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JEGYZŐKÖNYV 

az Ifjúsági Tanács üléséről 

 

IDŐPONTJA: 2017 március 27., 17.00 óra 

HELYSZÍN: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, Robert Leeb terem 

JELEN VANNAK: a jelenléti ív szerint 

JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ: Gaál Ákos 

 

 

Dr. Sütő Ferenc megnyitja az ülést, köszönti a Tanácsot. Megállapítja, hogy a Tanács határozat 

képes, két fő egyéb elfoglaltságai miatt hiányzik (Résztvevők a jelenléti ív szerint). Ismerteti a 

napirendi pontokat: 

 

1. Szentgotthárdi Ifjúsági Nap konkretizálása 

2. Beszámoló az együttműködési megállapodásokról 

3. Padlás Musical 

4. Folyamatban lévő programok 

5. Egyebek 

 

Az Ifjúsági Tanács a napirendi pontokat 6 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta. 

 

 

I. Szentgotthárdi Ifjúsági Nap konkretizálása 

 
 

Dr. Sütő Ferenc érdeklődik a szervezéssel kapcsolatos részletekről. 

 

Gaál Ákos, az idei Ifjúsági Napot 2017. június 9-re terveztük, a délutáni időszakra, hasonlóan 

ahogy 2016-ban is volt. Az szeretném kérdezni tőletek, hogy milyen tematikában, felépítésben 

gondolkozzunk. De arra lennék kíváncsi, hogy maradjunk a tavalyinál vagy valami új irányt 

válasszunk? 

 

Németh Ruben megtennétek, hogy vázoljátok a tavalyi Ifjúsági Nap programját, mert nem 

ismerem pontosan. 

 

Gaál Ákos az iskolák 20 fős csapatokban versenyeztek a különféle szórakoztató feladatok során, a 

nap témája az Olimpia volt, a csapatok különféle országokat képviseltek, és voltak előzetes 

feladatok – beöltözés, induló, zászló, csapatkiállítás. Majd este egy koncerttel zárult, az egésznek a 

Várkert adott otthont. 

 

Puskás János igen-igen, én az iskolámnak Jamaicát választottam, bár ők úgy tudják, hogy 

sorsoltuk. Az Ifjúsági Napban még az volt jó, hogy előtte többször iskolaidő után összejöttünk, 

hogy felkészüljünk az előzetes feladatokra, ezeken mindig jól szórakoztunk. 

 

Császár Kristóf valóban egy jó nap volt, mi is sokat készültünk előzőleg, az idei rendezvényre is 

valami jó témát kellene kitalálnunk. 

 

Labritz András ha koncertben gondolkozunk, akkor azt mihamarabb le kell fixálni, mert nem 

találunk előadót, én javaslom, hogy beszéljünk a Varga Bencével egy Zaporozsec koncert jó lehet. 

 

Gaál Ákos ez valóban jó ötlet, eszembe sem jutott, előzetesen egyeztettünk a Soulwave-vel, de 

ők már foglaltak ezen a napon.  
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Dr. Sütő Ferenc tényleg jó lenne, helyi zenekar, biztosan sok embert vonzana. 

 

Labritz András azért gondolkozzunk alternatívákon is, de én egyeztetek a zenekarral. 

 

Gaál Ákos tavaly próbálkoztunk a Járai Márkkal, ő a Halott Pénz énekese érdeklődhetünk nála is 

ismét. Mi a véleményetek róla? 

 

 Császár Kristóf szerintem jó választás lenne, őt sokan ismerik és népszerűek a dalai. 

 

Puskás János én annyira nem szeretem, de tényleg vonzó lehet a társaim számára. 

 

Dr. Sütő Ferenc azt javasolnám, hogy szervezzetek egy DÖK ülést, ahol megvitatnátok a nap 

programját, és akkor így próbálnánk összeállítani a pontos programot, megkérem az Ákost, hogy 

legyen jelen ezeken az üléseken és akkor ő segít majd titeket. 

 

Gaál Ákos azt kérném akkor tőletek, hogy a húsvéti szünet előttiig szervezzétek meg ezt az ülést 

és akkor részt veszek ezeken én is, előtte majd szóljatok, hogy mikor és hol tartjátok.  

 

 

II. Beszámoló az együttműködési megállapodásokról 
 
Dr. Sütő Ferenc, mint tudjátok már régóta ösztönzöm, hogy kössünk együttműködési 

megállapodásokat az Idősügyi Tanáccsal, illetve  a Rábavidéki Szlovén Ifjúsági Egyesülettel. Az 

Idősügyi Tanáccsal a szerdai (2017.03.29-i) testületi ülés elején alá is írjuk a megállapodást, amire 

várlak titeket is szeretettel 15.00 órától a Robert Leeb teremben. A Rábavidéki Szlovén Ifjúsági 

Egyesületnek is elküldtük az együttműködési megállapodás tervezetét véleményezésre, és azt 

kértem tőlük, hogy módosítsák az elképzeléseikkel illetve állapodjunk meg egy időpontban, amikor 

aláírhatjuk a megállapodást. 

 

Császár Kristóf elmondanátok röviden miről szólnak ezek a megállapodások? 

 

Gaál Ákos persze, természetesen. Az Idősügyi Tanáccsal elsődlegesen a generációk közötti 

együttműködést szeretnénk elősegíteni, különböző közös programokkal, egy konkrét példa, 

október az idősek hónapja, ekkor a város idős lakói ajándékot kapnak, melynek a kiosztása nehéz 

feladat, ebben például tudna a helyi ifjúság segíteni, cserében pedig jóváírnának pár órát a 

közösségi szolgálatukhoz. A Rábavidéki Szlovén Ifjúsági Egyesülettel is hasonlóban gondolkozunk, 

nyilván ők hasonló korosztály velünk, illetve bizonyos pályázatok során jók az ilyen 

együttműködések. 

 

 

Dr. Sütő Ferenc röviden ez lenne a lényege az együttműködéseknek. 

 

Labritz András nyilván ezeket az együttműködéseket tartalommal nekünk, nektek kell 

megtöltenetek.  
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III. Padlás Musical 
 

 

Dr. Sütő Ferenc, Zleovszki-Mayer Julianna tanárnővel közösen szeretnénk újjáéleszteni a helyi 

ifjúsági színjátszást, melynek apropójából szeretnénk ismét színpadra vinni a Padlás című musicalt, 

helyi fiatal szereplőkkel, a korábbi előadáshoz képest, egy kicsit más jellegű előadást tervezünk, 

több mozgással és szereplővel. Az előadáshoz szükségünk lenne mikroportokra, amiket szeretném 

ha egyetértetek, hogy az ifjúsági keretünkből finanszíroznánk. Mi már kértünk egy árajánlatot, de 

sajnos még választ nem kaptam. Annyi kérésem lenne, hozzád András, hogy te azért ismered 

ezeket a technikai berendezéseket, hogy érdeklődj te is utána. 

 

Labritz András, persze megnézem őket én is, annyit kérek, hogy küldd majd el e-mailben, amiket 

ti néztetek, hogy nagyjából tudjam milyen tulajdonságú berendezésben gondolkoztok. Azt 

javaslom, hogy ne a legolcsóbbat vegyük meg, mert azokkal gyakran több gond van, így az 

„olcsóbb néha drágább”. Ezeket a eszközöket a jövőben több helyi rendezvényen is használni lehet, 

illetve akár bérbe is lehet adni. 

 

Dr. Sütő Ferenc, akkor azt szeretném kérni, amíg pontos összeget nem tudunk, hogy elvi 

támogatásotokat adjátok-e ezek beszerzéséhez, kérem akkor erről szavazzunk. 

 

Az Ifjúsági Tanács  6 igen 0 nem 0 tartózkodással elvi hozzájárulását adta, hogy Szentgotthárd 

Város 2017. évi költségvetésében az Ifjúsági Tanács részére elkülönített pénzügyi keretből a 

konkrét árajánlatok ismeretében meghatározott összeg, az ifjúsági színjátszás elősegítése 

érdekében mikroportok vásárlására kerüljön felhasználásra. 

 

 

 

 

 

 
 
 

IV. Folyamatban lévő programok 
 

Gaál Ákos korábban beszéltünk róla, hogy jó lenne „rendhagyó” kiállításokat Szentgotthárdra 

hozni, két ötletet igyekszem az utóbbi időben feltérképezni, az egyik egy Lego-s kiállítás, a másik 

pedig egy Star Wars-os. Sajnos a Lego-nál első körben mellékvágányra jutottam, mert nem 

kaptam választ a lehetséges kiállítótól, de kaptam egy másik elérhetőséget most velük levelezek, a 

Star Wars tekintetében is levelezésben állok, ha tudok bővebb információkat akkor majd közlöm 

veletek is bízom benne, hogy valamelyiket sikerül leszerveznünk illetve, hogy megfizethetőek ezek 

a kiállítások. 

 

Puskás János ezek jók lennének, én voltam hasonlókon, mindig rengeteg embert vonzottak ezek 

a rendezvények. 

 

Németh Ruben ez nagyon jó lenne, minden korosztály számára jó lenne, még az ovisoknak is. 
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V. Egyebek 

 

 

Több észrevétel nem volt, így Dr. Sütő Ferenc az ülést 18.20 perckor berekeszti. 

 

 

Szentgotthárd, 2017. március 28. 

 

 

                                                                                                       Dr. Sütő Ferenc 

                                                                                                              elnök 

          s.k. 


