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Jegyzőkönyv 

a Galántai Kodály Zoltán Gimnázium Szülői Munkaközösség üléséről. 
  

A résztvevők a jelenléti íven aláírásukkal igazolták részvételüket.  

A jelenléti ív archiválva a jegyzőkönyv mellett.  

Jelenlévők száma 16 és 1+1 vendég.  

 

1)  Programtervezet  

 pályázatok 

 gimibál 

 egyéb témák 

 

Az elnök Borovszky László megnyitotta az ülést. 

2) Pályázatok 

a) Útiköltség térítése 250€ értékben (a cél eléréséhez szükséges összeg 300€) – Magyar Gimnáziumok Országos 

Bajnoksága, röplabda: fiúk, lányok, felhasználók: az iskola tanulói – fiú és lány röplabdacsapat (22 tanuló és 2 

vezető), 2016 10. 27. 

Pályázó: Takács György 

  Egyhangúan megszavazva 

b) Zrínyi Ilona Nemzetközi Matematikaverseny és a Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny MÓDOSÍTOTT  

PÁLYÁZATA, nevezési díjak 200€ értékben, Zrínyi I. MV... 48 diák, Kenguru MV ....104 diák 

Pályázó: Szentandrási Ilona  

               Egyhangúan megszavazva. 

c) Útiköltség térítése 24€ értékben- Konkoly Thege Miklós Matematikaverseny 

Pályázó: Sipos Szilárd 

               Egyhangúan megszavazva. 

d) Nevezési díjak 90€ értékben – Nagy Károly Matematikai Diáktalalkozó, Komárom, 2016. 11. 18-20. 

Pályázó: Bugár Judit 

   Egyhangúan megszavazva. 

 

3) Gimibál 

Dátum 2017 január 21. 

Bor - Pannon-Food – Kovács Andrea biztosítja – bor, pálinka, üditő, víz, szóda 

          Darázsvin – Laczkó Zoltán biztosítja - bor, gyümölcs  

Zene – ok, Bonus 

Virág az asztalokra és az apró sütiket (250-300drb süti, 3 csokor virág) Nógely Mónika biztosítja 

Díszítés – ok, Ceremony, színe a plakát szerint 

A büfé - Lovázs Andrea körlevélben felhívja SzM tagjait, tudja-e vállani valaki a büfét. 

Amit venni kell – cukor, citrom, kávétejszín, szalvéta, konyhatörlők, szemeteszsákok, fehér vermut (3 karton – 

Lovász Andrea), kávé kb. 1,5kg 

Reggeli rakodás a büfében - Gaál László felügyeletével és néhány diákkal lesz megoldva vasárnap délelőtt és 

ugyanúgy az iskola biztosítja a portásnénit és a pedellust vasárnap délelőttre. 

Automata kávégép - Borovszky László bizotístja 

Fogadóbizottság - Borovszký László, Lovasz Andrea, Szekeres Klaudia lesz 

Fogadóital: Borovszký László 1 liter, Laczkó Zoltán 1 liter, Katona Tibor 1 liter, Gaál László 1 liter 

Pogácsát a konyha készíti, reméljük most is mint minden évben a vacsihoz ingyen. OK 

Díszítésbál előtti pénteken 15,00-tól – aki tud jönni, előzetesen cca 10en 
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Ülésrend – Haszterman Ildikó 

A felszolgálást, a pénteki szétrakodást, a hétfői visszarakodást az iskola biztosítja a diákok segítségével – 12 fő.  

Ugyanúgy a tombolaárusítókat és felszolgálókat az iskola biztosítja a diákok segítségével, ami szintén 12fő. 

Ugyanúgy a programot a bálra az iskola biztosítja (lézerfényes előadás, néptáncosok, színjátszókörösök) 

A tombola jegyek mennyiségét ellenőrizni!!! 

A tombolát: Borovszký Andrea és Bugár Judit veszi kezelésbe a bálon. 

A vacsorát a konyhafőnöknőnél Haszterman Ildikó megbeszéli: 

1. vacsora kirántott szezámos csirke + pecsenye tarjából, rizs, krumpli, maxi saláta  

2. vacsora minikáposztaleves, hurka, kolbász 

A belépőjegyek a titkárságon vásárolhatók 20€ értékben, ez megszavazva szintén egyhangúan 

Plakát, meghívó, belépőjegyek és tiszteletjegyek – gimisek GIMIDŐK 

Tomboladíjak – beavatni az osztályokat, megszólítani a cégeket, a tanári karból Mészáros Andreának és Szenczi 

Annának lehet leadni 

 

4) Egyéb téma 

Pályázatok – jogi személyek adhatnak be pályázatokat, pl. az iskola, a Pro Litteris, megjegyzés a múltkori SzM 

gyűléshez. 

Karácsonyi borkóstoló: az iskola tudatja a megfelelő időpontot 

Tagdíj befizetése – megsürgetni. 

 

Következő gyűlés időpontja: 2016. december 12-én hétfőn 17,00 órai kezdettel. 

 
 

Galántán, 2016. november 21-én 

Lejegyezte: főleg Tari Szilvia és aztán Haszterman Ildikó 

Ellenőrizte: Borovszký László és Laczkó Zoltán 
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