BESZÁMOLÓ
a
„A Kandó Szakközépiskoláért„ Alapítvány
2015. évi
tevékenységéről és támogatásairól

2015. évben elvégzett feladatok és támogatások

1. Az alapítvány kuratóriuma a 2014/2015. tanévben a végzős 12. és a 13. évfolyamos
ballagó tanulók közül a legjobbakat példás tanulmányi és közösségi munkájukért
20.000,-Ft, 10.000,-Ft és 5.000,-Ft, azaz Húszezer, Tízezer és Ötezer Forint
pénzjutalomban részesítette. A végzős 12. és a 13. évfolyamos ballagó tanulók közül
Burai László Márk 13.D osztályos tanulót 20.000,-Ft, azaz Húszezer Forint, Nagy
Viktória 13.D osztályos tanulót 10.000,-Ft, azaz Tízezer Forint pénzjutalomban
részesíti. Póta László 12.A, Szántó Ádám 12.A, Bajusz Roland 12.B és Kolozsvári
Gábor 12.C osztályos tanulókat 5.000,-Ft, azaz Ötezer Forint pénzjutalomban
részesítette. A jutalmazott tanulók „A Kandó Szakközépiskoláért„ Alapítvány által
megítélt pénzjutalmakat az iskolai ballagási ünnepségen 2015. április 30-án kapták
meg.

2. Az Alapítvány támogatta Kaposvári László Tamás 9. C osztályos tanulót a Lóczy
Lajos Országos Földrajzverseny 2. fordulójában való részvételét. Az Alapító
Okiratban foglalt „Iskolai és más kulturális, sport, szabadidős programok és ezeken
való részvétel támogatása” pontja alapján a kuratórium a tanulóért befizeti az 2.000,Ft-os részvételi díjat, tehát összesen 2.000,-Ft-tal támogatta a Kaposváron
megrendezésre kerülő Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny 2. fordulójában való
részvételt.
3. Az alapítvány támogatta a tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2015/2016-os
tanévben meghirdetett XXIII. Országos Arany János Irodalmi Verseny felhívásán
Kovács Mózes 9. C és Kristóf Sarolta 9. C osztályos tanulók részvételét. Az Alapító
Okiratban foglalt „Iskolai és más kulturális, sport, szabadidős programok és ezeken
való részvétel támogatása” pontja alapján a kuratórium tanulónként befizette az
1.000,-Ft-os nevezési díjat, tehát összesen 2.000,-Ft nevezési díj befizetésével
támogatta a Tatán megrendezésre kerülő XXIII. Országos Arany János Irodalmi
Versenyen való részvételt.

4. Az alapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Családés Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban: Pályázatkezelő) által kiírt Ifjúsági
közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak
támogatása című és IFJ-GY-15-A kódú pályázatát beadta. A pályázatban történő
induláshoz a pályázati nevezési díjat, mely 2.200 Ft volt, megfizette a Nemzeti
Család- és Szociálpolitikai Intézet 10032000-00283841-00000000 számú számlájára.

5. Az Alapítvány támogatta Mikulásik Martin 11.A és Furmann Balázs 14.A osztályos
tanulók részvételét a 2014/2015-ös tanévben meghirdetett XVIII. ORSZÁGOS
ELEKTRONIKAI KONSTRUKCIÓS VERSENY-en. Az Alapító Okiratban foglalt
„Iskolai és más kulturális, sport, szabadidős programok és ezeken való részvétel
támogatása” pontja alapján a kuratórium tanulókért befizette a 3.900,-Ft-os nevezési
díjat, tehát összesen 7.800,-Ft-tal támogatta a Budapesten megrendezésre kerülő
XVIII. ORSZÁGOS ELEKTRONIKAI KONSTRUKCIÓS VERSENY-en való
részvételt.

6. Az Alapítvány támogatta Mikulásik Martin 11.A és Furmann Balázs 14.A osztályos
tanulók versenyen történő felkészülését és a konstrukciós versenyre benevezett feladat
egy „Analóg hangzásvilágú „D” osztályú teljesítményerősítő” elkészítését. Az
Alapító Okiratban foglalt „Iskolai és más kulturális, sport, szabadidős programok és
ezeken való részvétel támogatása” pontja alapján a kuratórium a tanulóknak 30.000,Ft-os ösztöndíj támogatást ítélt meg, tehát összesen 60.000,-Ft-tal támogatta a
Budapesten
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KONSTRUKCIÓS VERSENY-en való pályamunka elkészítését.
7. Az Alapítvány támogatta az ERASMUS+ mobilitási pályázattal kapcsolatos Szicíliai
EProjectConsult cég szervezésében megrendezett szakmai előkészítő találkozót,
melyet 2015. november 6, 7 és 8-án rendeztek meg. A 3 napos szakmai konferenciára
a TEMPUS Közalapítvány Magyarországról egyedül Juhászné Kassai Ágnest
delegálta azért, hogy új partnerekkel ismerkedhessen meg és hosszú távú kapcsolatot
építsen ki Olaszországban a szakképző központokkal, illetve cégekkel. A szakmai
program szállás és étkezési költségeit állta a Szicíliai EProjectConsult cég. Az
utazási költségek megvásárlásához szükség volt az alapítvány támogatására. Az
alapítvány ösztöndíjjal biztosította a repülőjegy és a reptéri transzfer szolgáltatás

költségét. A „A Kandó Szakközépiskoláért„ Alapítvány az Air Partner Kft-től
megrendelte és kifizette a 69.400,-Ft-os repülőjegyet, illetve a SZERVIZ IRODA Kft
17.990,-Ft-os reptéri transzfer szolgáltatását.

8. A Miskolci Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Szakközépiskolája a Tempus
Közalapítvány kuratóriuma által kiírt 2015. évi pályázaton a 2015-1-HU01-KA102013116 számú, „Az elektronika és az informatika kapcsolata a korszerű ipari
gyakorlatban” című pályázatán 32043 euró támogatást nyert. A pályázattal 14 fő
tanuló és 2 fő kísérőtanár utazott ki 3 hetes szakmai gyakorlatra Németországba. A
pályázattal 7 fő szaktanár is részt vehetett 1 hetes szakmai továbbképzésen
Németországban. Az utazási költségek támogatáshoz szükség volt az alapítvány
támogatására is. Az alapítvány 178.000,-Ft-tal támogatta a kiutazást.

9. Az alapítvány a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft-vel 2015. április
20-án kötött szerződést. A szerződés alapján az iskola musical szakkörének tagjai
2015. május 19-én bemutatták a HOTEL MENTHOL Musicalt. A Miskolci
Csodamalom Bábszínház megrendelte az előadást, melynek bemutatásért a
megrendelő 78.500,-Ft-ot számla ellenében átutalt az alapítvány számlájára. A
kuratórium az előadásban részt vevő musical szakkör tagjainak átadta az előadásért
megkapott összeget táborozás céljára. A

„A Kandó Szakközépiskoláért”

Alapítvány összesen 78.500,-Ft-tal támogatta az iskola musical szakkör tagjainak
táborozási költségeit.

10. Az Alapítvány támogatta a Központi Leánykollégiumban 2015 decemberében
megrendezésre került iskolai Műveltségi Vetélkedőt. A két órás rendezvényre a
kollégium nagytermének bérleti díja összesen 12.000,-Ft volt, melyet az alapítvány
fizetett ki.

Miskolc, 2016. március 1.

Tordai György
Alapítvány kuratóriumi elnöke

