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Mostanában gyakran eszembe 
jut Zomba bácsi, a koldus, aki 
havi rendszerességgel betért 
hozzánk Simor utcai lakóhá-
zunk udvarára. Nevére, szár-
mazására rákérdezve elmondta, 
hogy Zombor városában szüle-
tett, amit Trianonban elraboltak 
tőlünk. Akkoriban ellene szólt 
a rablásnak, mire megverték, 
aztán börtönbe zárták. Hosszú 
évek raboskodása után átették 
a határon. Háza és vagyona, 
persze, odalett. Nyomorék volta 
mellett egyes egyedül a hite 
maradt meg, amivel aztán meg-
szerezte magának a lelkében élő 
belső békét. 

Zomba bácsi udvarunkba térve 
általában kapott egy tányér meleg 
levest, egy karéj zsíros kenyeret. 
Anyám pár fillért mindig csúszta-
tott kabátzsebébe. Az udvarban 
lakó kereskedő alamizsnája pedig 
minden alkalommal egy zsemle 
és maréknyi tepertő volt. Mikor 
aztán Zomba bácsi a kosztolást 
az udvari kút melletti kőpadon 
befejezte volt, a közelben álló 
szívó-nyomó kútból jóízűt ivott. 
– Tudd meg kisfiam – mondta –, 
akinek hite van, azt nem győzhe-
tik le. Én azért élek, mert hiszek 
az emberek jóságában. Ha egyik 
háztól elküldenek, a másikban 
a jószívű emberek mindig befo-
gadnak, vagy segítenek, hogy el 
ne pusztuljak idő előtt. Végül, 
így búcsúzott: – Aztán soha ne 
feledd kisbarátom, hogy legyő-
zöttségünk erényét gyakorolni 
igen nagy boldogság. 

Sokat tűnődtem, hogy mi is 
az a legyőzöttségünk erénye, 
de még anyámtól, apámtól sem 
mertem megkérdezni. Több évti-

zed elmúltával értettem meg, 
hogy Zomba bácsi, ez a poklo-
kat is megjárt, az életben sokat 
tapasztalt és nyomorékká vert 
ember mit is értett a legyőzött-
ség erényén? Köznapian szólva 
azt, hogy végül is boldog érzést 
jelent, ha legyőztek bennün-
ket, és ennek folyományaként 
legyőzzük önmagunkat. Mivel 
jár ez? Azzal, hogy elnyerjük 
lelki békénket. A legyőzöttségből 
tehát erényt kovácsolt Zomba 
bácsi azzal, hogy erős akaratá-
val, hitével, talpra állt. Az anya-
giak ugyan meghatározzák az 
ember létét, de soha nincsenek 
függő viszonyban vele és így 
a boldogság tartós állapotával 
sem. A ház- és lakástulajdon, 
nyaraló vagy kocsi adhat ugyan 
örömet, de a boldogság érzetét 
soha.

Zomba bácsi mindezek mellett 
még oly hitet is belém ültetett, 
amelyet soha egyetlen történelem 
órán nem kaptam egy tanárom-
tól sem. Ennek lényege: ha meg-
ütnek, ha bántanak, soha ne üss 
vissza. Ezen a támadó, a bántó 
annyira fennakad és belezavaro-
dik, hogy vagy bocsánatot kér, 
vagy belepusztul. Zomba bácsi-
nak az ismerősök több év után 
írták meg, hogy a hajdani, bör-
tönbeli két verőlegénye milyen 
csúfos véget ért. Egyiket felakasz-
tották, másikuk öngyilkos lett. 
Így vált igazsággá Zomba bácsi 
magatartása. Legyőzöttségéből 
erényt fakasztott hite. Mikor eze-
ken tűnődtem, jutott eszembe 
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című regénye. A többi között 
szerepel benne egy megjegyzés-
re nagyon is méltó magatartás, 
amelyet egyik regényhőse, bizo-
nyos Medve jelent ki. Szó sze-
rint nem idézem, de a lényege 
ez: Az embertől minden anyagit 
el lehet venni, de egyet soha 
nem, ez pedig nem más, mint a 
kirabolt ember lelke. Ha képes 
vagy magad körül kialakítani 
egy könyöknyi teret, akkor az 
a kicsinyke tér elegendő arra, 
hogy kialakíthassad lelked sza-
badságát. 

Sok emberrel találkoztam és 
találkozom ma is, akik részben 
az elmúlt negyven és az azt 
követő, napjainkig tartó két évti-
zedben kialakították maguknak 
és családjuknak ezt a bizonyos 
„könyöknyi teret.” Ők azok, akik 
megőrizték a Berzsenyi által 
is megénekelt „tiszta erkölcs” 
szentségét és létjogosultságát, a 
család megtartó erejét, a munka 
és az emberi szellem hatékony-
ságába vetett hitet. – Hasznossá 
válni minden körülmények 
között – mondaná ma is Zomba 
bácsi, a magyarságáért nyomo-
rékká vált ember. Ma különö-
sen fontos lenne betartani ezt 
a követelményt. A politika ártá-
saitól agyonszabdalt társadal-
munknak ugyanis nagyon sok 
a lelki sérültje. Az ilyen sebzett 
embereket nem szánni, hanem 
gyógyítani kellene. Mivel? Jó 
szóval, hittel, bizakodással, 
öntudatra ébresztéssel. Az a leg-
szebb ebben, hogy ez nem a 
kormány dolga, hanem a miénk, 
akik lelkiekben épek maradtunk 
és vagyunk.

  Bíró András

Zomba bácsi

Ez egy ilyen ország: felröppen 
egy hír, + elhangzik egy sar-
kos megállapítás – és legyen 
bármilyen sanyarú a helyzet, 
máris születik egy vicc. Vagy 
egy szállóige, olyan, amit aztán 
emlegetni lehet, úgy, hogy köz-
ben akaratlanul is derűsre for-
málódnak az arcizmok. 

Ennek nálunk történel-
mi hagyományai vannak. 
Egyszer hallottam egy történe-
tet Királyhegyi Pálról, a pesti 
íróról. Királyhegyi, ez a negy-
ven valahány kilós kis ember 
a háború alatt munkaszolgá-
latos táborba került. Egyszer  
az egyik munkahelyre halad-
va a sáros, csúszós úton nem 
ment elég gyorsan, mire kapott 
egy jókora ütést az őt kísérő 
keretlegénytől puskatussal a 
hátára, amitől aztán hasra is 
esett. Feltápászkodott, és visz- 
szafordulva annyit mondott a 
kísérőjének: tudja, most ment 
el a kedvem ettől az egész-
től. A történetnek azonban 
ez csak az első fele. A folyta-
tásban ugyanis az a bizonyos 
kísérő a nyomába szegődött 
Királyhegyinek és vigyázott rá, 
óvta minden bajtól, hiszen aki-
nek ilyen helyzetben is humo-
ra van, arra vigyázni kell… Túl 
is élte az író ezt az időszakot, 
és a túlélést kizárólag a vicce-
lődésének köszönhette.

Aztán voltunk mi legvidá-
mabb barakkja is a szocialista 
tábornak – meg hát itt van az 
újkor, amikor politikai veze-
tők szavai, megfogalmazásai 
válnak derűt keltő szállóigé-
vé, természetesen igazodva a 
politikai oldal stílusához, szín-
vonalához. Így hallhattunk 
dakota közmondásokat, aztán 
útelágazódást, felcserepese-
dést, legendás lett a „megcsi-
náljuk”, meg a „nagyon is”, 
sőt, az „elhibáztuk” kifeje-
zés sarkosabb megfelelője is.  
A jelenlegi kormányfő még alig 
került hivatalába, már seregnyi 

szójáték foglalkozott a kereszt-
nevével, összehasonlítva egyéb 
vonós hangszerrel, kihasznál-
va a magyar nyelv sokszínűsé-
gét. Idézhetek időben és térben 
közelebbi közéleti példát is, 
amelyben rangos pályatárs a 
nézetei miatt őt rendszeresen 
piszkálókat írásában majmok-
hoz hasonlította – számos inge-
rült bírálatot zúdítva ezzel a 
fejére. Holott a majmok kedves, 
barátságos állatok, említésük 
inkább derűs, mint indulatkel-
tő. Mi lett volna, ha a kifejezet-
ten ellenszenves négylábúak, 
netán szárnyasok közül választ 
példát a tollforgató?

De kár lenne a közélet, a 
politika rideg karanténjába 
zárni. Jelen van mindennap- 
jainkban gyerekszáj történetek-
kel és szőke nőkkel, tót atya- 
fiakkal és székely góbékkal, és 
nem is muszáj mindig a vicces 
történeteket erőltetni. Ha ráné-
zünk egy kisgyerekre és az arca 
nem derűs, máris kezdhetünk 
aggódni, hogy hátha valami 
baja van. Vagy a nagyobbakat 
tekintve: nincs olyan iskolai 
rendezvény, osztálykirándu-
lás, ahol nem a nevetés hang-
ja lenne a jellemző. Felnőtt 
korban persze ritkul a derű,  
ezért kell megbecsülni az erre 
alkalmat adó baráti összejö-
veteleket, esetleg egész várost 
átfogó rendezvényeket, vagy 
éppen az olyan szüreti mulat-
ságot, amilyenről lapunkban is 
beszámolunk. Elég ránézni a 
fényképen a mezítláb szőlőt 
taposó, aztán mustot kóstoló 
lányokra, szinte már halljuk is 
áradó, jókedvű kacagásukat.

Erre kellene vigyázni, ezt 
megőrizni mindennapjainkra: 
nem az ostoba, erőltetett vicce-
lődést, hanem a derűt.

A szerkesztõ jegyzete

Mindennapi derû

Szeptember végére bizton-
ságossá teszik a Lõcsei-
Szovátai utak találkozásá-
nál lévõ kritikus csomópon-
tot – jelentette be Segesdi 
János alpolgármester múlt 
szerdai sajtótájékoztató-
ján. Mint beszámolt róla, 
a Gárdonyi iskola mellet-
ti tanuszodát várhatóan 
október közepétõl használ-
ni tudja a nagyközönség. 
Kedves László vezetõedzõ 
a nõi kézilabdacsapat idei 
célkitûzéseirõl beszélt.
Megkezdődik az őszi szezon a 
női kézilabda NB1/B Nyugati 
csoportjában. Kedves László 
vezetőedző a múlt szerdai pol-
gármesteri sajtótájékoztatón 
számolt be a csapat idei cél-
kitűzéseiről. Mint mondta: az 
igazolások úgy zajlottak, ahogy 
azt eltervezték. Ebben az idény-
ben Szrnka Hortenzia, Pádár 
Margó, Gyetván Krisztina, Balog 
Beáta és Schneck Réka is erősíti 
az együttest. Voltak távozók is: 
Dudás Csilla és Schneck Dóra 
a Pénzügyőr-Spartacusban foly-
tatja. 

– Az új játékosok beépíté-
se megtörtént, noha nem állt 
sok idő a rendelkezésünkre. 
Minden új igazolású lány be 
tudott illeszkedni a csapatba, 
felkészültségben, játéktudás-
ban és rutinban egyaránt, és 
a sérültjeink is rendbejöttek. 
A régi játékosok közül tudá-
sa alapján kiemelkedik Megyes 
Ildikó, Németh Helga, Gálhidi 
Zsuzsanna, Őri Cecília, Pilmayer 
Márta, és a fiataljaink is nagyon 
szépen bontogatják szárnyaikat 
– több saját nevelésű játékost is 
be tudtunk építeni a csapatba: 
Török Petrát, László Barbarát, 
Kaczur Kittit és Csizmadia 
Zsuzsannát. Azon vagyok, 
hogy bajnok lányokat nevel-
jek, illetve neveljünk együtt; ha 
ez összejön, szép évet zárunk 
majd. Ehhez az is kell, hogy 
a sérüléshullámok elkerüljenek 
bennünket, és a lányok minden 
egyes mérkőzésen a maximu-
mot nyújtsák, ezzel is kiszol-
gálva a már mintegy ötszáz fős 
nézőközönséget. Az utánpót-

lás-nevelésben is jól haladunk 
előre: már 2000–2001-es szüle-
tésűek is jelentkeztek edzésre, 
bár – sajnos – kevesen: 13-15 
fővel kezdtük, igaz, még szept-
ember eleje van. A jelentkező-
ket folyamatosan várjuk, az érdi 
sajtóban, illetve a honlapunkon 
rendszeresen kaphatnak tájé-
koztatást az érdeklődők. Bízom 
benne, hogy ezt a korosztályt 
is fel tudjuk duzzasztani 20 
főre, ami azt jelenti, hogy az 
utánpótlás-nevelésben több 
mint száz gyermeket kötünk le 
kézilabdával – hangsúlyozta a 
vezetőedző, hozzátéve: a fiata-
lok versenyeztetését is meg kell 
oldani, hiszen akkor fejlődnek, 
ha minél több mérkőzésen vesz-
nek részt. Mint Kedves László 
fogalmazott: egyre nagyobb 
bázissal próbálják fejleszteni a 
szakosztályt. 

Szrnka Hortenzia arról be-
szélt, hogyan tudják segíteni a 
fiatalok felzárkózását, illetve az 
NB1-be jutást a tapasztalt játé-
kosok. 

– Minden játékos, aki ide érke-
zett, elég nagy tudással, rutin-
nal rendelkezik ahhoz, hogy ezt 
a célt elérjük. A csapat nagyon 
jó közösséget alkot, a felkészü-
lésünk is jól sikerült. A fiatalok 
pedig sokat tanulhatnak tőlünk: 
egyrészt megmutatjuk, elmond-
juk a különböző fogásokat, ami-
ken még javítaniuk kell, és meg-
tudhatják tőlünk azt is, milyen a 
megfelelő hozzáállás az edzése-
ken, és hogyan kell a mérkőzé-
sekre profi módon felkészülni 
– tette hozzá a balátlövő.

Segesdi János alpolgármester 

a sajtótájékoztatón az útépíté-
sekről beszélt: emlékeztetett rá, 
hogy a város több mint 48 mil-
lió forint pályázati támogatást 
nyert a Lőcsei út felújítására.

 – Az önkormányzat úgy 
döntött, hogy e munkálatok 
mellett biztonságossá teszi a 
Lőcsei–Szovátai utak találkozá-
sánál lévő kritikus csomópon-
tot. Célunk, hogy lassítsuk a 
forgalmat, és lehetővé tegyük 
a keresztutcákból történő fel-
hajtást. Akkora összeget nem 
tudunk erre fordítani, mint 
amekkorát a Tárnoki–Riminyáki-
Bajcsy-Zsilinszky utak találko-
zásánál fekvő lámpás kereszte-
ződésre költöttünk, így ebben 
a csomópontban ideiglenes for-
galomcsillapító eszköz kihelye-
zésére kerül sor. Ez azt jelenti, 
hogy a körforgalomhoz hasonló 
eszközrendszert telepítünk ide, 
ami nem igényel terveztetést 
és engedélyeztetési eljárást, de 
sokkal biztonságosabbá teszi a 
közlekedést. A munkálatok a 
járdaépítést és a szükséges terü-
letek aszfaltozását is magukban 
foglalják. A kialakítást részben 
a 6 millió forintos képviselői 
keretből fedezzük, másrészt 5 
millió forintot fordítunk erre az 
ÉKF földutak karbantartására 
szolgáló keretéből. Így szep- 
tember végére 11 millió forin-
tos költséggel ki tudjuk alakíta-
ni a biztonságos csomópontot 
– tette hozzá Segesdi János, aki 
elmondta azt is: zebrát itt nem 
tudnak felfesteni, mert az szak-
hatósági engedélyekhez kötött. 
Érdemes tudni: egy körforga-
lom kialakítása körülbelül 200 

Biztonságossá teszik a hetes csomópontot

Október közepén 
nyithat a tanuszoda

millió forintba kerül – részben 
amiatt, hogy a közművezetéke-
ket át kell helyezni, zebrát kell 
kialakítani, illetve a közvilágí-
tást is módosítani kell.

A Lőcsei út felújítása nagy 
valószínűséggel jövő tavasszal 
elindulhat, az engedélyeztetési 
és egyéb eljárások lefolytatása 
után. 

A Gárdonyi Géza Általános 
Iskola mellett kialakítandó 
tanuszodával kapcsolatban 
az alpolgármester elmondta: 
az építtető bejelentette, hogy 
előbbre tudja hozni a befejezés 
határidejét, így október köze-
pén beindulhat a teljes terhelé-
ses próbaüzem – vagyis ekkor-
tól kezdve az érdiek igénybe 
vehetik az uszoda szolgáltatása-
it. Segesdi János ezzel kapcso-
latban megjegyezte: az önkor-
mányzat egy sportüzemeltető 
kft. létrehozását tervezi, hiszen 
nem ez az egyetlen városi sport-
létesítmény: a Batthyány torna-
csarnok is elkészül hamarosan. 
Az önkormányzatnak szüksége 
van egy cégre, amely a műszaki 
objektumokat a megfelelő szak-
értelemmel működtetheti; mint 
ismeretes, a MÁV csupán pár 
évig üzemelteti a Diósdi úti alul-
járót, így ez is az önkormány-
zatot terheli majd – tette hozzá 
az alpolgármester. A két vasút 
között működő liftekről is szólt: 
mint mondta, az általuk megbí-
zott műszaki ellenőr felvette a 
kapcsolatot a vasúttársasággal 
annak érdekében, hogy a lif-
tekre kikerüljenek a szükséges 
tájékoztató táblák, használati 
utasítások.

 Ádám Katalin

Az építtetõ bejelentette: hogy elõbbre tudja hozni a befejezés határidejét
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Érdliget utcáin a felmérők

A tervezést végző cégtől kapott információk alap-
ján az M7-es autópályán túli területek után a fa 
nevű utcák kerültek sorra a felmérések elvég-
zésére. A következő hetekben a bor nevű utcák 
lakói is számíthatnak arra, hogy felkeresik az 
ingatlan felmérők. Ezt követően Érdliget virág 
nevű utcákig tartó része a felmérők munka-
területe. Figyelem! A felmérők nem végeznek 
tervezést, csak az ingatlan belső részeit mérik 
fel és jegyzőkönyvezik a bekötés várható helyét! 
Tevékenységükért kizárólag a kiviteli terveket 
készítő cégtől kapnak javadalmazást. A felmérés-
sel kapcsolatban a 06-23-521-343-as telefonszá-
mon adnak felvilágosítást.

Szeptember végéig érkeznek a csekkek

Többen érdeklődtek az ügyfélszolgálaton, hogy 
mikor érkeznek a következő fél évre szóló csek-
kek, ugyanis elfogyott a korábban kiküldött cso-
mag. Szeretnénk tájékoztatni az érintetteket, hogy 

szeptember végéig postára kerülnek az egyenleg-
közlő levelek, amelyek az eddigi befizetéseket is 
tartalmazzák és amelyek melléklete lesz az újabb 
hat csekk, amelyet októbertől lehet használni.

Elérhetőségeink:

Telefon: 06-23-521340,  
telefax: 06-23-521345,  
email: info@erdicsatornazas.hu
Ügyfélszolgálati iroda:  
Érd, Alispán utca 8.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 12.00–17.00 óra
Szerda, csütörtök: 10.00–13.00 óra

Ügyfélfogadási időn kívül kollégáink más admi-
nisztrációs feladatot végeznek. Ha semmikép-
pen nem tudja ügyfélfogadási időben felkeresni 
irodánkat, kérjük, telefonon egyeztessen más 
időpontot kollégáinkkal!

Simó Károly
elnökhelyettes

Az Érdi Csatornamû Társulat hírei


