összegyûlteket, a 
munkát és a nemzetiszínû sza-
laggal átkötött kenyeret. 

Szabó Mihály paróchus a 
megújuló élet fontosságáról, a 
munka öröméről és a máso-
kon való segítés boldogságáról 
beszélt – ehhez hívta életre 
Fésûs Éva A búzaszem címû 
meséjét. 

– Egészséges egyénhez szük-
séges: egészséges zene, egészsé-
ges alvás, egészséges humor és 
egészséges vallásosság – fogal-
mazott Szabó Mihály, majd meg-
áldotta a kenyeret és a szőlőt.

A több szempontból is rend-
hagyó augusztus 20-i ünnep-
ség zárásaként Joó László 
színmûvész előadásában hang-
zott el a Szózat. A megáldott 
és megszentelt új kenyeret a 
székely dalkör tagjai osztották 
szét az egybegyûltek között. 

Érd város polgárai kellemes, 
szép környezetben, rangos 
mûvészek előadása mellett 
emlékeztek Szent Istvánra és 
az államalapításra.

 Kovács Renáta

A Bukovinai Székely Népdalkör mûsora emlékezetes perceket szerzett a közönségnek
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Mindenkinek jutott a megáldott, megszentelt kenyérbõl

Az új kenyeret Szabó Mihály görög katolikus lelki vezetõ szentelte meg

Aradszki András országgyûlési 
képviselõ a szentistváni elvekre 
figyelmeztetett


