JEGYZŐKÖNYV
az Ifjúsági Tanács üléséről
IDŐPONTJA: 2019. február 25., 16.30 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 megjelent tagokat, valamint a meghívott
vendégeket. Megállapítja, hogy a Tanács határozatképes (résztvevők a jelenléti ív szerint). Megkéri
Gaál Ákost, hogy ismertesse a napirendi pontokat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PKKE új munkaszervezet vezetőjének bemutatkozása, Tervezett 2019. évi ifjúsági
programok
Együttműködési megállapodás előkészítése - EFI
Európai Ifjúsági Hét pályázati lehetőség
2019. évi költségvetés
2019. évi programterv elkészítése
Egyebek

Az Ifjúsági Tanács a napirendi pontokat 7 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

I. PKKE új munkaszervezet vezetőjének bemutatkozása, Tervezett 2019.
évi ifjúsági programok

Dr. Sütő Ferenc elnök köszönti a Pannon Kapu Kulturális egyesület munkatársait, sajnálattal
konstatálja, hogy az új munkaszervezet vezető, Hrabovszky-Orth Katinka betegség miatt nem tud
részt venni az ülésen, akinek mielőbbi gyógyulást kíván, de az új vezető ígérete szerint a
következő ülésen mindenképp jelen lesz. Felkéri a PKKE jelenlévő munkatársait, hogy röviden
ismertessék az ifjúságot érintő programokat, illetve osszák meg a Tanács tagjaival az ifjúságot
érintős legfontosabb információkat.
Soós Enikő és Pintér Regina szintén köszöntenek mindenkit és a PKKE nevében köszönik a
meghívást.
Soós Enikő, elmondja, hogy változás történt a PKKE munkaszervezetében, a korábbi vezető
Károly Andrea Júlia új munkahelyre távozott, ezért a PKKE elnöksége új vezetőt választott
Hrabovszky-Orth Katinka személyében, aki március 1-jén kezdi munkáját a szervezetben.

Pintér Regina, ismerteti, hogy az egyesület idei munkatervében több ifjúságot érintő program is
szerepel. Az Ifjúsági Tanács ülésein is többször elhangzott klubkoncertek remélhetőleg 2019-ben
megvalósulnak, erre az egyesület költségvetésében külön összeget különít el. Az Ifjúsági Napra is
több ötlet felmerült, amit még az érintettekkel egyeztetni szükséges. A PKKE új vezetője szeretne
egy amatőr színtársulatot városunkba, amelynek fontos pillérének gondolja az ifjúsági korosztályt.
Illetve a helyi ifjú alkotók kiállítása is szerepel az idei elképzelésekben.
Puskás János, korábban már beszéltünk egy kortárs szavalóversenyről, ahol kortárs műveket,
dalszövegeket lehetne előadni. Ezt mikor lehetne megvalósítani?
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Pintér Regina, mi a Költészet Napjára gondoltunk, a délelőtti programban tervezünk egy vers
maratont az ifjúság számára, ebbe pont illeszkedne az általatok tervezett program.
Gaál Ákos, szerintem is, a nap programjába teljesen passzolna, akkor az lenne a feladatunk, hogy
végigjárjuk majd a magyartanárokat és elmondjuk nekik ezt a program lehetőséget, illetve
megkérjük őket, hogy segítsenek abban, hogy minél több tanuló vegyen részt.
Unti Elizabet, esetleg a nyári rendezvények fellépőiről lehet már tudni valamit?
Soós Enikő, a szervezés folyamatban van, így van akit még nem mondhatunk, de a Kowalsky meg
a Vega, a tavalyi Dal győztese az AWS, a Zenevonat már biztosan itt lesznek 2019-ben
Szentgotthárdon, a további fellépők egyelőre még nem biztosak.
Dr. Sütő Ferenc, a közeljövő eseményei közöl a március 15-i programról jut eszembe, hogy az
idei évben is szeretném, ha koszorúznánk a Tanács nevében, viszont mivel idén is 14-én lesz az
ünnepi megemlékezés, amin én sajnos most sem tudok részt venni, ezért azt szeretném kérni,
hogy közületek vállalja valaki.
Puskás János és Unti Elizabat, mi vállaljuk a koszorúzást.
Gaál Ákos, rendben én pedig intézem a koszorút.
Dr. Sütő Ferenc, köszönjük a Pannon Kapu munkatársainak, hogy megtiszteltek bennünket
jelenlétükkel, a 2019. évi munkájukhoz minden jót kívánok.

Az Ifjúsági Tanács 7 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta a tájékoztatót.

II. Együttműködési megállapodás előkészítése – EFI
Dr. Sütő Ferenc, az Ifjúsági Tanács szeretne minél több szervezettel együttműködési
megállapodást kötni, főleg olyanokkal, amelyeknek a tevékenységi köre érinti a fiatal generációt.
Egy tavalyi rendezvényen beszélgettünk ennek lehetőségéről a helyi EFI irodával és ezúton is
köszönöm a megkeresést, valamint, hogy a mai napon itt megjelentek nálunk.
Szűcs Zoltánné, köszönjük mi is a lehetőséget, a számunkra is kiemelt szerepet jelent az ifjúság,
igyekszünk programjainkkal az ő igényeiket is kiszolgálni, egyébként sok olyan programunk van,
amit fiatalok is rendszeresen látogatnak. Erről bővebb információt a honlapunkon találnak.
Dr. Klósz Beáta, kiemelt feladatunk a lakóhelyhez köthető- valamint az ifjúsági
egészségfejlesztés, ezért igyekszünk programjainkat, rendezvényeinket ezekhez igazítani,
fontosnak tartom a mai jelenlétünket, hiszen most első kézből kaphatunk információkat az
igényekkel kapcsolatban, ezért az lenne most a kérdésem, hogy milyen programot szervezhetnénk,
ami megfelelő lenne a ti számotokra?
Puskás János, drogprevenciós dolgokkal kapcsolatban bizonyára hasznos lehetne most is
foglalkozni, ez sajnos mindig aktuális probléma a fiatalok körében. Esetleg egy olyan jutott most
eszembe, hogy egy filmvetítéssel kapcsolatos előadást lehetne szervezni a moziban, a film pedig
mondjuk, lehetne a Rekviem egy álomért.
Keller Lili, ez jó ötlet, csak az lenne a javaslatom, hogy olyan előadót hívjanak, aki nem a sablon
dolgokat mondja el, hanem olyat, aki a fiatalok számára érdekes, figyelemfelhívó, hiteles, akár
ismert ember is lehetne.
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Szűcs Zoltánné, nagyjából ahogy hallom körvonalazódott egy ötlet, azt kérem, hogy erre a
jövőben térjünk vissza, ha az idei költségvetésünket már pontosan tudjuk.
Unti Elizabet én még azzal a javaslattal élnék, hogy a méhnyakrákkal kapcsolatos előadást is
szívesen hallgatnának a fiatal lányok. Aki most nagyon népszerű előadónak számít, ő Szentesi Éva,
ha gondolják szerzek hozzá elérhetőséget és elküldöm majd.
Dr. Klósz Beáta, azt nagyon köszönjük, adunk majd
elérhetőséget. Köszönjük a meghívást és a konstruktivitást.

elérhetőséget,

ahova

várom

az

Dr. Sütő Ferenc, azt szeretném még kérdezni, hogy az együttműködési megállapodásról küldtök
majd egy mintát a részünkre, vagy küldjünk mi nektek?
Szűcs Zoltánné, nekünk van egy formanyomtatványunk, amit már más egyesületeknél is
használtunk, ezt majd elküldöm a részetekre, annyi kérésem lenne, hogy március végére válnak
biztossá az idei dolgaink, akkor folytassuk az egyeztetéseket.

Dr. Sütő Ferenc az EFI iroda vezetőjének és a rendelőintézet vezetőjének köszönöm, hogy
elfogadták meghívásunkat, az elhangzott ötleteket köszönöm a Tanács tagjaitól, bízom benne,
hogy sikerül is megvalósítanunk közösen őket.

Az Ifjúsági Tanács a napirendi pontot 7 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

III. Európai Ifjúsági Hét pályázati lehetőség

Dr. Sütő Ferenc, a múlt héten értesültünk Papp Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintézőtől egy
érdekes pályázati lehetőségről, ezért meghívtuk Bálintot is ülésünkre, hogy legyen kedves
ismertetni ezt számunkra.
Papp Bálint, köszönöm a meghívást, amikor olvastam a pályázati lehetőségről akkor eszembe
jutott, hogy az Ifjúsági Tanács részére érdekes lehet. A pályázat az Európai Ifjúsági Héthez
kapcsolódik, nem nagy összegekről van szó, viszont úgy gondolom, hogy a program
megvalósításához ez a forrás is hasznos lehet. A pályázatnak 3 fő pillére van: demokrácia, EU
értékei és az Erasmus+ program, ehhez kapcsolódóan kellene kitalálni a programokat. Igazából
nekünk egy programtervet kell összeállítanunk, ami ha vonzó a kiírók számára, akkor támogatást
nyerhetünk. Mi már beszéltünk róla hatszemközt (dr. Sütő Ferenc, Papp Bálint, Gaál Ákos) és arra
jutottunk, hogy Elnök úr ötletét vonnánk be részben, az Ifjúsági Kerekasztallal, illetve másnap
rendhagyó történelemóra, Erasmus+ programmal kapcsolatos élménybeszámolót és vetélkedőt a
30 éves rendszerváltással kapcsolatban szerepelnének a programban.
Dr. Sütő Ferenc, nagyon jó lenne, ha ez összejönne, bár én azt javaslom, hogy ezt a tervet a
pályázattól függetlenül mindenképp valósítsuk meg. Arra kérlek titeket, ha ehhez kapcsolódóan van
még ötletek, azt majd az Ákosnak küldjétek meg és igyekszünk beépíteni.
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IV. 2019. évi költségvetés
Dr. Sütő Ferenc, elmondta, hogy az Ifjúsági Tanács részére Szentgotthárd Város Önkormányzata
a 2019. évi költségvetéséből 300.000 Ft-os keretet biztosít, amit a Tanács programjaira fordíthat.
A pénzügyi keretet az idei évben is költségtakarékosan és hatékonyan kívánjuk felhasználni.

V. 2019. évi programterv előkészítése
Dr. Sütő Ferenc, megkéri Gaál Ákost, hogy vázolja a 2019. évi programtervet.
Gaál Ákos, szeretnék megkérni mindenkit, hogy a következő ülésre gondolkozzon azon, hogy a
korábban elhangzott programokon kívül milyen további új rendezvényt lehetne megvalósítani.
Ehhez kapcsolódóan kérlek titeket, kérdezzetek körbe iskoláitokban, illetve ha van olyan program,
aminek lebonyolításában az IT segíteni tud, azt is jelezzétek felénk. Az idei évben is hasonló
programokat tervezünk, mint a korábbi években, amik a következők lennének:

Prevenciós előadások
•
Ifjúságnak szóló koncertek
•
Ifjúsági alkotók kiállítása
•
„Formabontó” kiállítások (pl. lego)
•
Egészség-, Sportnap (EFI + PKKE-vel közösen)
•
Ifjúsági vetélkedő
•
„E játékok” sportnapja
•
Iskolák közötti sportnap
•
Városi szemétszedési akció
•
Jótékonysági akció
•
Tehetségkutató verseny
•
Ifjúsági Kongresszus
•
Pályaválasztási nap
•
Ifjúsági Nap.

VI. Egyebek

Dr. Sütő Ferenc, kérdezném, hogy egyebek címszó alatt valaki szeretne-e még valamit mondani?
Unti Elizabet, én annyit szeretnék kérni mindenkitől, hogy bizonyára hallottátok a Csendes család
szörnyű tragédiáját, ahol a két kisgyermek édesanyjuk után édesapjukat is elvesztette, így a
gyerekek nevelése a nagyszülőkre és nagybátyjukra hárul. A facebookon már többen is kérik, hogy
lehetőségeikhez mérten segítsenek és mi az iskolánkban is szeretnénk segítő kezet nyújtani, ezért
valami hasonló akciót tervezünk, mint ami a decemberi volt.
Gaál Ákos, köszönjük, hogy előhoztad, beszéltünk róla már mi is, szeretnénk mi is segíteni, ezért
a facebook oldalunkon írunk majd egy post-ot, ahol a városlakók segítségét kérjük a gyerekek
számára.
Dr. Sütő Ferenc, mivel további észrevétel nem volt, így az ülést 18.10 perckor berekeszti.

Szentgotthárd, 2019. február 25.

Dr. Sütő Ferenc
elnök
s.k.
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