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Ahány ember, annyi boldog-
ságfogalom! Magyarán: nem 
ismerjük, vagy inkább kevesen 
ismerjük a boldogság miben-
létét. Ebből következik, hogy 
a boldogság lényegével nem 
vagyunk tisztában. Már aki! 
– tiltakoznak többen. Igen, 
elismerem, mindenki – a maga 
elképzelése szerint – esküszik 
a maga egyedüli látásmódjára, 
annak igazságára, mivel igenis 
tudja, mi a boldogság! Akad 
persze olyan őszinte ember is, 
– mint például egy a napokban 
világbajnokságot nyert sporto-
ló – aki a riporter által feltett 
kérdésére visszakérdezett: – Mi 
a boldogság? Õszintén szólva, 
nem tudnám megmondani, de 
még csak körülírni sem. Az egy 
leírhatatlan lelki állapot. – És 
a most elnyert világbajnokság? 
– erőltette tovább a riporter – ez 
nem teszi boldoggá? – Az bizony 
nagy szó lenne! Örülök neki 
– hangzott a válasz. Ez valóban 
nagy öröm, de nem boldogság. 
Már az öröm is csodálatos érzés, 
de, a boldogság, az szent dolog. 

A fenti vélemény egy a sok-
millió közül. Mégis, érdemes 
néhány véleményt felsorolni 
arról, hogy az emberek mit tarta-
nak boldogságnak. Közelebbről; 
mi az, ami boldogítja, vagy bol-
dogítaná őket? Ezek szinte mind 
anyagi, dologi vonatkozásúak. 
Sokaknál összefüggésben áll a 
házassággal, a családalapítás 
lehetőségével, és többségük-
ben a személyes karrier építése 
körül forog. Ha ezek közül meg-
kérdezek valakit, mind ezzel 
kezdi: „Boldog lennék, ha kará-
csonyra le tudnám cserélni a 

kocsimat…” És itt tessék valami 
használati cikkel, tárggyal behe-
lyettesíteni az illető boldogság 
utáni vágyát. 

Érthető, ha egy érettségizett 
fiatalember így nyilatkozik: 
„Boldog lennék, ha, a felvételi 
pontjaim alapján bejutnék az 
egyetemre!” Aztán, tovább: ha 
a lottón öt találatom lenne, ha 
a fiam végre elnyerné azt az 
állást, ha a lányom egészséges 
fiút szülne, ha az édesanyámat 
végre gyógyultan haza enged-
nék a kórházból, ha meg tud-
nám találni valamelyik antik-
váriumban azt a régóta hiába 
keresett könyvet, ha a feleségem 
belátná, hogy nincs igaza, ha 
megvehetném magamnak azt a 
bundát, ha a nagyfiúnk lemon-
dana a motorkerékpár-vételről, 
és így tovább. Bizony, ezek mind 
örömöt keltő dolgok, ha megva-
lósulnának, örülnénk is neki. 
Ám az öröm csupán időleges 
és elillanó dolog. A boldogság 
viszont tartós állapot! Amikor 
még újév közeledtével képes-
lapokat küldünk szét – roko-
noknak, barátoknak, ismerősök-
nek – mit kívánunk? Még át is 
ment a köztudatba: B.Ú.É.K.! 
A boldogságot egész év folya-
mára szoktuk kívánni. Mi hát a 
boldogság? – kérdezi tőlem az 
immár türelmetlen Olvasó.

A boldogság spirituális, lelki 
fogalom. Tömören fogalmazva: 
lelki nyugalmat, belső békét 
jelent és hordoz. Lelkünkben és 
körülöttünk harmóniát teremt. 

Hogyan érhetjük el ezt a boldo-
gállapotot? Semmi esetre sem 
úgy, hogy bezárkózunk egy 
„biztos zugba”, nem veszünk 
részt semmiben, fülünk bedug-
juk, szemünk behunyjuk, nem 
véve tudomást semmiről és sen-
kiről. Épp ellenkezőleg, ezt a 
boldogságállapotot ki kell har-
colni! Egy kínai mondás sze-
rint nem az a bölcs (tehát lelki 
nyugalmát elért ember) akinek 
sikerült minden fájdalmat, meg-
próbáltatást elkerülni, hanem 
az, aki a szenvedéseket, a meg-
próbáltatásokat átélve, önma-
gát is legyőzve emelkedett ki 
minden posványos gödörből. Én 
régebben ezt úgy fogalmaztam, 
hogy a boldogság, többek között 
a mi legyőzöttségünk erénye. 
Az embert megalázzák, megszé-
gyenítik, de ő, bízva erejében, 
ismét talpra áll! Ezt egészíti ki 
önmagunk kemény törvénye. 
Olyan törvénytár ez, amelyet 
nem a parlamentben fogalmaz-
tak meg és hagytak jóvá. Olyan 
íratlan törvénymérce, amelyet 
ki-ki maga állít fel magának, 
hogy sok gyakorlási próbán átes-
ve, erejét megfeszítve átugorja a 
magasra tett lécet.

Mindez a sportoló rádiónyilat-
kozata kapcsán jutott eszembe. 
Õt nem ismerem, nem találkoz-
tam vele, nevét elfelejtettem, sőt, 
arra sem emlékszem, milyen 
sportágban győzött, de amit az 
öröm és a boldogság fogalmá-
nak összevetéséről mondott, azt 
el lehet fogadnunk. Most meg 
azon tûnődöm, vajon hányan 
lehetnek azok, akik hasonlókép-
pen gondolkodnak? 

 Bíró András

Boldogság

Jelen lapszámunk névleges 
megjelenési időpontja novem-
ber 25., csütörtök. A figyelmes 
olvasó észrevehette, hogy oly-
kor már előző szerdán elkezdik 
terjeszteni az újságot, igaz, van-
nak, akikhez csak a csütörtöki, 
„hivatalos” megjelenési nap 
után jut el. Az viszont biztos, 
hogy idén a lap megjelenését 
követő vasárnap, november 28. 
lesz Advent első vasárnapja. 

Különleges időszak kez-
dődik ezzel a Szent András 
ünnepéhez – november 30. 
– legközelebb eső vasárnappal. 
A latin eredetű szó – adventus 
– megérkezést, eljövetelt jelent, 
és ez az időszak az egyházi 
hagyományok szerint a Jézus 
születésére való várakozás, a 
felkészülés, a reménykedés 
időszaka. Négy hétből áll, a 
negyedik többnyire csonka, 
december 17-től pedig már a 
közvetlen karácsonyi előkészü-
let jeles napjai érkeznek. Az 
András napjához legközelebb 
eső vasárnap és a december 
25-e közötti négyhetes „szent 
idő” a karácsonyra, a szeretet 
ünnepére való lelki felkészülés 
ideje. 

Advent időszaka tehát – és 
ezt érdemes újólag hangsú-
lyozni – a karácsonyi készülő-
dés ideje, de hogy napjainkban 
ez mennyire jelent lelki felké-
szülést, azon érdemes elgon-
dolkozni. Felszínes, cinizmust 
sem nélkülöző viccelődés 
lenne – látva az üzletközpon-
tok ajándékvásárlási akcióinak 
mindent elborító hullámait és 
az árakat – most azt javasolni, 
hogy igen, legyen csak lelki a 
felkészülés, mert az nem kerül 
pénzbe… Aztán következhetne 
még néhány fennkölt mondat 
a világ elüzletiesedéséről, a 
hagyományos ünnepek ajándé-
kozási csere-berévé silányításá-
ról, a lényeghez azonban sok-
kal közelebb jutunk, ha ezúttal 
is hagyományokat, a múlt szo-
kásait tekintjük alapnak.

Furcsának tűnhet 2010-ben 
például arról olvasni, hogy ez 
az időszak eredetileg a csön-
dé, az elmélkedésé volt. Aztán 
arról, hogy a család, a szeretett 
barátok, ismerősök megajándé-
kozását mindenkor a szeretet 
vezérelje és hitelesítse: gondos, 
személyre szóló kiválasztás 
legyen, ne az üzleti szellem 
diktáljon. És még egy meg-
szívlelendő javaslat: az ünnep 
előtti takarítás ne érjen véget 
a lakókörnyezet megtisztítá-
sával. Haladjunk csak tovább, 
beljebb, megtisztítva a lelkün-
ket is mindentől, ami nem oda 
való.

Ez utóbbi javaslat talán a leg-
fontosabb, mert annak vizsgá-
latára késztet: mire is várunk, 
minek az eljövetelére készü-
lünk, mit szeretnénk – és miben 
reménykedünk? Adventnek 
ugyanis ez a lényege: a felké-
szülés. Láthatjuk, hallhatjuk: 
vannak, akiknek a felkészülés 
sem jelent mást, mint hatal-
mi pozíciók, vagy anyagi javak 
megszerzésének csillapíthatat-
lan vágyát. A szeretet ünnepére 
készülés időszakában is erősza-
kos győzniakarást, olykor a töb-
biek körmönfont becsapását. 

Pedig most itt az idő, itt az 
alkalom, hogy mindenki végig-
gondolja: mit tesz az ünnepi 
asztalra. Mennyi bennünk a 
segíteni akarás, a gondoskodás, 
megtettünk-e mindent, amit 
a ránk számítók, a gyereke-
ink, az időseink, a szeretteink 
vártak tőlünk? Barátainkkal, 
sőt, ellenfeleinkkel – ha van-
nak – megfelelően bántunk-e? 
Most még van egy kis idő, még 
igazíthatunk, javíthatunk vala-
mennyit…

Jövő héten már december 
lesz. Aztán jön a Mikulás – de 
erről majd legközelebb.

A szerkesztõ jegyzete

Várakozás idõszaka

Úgy gondoltuk, hogy – bár a 
lényeges információk szinte 
kivétel nélkül ismertetve lettek 
már a nyilvánossággal – leg-
helyesebb, ha az illetékesektől 
ezúttal kérdés-felelet formájá-
ban kérünk tájékoztatást.

– Miért most vezetnek be egy 
új rendszert?

– Az új díjszámítási rend-
szer legkésőbb 2011-ben tör-
ténő bevezetése egy 2005-től 
érvényes jogszabály által előírt 
kötelezettsége az érdi önkor-
mányzatnak. 2008-tól volt erre 
türelmi idő, tehát ekkortól 
kellett volna bevezetni ezt a 
rendszert. Sajnos, tovább nem 
lehet halasztani az erről szóló 
döntést. A rendszert várhatóan 
jövő tavaszra lehet legkorábban 
bevezetni. 

– Más településeken hogyan 
mûködik ez?

– A szomszédos települések 
közül Biatorbágy már bevezette 
az új díjfizetési rendszert, de 
említhetjük még Debrecent vagy 
Dunaújvárost is, ahol hasonló 
rendszer mûködik.

– Emelkedik a szippantás 
díja?

– Éppen ellenkezőleg: a ter-
vek szerint jelentősen csökken 
a díj. A szippantás ára eddig 
csatornázatlan területen m3-
ként 1850 Ft volt, ez csökkenhet 
most csaknem 30 százalékkal. 
Egy – átlagosan 10 m3 ivóvizet 
fogyasztó – család esetén eddig 
a szippantásért 18 500 Ft-ot kel-
lett fizetni, ezt lehet csökkente-
ni 12-13 000 Ft-ra.

– Csatornázási díjat kell fizet-
ni azoknak is, akiknél még 
nincs csatorna?

– Nem, ez egy másik közszol-
gáltatás. Azok, akiknél nincs 
csatorna, szennyvízkezelési 
díjat (közismertebb nevén szip-

pantási díjat) fizetnek most is. 
Akik előtt ott van a csatorna, de 
nem kötöttek még rá, szintén 
a szippantás közszolgáltatást 
veszik igénybe.

– Eddig is volt szennyvízke-
zelési díj?

– Igen, a szennyvízszippantá-
sért eddig is mindenkinek fizet-
ni kellett. Jogszabályi kötele-
zettsége (volt eddig is) minden 
ingatlantulajdonosnak, hogy az 
ingatlanon keletkezett szenny-
vizet zárt tározóban gyûjtse és 
időről időre elszállíttassa.

– Szippantási díjat kell fizetni 
azoknak is, akiknél van csa-
torna?

– Akik rákötöttek a csator-
nahálózatra, már csatornadíjat 
fizetnek, tehát ők nem veszik 
igénybe a szippantást. Így nem 
is kell ezért szippantásdíjat 
fizetniük.

– Emelkedik a vízdíj?
– A vízdíj nem változik a 

szennyvízkezelés miatt. Az 
ivóvíz és szennyvízkezelési 
szolgáltatás jól elkülöníthető 
egymástól, nincs semmilyen 
összefüggés a két szolgáltatás 
díja között.

– Aki nem hívja ki a szippan-
tós autót, annak is kell fizetni a 
szippantás díját?

– Igen, minden ingatlantu-
lajdonos, aki ivóvizet fogyaszt, 
a jogszabályok szerint köte-
les igénybe venni a szippan-
tás közszolgáltatást, tehát 
fizetni a díját. Ez eddig is így 
volt, tehát ez nem változik. 
A hulladékgazdálkodásra vonat-
kozó különleges jogszabályok 
szerint a díjfizetési kötelezett-
ség azáltal keletkezik, hogy a 
szolgáltató felajánlotta a hulla-
dékkezelési szolgáltatás nyújtá-
sát, tehát rendelkezésre állt és 
fenntartotta az ehhez szükséges 

kapacitást. Ez akkor is így van, 
ha az ingatlan tulajdonosa nem 
vette ezt igénybe.

– Mekkora mennyiség után 
kell majd fizetni?

– A díjszámítás alapja az 
ingatlanon mért ivóvízfogyasz-
tás. Ebből le kell vonni a locso-
lási kedvezmény mértéknek 
megfelelő (várhatóan 10 száza-
lék), illetve a külön locsolómé-
rőn mért mennyiséget.

– Hogyan ellenőrzik azt, hogy 
mennyit vittek el a szolgáltató 
cégek?

– Az új rendszerben a szállító 
autó kihívásakor a megrende-
lőnek alá kell majd írni, hogy 
milyen mennyiséget szállítottak 
el tőle. A leürítő helyen szintén 
nyilvántartják a leürített meny-
nyiségeket. Értelemszerûen 
a két mennyiségnek egyeznie 
kell. A szállítók csak az után a 
mennyiség után kapják meg az 
ellenértéket, amelyet leigazol-
tak az ingatlantulajdonosok, és 
amelyik be is érkezett a leürítő 
helyre.

– Kinek fizetik be majd a szol-
gáltatás árát?

– A közszolgáltató konzorci-
um egyik cége lesz a felelős 
a tervek szerint az elszámolá-
sért. Az elképzelés szerint ez 
egy önkormányzati cég lesz. 
A számlázás alapja a vízfo-
gyasztás, ezért szükséges az 
együttmûködés a vízmûvekkel 
a fogyasztási adatok és esetleg a 
számlázás tekintetében.

– Mennyibe kerül egy m3 szen-
nyvíz szippantása és elszállí-
tása?

– A közszolgáltató 2009-es, 
tételes költségkimutatása sze-
rint a szennyvízbegyûjtés és 
szállítás önköltsége – a jelenleg 
elszállított mennyiség mellett 
– 1950 Ft/m3. Ehhez jön a buda-

Kérdések és válaszok 
a szennyvízszippantásról
Tájékoztatás és félretájékoztatás, információ és dezinformáció, korrekt tény-
ismertetés és fondorlatos riogatás egyaránt lábra kapott mostanában a városban 
szennyvízügyben. 

pesti leürítő helyen alkalmazott 
340,25 Ft/m3 leürítési díj, vala-
mint a számlázási, befizetési, 
nyilvántartási költségek, tehát 
jelenleg összesen kb. 2450 Ft/
m3 a teljes önköltség m3-ként.

– Hogyan lehetséges, hogy 
ennél kevesebbet kell majd fizet-
ni érte?

– A fentiek ellenére várhatóan 
kb. 1250-1300 Ft lesz az egység-
nyi díjtétel. Ez úgy lehetséges, 
hogy az összes ingatlantulajdo-
nos által befizetett díjnak kell 
fedezni az összes elszállított 
mennyiséggel kapcsolatos költ-
ségeket. Ez a kedvezményes díj 
azokra érvényes, akik csatorná-
zatlan területen laknak. Akik 
csatornahálózattal ellátott ingat-
lannal rendelkeznek, de nem 
kötöttek rá, azok a teljes önkölt-
séghez mért díjat kell fizessék.

– Ha a befizetett díjakból, a 
költségek kifizetése után marad 
még pénz, az a szolgáltató 
cégeknél marad?

– Nem, ezt elsősorban a díjak 
további csökkenésére kell for-
dítani. Ha mégis marad ilyen 
összeg, akkor azt elkülönítetten 
kell kezelni és a szennyvízke-
zeléssel, környezetvédelemmel 
kapcsolatos beruházásokra kell 
fordítani. Egyik ilyen cél pl. a 
vízelvezető rendszerek kiépíté-
se vagy a csatornahálózatra való 
rákötés segítése.

– Meddig kell igénybe venni a 
szippantás közszolgáltatást?

– A cél a szennyvízkezelés 
csatornahálózaton való mielőb-
bi megoldása. Amint kiépült a 
hálózat és rákötöttek, lehetsé-
ges az áttérés a jóval kisebb 
csatornadíjra. Aki a csatorna 
mûszaki átadást követő három 
hónapon belül nem köt rá a csa-
tornára, a fent említett kedvez-
mények nélküli, csatornázott 
területekre vonatkozó díjat kell 
majd fizesse.

Jövõre várhatóan megszaporodnak Érd utcáin a szennyvízszállító autók, mivel mindenkinek fizetnie kell majd az 
általa termelt folyékony hulladékért, az elhasznált ivóvíz mennyiségének függvényében. Így megéri szippantatni, a 
környezetszennyezõ megoldások helyett
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A település jövőjéről van szó

Mondja el Ön is a véleményét!
Az érdi önkormányzat úgy döntött, hogy a Local Agenda 21 elnevezésű stratégiai doku-
mentumot 2010. december 31-ig elkészíti. Maga a települési fenntarthatósági terv vagy 
program, települési szinten társadalmi, természeti és gazdasági szempontból egyaránt 
vizsgálja, hogy a fenntartható fejlődés elve hogyan tud beépülni az egyes szakterületek 
(pl.: környezet- és természetvédelem, épített környezet, szociális és egészségügy, oktatás) 
programjába. 
A terv fontos jellemzője, hogy mind megalkotása, mind megvalósítása és értékelése során 
is nagyon lényeges szempont a helyi társadalmi és gazdasági szereplők aktív részvétele. 
Az Önkormányzat honlapján (http://www.erd.hu/nyitolap/fontos/felhivasok/localagen-
da21.html ) elérhető kérdőív kitöltésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy a város jövőjét 
alakító döntések során minél több vélemény, szempont épüljön be. 
Kérjük, látogassa meg a honlapot és töltse ki az ott található kérdőívet!

Fogadóóra
Kérdezzen  

a polgármestertől!
Interaktív műsorunk kéthetente hétfőn 
este jelentkezik.

• Mit, mikor, hol, mennyiért?
• Kérdezzen a polgármestertől!
• Fogadóóra az Érd TV műsorán.

Várjuk jelentkezését

Érd TV, e-mail: info@erdtv.hu
tel.: 06-23/523-686


