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Mi sem jelzi jobban a tavasz 
közeledtét, mint hogy a lab-
darúgó-bajnokságban is útjá-
ra indult a labda a hét végén. 
Kellemes, bár kissé hûvös, nap-
sütéses idő fogadta a csapatokat 
a diósdi mûfüves játéktéren, 
ahol szép számú érdi és vendég 
szurkoló előtt lépett pályára a 
két együttes. A vendégek a mér-
kőzés előtt a második helyet 
foglalták el a bajnoki tábláza-
ton, egy ponttal elmaradva az 
első helyezettől és fûtötte őket 
a vágy, hogy visszavágjanak az 
őszi hazai vereségért. Az érdi 
csapatra nem kisebb feladat 
várt, mint hogy az egyik bajnok-
esélyes ellen bizonyítsa: az őszi 
szezonban elért 11. hely nem 
tükrözi a csapat igazi tudását.

Az érdi csapat indította útjára 
a labdát, ám a mérkőzés ezen 
szakaszában a hazai csapat játé-
kába több hiba csúszott, pontat-
lan passzok, rossz helyezkedések 
akadályozták a folyamatos játé-
kot. A vendégek a 15. percben 
némileg váratlanul, vezetéshez 
jutottak. Az érdi védők az alap-
vonalon túlra akartak kísérni egy 
labdát, amelyre az erzsébeti csa-
tár lecsapott, a beadását pedig egy 
középen érkező játékos senkitől 
sem zavartatva a kapuba belsőz-
te. 0-1. A kapott gól nem szeg-
te kedvét az érdi játékosoknak, 
egyre harcosabban és nagy aka-
rással küzdöttek az egyenlítő gól 
megszerzéséért. Erőfeszítéseiket 
a 38. percben siker koronázta. 
Egy szép jobboldali támadást 
követően Ország tört be a 16-os 
területére, ahol csak szabályta-
lanul tudták a védők megállí-
tani. 11-es! A megítélt büntetőt 
Flórián biztosan lőtte a kapu bal 
oldalába. 1-1. 

A második félidő is érdi roha-
mokkal kezdődött. Pontosabbá 
vált a hazai csapat játéka, a cse-
réknek köszönhetően támadásai 
felgyorsultak, egyre nehezebb 
helyzetbe hozva a vendég védő-
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ket. A hazai fölényt sorozatos 
szögletek jelezték és a levegőben 
lógott a vezető gól megszerzése. 
Az erőfeszítéseknek a 62. perc-
ben meg is lett az eredménye. 
Egy szöglet utáni kavarodásból 
Havrán fejelte hátra a labdát 
Nagy Attilának, aki 16 méterről 
a kapu bal alsó sarkába lőtt. 
2-1. Az érdi gól után hatalmas 
rohamokba kezdett az erzsébeti 
csapat, saját térfelükre szorítva 
be az érdieket. Negyedóra eltel-
tével kijött a szorításból érdi 
csapat és egymás után vezette 
veszélyesebbnél veszélyesebb 
támadásait, de sajnos a befeje-
zésekbe rendre hiba csúszott. 
A vendégek egyre idegesebben 
játszottak, nehezen viselték el 
a közelgő vereség tudatát. Ezért 
végül is nagy árat fizettek, mivel 
kapusuk az utolsó percekben a 
kiállítás sorsára jutott.

A második félidőben mutatott 
játékának köszönhetően nagy 
győzelmet aratott az érdi csapat 
a sokkal esélyesebb vendégek 
ellen. Harcosságban, akaratban 
felülmúlták az erzsébetieket és 
jobb helyzetkihasználással akár 
nagyobb arányú győzelem is 
elérhető lett volna. Ez a siker 
lendületet adhat a soron követ-
kező hazai mérkőzésekre, ame-
lyekre már az Ercsi úti sportpá-
lyán kerül sor.
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Diósd mûfüves pálya, 150 néző
Érdi VSE: Szabó G. – Gróf A., 
Horváth L., Horváth S., Kovács 
K. – Ország P. (Süveges G.), 
Nagy A., Flórián Á., Németh 
G. (Cservenka G.) – Havrán G. 
(Megyeri R.), Skita T.
Edző: Miskovicz Bálint
Gólszerzők: Flórián Á. 
(11-esből), Nagy A.
Jók: Gróf A., Horváth S., Nagy 
A. Ország P.
Sárga lap: Nagy A., Flórián Á.

A mérkőzést követően a haza-
iak edzője, Miskovicz Bálint 
boldogan nyilatkozott a bravú-
ros győzelemről:

– Az első félidőben kicsit 
akadozott a játék, de a máso-
dik félidőben már azt játszotta 
a csapat, amit tud. Úgy érzem, 
teljesen megérdemeltük a 
győzelmet. A csapat hozzáál-
lásával maximálisan elégedett 
vagyok.

 A soron következő két 
mérkőzését is hazai pályán 
játssza az érdi csapat. Március 
12-én szombaton fél háromkor 
a Soroksár együttesét fogad-
ják, majd egy héttel később, 
március 19-én három órakor a 
Dorogi FC látogat az Ercsi úti 
pályára.

 Harmat Jenő

Nagy Attila indítja az érdiek támadását
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„Iskolakóstolgató” a  Hunyadi Iskolában

Meghívó
Sok szeretettel várunk minden iskolába készülő nagycsoportos óvodás kis-
gyermeket és szüleit a negyedik iskola-előkészítő foglakozásunkra, amely 
sportfoglalkozás:

2011. március 18-án  16.30-kor
a Hunyadi Mátyás Általános Iskola tornatermében

2030 Érd, Túr u. 5–7.
Szükséges felszerelés: tornacipő, mozgáshoz alkalmas öltözék

 Vargáné Balogh Erika igazgató

Felhívás
Óvodai beíratás

Érd Megyei Jogú Város Oktatási és Művelődési Bizottsága az Önkormányzat által 
fenntartott óvodákra az alábbi beíratási időpontokat határozta meg: 

2011. április 5. (kedd): 8–13 óráig
2011. április 6. (szerda): 10–18 óráig
2011. április 7. (csütörtök): 13–18 óráig.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 65. § (1) bekezdése szerint:
„Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek 
harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvé-
telét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az 
óvodai nevelési évben folyamatosan történik.”
A törvény 24. §-a szerint: 
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség – e törvény 6. §-ának 
(2) bekezdésében meghatározottak szerinti – kezdetéig nevelő intézmény. Az 
óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában 
foglaló foglalkozások keretében folyik. Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó 
gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül 
betölti, feltéve, hogy minden, a településen… lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető.
 Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja – a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint – a gyermek 
napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. A gyermek – ha e törvény 
másképp nem rendelkezik – abban az évben, amelyben az ötödik életévét 
betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben 
részt venni.
A közoktatásról szóló törvény 69. §-ának (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy a 
gyermeket kérelemre – ha családi körülményei, képességének kibontakoztatá-
sa, sajátos helyzete indokolja – az óvoda vezetője felmentse az óvodai nevelés 
kötelezettsége alól. 
A beíratáshoz a következő iratokra van szükség:
•   A szülő (gondviselő) személyi igazolványa.
•   A gyermek születési anyakönyvi kivonata.
•   Lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 Oktatási és Művelődési Bizottság

Felhívás
pedagógusoknak adományozható 
arany, gyémánt, vas és rubin díszoklevelekre

Az arany, gyémánt, vas, illetve rubin díszoklevelek 
adományozása a felsõoktatásról szóló többször 
módosított – 2005. évi CXXXIX. törvény 65. § (3) 
bekezdése alapján a felsõoktatási intézmények 
hatáskörébe tartozik.
Azoknak a tanítóknak, óvónõknek (továbbiakban: 
pedagógusoknak), akik oklevelüket 50, 60, 65, 
valamint 70 éve szerezték meg, és a nevelő-okta-
tó munkában legalább 30 évet eltöltöttek, arany, 
gyémánt, vas, illetőleg rubin díszoklevél adható.
A jubileumi oklevelek átadására minden év szep-
temberében  ünnepélyes keretek között kerül 
sor, aminek pontos helyérõl és időpontjáról az 
érintetteket a főiskola meghívóban értesíti.
A jubileumi oklevél adományozása iránti kérel-
met a jogosult pedagógus a lakhely szerinti 
illetékessége (Pest megyei állandó lakhellyel 
rendelkezők) vagy az egyházi pedagógusképző 
intézetben szerzett végzettsége alapján nyújt-
hatja be Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Humán Irodáján (Érd, Alsó u. 3. Polgárok 
Háza) ügyfélfogadási idõben (hétfő: 13–18.30 
óra; szerda: 8–16.30 óra), illetve a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján minden nap.
A kérelemhez csatolni kell (első alkalommal):
•  a működésnek az előírt időre kiterjedő, a peda-

gógiai tevékenységet is tartalmazó részletes 
önéletrajzot,

•   az utolsó munkahely javaslatát,
•   a szakképesítést tanúsító oklevél másolatát
•   A kérelmező, ha részesült már jubileumi okle-

vélben, akkor csak annak fénymásolatát kell a 
fenti címre eljuttatni.

Ha a kérelmező több diplomával rendelkezik, 
akkor mindegyikre jár a díszdiploma a fentiek 
szerint.
A jubileumi oklevél erkölcsi elismerés, ha erre 
a célra támogatást nyújt a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium, akkor a pénzjutalmat a főiskola 
továbbítja a díszdiplomások lakcímére.
A kérelem benyújtásának határideje: 2011. márci-
us 25. 12.00 óra a Polgármesteri Hivatal Humán 
Irodáján (Érd, Alsó u. 3., Polgárok Háza 110. 
szoba), illetve Ügyfélszolgálati Iroda (Polgárok 
Háza, fszt.)
Ügyintézõ: Pató Anna, telefonszáma:  
06-23/522-349


