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Az Érdi Lengyel–Magyar 
Kulturális Egyesület tagjai 
augusztus 20-a és 23-a között 
lengyelországi kiránduláson vet-
tek részt. Kiemelten Bem József 
és Balassi Bálint munkásságával, 
az emlékhelyek felkeresésével 
foglalkoztak. 

– Merre jártak, mit láttak?
Bazsóné Megyes Klára, a Csuka 

Zoltán Városi Könyvtár igazga-
tója:

– Az egyesület évek óta 
szervez kirándulásokat Len-
gyelországba, természetesen 
azzal a céllal, hogy a résztvevők 
megismerjék a lengyel kultú-
rát, a hagyományokat, az épí-
tészeti és vallási értékeket, és 
bepillantást nyerjenek a lengyel 
mindennapokba. Elsősorban 
Dél-Délkelet-Lengyelországba 
szervezzük a programokat. Az 
a rész van a legközelebb hoz-
zánk, az a legérdekesebb, leg-
vonzóbb számunkra, hiszen az 
évszázados gazdasági és egyéb 
politikai, történelmi kapcsolatok 
is ehhez a területhez kötődnek. 
Útközben a Felvidék egy-két 
nevezetességét is megnéztük, 
aztán Tarnowban a Bem-emlék-
helyeket kerestük föl, és ha 

már ott voltunk, ellátogattunk 
két kevésbé ismert kisvárosba 
is: Sandomierzbe és Baranow 
Sandomieskibe. Negyedik nap 
még szerettünk volna megáll-
ni Debnoban – Balassi Bálintra 
emlékezve, aki sok időt töltött 
Lengyelországban –, de már 
nem fért bele az időbe. Teljesen 
saját szervezésű volt a program. 
Tarnowban, Sandomierzben és 
Baranow Sandomieskiben kér-
tünk idegenvezetőt. Füleken, 
ahol megnéztük a várat, a 
Magyar Ház és ottani magyar 
kórusok vezetői fogadtak és lát-
tak vendégül minket. Le a kalap-
pal előttük, mert szívüket-lelkü-
ket kitették.

– Kik vettek részt a kirándu-
láson?

– Elsősorban az egyesület tag-
jainak hirdettük meg, de mivel 
közülük jó néhányan már voltak 
az előbb említett két kisvárosban, 
ami elég távol esik Tarnowtól, 
Bem szülőhelyétől, ezért töb-
ben nem vállalkoztak az útra. 
Meghirdettük külsőknek is, jöt-
tek Érdről és környékéről, de 
jelentkeztek könyvtáros kollégák 
Pest megyéből mindenhonnan. 
Újságban nem hirdettük meg az 
utat, mert úgy összejött a 48 fő, 
hogy az emberek csak továbbad-
ták egymásnak a hírt.

– Mi volt a legnagyobb 
élmény?

– Nekem mindig nagy élményt 
jelentenek a főterek, lengyelül 
rynek. Teljesen zárt, négyszög 
alakú főtereik vannak, középen 
a városházával. Ez hol kisebb, 
hol nagyobb. Krakkóban hatal-
mas, Zamośćban a tér 100x100 
m-es. Sandomirzben meg egé-
szen kicsi, mert az egy pici város-
ka, ami nekem nagyon tetszett. 
Fejedelmi székhely is volt, körül-
belül 120 km-re van Tarnowtól 
északra, 20-25 ezres lakossal, 
védett belső övezettel. Nagyon 
élvezték az utastársak is.

– Lengyelországban tudják, 
hogy mit jelent a magyaroknak 
Bem?

– Tudják, főleg Tarnowban, 
ahol felkerestük a mauzóleu-
mát és a szobránál is jártunk. 
A  múzeum sajnos nem volt 
nyitva, mert tatarozták. Ott is 
működik Lengyel–Magyar Baráti 
Társaság, nekik elsősorban a 
hadvezér emlékének ápolá-
sa a célja, de őszintén szólva, 
ott nincs akkora tisztelete Bem 
Józsefnek, mint nálunk, ami 
érthető, hiszen ő valójában a 
magyar szabadságharc miatt vált 
történelmi hőssé. Ozsda Erika

Rosszul vette a rajtot a dorogi 
labdarúgócsapat. Bár az elmúlt 
bajnokságban a 11. helyen vég-
zett, az idei első három fordu-
lóban nem sikerült pontot sze-
rezniük, és két rúgott góljukkal 
szemben az ellenfelek kilenc-
szer voltak eredményesek. 
Edzőjük Duró József, a Honvéd 
és a Vasas korábbi 22-szeres 
válogatott játékosa csupán tisz-
tességes helytállásban bízott az 
eddig pontveszteség nélkül álló 
érdiekkel szemben. Az érdi csa-
patnál Flórián eltiltása lejárt, de 
sajnos az elmúlt hetekben jó 
formában játszó Csizmadia az 
előző fordulóban lábközépcsont 
törést szenvedett, így 5-6 hetet 
most ő lesz kénytelen kihagyni. 
Mindezek figyelembevételével a 
hazai csapatnak nem is lehetett 
más a célja, mint egy gólokban 
gazdag mérkőzéssel szórakoz-
tatni az egyre nagyobb szám-
ban kilátogató nézőket.

A korábbi mérkőzésekhez 
hasonlóan azonnal támadólag 
lépett fel az érdi együttes, míg 
a vendégek a játék lassításával 
igyekeztek a hazai rohamokat 
megfékezni. Ez a 20. percig 
sikerrel is járt, ekkor azonban 
egy szép támadás végén Szauter 
hozta helyzetbe Hegedűst, aki 
élt is a kínálkozó lehetőséggel: 
1-0. A gól után is az érdiek ját-
szottak fölényben és a 33. perc-
ben tovább növelték előnyüket. 
Flórián végzett el egy szabadrú-
gást, amelyet Csorba továbbított 
a vendégek kapujába. 2-0. 

A dorogi csapat bár mezőny-
ben ügyesen adogatott, a hazai 
kapu előtt már elfogyott a 
tudományuk, nem tudtak még 
helyzetig sem eljutni a jól záró 
hazai védők munkájának ered-
ményeként. A szünetben csak 
az volt a kérdés, hány góllal 
küldjük haza a vendégeket? 
A biztos győzelem tudata majd-
nem megbosszulta magát. Az 
52. percben a vendégek csa-
tára, Demeter lépett ki a hazai 
védők között, de Szabó bravúr-
ral védett. A kihagyott helyzet 
megbosszulta magát. Az 54. 
percben az egyre nagyobb önbi-
zalommal és jól játszó Hegedűs 
a 16-os jobb sarkáról hatalmas 

gólt lőtt a hosszú sarokba: 3-0. 
Hogy még biztosabb legyen a 
győzelem, arról a 73. perc-
ben Szauter gondoskodott, aki 
Horváth nagyszerű labdáját jut-
tatta a kapuba. Ezzel lett 4-0. 
Ilyen különbséggel is teljesen 
megérdemelten nyert a hazai 
csapat, még ha a játékába néha 
több hiba is csúszott az előző 
hetekhez képest. A játékosok 
megérdemelten fogadták a szur-
kolók ünneplését a mérkőzés 
után. És ami a lényeg: négy for-
duló után pontveszteség nélkül 
állnak a bajnokságban.

 
Érdi VSE–Dorogi FC 4-0 (2-0) 
Érd, 200 néző
Vezette: Juhász Szabolcs
Érdi VSE: Szabó G. – Gróf A., 
Horváth L., Jakab Á., Gál L. 
(Dukon G.) – Hegedűs Cs., 
Flórián Á. Cservenka G.), Nagy 
A., Márki D. (Megyeri R.) 
– Szauter I., Csorba P.
Edző: Miskovicz Bálint
Góllövők: Hegedűs Cs.2, Csorba 
P., Szauter I.
Jók: Horváth L., Gál L., Nagy 
A., Hegedűs Cs.

 
Az érdiek mestere, Miskovicz 

Bálint a mérkőzés után okkal 
volt elégedett:

– Az eredménnyel maximá-
lisan elégedett vagyok, ami 
bosszant, az a rengeteg rossz 
passz, mert ha pontosab-
bak vagyunk, akkor nagyobb 
arányban is nyerhettünk volna. 
Viszont ami pozitívum, az az, 
hogy a csapat mindent megtett 
és nagyon akarta ezt a győ-
zelmet. Amennyiben marad ez 
a felfogás, még sok szép győ-
zelmet arathatunk. Gratulálok 
minden játékosomnak a csupa-
szív játékhoz.

Duró József, a Dorok edzője: 
– Az első félidőben úgy 

érzem, egyenrangú ellenfelei 
voltunk az Érdnek, a második 
félidőben azonban kijött a két 
csapat közötti különbség.

Az 5. fordulóban szeptem-
ber 12-én, szombaton fél ötkor 
Sárisápon vendégeskedik az 
érdi együttes, majd szeptember 
20-án vasárnap négy órakor, a 
6. fordulóban ismét idegenben, 
a csoport egyik legerősebb csa-
patánál, Dunaharasztiban ven-
dégeskedünk. A  legközelebbi 
hazai mérkőzésünk a 7. for-
dulóban október harmadikán 
szombaton három órakor lesz, 
amikor is a tavaly még NB II-es 
Tököl csapatát fogadjuk.

  Harmat Jenő

Bem József nyomában Érdi VSE–Dorogi FC 4-0 (2-0)

Fölényes gyõzelem

A csapat fogadja a nézõk gratulációit a Dorog elleni meccs után
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SZURKOLJUNK EGYÜTT!

2009. SZEPTEMBER 12. SZOMBAT, 18 ÓRA

NB I/B NYUGATI CSOPORT NÕI KÉZILABDA MÉRKÕZÉS
A TREFF SPORTCENTRUMBAN

(ÉRD, PIROSKA U. 6.)

IFI MÉRKÕZÉS 16 ÓRAKOR
AZ ÉRDI NÕI KÉZILABDACSAPAT TÁMOGATÓI:

ÉTV-Érdi VSE  –  Nagykanizsai Izzó SE

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
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