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Erd�város – Erd�kertes
Nem kell sokáig utaznia annak, aki Pestr�l észak felé veszi az 

útját azért, hogy egy igazán fest�i környezetben megbúvó falu-

ba látogasson. Még csak autóra sincs szükség, hiszen a vonat 

vagy az autóbusz is legrosszabb estben óránként indulva ellá-

togat Erd�kertesre. Csoda-e, hogy a település lélekszáma szép 

fekvésének és ózondús leveg�jének köszönhet�en az 1910-es 

els� feljegyzés óta (239 f�) napjainkban már jó néhány város 

lakóinak számát meghaladva: csaknem 7700.

A  település egykor püspöki birtok volt, amelyet a szigorú 

rendeletek ellenére Schuster Konstantin és az �t követ� Gróf 

Csáky Károly Emmánuel váci megyéspüspökök árverésen értékesített. A  püspöki 

javak sorozatos eladása egészen lázba hozta az akkori üzleti világot, és e földrész tu-

lajdonosává tette a legélelmesebb vev�t, a zsidó Roheim Károly és fi ai fanagykeres-

kedését. Ez volt az az id�szak, amely a dús erd�zet megcsappanását hozta magával, 

hiszen a fára, az épít�anyagra a világszintre fejl�d� Budapestnek éget�en szüksége 

volt, és ez Roheiméknek szép hasznot hozott. Pesten a Hermina úton ma is láthatjuk 

Roheim Samu villáját, ahol meggyilkolták gróf Tisza Istvánt.

A nagy gazdasági fejl�dés Roheimék téglagyári beruházását, létrehozását is ered-

ményezte, amely azután csaknem nyolcvan évet ért meg, és Veresegyház-Erd�városi 

Téglagyár néven adott kiváló min�ség� épít�anyagot, valamint munkát környezeté-

nek. Merthogy e területet közigazgatásilag Erd�városnak nevezték és Veresegyházhoz 

tartozott. Erd� persze már alig volt. Város még annyira sem. Viszont egyre többen 

telepedtek le itt, 1949-ben már 1530 volt lakóinak száma. A gyarapodó népesség az 

igények növekedését is természetesen magával hozta, amelyet Veresegyház nem tu-

dott kielégíteni, így az önállósági igény egyre er�-

teljesebbé vált. Az ünnepélyes „leválás” 1956. 

június 1-jével megtörtént.

Ekkor született meg Erd�kertes mintegy 

2000 „szül�vel”.

55 év. Ennyi morzsolódott le azóta.

Sem ipar, sem mez�gazdaság, nem voltak 

közm�vek, utakról nem is beszélhetünk; az állo-

más, orvos, ellátás, ügyintézés Veresegyházon. 

Mégis: élni kell , megoldandó feladatok ezek. 

Volt viszont összefogás, sok-sok segít� munka 

és önzetlenség. Mindezek szinte elképzelhe-

tetlenek napjainkban. Pedig kizárólag ezeknek 

köszönhet�en lehet mintaként beszélni Erd�-

kertesr�l.

Mert mi, ha nem példa a több mint 500 tanu-

lót okító iskola, amely térinformatika- oktatásával 

vált országos hír�vé. Így vált méltóvá Neumann 

János Nobel-díjas tudósunk nevének hordozására.
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Vagy az egykori „M�vel�dési ház”, a mai Faluház. Ez ma valóban a kultúra fellegvá-

ra. Könyvtára a környéket a legmagasabb szinten képes „kiszolgálni”, színházterme a 

f�város szinte valamennyi színtársulatának adott már otthont, és élményt az itt lakóknak.

Sokáig egyre nagyobb gondot okozott a növekv� népességb�l fakadó gyermekek 

óvodai elhelyezése. Napjainkig ez is megoldódott: az országban kevés helyen találha-

tunk olyan korszer� és példásan felszerelt kisdedóvót, mint Erd�kertesen.

Mindezek egy kiváló tehetség�, „igazi” építész, Nagy László álmainak a beteljesülé-

sét is hozták, aki már-már „f�építészként”, de annál nagyobb szerénységgel szolgálja 

Erd�kertes és így országunk gyarapodását terveivel, elképzeléseivel.

Ellátás?

Hol vagyunk már a szomszédba járkálástól?

A kis üzletecskék mellett sikerült idecsábítani a két legnagyobb magyar kereske-

d�céget, a COOP-ot és a CBA-t, amellyel a nemes versengés biztosított településün-

kön, pedig a szomszédos Veresegyházon két CBA is található. Örömünkre a mienk a 

legforgalmasabb.

Egészségügy: a legkorszer�bben felszerelt orvosi rendel�kben négy háziorvos, 

egy gyermekorvos és két fogorvos gondoskodik Erd�kertes lakóiról.

Az önkormányzat és a magánkezdeményezés összefogásából született meg az or-

vosi rendel� mellett a megjelenésében is elegáns patika, így is szolgálva az egységet.

Ma már pénzügyi témában sem kell messzire mennie az itt lakónak, takarék-

szövetkezet és annak automatája is rendelkezésre áll. A posta az önkormányzat épü-

letében mostoha körülmények között üzemelt. Érdemes megtekinteni azt az új kis 

ékszerdobozt, amely épült helyette.

Napjaink utolsó témájaként jöv�re befejez�dik a csatornázással a teljes közm�ve-

sítés, amely után még az úthálózat korszer�sítése meredezik feladatként.

Külön kell szólni a falu lelki életér�l, amelynek gazdagsága nélkül Erd�kertes nem 

lehetne az, amit közös er�kifejtéssel elért.

1941-ben szentelték fel a dönt�en katolikus hív�k segítségével felépült Bau-

haus-stílusú római katolikus templomot, azonban egyre több református és evangé-

likus köt�dés� ember letelepedésével er�teljes igénnyé vált az �ket oltalmazó hajlék 

megteremtése. Ennek eredménye az öt esztendeje felszentelt, építészetileg is nagy 
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értéket képvisel� evangélikus-ökumenikus temp-

lom átadása, és csaknem teljesen készen várja 

már a reformátusokat is Istenházuk.

Sok olyan érték jött létre tehát Erd�kertesen, 

amelyre büszkék vagyunk, mert együtt, össze-

fogva értük el, s amely biztosítéka lehet a nehéz 

gazdasági és társadalmi viszonyok között is a 

harmonikus együttélésnek, egy település kisu-

gárzásának.

Ezt szeretnénk most meger�síteni a nap-

jainkban átadásra kerül� F�-tér elnevezésében 

született döntéssel: a felújított és korszer�sített, 

többfunkciójú tér neve Szent István park lesz. 

Mert Erd�kertesnek se ipara, se mez�gazdasága, 

se múltja nincs, ezért a maiaknak a feladata a ha-

gyományok megteremtése. A  jöv� érdekében!

Kopeczky Lajos

E számunk szerz�i

Adonyi Sztancs János (1958) – író, újság-

író, Budapest

Albert Gábor (1929) – író, m�fordító, 

Buda keszi

Balázs Géza (1959) – nyelvész, néprajzku-

tató, egyetemi tanár, Budapest

Bende Tamás (1990) – egyetemi hallgató, 

Budapest

Bíró József (1951) – költ�, író, performer, 

képz�m�vész, Budapest

Boda László (1929) – eredetkutató, író, 

Budapest

Borbély János (1933) – m�fordító, szer-

keszt�, Baja

Botár Attila (1944) – költ�, Veszprém

Botos Ferenc (1949) – középiskolai tanár, 

Budapest

Botos Katalin (1941) – közgazdász, Buda-

pest

Buzinkay Géza (1941) – történész, Buda-

pest

Csáji László Koppány (1971) – író, kulturá-

lis antropológus, Budapest

Cseh Károly (1952) – költ�, m�fordító, 

Mez�kövesd

Csillag Tamás (1987) – informatikus, 

Békés csaba

Csordás László (1988) – kritikus, szerkesz-

t�, PhD-hallgató, Eszeny

Dombos Krisztina egyetemi hallgató, Érd

Ducki, Krzysztof (1957) – grafi kusm�vész, 

Budapest

Ébert Tibor (1926) – drámaíró, író, költ�, 

esszéista, zenem�vész, Budapest

Elek Szilvia zongora- és csembalóm�vész, 

zeneszerz�, író, szerkeszt�

Fecske Csaba (1948) – költ�, publicista, 

Miskolc

Fenyvesi Félix Lajos (1946) – költ�, újság-

író, Budapest

Fodor Géza (1950) – költ�, pedagógus, 

Dercen (Ukrajna)

Forgács László (1978) – logisztikai alkal-

mazott, Vecsés

Frankovics György (1945) – író, újságíró, 

néprajzkutató, Pécs


