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A sikeres  őszi  szereplésről  kér
deztük a labdarúgócsapat edző
jét, Miskovicz Bálintot.

– Számított ilyen sikerre a sze-
zon előtt?
–  Nem  titok,  megmondom 

őszintén,  nem  számítottam 
arra,  hogy  ennyi  pontot  szer
zünk,  arra  pedig  különösen 
nem,  hogy  őszi  elsők  leszünk. 
A megszerzett  harminchat  egy
ség  is várakozáson felüli, de az 
őszi elsőség az igazán dicséretes 
produkció. Mindentől  függetle
nül  megérdemelten  szereztük 
meg  az  első  helyet.  Az  egész 
csapat nagyon akarta a sikert, és 
remélem, hogy tavasszal ugyan
így folytatjuk.

– Mi a csapat sikerének a 
titka? Gyakorlatilag nem volt 
hullámvölgy az őszi szezonban.

–  Ez  valóban  így  volt.  Egy 
nagyszerû,  hatos  győzelemi 
sorozattal  kezdtünk,  remekül 
ment  minden.  Aztán  jött  a 
Százhalombatta elleni presztízs
meccs, amelyet fontos találkozó
nak nevezhetünk, hiszen szom
szédvárrangadó, majd  követke
zett az ESMTK elleni mérkőzés. 
Mindkét  találkozón  pocsék 
első  félidőt  produkáltunk,  de 
a  második  játékrészben  javí
tottunk,  és  gólt  is  szereztünk. 
Ezzel  pontokat  mentettünk. 
Egy  találkozóról  mondhatjuk, 
hogy gyenge teljesítményt nyúj
tottunk,  ez  pedig  a  Soroksár 
elleni  volt.  Ehhez  a  meccshez 
semmi  közünk  nem  volt,  mi 
több,  örülhettünk,  hogy  20s 
vereséggel  megúsztuk.  Ezen  a 
botláson kívül valamennyi talál

Az õszi idény, ahogy az edzõ látta

A csapategység diadala
Az elmúlt bajnokságban a várakozástól elmaradt 
eredménnyel zárt az Érdi VSE labdarúgócsapata. 
Talán ennek is volt köszönhetõ, hogy az idei vetélke-
désre kissé visszafogott célkitûzést fogalmazott meg 
az egyesület és a szakosztály vezetése. A csapat õszi 
teljesítménye azonban minden várakozást felülmúlt. 
Nagyszerû sorozatot és mérkõzéseket maga mögött 
tudva, végig dobogós helyen, leginkább annak felsõ 
fokán állva, õszi elsõként zárt az érdi gárda. Nagy 
versenyfutásban megelõzte riválisait, a Biatorbágy és 
a Dorog csapatát.

kozón  nyújtott  teljesítménnyel 
elégedett  vagyok.  A további 
meccseken  aztán  folytattuk  a 
győzelmi  sorozatunkat,  csak  a 
nagy  riválisunk  –  Biatorbágy  –  
otthonában  kellett  egy  döntet
lennel „megelégednünk”.

– Az elmúlt évekhez képest 
bővebb keret állt rendelkezésére. 
Talán ez is közrejátszott, hogy a 
sérülések, eltiltások nem okoz-
tak nagyobb gondot.
–  Ez  így  van.  Jól  sikerül

tek  az  igazolások  és  a  saját 
nevelésû  fiatalok közül  többen 
is  a  felnőttcsapattal  készültek, 
sőt,  többen  már  be  is  mutat
koztak  NB  IIIas  mérkőzésen. 
Nagy  harc  folyik  a  csapatba 
kerülésért, és ez természetesen 
kihat a játékosok teljesítményé
re.  Gyengébb  produkció  után 
könnyen ki lehet kerülni a kezdő 
csapatból. Volt olyan mérkőzé
sünk, hogy a stabil védelemből 
sérülés,  eltiltás  miatt  hárman 
is  hiányoztak,  és  a  helyükre 
bekerülők  nagyszerûen  oldot
ták meg a feladatukat. Nagyban 
befolyásolta  jó  szereplésünket, 
hogy minden mérkőzésen  volt 
öthat  játékos,  aki  az  átlagnál 
jobb  teljesítményt  nyújtott, 
majd  a  következő  mérkőzésen 
mások  tudtak pluszt hozzáten
ni a játékhoz, így a sikerhez is. 
Szerencsére  kevés  olyan  játé
kos  van  a  keretben,  aki  gyen
gén  produkált  volna.  Egységes 
a csapat, nincsenek klikkek,  jó 
a hangulat, és ez a mérkőzések 
után is így van.

– A siker ezek szerint a csa-
pategységnek köszönhető, de 
minden poszton láthattunk 
kiemelkedő egyéni teljesítmé-
nyeket is…
– Azzal kell  kezdenem, hogy 

maximálisan  elégedett  vagyok 
a  játékosaim  teljesítményével 

és hozzáállásával. Öröm együtt 
dolgozni  ilyen motivált,  sikerre 
éhes  fiatalokkal.  Nagyon  nem 
is  szeretnék  senkit  kiemelni, 
de  meg  kell  említeni  Kertész 
Ferenc magabiztos  teljesítmé
nyét  a  kapuban,  Nagy Attila 
hatalmas  munkabírását  és 
góljait,  Aradi Csaba  egyenle
tes,  kiemelkedő  játékát,  fontos 
góljait,  Flórián Ádám  mindig 
veszélyes  és  eredményes  pont
rúgásait,  valamint  Skita Tamás 
parádés  teljesítményét a csatár
sorban.  Õt  nemcsak  az  elért 
13  gólja  dicséri,  hanem  igazi 
csapatemberként  nagyon  sok 
gólpasszt  is  adott.  Alárendelte 
játékát a csapat érdekének, nem 
egyedül  akarta  a mérkőzéseket 
megnyerni,  hanem  a  társait  is 
kiszolgálta nagyszerû labdáival, 
szinte  a  hátán  vitte  a  csapa
tot.  Az  őszihez  hasonló  telje
sítmény  akár  bajnoki  címet  is 
eredményezhet.  Eredetileg  az 
első öt helyezés valamelyikének 
a  megszerzése  volt  a  cél,  de 
most  már  csalódott  lennék,  ha 
a bajnokság végén nem állnánk 
fel  a  dobogóra. Nagy  harc  lesz 
az  első  helyért,  a  már  említett 
riválisokon kívül a Soroksár, az 
ESMTK és az Újbuda is bajnoki 
álmokat  szövöget.  Mondanom 
sem  kell,  szeretnénk  aranyér
mesként  zárni,  hiszen  ezért 
dolgozunk.  Ha  megnyerjük  a 
bajnokságot,  akkor  meg  kell 
vizsgálni,  hogy  önkormányza
ti  és  sponzori  támogatásokkal 
tudjuke  biztosítani  a  második 
vonalban szereplés feltételeit.

– Végezetül a szurkolók és 
az Érdi Újság olvasóinak nevé-
ben még egyszer gratulálunk a 
nagyszerû őszi szerepléshez, és 
sikeres tavaszi folytatást kívá-
nunk.
  Harmat Jenő

A hazai játékosok fogadják a szurkolók gratulációit az Érdi VSE–Török
bálinti TC 61es érdi gyõzelemmel végzõdõ mérkõzés után
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Miskovicz Bálint: Csalódott lennék, ha a bajnokság végén nem állnánk fel 
a dobogóra
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Az Érdi Görög Katolikus Egyházközség,
az Érd-Tusculánumi Római Katolikus Egyházközség,

az Érd-Parkvárosi Református Egyházközség,
az Érdi Baptista Gyülekezet, az Érdligeti Református Egyházközség,

az Érdligeti Biblia-közösség Baptista Gyülekezet, az Érdi Evangélikus Egyházközség
és a Városi Galéria Érd

a „Házasság Hete 2012” jegyében

„A SZERETET”
címmel országos fotópályázatot hirdet.

Pályázati feltételek:
1. Általános feltételek:
  1.1.  A Pályázó feladata, hogy a szeretet megnyilvánulását, a fiú és a lány, a férfi és a nő, az apa 

és az anya, a nagyapa és a nagyanya, a szülők, a nagyszülők és a gyerekek szeretetteljes 
kapcsolatának egy-egy örömteli pillanatát megörökítse.

  1.2.  Egy Pályázó legfeljebb 3, kizárólag 2011-ben vagy 2012-ben önmaga által készített pálya-
munkát nyújthat be. Sorozatot, képpárokat nem fogadunk el. A téma helyszíne szabadon 
választható, de több pályamunka benyújtásakor a fényképeknek eltérő eseményen kell 
készülniük.

  1.3.  A Pályázó az aláírt jelentkezési lap beküldésével kijelenti és szavatolja, hogy a képeken 
szereplő bármely tárgy, személy vagy más védjegy, illetve designelem felhasználási, 
közlési és nyilvánosságra hozási jogával írásban is rendelkezik, azokkal szemben harmadik 
személynek semmilyen tulajdonjoga, anyagi vagy nem anyagi jellegű igénye nem áll fenn. 
A Pályázó elfogadja, hogy a Pályáztatónak nem áll módjában a képeket visszaszolgáltatni. 
A Pályázó egyben tudomásul veszi, hogy a beküldött képek nyilvános bemutatásával oko-
zott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a pályázót terheli. 
Pornográf tartalmú felvételeket kizárunk.

  1.4.  A pályázat feltételeit a pályázat meghirdetői megbízásából az Érdi Baptista Gyülekezet 
(Cím: 2030, Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 163. – Képviseli: Fórizs Gyula Zsolt lelkész) mint 
Pályáztató a pályázati kiírás kihirdetésével, a Pályázó a pályázati anyag benyújtásával 
magára nézve kötelezően elfogadja. A Pályázó ezzel együtt hozzájárul személyes adatai 
rögzítéséhez, nevének és a képek címének a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hoza-
talához, továbbá elfogadja, hogy a Pályáztató a képeket a 2012. február 11–28. között az 
Érdi Városi Galériában rendezett kiállításon térítésmentesen bemutassa, hogy a kiállítás 
anyagáról a médiában felvételek jelenjenek meg, továbbá, hogy kiadványaiban a házasság 
hete népszerűsítéséhez felhasználhassa, a díjazottakat a közönségnek bemutassa.

2. A pályamunkák benyújtása:
  2.1.  Kizárólag papíralapon, 30 cm*40 cm-es méretben, megfelelő fotóminőségben kinyomta-

tott és nagyított fényképekkel lehet pályázni.
  2.2.  A pályamunkák személyesen az alábbi helyen és időben adhatók le: Városi Galéria, Érd 

(2030 Érd, Alsó utca 2.), 2012. január 23-án, 24-én vagy 25-én 10 óra és 18 óra között, ép 
csomagolással, amelyre rá kell írni: „A Szeretet” Fotópályázat, a benne lévő pályamunkák 
darabszámát és a Pályázó nevét.

  2.3.  A fent megadott címre postai úton küldött pályamunkáknak 2012. január 26-ig meg kell 
érkezniük. Az ezen időpont után kézbesített küldeményeket nem vesszük át. A továbbítás 
során keletkezett sérülésekért a Pályáztató felelősséget nem vállal. A nyilvánvalóan sérül-
ten érkező csomagokat nem vesszük át.

  2.4.  A képek hátsó oldalán fel kell tüntetni a kép címét és a szerző nevét.
  2.5.  A csomagoláson belül – külzetén kizárólag a Pályázó nevét tartalmazó, kisméretű zárt 

borítékban – egy a pályázó által számítógépen szerkesztett és aláírt Pályázati jelentkezési 
lapot kell elhelyezni. Ezen meg kell jeleníteni

    2.5.1.  a pályázat nevét: „Házasság Hete 2012” Érd „A Szeretet” Fotópályázat,
    2.5.2. a Pályázó nevét, lakcímét, telefonos elérhetőségét, életkorát,
    2.5.3. a képek címét és készítésük idejét-
  2.6. Egy csomagban csak egy Pályázó anyaga lehet.
    2.6.1.  A személyesen leadott csomagokat a kézbesítő személy jelenlétében megbontjuk, 

annak tartalmát darabszám, képi feliratok és épség vonatkozásában megvizsgáljuk, a 
pályamunkákat egyedi sorszámmal látjuk el, és az átvételről elismervényt adunk át.

    2.6.2.  A postán érkező küldeményeket a kézbesítő jelenlétében megbontjuk. A hiányos-
ságokról, illetve a csomagban elhelyezett Pályázati jelentkezési lap és a tényleges 
tartalom közötti nyilvánvaló eltérésről jegyzőkönyvet veszünk fel, s a megállapításról 
a Pályázót értesítjük.

  2.7.  A határidőn túl benyújtott, hiányos, a kiírásnak nem megfelelő pályamunkákat a Pályáztató 
kizárja, illetve a szakmai bizottság azokat nem értékeli.

3. Értékelés, díjazás, kiállítás 
  3.1.  A pályázatokat a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus szakértői 

bizottsága (a pályázat meghirdetői képviselőinek közreműködésével) értékeli, és javaslatot 
tesz a kiállításon bemutatandó művek listájára, illetve a díjak kiosztására. Az értékelők, 
amennyiben szakmailag indokolt, a díjakat megoszthatják, illetve a kiadásuktól eltekint-
hetnek.

I. díj: bruttó 30.000 Ft pénzjutalom 
II. díj: bruttó 20.000 Ft pénzjutalom 
III. díj: bruttó 15.000 Ft pénzjutalom 
IV–VI. díj: elismerő oklevél

  3.2.  A legjobban sikerült alkotásokat a pályázat meghirdetői 2012. február 11-e és 28-a között 
az Érdi Városi Galériában (Érd, Alsó utca 2.) szervezett kiállításon mutatják be.

  3.3.  A szakmai értékelésre „A Szeretet” fotókiállítás 2012. február 11-i megnyitóján kerül sor, és 
ekkor adjuk át a helyezetteknek a jutalmakat is.

  3.4.  A kiállítás látogatói a nekik tetsző alkotásokra 2012. február 24-én 18 óráig adhatják le 
szavazatukat. A látogatóknak leginkább tetsző fotók alkotói tárgyjutalomban részesülnek. 
A közönségdíjakat – az érintettek külön értesítése mellett – 2012. február 29-adjuk át.

4. A pályázattal kapcsolatos további információk Vizsy Ferenc István szervezőtől kaphatók a 
30-633-2177-es telefonszámon. A pályázati kiírás, a pályázattal, valamint a kiállítással kapcsolatos 
közlemények a www.erd.hu weboldalon, a Felhívások, tájékoztatók címszó alatt olvashatók.
Érd, 2011. december 16.
 Fórizs Gyula Zsolt, baptista lelkész
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