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Harmincöt felső tagozatos osz‑
tályterem komplett berendezé‑
sét cserélték le a napokban az 
Érdligeti Általános Iskolában. 
A használt, ám de kitûnő állapo‑
tú, öt évnél nem régebbi iskola‑
bútorok a Karmel International 
Alapítvány közremûködésével, 
Hollandiából érkeztek az intéz‑
ménybe.

Az ingyenes átruházás előz‑
ményeiről Bosits Zoltánné, az 
Érdligeti Általános Iskola meg‑
bízott igazgatójától kaptunk 
tájékoztatást:

– A Karmel International 
Alapítvány munkatársa keresett 
fel minket, hogy Hollandiában 
leszerelnek egy 1000 fős iskolát 
35 tanteremmel. Érdeklődött, 
szükségünk van‑e a bútorokra. 
Nagy örömmel fogadtuk a fel‑
ajánlást, hiszen minden isko‑
la örömmel lát ennyi szép, új 

bútort. A berendezést ingyen 
kaptuk, egy dolgunk volt: elhoz‑
ni. Ezért fordultunk az önkor‑
mányzathoz – a polgármester 
úrhoz.

Az érdi képviselő‑testület a 
barneveldi intézmény teljes 
bútorzatának ingyenes átruhá‑
zásáról az augusztus 15‑én meg‑
tartott rendkívüli közgyûlésen 
döntött: a közgyûlés egyhan‑
gúlag elfogadta a felajánlást. Az 
önkormányzat gondoskodott 
az iskolabútorok leszereléséről 
és ideszállításáról. A költségek 
mintegy hatezer eurót jelentet‑
tek.

 – Eredetileg három, úgyneve‑
zett visszfuvaros kamiont sike‑
rült szereznünk. Aztán derült 
ki, hogy nem fog beférni, felte‑
hetően négy kamionnal lehet 
elhozni – nyilatkozta lapunknak 
Kopor Tihamér önkormányzati 

képviselő, hozzátéve: több érdi 
intézmény is részesül felaján‑
lásból. 

– A Túr utcába is lesz bútor 
szállítva és feltehetően nemcsak 
az Érdligeti Általános Iskolába, 
hanem a Telekibe is jut ezekből 
a bútorokból. A speciális labor‑
felszereléseket az érdi gimná‑
zium részére ajánljuk fel, mivel 
ott most nagyon komoly labor‑
fejlesztési munka folyik.

Az első kamion augusztus 18‑
án reggel érkezett a Diósdi úti 
intézménybe – a többi három a 
hét folyamán követte. Padokat, 
székeket, szekrényeket, taná‑
ri asztalokat rejtett a teljesen 
megrakott teherautó. A bútorok 
elhelyezésében pedagógu‑
sok, diákok és szülők – előre 
kidolgozott munkaterv szerint 
– segédkeztek. A szép állapotú, 
korszerû berendezési tárgyak a 
sok‑sok dolgos kéznek köszön‑
hetően hamar a helyükre kerül‑
tek. Minden terembe 30 pad 
és szék, 2 nagyszekrény, 1 kis‑
szekrény, valamint 1 tanári asz‑
tal és hozzá tartozó szék kapott 
helyet. A bútorokon kívül szá‑
mítógépek, irodai és audiovizu‑
ális berendezések is a felajánlás 
részét képezték.

– Nagy szükségünk volt a 
bútorokra, hiszen a várostól 
egyre kevesebb pénzforrás 
érkezik az új bútorok beszer‑
zésére. Ha egy‑egy új bútort 
veszünk, azt év végén a marad‑
ványpénzből tesszük, így pró‑
báljuk valamiképpen fejleszteni 
a berendezést. Egy‑egy osztály‑
terem bútora, ha teljes egészé‑
ben berendezzük, 400‑500 ezer 
forintba kerül. Eddig nagyon 
sokat segítettek a szülők ado‑
mányaikkal: íróasztalok, iroda‑
bútorok érkeztek az iskolánk 
területére. Ilyen volt a székünk, 
olyan az asztalunk, amolyan 
a szekrényünk, elég vegyesek 
voltak az osztálytermek. Ma, 

amit kapunk, ez a teljes bútor‑
zat egységes: ugyanolyan típu‑
sú, színû és minőségû – mondta 
Bosits Zoltánné.

Egy hét leforgása alatt tehát 
35 tanterem újult meg az 
Érdligeti Általános Iskolában, a 
régi, lehasznált bútorok helyé‑
re masszív, esztétikus beren‑
dezések kerültek. A hollandiai 
Barneveldből érkezett bútorfel‑
ajánlás összértéke meghaladja a 
15 millió forintot. Az intézmény 
saját forrásból semmiképp sem 
tudta volna fedezni az új bútor‑
zat beszerzését. A felajánlásnak 
köszönhetően szeptemberben 
megújult, megszépült termek 
várják a diákokat.

A régi bútorok sorsáról egye‑
lőre nem döntöttek, jelenleg az 
iskola erre a célra kialakított 
raktárhelységében pihennek. 

– Amit lehet hasznosítani 
más helyeken, akár a szociális 
intézményhálózatban, akár más 
iskolában, ahol még lelakottabb 
állapotban vannak a bútorok – 
azt hasznosítani is fogjuk. Lesz 
helyük egészen biztosan, hiszen 
ezek sem értéktelenek – hang‑
súlyozta ki Kopor Tihamér.

 Kovács Renáta

Holland bútorszállítmány  
érkezett az érdligeti iskolába
Egy holland iskolából érkezett adomány jóvoltából 
35 tanterem leharcolt berendezését cserélték le az 
Érdligeti Általános Iskolában. A megújult intézmény-
ben egységes padok, székek, szekrények és asztalok 
várják az iskolakezdést.

A tanulók aktívan részt vettek a rakódásban...
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A korszrû berendezési tárgyak 
hamar helyükre kerülnek

...de elkelt a felnõttek segítsége is

Az elsõ kamion augusztus 18-án 
érkezett a Diósdi úti intézménybe

helyi társadalom

Pályázati kiírás
Érd Megyei Jogú 
Város tanulmányi ösztöndíjára
A pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, a 
benyújtást megelőző félévben kimagasló tanulmányi eredményt elérő, 
magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik nappali tagozaton, állami‑
lag elismert hazai vagy külföldi oktatási intézményben, felsőfokú kép‑
zés esetén első képzésben (alapképzés, mesterképzés) vesznek részt. 

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmá‑
nyi 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 
mûveltségi vagy szakmai versenyeredményeit figyelembe veheti.

Ösztöndíj csak abban az esetben kerül folyósításra, ha az ösztöndíj 
folyósításának időtartama alatt a pályázó beiratkozott hallgatója, tanu‑
lója a pályázatban megjelölt intézménynek. 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó‑ és tb‑járulékfizetési kötelezett‑
ség 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 benyújtott 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 verse‑
nyeredményt február 28‑ig kell igazolni.

A benyújtási határnapot követően beérkezett/postára adott pályáza‑
tokat érvénytelennek kell tekinteni.

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

A tanév második félévére az ösztöndíj további folyósításához a 
benyújtási határnapot 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 pályá‑
zatban megadni: név, állandó lakcím, levelezési cím, telefonszám, anyja 
neve, tanulói azonosító száma, születési helye és ideje, bankszámla‑
szám, 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, illet‑
ve felsőoktatási intézmény által kiadott igazolás arról, hogy a pályázó a 
fentiekben meghatározott képzéstípusok valamelyikében vesz részt, az 
előző tanév végi eredmény igazolása, az eltartók jövedelemkimutatása, 
valamint nyilatkozat a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetet‑
lenség, 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

Budaörsön és Budapesten
TANDÍJMENTES 

nappali és esti,
ANGOL IDEGENNYELVI,

SZÁMÍTÓGÉPES,
PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI

képzéseket hirdet.
Jelentkezési határidő: augusztus 31.

Korhatár: 18-65 év
Diákigazolvány igényelhető!

A részleteket keresse a 
www.sztbenedekiskola.hu oldalon!

Telefon hétfőtől csütörtökig, 9:00-13:00 között: 
06 30 398 9524.

A Szent Benedek 
Iskola


