BESZÁMOLÓ
a
„A Kandó Szakközépiskoláért„ Alapítvány
2016. évi
tevékenységéről és támogatásairól

2016. évben elvégzett feladatok és támogatások

1. Az Alapítványunk támogatási szerződést kötött a TAKATA Safety Systems Hungary
Kft-vel.

A támogató 200.000,-Ft-tal támogatta az MSZC Kandó Kálmán

Szakközépiskola 50 éves jubileumi programjainak a megszervezését és lebonyolítását.
Alapítványunk a megkapott támogatási összegből rendezte meg 2016. március 18-án a
jubileumi ünnepséget a Művészetek Házában Miskolcon.

2. Alapítványunk az MSZC Kandó Kálmán Szakközépiskolája 2016. évi 50. Jubileumi
ünnepséghez kapcsolódó jubileumi évkönyvvel kapcsolatos teendőket is elvégzett. Az
MSZC Kandó Kálmán Szakközépiskolája az 50. évforduló tiszteletére megjelentetett
egy jubileumi évkönyvet, melynek nyomdai költségét az Alapítvány vállalta magára.
A jubileumi évkönyv összeállítása és szerkesztése Sándor Mária tanárnő feladata volt.
A nyomdai munkákat a BUDAI NYOMDAIPARI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
végezte el. A Jubileumi évkönyv nyomdai költsége bruttó 42.049,-Ft, azaz
Negyvenkétezer-negyvenkilenc Forint volt.

3. Az alapítvány az MSZC Kandó Kálmán Szakközépiskolája 2016. évi 50. Jubileumi
ünnepségen jutalmazta az Alapító Okiratban foglalt a „KANDÓ-DÍJ”-ban részesültek
jutalmazása pontja alapján a kiváló munkát végző tanárokat. Az alapítvány
kuratóriuma a 2016. jubileumi tanévben a Miskolci Szakképzési Centrum Kandó
Kálmán Szakközépiskolája iskolai diákönkormányzata és a tanárok javaslata alapján
megnevezett kitüntetésre és jutalmazásra felterjesztett 6 tanárt (Csák Eleonóra, Prillné
Csordás Csilla, Szabolcsné O. Anikó Tünde, Kiss Roland, Nagy Tibor és Deményi
Norbert)
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4. Az alapítvány kuratóriuma a 2015/2016. tanévben a végzős 12. és a 13. évfolyamos
ballagó tanulók közül a legjobbakat példás tanulmányi és közösségi munkájukért
10.000,-Ft és 5.000,-Ft, azaz Tízezer és Ötezer Forint pénzjutalomban részesítette. A
végzős 12. és a 13. évfolyamos ballagó tanulók közül a 12.A osztályból (Vadnai
Gábor, Koncsik Alex), a 12.B osztályból (Kiszela Zsolt János, Ernes Zsolt, Tornyi
Bence), a 12.C osztályból (Nagy Erzsébet), a 13.D osztályból (Hajdú Kristóf) 5.000,-

Ft, azaz Ötezer Forintot kap. A végzős szakképző 14. évfolyamos tanulók közül a 14.
A osztályból Póta László, a 14.B osztályból Kolozsvári Gábor 5.000,-Ft, azaz Ötezer
Forint pénzjutalomban részesül. Az Országos Elektronikai Konstrukciós Versenyen
elért 7. helyezésért Tóth Máté és Derekas Bálint 5.000,-Ft, azaz Ötezer Forint
pénzjutalomban részesül. A KANDÓ díjban és 10.000,-Ft pénzjutalomban részesíti az
alapítvány Argyelán Tünde Alexandra 13.D osztályos tanulót.

5. Az Alapítványunk részt vett az NTP-MTTD-15-0211 azonosító számú „A hátrányos
helyzetű tanulók iskolai sikerességének elősegítése a Miskolci Kandó Kálmán
Szakközépiskolában” című projekt megvalósításában. A projektben alapítványunk a
tájékoztató nap rendezvényének a megszervezését vállalta. A rendezvényszervezési
feladatok a következők voltak: meghívott vendégek fogadása, előadás PPT bemutató a
projektről, gyakorlati LEGO robot bemutató és állófogadásos büfé.
6. Alapítványunk a Miskolci Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Szakgimnáziumát
reklámozó két darab Roll Up állványos reklámhordozót készítetett el. Ezzel a két
reklámfelülettel mutattuk be iskolánk szakképzési kínálatát a 2017/2018. tanévben
megrendezett pályaválasztási rendezvényeken. Az Alapítvány ezzel a hirdetési
felülettel
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Szakgimnáziumának beiskolázási sikerességét. A 2 db Roll Up ára 40.560,-Ft+27%
ÁFA, azaz 51.510,-Ft volt.
7. Az alapítványunk elkészítette a 2016/2017. tanévi általános iskolai felvételit
reklámozó RUSSMEDIA által összeállított és az általános iskolákba ingyenesen
eljuttatandó iskolai hirdetést. Az Alapítvány ezzel a hirdetési megjelenítési felülettel
segíti a Miskolci Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Szakgimnáziumának
beiskolázási sikerességét. A hirdetés ára 20.000,-Ft+ÁFA, azaz 25.400,-Ft-ba került.
8. Az alapítvány támogatta a Tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2016/2017-es
tanévben meghirdetett XXIV. Országos Arany János Irodalmi Verseny felhívásán
Kristóf Sarolta 10. C osztályos tanuló 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 1.000,-Ft nevezési díj befizetésével támogatta a Tatán

megrendezésre kerülő XXIV. Országos Arany János Irodalmi Versenyen való
részvételt.

9. Az Alapítványunk támogatási szerződést kötött a JABIL Circuit Magyaroszág Kft-vel.
A támogató 400.000,-Ft-al támogatta az MSZC Kandó Kálmán Szakgimnáziuma
Alapítványát. A megkapott támogatást elektronikai és informatikai eszközök és
műszerek vásárlására lehetett csak felhasználni. Alapítványunk a megkapott
támogatási összegből 12 db UNI-T típusú digitális multimétert és 1 db Voltcraft
digitális lakatfogót vásárolt meg, melyet átadott a szakmai gyakorlatot tartó
tanároknak.
10. Az Alapítványunk támogatási szerződést kötött a Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata által Molnár Péter képviselő által felajánlott támogatás miatt. A
MMJVÖ, mint támogató nettó 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer Forint összegű
támogatást nyújtott alapítványunk részére. Támogatott köteles volt a támogatás
összegét a megállapodásban meghatározott „a szakközépiskola 50 éves jubileumi
programjainak dokumentálásához szükséges digitális fényképezőgép vásárlására”
fordítani. Az Alapítvány 1 db CANON EOS 1300D típus 129.999,-Ft ajánlati árát
fogadta el. Mivel a megkapott támogatás (100.000,-Ft) nem fedezte a digitális
fényképező teljes árát, a különbözetet a 29.999,-Ft-ot, az alapítvány saját forrásából
hozzá tette.

Miskolc, 2017. február 6.

Tordai György
Alapítvány kuratóriumi elnöke

