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Iskolánk, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola a 2011/2012‑es 
tanévben együttmûködő partnerként vett részt egy nagyszabású 
EU‑s projektben. A projekt az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 

A projekt címe: Kórus‑ és népzenei hagyományok ápolása  
(TÁMOP‑3.2.11/10‑1/KMR‑2010‑0025). Célja az volt, hogy a Magyar 
Kórusok és Zenekarok Országos Szövetsége, a KÓTA mint ernyő‑
szervezet (mint szervező) zenei témájú szabadidős foglalkozáso‑
kat (kórus, zenei verseny, témanap, témahét, tehetséggondozás, 
népzenei tábor, kórustábor) biztosítson a pályázatban részt vevő 
partner oktatási‑nevelési intézmények diákjai számára. 

A projektben partnerintézményként  
13 iskola és 1 óvoda vett részt:
•  Bárdos Lajos Általános Iskola, Dunakeszi
•  Bárdos Lajos Mûvészeti Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási, 

Mezőtúr
•  Corvina Óvoda és Általános Iskola Mátyás király Általános 

Iskolája, Kecskemét
•  Csurgay Franciska Általános Iskola, Táborfalva
•  Kodály Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási 

Intézmény, Tatabánya
•  Kodály Zoltán Ének‑zenei Általános Iskola, Gimnázium és 

Zeneiskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Budapest
•  Kossuth Lajos Gimnázium, Cegléd
•  Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Érd
•  Körzeti Általános Iskola, Dunaszeg
•  Molnár Mátyás Általános Iskola, Túristvándi
•  Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium, Budakeszi
•  Százszorszép Óvoda, Mezőtúr
•  Szolnoki Szolgáltatási Szakközép‑ és Szakiskola Vásárhelyi 

Pál Közgazdasági és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvû 
Tagintézmény

•  Veres Pálné Gimnázium, Budapest

A szabadidő tartalmas eltöltése mellett a KÓTA reményei szerint 
a pályázat megvalósítása a zenével való szorosabb kapcsolattartás‑
ra is alkalmat ad a gyerekeknek. 

Iskolánk a pályázat keretében támogatást kapott egész éves 
kórustevékenységéhez. Ennek legfőbb célja a tanulók bevezetése 
a klasszikus zene világba a zenén, a társas éneklésen keresztül. 
Az első félévben lehetőség nyílt egy mûvészeti témahét megvaló‑
sításához is. A témahét keretében komplex mûvészeti tevékenység 
zajlott négy egymást követő nap, alkalmanként három órában. 
Zenemûvészettel, képzőmûvészettel, irodalommal és történelem‑
mel kapcsolatos témákat dolgoztak fel interaktív feladatmegoldá‑
sokkal a tanulók. A projekthez tartozott egy kórustábor, amely 40 
gyermek utaztatását jelentette a nyári szünidő kezdetén (június 
16–20.). A tábor helyszíne a pomázi Magyar Kóruskastély impo‑
záns épülete volt. Az énekesek napi 6 órás kórusfoglalkozáson 
vettek részt, amely munkalehetőséget adott a következő tanév ele‑
jére tervezett külföldi utazásra (Lengyelország) való felkészülésre, 
másrészt egy meghívás színvonalas teljesítésére. 2012. október 
23‑án Budapesten, a Szent Gellért‑templomban (XI. kerület) rende‑
zi a KÓTA országos ünnepi megemlékezését, amely hangverseny 
részt vevő kórusa iskolánk nagykórusa. A pomázi tábor jó alkalmat 
teremt a felkészülésre, az előzetes munkára. Természetesen az 
éneklés mellett a tábor szabadidős tevékenységekre adott alkalmat, 
összekovácsolva a kis közösséget. A kórustábor résztvevői az 5–8. 
osztály diákjai voltak.

A projekt zárásaként iskolánk egy csodaszép, szakmai szem‑
pontból nívós kórusgyûjteményt kapott ajándékba, amely a 
KÓTA kiadványa, és kortárs magyar szerzők karmûveit tartalmaz‑
za. A diákok boldogan fedezték fel benne az általuk már korábban 
tanult mû kottaképét.

Maitz Ferenc igazgató,
Kőrösi Csoma Sándor 

Általános Iskola

Közhasznúsági beszámoló
Kivonat a „Lehetõség a felzárkózáshoz” Alapítvány közhasz‑
núsági beszámolójából, a 2011. gazdálkodási évrõl:

–  különbözõ költségvetési támogatások felhasználása (MÁK, 
önkormányzat stb.)       összesen: 6803 Ft

–  költségfelhasználásunk (közüzemi díjak, bér és járulékai 
stb.) összesen: 9821 Ft

Az alapítvány minden anyagi forrását az utógondozó otthon 
mûködésére fordította, illetve az otthon megszûnése után 
egyéb feladataihoz kapcsolódóan a rászorult gyermekek kará‑
csonyi ünnepségét és ajándékozását finanszírozta, valamint a 
gyermekjóléti szolgálat és az iskolák ajánlásai alapján nyelv‑
tanulás, egyetemi könyvek, jegyzetek vásárlása, úszásoktatás, 
könyvek, színházjegyek, ruhanemûk vásárlása, gyógylovaglás, 
gyógyszerköltségek támogatása valósult meg.

2011. augusztus 2‑án aláírtuk a megállapodást Érd Megyei 
Jogú Várossal az ingatlanhasználati és feladatellátási szerzõdés 
megszüntetésérõl.

2011. augusztus 30‑án visszaadtuk az épületet a városnak, 
addigra a fiatalok elhagyták az utógondozó otthont, mind‑
egyiknek próbáltunk segíteni lakhatása megoldásában.

A teljes beszámolót megtekinthetik a www.lehetosegalapit‑
vany.weebly.com honlapon.

 Kappel Zsuzsa sk. ügyvezetõ titkár

Projektzárás a Kõrösiben

Segíthetek?
Az Érdi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

Segíthetek? címmel
a 2012–2013. tanévre tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására 

tanulmányiösztöndíj-pályázatot hirdet 
magyar állampolgárságú érdi, cigány/roma

 tanulók/hallgatók részére 

A pályázat célja: 
Az a roma származású általános, középiskolás vagy felsőfokú oktatásban tanuló része-
sülhessen támogatásban, 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, tanszékvezetője, tanára javasolhatja 
az ösztöndíjra. Az elbírálás a CNÖ jogköre, több tanuló esetén a döntés rangsorolás 
szerint történik.
Pályázati feltételek:
•   Az általános iskolai tanulók az 5. osztálytól pályázhatnak.
•   Cigány-roma származású, és érdi bejelentett lakcímén tartózkodik életvitelszerűen, 

érvényes lakcímkártyával igazolva.
•   Iskola (igazgató, osztályfőnök, tanszékvezető, tanár) ajánlása.
•   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 átlagszámí-
tásba a magatartás és a szorgalom nem számít bele.) Külön elbírálás alá esik az a 
tanuló, aki nem éri el a 3 egészes átlagot, de példás magatartása (5) és szorgalma (5) 
miatt jelentős javulást mutatott fel az előző féléves eredményéhez képest.

A pályázat beadási határideje: 
2012. augusztus 31. déli 12 óra. 
Helye: Budai út 10., Humán Iroda, személyesen Kalányos Éva romareferensnél.
Félfogadási idő: Szerdán: 10–14 óráig, 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 elbírálás 2012. szeptember 7-ig történik meg.
A kifizetések folyamatosan az elbírálási idő után történnek.
A nem nyertes pályázatokra külön értesítést nem küld a CNÖ.
A pályázattal kapcsolatos valamennyi dokumentum elérhető Kalányos Éva romarefe-
rensnél (Érd, Budai út 10., Humán Iroda), valamint a Polgárok Háza ügyfélszolgálati 
irodáján!
 Balogh Csaba s.k. CNÖ-elnök

információk


