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Sajtóközlemény
Szeptember 10-én mutatkozik be a Megyei Jogú Városok I. Foci Tornája
Szeptember 10-én 9.30 órától a csoportmérkőzésekkel kezdődik és a délután 15.00 
órára tervezett döntővel zárul a Megyei Jogú Városok I. Foci Tornája, amelyen az érintett 
települések köztisztviselői és közalkalmazottai mérik össze tudásukat. Az előkészületeket 
koordináló és a lebonyolításra vállalkozó PromoSport Kft. már a rajt előtt sikerként köny-
velheti el, hogy a meghívását kivétel nélkül mind a 23 megyei jogú város elfogadta, így 
a kispályás focitornán – a keretszámot kitöltve – a sportág 230 lelkes híve lép pályára 
az elismerten jó feltételeket biztosító Angyalföldi Sport- és Szabadidő Központban. 
Büszkeségre adhat okot, hogy a torna egyik legfontosabb üzenetét megtestesítve szinte 
minden csapat a polgármesterét vagy az egyik alpolgármesterét, más együttesek pedig a 
város jegyzőjét is benevezték, és nehéz számba venni, hogy hány képviselő öltözik majd 
focimezbe!
Az előkészületek már tavaly elkezdődtek, és a fővédnöki tisztet betöltő Kósa Lajos, a 
Megyei Jogú Városok Szövetségének sportkedvelő elnöke is már 2010 decemberében 
elfogadta a PromoSport felkérését, amely a három egymást követő évben sikerre vitt 
Budapesti Kerületek Foci Tornájának forgatókönyvére alapozva készítette el a szeptember 
10-i mérkőzéssorozat kiírását. A részvétel legfontosabb kritériuma az, hogy igazolt focisták 
csak szurkolók lehetnek Angyalföldön (alig néhány száz méterre a Vasas Stadionjától…), 
de a csapatok verbuválásánál azt is figyelembe kellett venni, hogy a város képviselője 
ezúttal csak az lehet, aki idén már betöltötte vagy az év végéig betölti a 25. életévét.
A torna négy pályán és így négy ágon körmérkőzéses rendszerben a csoportmérkőzé-
sekkel kezdődik el. Minden csoportból az első két helyezett jut a legjobb nyolc közé, és 
ezzel megkezdődik a focitorna egyenes kieséses szakasza. A két elődöntő győztese vív 
majd meg a tornagyőzelemért, a vesztesek pedig a „bronzmeccsen” vigasztalódhatnak. 
Premierről lévén szó, megjósolhatatlan, hogy melyik csapat lesz az első kiírás bajnoka, 
de még arra sem lehet tippelni, hogy a győztesnek járó serleg a keleti vagy a nyugati 
országrészbe kerül-e..
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Segíthetek?
A pályázat meghosszabítva 

2011. augusztus 31. déli 12 óráig!

Az Érdi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat „Segíthetek?” címmel
a 2011–2012. tanévre tanulmányi 
sikerességük előmozdításának támoga-
tására tanulmányi ösztöndíj pályázatot 
hirdet magyar állampolgárságú,  érdi, 
cigány/roma  tanulók/hallgatók részére 
A pályázat célja: Az a roma származású 
általános vagy középiskolás vagy felső-
fokú oktatásban tanuló részesülhessen 
támogatásban, aki képességeihez mér-
ten jól szerepel az iskolában, jó vagy 
példás a magatartása, iskolai felszere-
lését rendben tartja, feladatait elvégzi, 
udvarias, igazolatlan mulasztása nincs, 
és érdi bejelentett lakcímén tartózkodik 
életvitelszerűen.
A tanulókat az iskola igazgatója, 
osztályfőnöke, tanszékvezetője, 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. osz-

tálytól pályázhatnak.
•  Cigány-roma származású és érdi 

bejelentett lakcímén tartózkodik 
életvitelszerűen, érvényes lakcím- 
kártyával igazolva.

•  Iskola, (igazgató, osztályfőnök, tan-
székvezető, tanár) ajánlása.

•  Tanulmányi eredményének átlaga 
legalább 3 egész. (Az átlagszámítás 
egységesen a tantárgyak, 1-től 5-ig 
terjedő számmal értékelt eredmé-
nyei 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, igazolat-
lan mulasztása nincs.

•  Akinek a magatartása nem felel 
meg a pályázati kiírásnak, az kizárja 
magát a pályázók köréből! (Az átlag-
számításba 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. 
augusztus 31. déli 12 óra! 
Helye: Polgárok Háza I. emelet 107. 
szoba, személyesen, Kalányos Éva roma-
referensnél szerdán: 8–14 óráig  
és pénteken 8–12 óráig.
A pályázónak valamennyi feltételnek 
meg kell felelnie, ellenkező esetben 
nem érvényes a pályázata. A határidőn 
túl beadott pályázat nem érvényes!

Az elbírálásideje: 2011. szeptember 7. 

A kifizetések folyamatosan az elbírálási 
idő után.
A nem nyert pályázatokra külön értesí-
tést 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, Érdi CKÖ elnök s. k.

Sajnos, Szent István napja nem csak örömteli 
eseményeket tartogatott az érdiek számára, 
ugyanis súlyos tragédia történt a Bagoly utcai 
vasúti sorompónál. Mint Kovács Viktória, 
a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság sajtó-
ügyeletese elmondta, augusztus 20-án, este 
fél tíz körüli időpontban – egyelőre tisztázat-
lan körülmények között – Érd belterületén 
vonat gázolt el egy 39 éves, gyalog közlekedő 
férfit. Annyit lehet még tudni, hogy a moz-
dony vezetője látta, hogy a síneken van vala-
ki, de amikor már észlelte, késő volt, nem 
kerülhette el a tragédiát, nem tudta időben 
megállítani a vonatot. A fiatalembernek nem 
volt esélye, a helyszínen életét vesztette. 
Egyelőre ennyi derült ki a szûkszavú, rend-
őrségi közleményből. Nem tudni, véletlenül 
vagy szándékosan lépett-e az áldozat az 
átjáróba épp akkor, amikor jött a szerel-
vény. Ezen a helyen ugyanis sorompó és 
lámpa is figyelmezet a vonat áthaladására. 
A rendőrség közigazgatási eljárás keretében 
vizsgálja a balesetet. 
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Vasúti gázolás a Bagoly utcánál
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