
SZMK értekezlet jegyzőkönyv- 2015. november 10. 

 

 

 

Jelenlevők az iskola részéről: Jusztinné  Novákovics  Alíz - Igazgatónő 

                                                 - Károlyi Attila igazgató- helyettes,                                                      

                                                 - Zsova Tamás, tanár 

 

Jelenlevők szülők ülési sorrendben: 

Stöker Andrea- 7/a 

Nográdiné Ildikó- 7/a 

Mészárosné Dobó Kata 

Sáriné Horváth Mónika-8/a 

Horváth Szabolcsné Klári- 10/a 

Újváriné Adai Simon Beatrix- 10/c 

Berci Györgyi- 11/c 

Kopasz Ágnes-12/a 

Rozgonyiné Szűcs Erika-10/b, 10/c 

Szabó István-11/a 

Dr. Szabó Krisztina-9/a 

Sípos Zsuzsanna-9/a 

Név olvashatatlan 9/b 

Ökrösné Miklós Olga-10/b 

Varga Csabáné-9/c 

Kolárszki Márta-László-11/b 
 

Az értekezlet menete: 

1,Károlyi Attila igazgató-helyettes beszámolója-: Családi nevelés programja: 

  Családi életre nevelésnek, programjának kettős célja: 

                                                                  - család központúságot jelent 

                                                                  - Társ-suli projektet jelenti 

Ebben a programban öreg diákok, szülők részvétele, jelenléte  fontos.. Ennek kapcsán több 

program is lesz! Már a fogadóóra alatt a 12/a osztály bevonásával kezdődik a program. Célja 

hogy a szülőkkel való kommunikáció, bonyolult szintjei megvalósuljanak (ezek kapcsán, több 

éves program-tréningek lesznek, pályázati pénzekből valósul majd meg) a végzős osztályokat 

érinti. 



Szabó István 11/a- képviselő kérdésére a Társ-suli időpontjáról, Károlyi tanár úr válaszolva 

elmondta hogy 2015.dec.12-én lesz, 9/a és 9/b osztályok bevonásával. És ez egy hétvégen lezajló  

program, péntek délutántól vasárnap délig tart. Az iskola ingyen biztosítja a termet   csak a 

trénereket kell fizetni. 

2. Károlyi Attila igazgató-helyettes átadja a szót Zsova Tamás tanárnak! 

   Pénteken-2015. november.13-án, a fogadóóra alatt, a szülőknek az aulában rendelkezésre állnak 

az iskola mentálhigiéniás szakaembere, amennyiben a szülök tudnának besegíteni sós 

süteményekkel, tanár  kéri hogy támogassák a tanácsadást. 

3.Jusztinné Nedelkovics Alíz  az iskolaigazgató bejelentette: 

--2015.november.17-én–(kedden)- Nyílt Nap lesz az iskolában, amelyre néhány szülő segítségére 

lenne szükség, hogy az érkező érdeklődőket, vendégeket fogadja. 

A feladatot a következő szülők vállalták: Rozgonyi Szűcsné Erika, Szabó István, Sípos Zsuzsanna, 

Kopasz Ágnes. 

 Feladatuk: tájékoztatás az iskola lehetőségeiről, programjairól, az épületben a vendégek 

vezetése, zsíros kenyér és tea  készítése és felszolgálása. 

--2015.november.25-e (szerda)- 18 órakor–Iskola Patrocinium alkalmával, Molnár Ferenc- 

„Liliomfi”főpróbája lesz az iskola Dísztermében. Szülőket is szeretettel várja az iskola az 

előadásra! Belépődíj nincs, de támogató jegyet az Iskola elfogad. A támogatójegyek osztását az 

előadásra Kopasz Ágnes SZMK elnök vállalta! 

--2015. november 28-án- Ádventi koszorú készítés, és művészeti program lesz! 

--2015. december 5-én, szülői lelki nap lesz,  

--2015. december 18-án- Mézes pálinka koncert lesz a templomban- a Művészeti Iskola műsora. 

 Igazgatónő megköszönve az eddigi figyelmet, átadja a szót Zsova Tamás tanárnak, aki az 

Alapítványi Bál szervezésének megbízott felelőse. 

Zsova Tamás tanár beszámolója következett: 

-- a Bállal kapcsolatban kijelenti, hogy még nincsen zenekar mivel a tavalyi Jaffa Trió-nem vált 

be, az új zenekar keresése pedig folyamatban van. 

 -- másik kérdés az, hogy ki üzemeltesse a büfét? – itt nagyon fontos a minőség és az olcsó árak! 

Több javaslat illetve szempont megvitatása után, Zsova tanár úr vállalta, hogy megszervezi a 

Büfé működtetését a Sík Sándor kollégium, piarista öregdiákjai segítségével. 



--a Bál belépő árának megvitatása során, az SZMK elnökének javaslatát hogy idén 5000 ft.  

legyen (szemben a tavalyi 4000. ft-al) a belépő és 1000 ft. a támogató jegy, a jelenlevők 

egyhangúan elfogadták. 

--a Meghívóleveleket a Bálra 2015. december 10. környékén lesznek kiküldve 

--felmerült a Tombola kérdése is. Elhangzott, hogy tavaly a Tombola jegy ára egyenként -200 ft. 

volt, és a tagok megállapodtak abban, hogy idén is maradjon ennyi. Szabolcsné Horváth Klári (a 

tavalyi SZMK elnök) elmondta, hogy a tavalyi meghívókon rajta volt az esetleges falajánlás, 

vagyis az hogy a szülő illetve vendég mit szeretne felajánlani a Bálra, és így kellene az idén is 

lennie! Hangsúlyozta továbbá a tombola ajándékok fontosságát, mert ezek a felajánlások mindig 

nagy segítség az Alapítványnak. A tavalyi elnök még ismertette az új SZMK tagokat a Bál egyes 

részleteivel mint pl: a terem díszítéséről, Bál menetéről, svéd asztalos vacsoráról, hangulatról,  

stb.. 

A Bál programjával kapcsolatosan elhangzottak: 

- A Bál nyitó tánccal kezdődik, 

-  a tehetséges diákoknak is legyen programja mert az tavaly nagyon sikeres volt 

- Igazgatónő jelezte, hogy a „Zuháré”- néptánc együttes is szívesen jönne, ha be lesz iktatva a     

programba. 

Ezek után az SZMK elnök határozta meg a legfőbb teendőket: 

- terem díszítésének tervezése, díszítése 

- terítés /virágok (ikebanák) 

- tombola 

- sütemény felelősök 

- a végén az asztalok eltakarítása 

A terem díszítésének tervezése: ki lett jelölve a díszítő- tervező csoport, Nográdi Szabó Ildikó 7/a 

és Varga Csabáné személyében. Feladatuk, hogy a következő értekezletig (dec. 8) kidolgozzák a 

díszítési tervet. Újváriné Simon Beatrix elmondta, hogy tavalytól nagyjából minden szükséges 

anyag megvan a díszítéshez, de jó lenne néhány ügyes kezű szülő a virág kötéshez, dekoráláshoz, 

Elhangzott, aki csak tudd felajánlani  a Bál-ra virágot, azt szívesen elfogadja az SZMK. 

A süteményért felelősök a tavalyihoz hasonlóan, Kolárszki Márta és László. 

Szabolcsné Horvát Klári megjegyezte, hogy tavaly a Bál végén gond volt az asztalok és díszítő 

tárgyak eltakarításával, ezért ezt is előre meg kell beszélni, ki fogja ezt a feladatot elvégezni. 



Rozgonyi Szűcsné Erika véleménye egyezett a szülők megjegyzésével, javaslatával hogy a Bál 

előtt Fehér Asztalos Fogadást kellene kötelezővé tenni, így talán több szülőt lehetne bevonni a  

Bál körüli teendők segítésére, illetve az lenne az ideális, hogy minden osztályból legalább 2-2 

szülőt lehetne bevonni a munkába! 

Varga Csabáné 9/c-és szülő elmondta, hogy nagyon elégedett az iskolával és arra kér, mindenkit 

segítsen amennyire tud! 

Ezek után, Kopasz Ágnes-elnök javaslata hangzott el, hogy névtelenül összekellene gyűjteni a 

szülők véleményét, ötleteit az iskola munkájáról :  - mi  szerintük pozitívum ? 

                                                                                  - mi  még szerintük fejleszthető terület? 

Ezt a javaslatot az iskola Igazgatónője is támogatja, mert segítené az iskola még jobb működését. 

A véleményeket, javaslatokat névtelenül várja Kopász Ágnes SZMK- elnök November 20-ig saját 

e-mail címére -kalvaria38@gmail.com- 

Ha valakinek időpont kell, Iskolaigazgatónő rendelkezésére áll, mobil telefon száma 06 20 490 

66 62. 

A következő SZMK értekezlet időpontja 2015. december. 08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015. november 17. 
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