Jegyzőkönyv
Készült: A TÁMOP 5.3.6.-11/1- 2012 0074 „Kiút a szegregátumból – Varsány komplex
telepprogram” Programirányító Tanácsának 2014. augusztus 28.-án (csütörtökön) 11.00 órakor
megtartott üléséről
Jelen vannak:

Pintérné Kanyó Judit polgármester
Varga Nóra, projektmenedzser
Gál Ágnes TKKI képviselője
Percze Beáta a projekt pénzügyi vezetője
Bárány Erzsébet projekt adminisztrátor, jegyzőkönyvvezető
Petrovics Ferenc, közösségi kapcsolattartó

Pintérné Kanyó Judit: Köszönt minden megjelent Programirányító Tanács tagot.
A legutóbbi PIT ülés óta eltelt időszakról adott rövid tájékoztatást.
Jelentős előrelépéseket tettünk. Zajlik a betanított gyógynövénytermesztő képzés.
Nincsenek különösebb, nagy problémák. Viszont a hallgatók pontatlanul járnak, és nem
ügyelnek a környezetükre. A héten elkezdik a gyógynövényeket leszedni. A Kézművesportán
fogják szárítani. Segítséget kapnak az ott dolgozó lányoktól.
Következő nagy feladataink: tanulmányútra visszük a gyógynövényeseket, Mátraverebélybe
és Pannonhalmába is. A hidakhoz megrendeltük a faanyagot. Megvannak a tervek hozzá.
A pénzügyeink rendben vannak.
Megrendezésre került egy zenetábor. A gyerekek fegyelmezettek voltak, nagyon jó az ezzel
kapcsolatos tapasztalat.
A focicsapat kapcsán is csak eredményekről lehet beszélni.
Elmondta, hogy sajnálja, hogy a betanított kőműves és festő képzést elindítani.
Petrovics Ferenc: Örül neki, hogy lesznek átjárók. Lehetne nyársalót, vagy játszóteret is
csinálni. El is kellene keríteni. Fákat is kellene ültetni. Ha már költünk rá, hasznosítsuk is.
Megjegyezte, hogy a Csillagpontnál lévő a vízvezetéket le kell szigetelni, mert elfagy a vezeték.
Pintérné Kanyó Judit: Egyetért. Sajnos ebből a pályázatból nem lesz rá keret, összefogás
kell a szegregátumban élők részéről. A faanyagot, anyagköltséget tudjuk biztosítani
hozzá. Nagyon sok munka van még ezen a területen. Összefogás nélkül nem lehet fejlődni,
sem együtt dolgozni.
Az emberek azokat a dolgokat becsülik meg, amiket ők maguk teremtenek.
Petrovics Ferenc: Egyetért. Összefogásra van szükség.
A focicsapat eredményeiről adott tájékoztatást. Nagyon jól szerepelnek a mérkőzéseket. Ezúton
mindenkinek megköszöni a munkát, aki részt vett a csapat létrehozásában.
Gál Ágnes: A támogatáskezelőtől még mindig nem kapott arra választ, hogy aki már elvégzett
egy képzést, másikon részt vehet-e? Mert ha nem, ebből nagyon nagy gondjaink lesznek.
Tanár Úr jelezte, hogy vannak, akik közel elérik a hiányzó órák maximumát. Ha elérik, ki kell
zárni őket a tanfolyamból.
Megemlítette a gombaszedés miatti hiányzásokból adódó problémákkal. meg lehetett volna úgy
is beszélni, hogy azokon a napokon rugalmasan kezelik az órákat. pl. később jönnek be.
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Szeptember 29-én készülünk az első workshopra. Témák: a bűnmegelőzés, mediáció, előadás
a közösségszervezésről, szolgáltatási térkép bemutatása. A programba bevonható szervezetek,
intézetek rendszerének bemutatása.
Varga Nóra: Javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy kiket hívjanak meg a workshopra.
Az elhangzottakhoz hozzátette, hogy elindították a hiányzó sportfelszerelések beszerzését, a
focicsapatot szállító busz megrendelését, a montessori és a ringató tanfolyam 30-30 órás
képzések beszerzését. A képzéseken 3-3 fő részvételére van lehetőség. Szeptemberben indul a
montessori tanfolyam.
A felzárkóztató felnőttoktatás 5.6. osztályában 3 fő vizsgázott le.
Elkészültünk a soron következő elszámolásunkkal, a napokban beadásra kerül.
Személyi változás történt. Berki Mihály helyett, Balázs Csaba lett a közösségi kapcsolattartó.
Pintérné Kanyó Judit: Miden jelenlévőnek megköszönte a részvételt.

A jelenlévők megállapodnak abban, hogy a következő PIT ülés időpontját a későbbiek során
egyeztetik.

k.m.f.

Pintérné Kanyó Judit
PIT elnöke

Bárány Erzsébet
jegyzőkönyvvezető
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