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A pályázati határidő meghosszabbítva  
2011. augusztus 25-ig! 

Az Érdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
„Segíthetek?” címmel

a 2011–2012-es tanévre tanulmányi sikerességük 
előmozdításának támogatására 

tanulmányiösztöndíj-pályázatot hirdet 
magyar állampolgárságú,

 érdi cigány/roma tanulók/hallgatók részére. 

A pályázat célja: az a roma származású általános vagy középis-
kolás, vagy felsőfokú oktatásban tanuló részesülhessen támo-
gatásban, aki képességeihez mérten jól szerepel az iskolában, jó 
vagy példás a magatartása, iskolai felszerelését rendben tartja, 
feladatait elvégzi, udvarias, igazolatlan mulasztása nincs, és 
érdi bejelentett lakcímén tartózkodik életvitelszerűen.
A tanulókat az iskola igazgatója, osztályfőnöke, tanszékvezető-
je, tanára javasolhatja az ösztöndíjra. Az elbírálás a CKÖ jogköre, 
több tanuló esetén a döntés a rangsorolás szerint történik.
Pályázati feltételek:
–  Az általános iskolai tanulók 5. osztálytól pályázhatnak.
–  Cigány-roma származású és érdi bejelentett lakcímén tar-

tózkodik életvitelszerűen, érvényes lakcímkártyával iga-
zolva.

–  Iskola (igazgató, osztályfőnök, tanszékvezető, tanár) aján-
lása.

–  Tanulmányi eredményének átlaga legalább 3 egész. (Az 
átlagszámítás egységesen a tantárgyak 1-től 5-ig terjedő 
számmal értékelt eredményei alapján történik. Ha nem 
így értékelnek, úgy kérjük az iskolákat a bizonyítványon 
feltüntetni számmal az elért eredményeket, egyébként nem 
tudjuk elfogadni. ) 

–  Jó vagy példás magatartás, igazolatlan mulasztása nincs. 
(Akinek a magatartása nem felel meg a pályázati kiírásnak, 
az kizárja magát a pályázók köréből! Az átlagszámításba a 
magatartás, szorgalom nem számít bele.) Külön elbírálás alá 
esik az a tanuló, aki nem éri el a 3 egész átlagot, de példás 
magatartása (5) és szorgalma (5) miatt jelentős javulást 
mutatott fel az előző féléves eredményéhez képest.

A pályázat beadási határideje: 2011. július 4. déli 12 óra.  
Helye: Polgárok Háza, 1. emelet 107. szoba, személyesen, 
Kalányos Éva romareferensnél szerdán: 8–14 óráig és pénteken 
8–12 óráig.
A pályázónak valamennyi feltételnek meg kell felelnie, ellenke-
ző esetben nem érvényes a pályázata. A határidőn túl beadott 
pályázat nem érvényes!
Az elbírálás ideje: 2011. július 27. 
A kifizetések folyamatosan az elbírálási idő után.
A nem nyert pályázatokra külön értesítést nem küld a CKÖ!
A pályázattal kapcsolatos valamennyi dokumentum elérhető 
Kalányos Éva romareferensnél, Érd, Alsó u. 3. I. em. 107. szoba, 
valamint a Polgárok Háza ügyfélszolgálati irodáján!

Balogh Csaba CKÖ-elnök s. k.

Semmi sem nehéz, ha vannak segítők, 
jó szándékú emberek, akik nem sajnál-
nak rászánni pár órát arra, hogy elvé-
gezzenek olyan munkát, ami nélkülük 
nemcsak sokkal hosszabb időt venne 
igénybe, hanem sok pénzbe is kerülne. 
Márpedig köztudott, ez utóbbiból, azaz 
pénzből van a legkevesebb, különösen, 
ha egy óvoda udvarának felújításáról 
van szó!

Példaként szolgál tehát, hogy önkéntes 
segítőkkel, önzetlen támogatókkal szüle-
tett újjá a közelmúltban a Tusculanumi 
óvoda udvara – tudtuk meg Artner 
Lászlóné tagóvoda-vezetőtől, aki elme-
sélte: erre az óvodaszépítésre úgy került 
sor, hogy már korábban kapcsolatban 
álltak Farnady Eszterrel, aki segítette 
az ovi pihenőszobájának kialakítását. 
Az IGE Hungary Kft. Healthcare divízió 
budaörsi telephelyén, illetve üzletágá-
ban dolgozó hölgy anyagi támogatás-
sal is segített abban, hogy egy hétvé-
gi közös megmozdulással megújítsák, 
megszépítsék, növényekkel dúsítsák a 
Tusculánumi óvoda kertjét. Kerítést, 
játékokat festettek, füvesítettek, virá-
gokat ültettek, sőt a környezetvédelem 
érdekében még komposztálót is kialakí-
tottak, hogy az apróságok minél koráb-
ban megtanulják, hogyan óvják, védjék 
természeti értékeinket. Farnady Eszter, 
a szülők és az óvoda dolgozói fogtak 
össze, akik nem egész félszázan voltak, 
és egyetlen hétvégén igazi „tündérker-
tet” varázsoltak az óvoda udvarából, 
amit a kicsinyek örömmel vettek bir-
tokba, és azóta is büszkék a megújult, 
megszépült környezetükre. Pedig nem 
kellett hozzá több, csak annyi, hogy a 
résztvevők pár órát áldozzanak szabad-
idejükből, és miközben szorgalmasan 
járt a kezük, egymással beszélgetve, 
tréfálkozva jól is érzeték magukat. Az 
eredményt látva pedig szavak nélkül 
is tudták, legközelebb is számíthatnak 
egymásra. 

 B. E.

Megújult a Tusculánumi tagóvoda játszóudvara

Óvodaszépítés önkéntesekkel

A komposztáló is elkészült, itt gyûjtik majd a lebomló szerves anyagokat
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A kicsinyek is segítettek a kert kialakításában

információk


