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A Pest  megyei  bajnokság  3. 
helyezettjeként került fel az NB 
III-ba a diósdi labdarúgócsapat, 
így  történelminek  nevezhető, 
hogy  a  Nemzeti  Bajnokságban 
először  találkozott  a  két  régi 
rivális.  A vendégek  elmúlt  évi 
sikercsapatából  alig  maradt 
–  talán  három,  négy  játékos 
–, mivel Szigetszentmiklós fiók-
csapataként főleg az átirányított 
fiatalok és volt NB I-es játékosok 
alkotják a keretet. Célkitûzésük 
az  első-hatodik  hely  valamelyi-
kének  a megszerzése,  így  ven-
dégként  is  pontért,  pontokért 
érkeztek Érdre.
A hazaiak  a  nagyszerû  rajt 

után ismét győzelmi remények-
kel  várták  a meccset,  így  a  két 
győzni akaró csapat találkozója 
így  egy  jó mérkőzést  ígért.  Ezt 
megérezhették  a  szurkolók  is, 
hiszen  régen  látott  nagy  szám-
ban látogattak ki a pályára.
Álmosan  kezdett  a  hazai 

csapat,  ezt  kihasználva  a  ven-
dégek  magukhoz  ragadták 
a  kezdeményezést  és  sorra 

vezették  támadásaikat  a  hazai 
kapu  felé.  Az  enyhe  mezőny-
fölényben játszó diósdiak sorra 
alakították  ki  helyzeteiket  az 
érdi  kapu  előtt,  de  csatáraik 
rendre pontatlanul lőttek, vagy 
Kertész bravúrja mentette meg 
a góltól csapatát. A labdarúgás 
íratlan  törvénye  szerint  jött  a 
büntetés. A 34. percben az első 
hazai támadásból megszületett 
az érdi vezetés. Noah  és Skita 
összjátéka után Noah passzol-
ta  a  labdát  Skita  elé,  aki  a 
kapu  jobb  sarkába  perdítette. 
1-0.  A gól  után  is  a  vendégek 
birtokolták  többet  a  labdát, 
bár  helyzetet  már  nem  tud-
tak kialakítani a jól záró hazai 
védelem mellett. Az érdi csapat 
jobb  helyzetkihasználásának 
köszönhetően  hazai  előnnyel 
zárult az első félidő.
A második  félidőben  a  ven-

dégek indították útjára a labdát, 
amit  azonnal  el  is  vesztettek. 
A hazaiak gyors ellentámadását 
követően még a diósdi védelem 
szögletre mentett, de a 47. perc-

ben  Flórián  által  beívelt  sarok-
rúgást Aradi Cs.  fejelte kapura, 
amelybe a gólvonalnál álló Skita 
T. még beleért, ezzel megzavar-
va  a  vendég  kapust  és  védőt, 
így jutott a labda a kapuba. 2-0. 
A gól  megzavarta  a  vendégcsa-
pat  játékosait, míg  a  hazaiak  a 
biztos  vezetés  birtokában  már 
felszabadultan,  látványos  focit 
mutattak  be.  A szebbnél  szebb 
érdi  támadások  nem  egyszer 
tapsra  ragadtatták  a  szépszá-
mú  publikumot.  Negyedóra 
után  rendezte  sorait  a  vendég 
együttes  és  nagy  rohamokat 
indított  a  szépítő  találatért,  ám 
a  helyzeteket  sorra  kihagyták. 
Erre törvényszerûen jött a hazai 
válasz.  A 68.  percben  Flórián 
szögletből  ívelte  be  a  labdát, 
amelyre Nagy A. érkezett a leg-
jobban  és  fejéről  a  kapu  bal 
oldalába  került  a  labda.  3-0. 
A biztos vezetés talán túlzottan 
is megnyugtatta  a  hazai  csapa-
tot,  amely  továbbra  is  tetszetős 
támadásokat vezetett, de lehető-
ségeiket  rendre  elszórakozták, 
illetve  az  asszisztens  sorozato-
san tévesen állította meg a hazai 
akciókat. A vendégek dicséreté-
re  szóljon,  hogy  ilyen  hátrány 
mellett  sem  mondtak  le  a  gól-
szerzésről.  Igyekezetüket  végül 
siker  koronázta  a  84.  percben, 
amikor egy baloldali beadást az 
elmélázó  védők  mellett  Mojzer 
Gy. a kapuba lőtt. 3-1.
A szurkolók  szempontjából 

kimondottan  jó  és  szórakozta-
tó  játékot  hozott  a  mérkőzés. 
Mindkét csapatot dicséri a nyílt 
támadójáték  felvállalása  és  az 
igazán  sportszerû  mérkőzés, 
így  a  meccs  végét  jelző  sípszó 
után méltán  köszöntötte  a  csa-
patokat a szurkolói vastaps. 
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Érd, 300 néző
Vezette: Lak B.
Érd: Kertész F., Gróf A. (Füzy 
M.), Jakab Á., Aradi Cs., 
Kovács K. – Mészáros T., 
Flórián Á. (Havrán G.), Nagy 
A., Megyeri R. (Illyés G.) 
– Skita T., Makituma Noah.
Edző: Miskovicz Bálint
Gólszerzők: Skita T. 2, Nagy A.
Sárgalap: Jakab Á., Mészáros 
T., Megyeri R., Makituma Noah
Jók: Kerzész F., Aradi Cs., Nagy 
A., Skita T.
 
A két  edző  hasonlóan  ítélte 

meg  a  mérkőzésen  látottakat. 
Az  érdi  Miskovicz Bálint  sze-
rint:
–  Nagyszerû  mérkőzést  ját-

szottunk  egy  jól  játszó  ellenfél 
ellen.  Az  első  félidőben  kap-
kodva,  rossz  felfogásban  ját-
szottunk.  A második  félidőben 
egy  egészen  más  felfogásban 
játszó  csapat  jött  ki,  és  akár 
nagyobb  arányú  győzelmet  is 
arathattunk  volna  a  jól  játszó 
vendégek felett.

Pintér Zoltán (Diósd):
–  Igazából  nehéz  helyzet-

ben  vagyok.  Saját  magunknak 
köszönhetjük  a  vereséget.  Ha 
az  elején  kihasználjuk  helyze-
teinket, egészen másként alakul 
a mérkőzés. Dolgozunk tovább, 
hogy  minél  eredményesebbek 
legyünk.
A harmadik  fordulóban, 

szeptember  3-án,  szombaton 
fél ötkor a  szintén újonc RAFC 
(Bp.XVI.ker.Pirosrózsa  u.9-11) 
otthonában  lépnek  pályára  az 
érdiek, majd  szeptember  10-én 
fél  ötkor  a  Pénzügyőr  csapa-
ta  vendégszerepel  az  Ercsi  úti 
pályán.  Harmat Jenő
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Tanulmányi ösztöndíjpályázat
A pályázatra azok az Érd MJV önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, a benyúj-
tást megelőző félévben kimagasló tanulmányi eredményt elérő, magyar állampolgárok 
jelentkezhetnek, akik nappali tagozaton, államilag elismert hazai vagy külföldi oktatási 
intézményben, felsőfokú képzés esetén első képzésben (alapképzés, mesterképzés) 
vesznek részt.  

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév 
(szeptember – január) illetve (február – június) időtartamra.

Pályázni kimagasló tanulmányi eredmény elérése esetén lehet, amennyiben az egy 
háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum 
háromszorosát. A bizottság a pályázó műveltségi vagy szakmai versenyeredményeit 
figyelembe veheti. Ösztöndíj csak abban az esetben kerül folyósításra, ha az ösztöndíj 
folyósításának időtartama alatt a pályázó beiratkozott hallgatója, tanulója a pályázat-
ban megjelölt intézménynek. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési 
kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.

A pályázatot zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal Humán Irodáján (2030 Érd, 
Alsó u. 3.) írásban – a pályázó által aláírva – egy példányban kell benyújtani az erre 
rendszeresített nyomtatványon.

A pályázatot benyújtani személyesen vagy postai úton lehet, a postai úton benyúj-
tott pályázat esetében a benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni.

A pályázat benyújtási határideje 2011.  szeptember 20. 16,30 óra. A második 
félévre való beiratkozást, a kimagasló tanulmányi  és versenyeredményt február 28-ig 
kell igazolni.

A benyújtási határnapot követően beérkezett/postára adott pályázatokat érvény-
telennek kell tekinteni.

A kötelező mellékletek hiánya, illetve a hiányosan kitöltött adatlap esetén a pályá-
zat érvénytelen, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

A tanév második félévére az ösztöndíj további folyósításához a benyújtási határ-
napot követően beérkezett/postára adott igazolásokat érvénytelennek kell tekinteni. 
Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

Az érdekeltek a pályázatok elbírálása után a bizottság döntéséről írásbeli értesítést 
kapnak.

A pályázók a következő személyi és egyéb adatokat kötelesek a pályázatban meg-
adni: név, állandó lakcím, levelezési cím, telefonszám, anyja neve, tanulói azonosító 
száma, születési helye és ideje, bankszámlaszám, általános iskola, középfokú illetve 
felsőoktatási intézmény, a kar és a szak teljes megnevezése, a tanulmányok várható 
időtartama.

A pályázat kötelező melléklete az általános iskola, a középfokú illetve felsőoktatási 
intézmény által kiadott igazolás arról, hogy a pályázó a fentiekben meghatározott 
képzéstípusok valamelyikében vesz részt, az előző tanév végi eredmény igazolása, az 
eltartók jövedelem kimutatása, valamint nyilatkozat a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti 
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról. A pályázati anyag 
letölthető az érdi honlapon (www.erd.hu/Fontos/Pályázatok, álláshirdetések), illetve 
átvehető az Ügyfélszolgálati Irodán ( Polgárok Háza, Érd, Alsó u. 3.)

Érdeklődni lehet: Pató Anna ügyintézőnél  (Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3. 110. 
szoba) Tel.: 06-23-522-349


