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A gyertya  lángja  az  emberi 
lélek, az élet, valamint az elmú-
lás  és  a  gyász,  az  öröktől  való 
szimbóluma.  Legalábbis  attól 
kezdve,  hogy  az  ember  felta-
lálta és megőrizte a tüzet. Igaz, 
a  tûz  megnyilvánulási  formái 
hosszú  utat  jártak  be,  amíg  a 
mai  értelemben  vett  gyertya 
által  hordozott  lánggá  neme-
sedtek.  A gyertyaláng  ugyanis 
egyszerre  hordoz  ujjongó  örö-
met  és  kimondhatatlan  fájdal-
mat, ami aztán sajgóan nemes-
sé válik bennünk. 
A gyertyák,  a  gyertyalán-

gok  kisgyermek  koromtól 
kezdve  a  mai  napig  kísérnek. 
Gondolom,  mindenki  így  van 
ezzel.  Sokakban  felmerülhet 
a  kép  a  születésnapra,  meg-
lepetésként  feltálalt  tortáról, 
amelynek  közepén  gyertyák 
garmada  jelzi  a  betöltött  évek 
számát.  Ilyenkor  a  torta  gyer-
tyái mindig az örömet sugároz-
ták. A karácsonyok képe közül 
is  sok  megmarad  bennünk  s 
ennek  kontúrjaként mindig  ott 
lobognak  bennünk  a  gyertyák, 
hírül adva: „Megszületett Jézus, 
az  Égi  Kisded,  a  Megváltó!” 
Örvendezzünk  hát,  mert  a 
gyertyák  lángjai  is  ezt  üzenik 
nekünk.
És  amint  fentebb  említet-

tem,  bizonyos  alkalmakkor, 
évente  visszatérő  napokon  a 
gyertya  fényei  testünk  halálá-
ra,  az  elmúlásra  is  emlékeztet-
nek.  Sokunknak  eszébe  jut  a 
nyelvemlékként  ismert  Halotti 
Beszéd kezdő sora: „Isa pour és 
homu vogymuk!”  vagyis,  hogy 
porból  és  hamuból  vagyunk. 
Mindenszentek  és  Halottak 

napján  mentünk  ki  együtt  a 
temetőkbe,  hogy  szülők  és 
gyermekek  együtt  emlékezze-
nek közeli  és  távoli halottaink-
ra. Ükszülő és dédszülő is akadt 
családunkban,  akiknek  tud-
tuk,  ismertük  és  rendszeresen 
ápoltuk  a  sírját.  Aztán  voltak 
temetők,  amelyektől  Trianon 
kegyetlen törvénye miatt elma-
radtunk,  vagy  csak  nagyon  is 
megkésve jutottunk el. 
Gyermekkorom  emlékei 

közé  tartozik,  hogy  szüleim 
gyertyát  gyújtottak  közeli 
hozzátartozóink  halálának 
napjára  emlékezve.  Így  tör-
tént,  hogy  anyai  nagyanyám 
halálának idejét ma is tudom, 
hiszen  a  Mohácson  zajló 
vesztett csata napján, augusz-
tus 29-én halt meg. És milyen 
érdekes  egyezés:  néhány 
évtized múltán ezen a napon 
született  meg  a  lányom!  Az 
augusztus  29-én  gyújtott 
gyertya  emlékező  lángja 
imára  szólított  bennünket  a 
csatatéren  elesettekért,  majd 
nagyanyámért  és  lányomért, 
hiszen a  lángok érte  is  imára 
szólítottak. Ilyen családi meg-
emlékezéssé  alakult  csalá-
dunkban  október  hatodika. 
Gyertyagyújtásunk  szólt  az 
Aradon  kivégzettekre  emlé-
kezve,  a  Pesten,  az  Újépület 
előtt  kivégzett  Batthyányi 
Lajos  első  magyar  miniszter-
elnökre.  És  lobbant  a  láng 
édes bátyámért imádkozva és 
őt köszöntve, mivel e napon, 
október hatodikán született. 

Azóta  is,  minden  évben, 
amióta  az  eszemet  tudom, 
édesapám  dédanyjáért,  gróf 
Bethlen Krisztináért, az áldoza-
tos,  hős  asszonyért  is  lobogott 
a  gyertyaláng,  aki  életét  adta 
a  48/49-es  szabadságharcunk 
eszméiért. Görgey Artúr levelet 
írva kérte fel s ezt a kérését rövid 
időn belül – egy összejövetelen 
– személyesen is megismételte, 
hogy  jönne  segíteni  a  harcok 
sebesültjeinek ápolásában. Még 
közelebbről:  szervezzen  alkal-
mi  helyeket,  ahol  a  harcokban 
sebesülteket ápolni és gyógyíta-
ni lehetséges. Bethlen Krisztina 
ott  hagyva  Kolozsvárott  fér-
jét,  a  családi  otthon  melegét, 
elindult  Vácra,  ahol  két  alkal-
mi  kórházat  szervezett  meg. 
Mikor  ezzel  elkészült,  beöltö-
zött ápolónőnek és hónapokon 
át  a  sebesült  honvédeket  látta 
el:  ha  kellett,  sebet  kötözött 
és  szolgált,  ahogyan  a  többi 
önkéntes  leány  és  asszony. 
Egyik fia, dr. Bíró Ferenc, az én 
körorvos dédapám hiába figyel-
meztette,  kérte,  óvta,  a  nehéz 
munka  mégis  leütötte  lábáról 
és  az  akkoriban  gyógyíthatat-
lan  tüdőgyulladásban  hunyt  el 
1849 karácsonya előtt.
Tudom,  október  6.  napján 

országszerte  sok  családi  ház-
ban,  otthonban,  az  Aradon 
kivégzett 13 hős magyar  tábor-
nokra és a Pesten legyilkolt első 
magyar  miniszterelnökre  gon-
dolva  kigyúlnak  az  emlékezés, 
a  tisztelgés  gyertyafényei.  Úgy 
érzem,  manapság  ezekben  a 
fellobbanó  gyertyalángokban 
van az erőnk.
   Bíró András

Gyertyaláng

Ha  nem  is  sokszor  beszélünk 
róla,  tulajdonképpen  áldozatok 
sora  az  egész  életünk,  a  cse-
csemőkortól  az  életpálya  végé-
ig.  Eleinte  inkább  a  közvetlen 
környezet, leggyakrabban a szü-
leink  hoznak  áldozatot,  mon-
danak  le miattunk sok minden-
ről:  nyugalomról,  kényelemről, 
gyakran  anyagi  előbbre  jutás-
ról  is,  hiszen  sírunk,  éhesek 
vagyunk,  olykor  betegek  is  – 
szóval, csak a gond van velünk. 
Hihetnénk,  hogy  később  ez  a 
helyzet  változik,  de  nem  így 
van:  igaz,  hozunk  áldozatokat 
–  magunkért,  hozzánk  közelál-
lókért,  kisebb-nagyobb  közös-
ségünkért  is  –  de  a  korábban 
patyolattiszta  fogalom  itt  már 
kicsit  szennyeződni  kezd.  Az 
„áldozat” szó ugyanis valamiféle 
emelkedettséget,  önzetlenséget, 
különleges  erkölcsi  fokozatot  is 
jelent,  semmiképp  sem  olyan 
tevékenységet, amiért majd vala-
mi ellenszolgáltatást várunk. Ha 
ugyanis azért vállalunk el kelle-
metlen,  vagy  legalábbis  kényel-
metlen dolgokat; azért nevelünk 
gyereket,  azért  gondozunk  idős 
rokont, azért segítünk másokon, 
mert ez majd kifizetődik, akkor 
már  másról  van  szó.  Akkor  ez 
már nem áldozat, hanem üzlet, 
vagy  legalábbis  befektetés.  Ha 
egy  édesanya  felkel  éjjel,  hogy 
rendbe  tegye  síró  csecsemőjét, 
nem  nagyon  gondol  arra,  hogy 
ennek  fejében  a  gyerek  majd 
nagykorában sok pénzt fog neki 
keresni…
Sokat  beszélünk  ezekben  a 

napokban  az  1848-es  szabad-
ságharc Aradon kivégzett tábor-
nokairól.  Ők  valódi  áldozatok 
voltak,  akik  nem  kevesebbet, 
mint  az  életüket  áldozták  fel 
az  országért,  a  nemzetért,  a 
szabadságért.  Nem  ágáltak, 
nem alkudoztak,  és ha nem  is 
beszéltek  róla,  biztosak  voltak 
benne,  hogy  példájuk  hatással 
lesz az ország, a nemzet továb-
bi  sorsára.  Nem  történt  más, 
csak ami  azelőtt  is, meg azóta 

is  többször:  bíztunk  valame-
lyik  nagyhatalomban,  és  csa-
lódnunk  kellett.  A tábornokok 
átadták  a  fegyvereiket  az  oro-
szoknak,  számítva  arra,  hogy 
megvédelmezik  őket  a  vér-
szomjas  osztrákoktól,  de  nem 
így  történt,  formális  tárgya-
lások,  majd  a  halálos  ítéletek 
következtek.  A bosszúra  éhes 
hóhérok arra számítottak, hogy 
a  tizenhármak  majd  összezu-
hannak,  esetleg  kegyelemért 
könyörögnek,  de  csalódniuk 
kellett.  A történetírók  felje-
gyezték:  amikor  október  hato-
dikán  hajnali  kettő  és  három 
óra között  a papok  felkeresték 
a  halálraítélteket,  Aulich  Lajos 
Horatius  verseit  olvasgatta, 
Török  Ignác Vauban várépítés-
ről szóló könyvét tanulmányoz-
ta,  Láhner  György  a  fuvoláján 
látszott… Tartásuk volt, tudták, 
hogy igaz ügyért harcoltak, így 
váltak  valódi  áldozatokká,  így 
lett emlékük erőt adó példa.
Ma is vannak áldozatok,  jól-

lehet,  kevésbé  emelkedettek, 
amolyan  egyszerűek,  hétköz-
napiak.  Nem  akasztófa  és  vél-
hetően  nem  is  puskagolyó  az 
ítélet, de itt vannak a kártékony 
szerek  és  daganatos  betegsé-
gek,  közúti  balesetek  és  lelki 
traumák  –  nyomukban  pedig 
a  kérdések:  érdemes?  Megérte 
rohanni,  szétzilálni  idegrend-
szert  és  emberi  kapcsolatokat, 
ennyi áldozatot hozni pénzért, 
hatalomért, pozícióért? 
Eközben  pedig  csaknem 

feledésbe  merül  a  fogalom 
igazi  értelmezése,  a  jó  ügyek 
érdekében, többnyire másokért 
tett  vállalás,  az  önzetlen  segí-
tés,  ahol  a  „megéri?”,  vagy  a 
„kifizetődik?”  kérdések  szóba 
se  kerülhetnek  –  pedig  ilyen 
hétköznapi  áldozatokra  lenne 
szükség.

A szerkesztõ jegyzete

Hétköznapi áldozatok

Lezárult  a  könyvvizsgálói 
szolgáltatásra  és  tanácsadás-
ra  lefolytatott  közbeszerzési 
eljárás,  amelynek  eredménye-
ként  a  bizottság  a  CC  Audit 
kft.-t  javasolta  a  feladattal  való 
megbízásra.  Az  ülésen  jelen 
volt  a  cég  vezetõje,  Szeberédi 
István,  aki  rövid  bemutatkozá-
sát  követõen  készségesen  vála-
szolt  a  képviselõk  kérdéseire. 
Elmondta,  megtiszteltetés  lesz 
számukra,  ha  elnyerik  az  érdi 
önkormányzat  bizalmát,  és 
elsõ  lépésben  készítenek  egy 
rendszervizsgálatot,  amelyben 
kijelölik a  fokozott odafigyelést 
igénylõ területeket. Bakai Nagy 
Zita  (MSZP)  azt  szerette  volna 
megtudni,  hogy  a  könyvvizs-
gáló  fontosnak  lát-e  egy  teljes 
gazdálkodási  átvilágítást,  amire 
Szeberédi  István  közölte,  azt 
az  önkormányzatnak  külön 
kell  megrendelnie,  de  tudomá-
sa  szerint  ez  már  megtörtént 
az  IFUA  részérõl,  tehát  feles-
leges  még  egyet  kérni,  de  õk, 
mint könyvvizsgálók egyébként 
is  kizárólag  csak  rendszervizs-
gálatot  helyeztek  kilátásba.  A 
közgyûlés  11  igen  és  2  tartóz-
kodás  mellett,  ellenszavazat 
nélkül  a  CC  Audit  kft.-t  bízta 
meg a könyvvizsgálói és tanács-
adói feladatok ellátásával, majd 
rátért  az  önkormányzat  által 
fenntartott  élelmezést  nyújtó 
intézmények  napi  nyersanyag-
költségének  meghatározásáról 
szóló  korábbi  rendeletének 
módosítására  vonatkozó  javas-
lat megtárgyalására. Annyit már 
lehet  tudni,  hogy  a  lefolytatott 
közbeszerzési eljárásban a beér-
kezett  ajánlatok  értékelésének 
eredményeként a Pensió 17 Kft. 
ajánlata bizonyult érvényesnek, 
míg  a  Junior  Vendéglátó  Zrt. 
ajánlata  érvénytelen  volt.  Már 
a  közbeszerzési  eljárás  megin-
dítását megelõzõen  felmerült  a 
nyersanyagnorma  emelésének 

szükségessége, ezért az eljárás-
ban  az  egyik bírálati  szempont 
az  aktuális  nyersanyagnorma 
emelésének  mértéke  volt.  Az 
egyedüli érvényes ajánlatot tevõ 
Pensió  17  Kft.  ajánlata  15  szá-
zalék  volt,  amit  a  tárgyalások 
során  sikerült  10  százalékra 
lealkudni. 
A  mostani  rendkívüli  ülést 

levezetõ Segesdi János alpolgár-
mester  hangsúlyozta,  hamaro-
san  sor  kerül  a  közbeszerzési 
eljárás  eredményének  kihirde-
tésére,  de  addig  is  sürgõs  fel-
adatuk,  hogy  meghatározzák 
a  napi  nyersanyagszükséglet 
normáit. Hozzátette, a tárgyalá-
sok során arra törekedtek, hogy 
egyensúlyba  hozzák  a  szolgál-
tató  és  az  élelmezést  igénybe 
vevõk (gyermekek, idõsek, szo-
ciális  gondozottak)  érdekeit, 
úgy, hogy mindez ne menjen a 
minõség  rovásárára  sem.  Pulai 
Edina  (Jobbik)  arra  volt  kíván-
csi,  hogy  a  szóban  forgó  eme-
lés  érinti-e  majd  az  étkeztetés 
térítési  díjait  is,  és  ha  válto-
zik  a  szolgáltató,  elbocsájtják-e 
állásukból a Junior alkalmazot-
tait,  mert  így  sok  munkahely 
szûnhet meg a dolgozók önhibá-
ján  kívül.  Segesdi  János  figyel-
meztette a képviselõket, eltértek 
a  tárgytól,  ugyanis  a  szóban 
forgó javaslat kizárólag a nyers-
anyagköltségek meghatározásá-
ra  vonatkozó  rendelet  módo-
sításáról  szól,  hiszen  egyelõre 
még  nem  is  került  kihirdetésre 
a közbeszerzési eljárás eredmé-
nye,  de  ahhoz,  hogy  a  végle-
ges szerzõdést megköthessék a 
majdani szolgáltatóval, szükség 
van a normatíva emelését  jóvá-
hagyó döntésre. 

Csõzik László  a  szolgálta-
tás  minõségét  illetõen  egzakt 
normák  megállapítását  szor-
galmazta,  míg  Kopor Tihamér 
hozzászólásában  az  étkeztetés 
egészségügyi  szempontjainak 

figyelembevételére  hívta  fel  a 
figyelmet.  A  közgyûlés  ellen-
szavazat  nélkül,  12  igen  és  1 
tartózkodás mellett  elfogadta  a 
nyersanyagköltség  10  százalé-
kos  emelésére  vonatkozó  hatá-
rozati javaslatot. 
A  továbbiakban  a  városköz-

pont  funkcionális  fejlesztése 
kapcsán létrejött létesítmények, 
berendezések  karbantartására, 
üzemeltetésére,  állagfenntartá-
sára és vagyonkezelésbe adására 
vonatkozó  javaslatot  tárgyalták 
a  képviselõk.  Kéri Mihály  már 
az ülés kezdetén indítványozta, 
hogy vegyék le a napirendrõl az 
elõterjesztést,  mert  –  tekintet-
tel  arra,  hogy  a  Városi  Galéria 
üzemeltetését  is érinti a döntés 
–  a  közgyûlés  elõtt  az Oktatási 
és  Mûvelõdési  Bizottságnak  is 
tárgyalnia  kellett  volna  róla. 
Nem  értett  egyet  azzal,  hogy 
a  Gesztelyi  ház  vagyonkeze-
lési  jogát  az  Érdi  Létesítmény 
Üzemeltetõ Kft. vegye át, hiszen 
a  közgyûlés  a  közelmúltban 
úgy  döntött,  hogy  a  felújított 
létesítmény  a  Szepes  Gyula 
Mûvelõdési  Központ  telephe-
lyeként  funkcionál,  és  annak 
fiókintézményeként  takaré-
kosan  mûködik.  Így  viszont 
tisztázatlanul  maradnak  fontos 
kérdések  a  bevételekkel  és  az 
elvégzett munkával kapcsolato-
san. Bakai Nagy Zita azt firtatta, 
miért  olyan hosszú  idõre,  azaz 
25  évre  kerül  átadásra  a  léte-
sítmény.  Segesdi  János  alpol-
gármester válaszában kifejtette, 
egy  gazdálkodó  szervezetnek 
hosszú  távra érdemes  tervezni, 
mert  csak  így  térülnek  meg  a 
befektetései, de – amennyiben a 
kft.  nem valósítja meg a hozzá 
fûzött  reményeket  –  az  önkor-
mányzatnak  bármikor  módjá-
ba  áll  ezen  a  döntésén  változ-
tatni.  Zsirkai  László,  az  Érdi 
Létesítmény  Üzemeltetõ  kft. 
vezetõje  hozzáfûzte,  a  kezelõ 

Rendkívüli ülés szeptember végén

Nõtt a közétkeztetés nyersanyagköltsége 
Ismét olyan kérdésekben kellett állást foglalnia a városi plénumnak, amelyek nem 
várhatták meg az októberi értekezletet, ezért szeptember 30-án Érd Megyei Jogú 
Város Közgyûlése öt napirendi ponttal rendkívüli ülést tartott.

A képviselõk felkészültek a munkára, és bár akadtak hiányzók, a közgyûlés határozatképes volt
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hatásköre  kizárólag  az  üze-
meltetésre  terjed  ki,  és  nincs 
hozzáférése  a  létesítményben 
végzett  munkához.  Példának 
hozta fel a Központi Kávéházat, 
amelyben  a  Városi  Televízió  is 
mûködik. A kezelõ nem szólhat 
bele  az  Érd  Tv  mûködésébe, 
de  felel  azért,  hogy  a  létesít-
ményben biztosítottak legyenek 
a  mûködés  feltételei.  Ezzel  a 
közgyûlés  bízta  meg  a  kft.-t, 
amiért külön díjat nem szedhet, 
tehát az önkormányzatnak sem 
kerül  pluszköltségébe.  Zsirkai 
László  Pulai  Edina  kérdésére 
válaszolva  arról  is  tájékoztatta 
a  képviselõket,  hogy  a  fõtér  és 
a  felújított  létesítmények  pro-
jektgazdája  a  Városfejlesztési 
kft.,  de  érdekellentétbe  ütközõ 
az  üzemeltetést  is  rá  hárí-
tani,  ezért  szükséges  ezzel  a 
feladattal  az  Érdi  Létesítmény 
Üzemeltetõ  kft.-ét  megbízni. 
Végül a közgyûlés ellenszavazat 
nélkül,  11  igen  és  2  tartózko-
dás mellett  döntött  arról,  hogy 
a  Létesítmény Üzemeltetõ Kft-t 
megbízza  az  elkészült  sétány 
és  külsõ  létesítmények  tekin-
tetében  szükséges üzemeltetési 
faladatok  ellátásával,  valamint 
hogy  a  kft.  vagyonkezelésébe 
adja az önkormányzat kizáróla-
gos tulajdonában lévõ Gesztelyi-
házat,  ugyanakkor  megbízza  a 
Magyar Földrajzi Múzeum épü-
letében megvalósult fejlesztések 
miatt keletkezõ többletfeladatok 
ellátásával. 
Mielõtt  a  közgyûlés  zárt  ülé-

sen  tárgyalta  volna  a meghívó-
ban csupán szûkszavúan megfo-
galmazott „állásfoglalást igénylõ 
személyi ügyet”, elfogadta még 
az  „Érd  és  térsége  szennyvíz-
tisztító telep rekonstrukciója és 
bõvítése  és  szennyvízelvezetõ 
rendszer  fejlesztése”  címû pro-
jekt  saját  részének  finanszíro-
zása  érdekében  meghozott,  a 
finanszírozásra  vonatkozó  vég-
rehajtásra irányuló javaslatot. 
A városi plénum legközelebb 

októberben ül ismét össze.
  Bálint Edit

Felhívás
A 2011. évi magyarországi nép-
számlálással  kapcsolatban  a 
számlálóbiztosi  munka  egyik 
legfontosabb kelléke a számlá-
lóbiztosi igazolvány!
A számlálóbiztosok  egyedi, 

névre  szóló,  azonosító  szám-
mal  ellátott  kék  színû  igazol-
vánnyal  rendelkeznek.  Egyik 
oldalon a számlálóbiztos neve 
található, másik oldalon a jegy-
ző aláírása. 
Az adatszolgáltató a számára 

eljuttatott  borítékra  (adatszol-
gáltatói  csomagra)  rávezetve 
előre  megkapta  az  őt  felkere-
ső  számlálóbiztos  nevét,  nép-
számlálási igazolványának azo-
nosítószámát, valamint telefon-
számát, így a becsöngető szám-

lálóbiztost  azonosítani  tudja, 
de  kérheti  tőle,  hogy  igazolja 
magát  fényképes  személyét 
azonosító igazolvánnyal is. 

Lehetőség  van  arra  is,  hogy 
az  adatszolgáltató  a  Központi 
Statisztikai  Hivatal  által 
mûködtetett  ingyenesen  hív-
ható  telefonszámokon  ellen-
őrizni  tudja  a  nála  számláló-
biztosként  jelentkező személy 
nevét  és  azonosító  számát, 
meggyőződhet  arról,  hogy  a 
hozzá bekopogó személy való-
ban  népszámlálási  munkát 
végez.
A KSH  telefonos  ügyfélszol-

gálata  a  06-80/200-014  vagy  a 
06-80/200-224-es  telefonszám 
munkanapokon  8–20,  hétvé-
gén 10–18 óra között hívható.

dr. Ferencz Dóra jegyző
települési  

népszámlálási  
felelős


