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Jegyzőkönyv  

 

 

Készült: A TÁMOP 5.3.6.-11/1- 2012 0074 „Kiút a szegregátumból – Varsány komplex 

telepprogram” Programirányító Tanácsának 2014. november 24-én (hétfő) 13.00 órakor 

megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit, polgármester 

Varga Nóra, projektmenedzser 

Percze Beáta a projekt pénzügyi vezetője 

   Berki Judit a projekt szakmai vezetője, MSZA képviselője 

   Gál Ágnes TKKI képviselője 

Bojtos Zoltán, TKKI igazgatója 

Balázs Csaba, közösségi kapcsolattartó 

 

 

Pintérné Kanyó Judit: Köszönt minden megjelent Programirányító Tanács tagot.  

A legutóbbi PIT ülés óta eltelt az elmúlt időszakból kiemelte, hogy időnként terheket érzünk a 

vállunkon, de összességében elmondható, hogy eredményes a projekt. Az ütemterveknek 

megfelelően haladunk. A Csillagpont és a Cserhaj jó szolgálatot tesznek. A hidak és átjárók 

kialakítása jelenleg folyamatban van. A szegregátrum környezetének javítása a cél.  

A mai napon zajlott a Bio- és zöldhulladék hasznosító képzés záróvizsgája. A hallgatók 

eredményesen szerepelten. 

 

Gál Ágnes: Így igaz, ma befejeződött a harmadik szakmai képzés. A mezőgazdasági, 

szakterület végére értünk. Minden, amit beterveztünk az sikeres volt. A múlt héten érkeztek 

meg a komposztálóm edények, ezek anyagköltségként itt is maradnak.  

Idén tartottunk hálózatépítést, szakmai workshopot. Minden alkalommal meghívást kaptak a 

rendőrkapitányság részéről bűnügyi előadók. 2015-ben 3 workshopot, 1 hálózatépítést és 2 

képzést fogunk tartani. Képzések tekintetében két 16 fős csoportot fogunk indítani: január-

februárban Betanított karbantartó képzést, márciusban pedig Betanított kőműves és festő 

képzést, megvárva a jó időt.  

Workshopot januárban, márciusban és júniusban, a legvégén pedig egy záró rendezvényt.  

Tapasztalatok a képzésről: a hallgatók jelentős része szépen dolgozott. Tanár Úr jól megtalálta 

a hangot velük, jól felkészítette őket a vizsgára. A hallgatók szívesen jártak, rendben zajlottak 

a képzések és kifejezetten pozitív volt a visszajelzés a gyakorlati órákról.  

A 3 csoportból nem volt lemorzsolódás. Összesen egy szerencsétlen haláleset és egy óraszám 

túllépés miatti kizárás történt. 

 

Bojtos Zoltán: A tapasztalat ezzel kapcsolatban, hogy a kérdést az egyén és a következmény 

oldaláról kell megközelíteni. A következmény soha nem az utolsó csepp, hanem a mögötte 

lévő tartalom. Miskolcon is volt rá példa, hogy úgy döntött egy hallgató, hogy nem a bejárati 

kapun járt ki, hanem minden alkalommal átmászik a kerítésen. Őt is más okból, más indokból 

zárták ki. Ezzel nem példát akarunk statuálni. Nekünk, mint felnőttképzési intézetnek 

ragaszkodnunk kell a szabályzatunkhoz. Ha nem tartjuk be, a képzőintézet engedélyét 

veszélyeztetjük. A szabályok követését be kell tartani. Az intézményünk és a projektben 

résztvevők is tiszta lelkiismerettel tudunk a kizárt hölgy szemébe nézni. Szeretettel és 

bizalommal várjuk a következő képzéseinkre is ettől függetlenül.  
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Gál Ágnes: Még egy kellemetlen dolog: a 1.17-es pont a felnőttképzési szerződésben. A 

TKKI visszakövetelheti a képzés folyósítási összegét. Ez 14 napot jelent. Igazgató Úrnak 

döntési joga van ebben a kérdésben. 

 

Bojtos Zoltán: A megélhetési támogatást a megélhetésére fordította. Az intézmény részéről 

egészen biztosan nem fog bekövetkezni ennek az összegnek a visszakövetelése. Nem az a 

célunk, hogy romboljuk a megélhetését. Ragaszkodunk a szabályokhoz, de ebben a pontban a 

TKKI vezetőségének van döntési joga. Van, amit törvény szabályoz, és nem lehet 

megindokolni, itt azonban a visszafizetés akadályokba ütközne, így tudunk másképpen 

dönteni. a maradék 20%, ami sikeres vizsgához van kötve, csak az nem lesz elutalva. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Köszönjük szépen igazgató úr hozzáállását és döntését. Az érintettek 

felé is továbbítani fogjuk.  

 

Balázs Csaba: Szemet kellett volna hunyni a dolog felett. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Eddig minden felett szemet hunytunk. Nem lehet a végsőkig csinálni. 

Amit a varsányi cigányság körében eredményeket elértünk és mennyi mindent tettünk, az a 

környező településeknek is példaértékű. Beának is példát kellett volna mutatni, nem 

gyerekként viselkedni. Felnőtt emberről beszélünk.  

 

Bojtos Zoltán: Intézményvezetői felelősséggel nem tehetem meg, hogy szemet hunyok. 

Nekem sem könnyű ilyen döntéseket hozni. Nem sűrűn fordul ilyen elő. Az emberek 

megértik, hogy ez a program értük van. Rugalmasak vagyunk a programok kialakításával 

kapcsolatban. Ez egy megengedett rugalmasság. Valami belefél ebbe, van, ami nem. Mindig 

vannak emberi megoldások is, amikor az oktatóhoz, résztvevőhöz pozitívan fordulnak. Biztos, 

hogy ebben a programban is előfordult már, hogy 1-2 órára valakit elengedett az oktató. Én 

kívülről megoldásként azt mondom, hogy valami oka volt ennek, hogy nem tudták ezt a 

problémát megoldani. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Tanár úr rendkívül toleránsan, rugalmasan kezelte mind a három 

képzést. Voltak olyan helyzetek, amikor a gyereket hozták be, volt, hogy a startmunkások 

segítségét is bevontuk a gyógynövények feldolgozásába.  

Azt is tegyük hozzá, hogy milyen munkaruhákat kaptak a képzésben résztvevők. Megélhetési 

támogatást kapnak, tanúsítványt a tanfolyam végén. Ez mindenkinek előrelépést jelent.  

 

Balázs Csaba: Egyetért ezzel. 

 

Berki Judit: azt gondolom, hogy a képzések nem sikerültek rosszul. Egyetértek a többiek 

hozzászólásaival. Minden feltétel adott volt a hallgatóknak. Mégis azt kell mondani, hogy 

túltekintve a projekten, vannak negatívumok. Egyrészt vannak olyan időszakok, amit például 

a gombaszedési időszakban tapasztaltunk. Ilyen esetben jó lenne megoldani azt, hogy délután 

legyen az oktatás. Megoldható? 

 

Bojtos Zoltán: Erre egyszerű a válasz: igen, ilyenre van lehetőség. 

 

Berki Judit: Ezt a rugalmasságot kéri, és köszöni. Az a baj, hogy amikor megtudjuk, hogy 

erre van lehetőség, akkor már késő. Ez kétoldalú dolog volt nyilván. Bea ügyében: ő volt a 

legjobb képességű a csoportban. A munkaruha kérdése mindig probléma volt. Már a méretek 
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felvételekor is érdekes számokat hallottunk. Minden alkalommal elmondták, hogy a terepen 

kötelező a munkaruha viselése. 

Múlt hét pénteken is ez volt a probléma. A Tanár úr kérésére sem vette át a ruhát. Hazament. 

Mindannyian sajnáljuk őt. De néma gyereknek anyja sem érti a szavát. Ilyen meggondolatlan 

döntéseket nem tehetünk. Mire visszajött, addigra késő volt. Be kell látni, hogy nem gyerekről 

beszélünk, hanem egy felnőtt asszonyról. Nem kellett volna elrohanni.  

 

Gál Ágnes: Ez mind igaz. A munkahát az előző 5 hónapos képzésen sem vette fel egy 

alkalommal sem. Tanár úrnál ez lehetett az utolsó csepp.  

 

Bojtos Zoltán: Nem egy pillanat műve volt ez sem. Ismételni tudom csak az elmondottakat. 

Ezeknek a programoknak az elsődleges célja mellett fontos cél, hogy a bevont emberek 

kompetenciafejlesztésén kívül a személyigését is fejlesztjük. Ezt folyamatosan kell vinnünk 

tovább. Egymás felé őszintének kell lennünk.  

Minden egyes akkreditált programunknál, az oktatás időtartamát az oktató teljesen 

rugalmasan kezelheti. Ezzel kapcsolatban nyitott kapukat döngetünk. kell hozzá az oktató-

csoport bizalmi viszonya. Ha a feladataink halmozódnak mi is megnyújtjuk a napot. Ez hozzá 

tartozik a személyi kompetenciájuk fejlesztéséhez.  

Ez a program egy alap. a jövőben erre lehet építkezni.  

Azt szeretném, ha ezt tovább tudnánk vinni ezen a területen. Ahol beavatkoztunk, ahol 

elkezdtük, ott nem szabad megállni. Értük felelősséget is kell vállalnunk a jövőbben. Ehhez 

hozzátartozik a személyiségük fejlesztése is. 

Tartjuk az indikátorszámokat. Mindenki őszinte hittel végzi a munkáját. Mi is ezt várjuk az 

érintettekből. Az egyén akarata és tevékenysége is benne kell, hogy legyen. Amivel motiválni 

lehet, azt hozzá kell tennünk. A támogatás, az oktatás, az elismerés. 

 

Berki Judit: Ez így igaz. Az oktató nagyon jó volt. Ez visszaköszön a vizsgákon is. Szépen 

szerepelnek a hallgatók.  

Megy a tanoda, a zeneoktatás. Túl vagyunk számos közösségi rendezvényen. Most készülünk 

egy mikulás-projekt hétre. Ha ez véget ért, akkor kezdjük a karácsonyi programokat. Voltak 

Ipolytarnócon is kirándulni. Volt művészeti nevelés program. Nem vagyunk lemaradva 

semmivel.  

A közmunkaprogramok miatt kell egyeztetni a következő képzésekhez szükséges létszámot. A 

férfiakat ezért nagyon nehéz összeszedni. 

Jövő tavasszal kezdjük a hulladékból tüzelőt programot.  

Amivel szenvedünk az a 7. osztályos felzárkóztató képzés. 

 

Bojtos Zoltán: ez országos szintű probléma 

 

Berki Judit: Nem lehetne ezt úgy összekapcsolni, hogy erre épülne a még hátralévő két 

képzés? Az a baj, hogy nekik nincs anyagi motiváció… 

 

Bojtos Zoltán: Hosszabb időtartamú képzésnél lehet ilyenre építeni. 

 

Berki Judit: nagyon nagy nehézség… január elején vizsgázniuk kellene, de egyszerűen nem 

járnak be az iskolában.  

A szegregátumban élők részéről igény merült fel a csillagpont önálló használatára. Az erről 

szóló együttműködési megállapodás a mai napon kerül aláírásra.  

 



~ 4 ~ 
 

Varga Nóra: a focicsapat eredményéről számolt be. Elmondta, hogy zajlik a Montessori 

tanfolyam. A résztvevőknek nagyon tetszik. Sok új, hasznos dolgot tanulnak.  

A korai fejlesztő területen is egyre jobb eredményeket érünk el, a fiatal anyukák szívesen 

járnak a Gyerekházba és az anyaklubba.  

 

Balázs Csaba: Ezt megerősítette.  

 

Pintérné Kanyó Judit: Lesz folytatás. Ebben kell bízni.  

 

Bojtos Zoltán: Kell keresni forrásokra lehetőségeket. A sport egy olyan cél, ami önmagában 

is viszi az embereket. Családostól mennek a meccsekre. ez egy nagyon nagy élmény, nagyon 

nagy dolog. 

Azt kell elérni, hogy az alapra, amit most felépítünk, tudjunk tovább építkezni. Lakhatási 

támogatás. Kezdenek kialakulni ezzel kapcsolatban az elképzelések. Saját tulajdont EU-s 

támogatásból nem lehet felújítani, csak önkormányzatit. Az ingatlanok tulajdonosai képesek 

még ebbe is belemenni. Átadják az ingatlant az önkormányzatnak, mivel jelentősen változik a 

lakhatási körülményük. 

Új megoldások: segíteni azt, aki ki akar költözni a telepről, a másik környezetet is fel kell 

készíteni. Volt, hogy megszüntettek egy szegregátumot, de kialakítottak egy másikat. Csak az 

épületek voltak komfortosabbak. Sajnos az infrastruktúrát nem tudták hozzá megteremteni.  

Az új programokban van lehetőség az önkormányzatnak vásárlásra, bérbe adásra. Ez az első 

lépés.  

 

Pintérné Kanyó Judit: Ebben mi nagyon jó úton járunk. Egy dolgot kell megemlítünk, hogy 

a roma önkormányzat együttműködése, velünk gondolkodása nélkülözhetetlen. Sajnos ez 

nálunk nagyon nagy probléma. Nagyon kellene a cigányság közé egy nagyon jó vezető.  

 

Bojtos Zoltán: Ez az egyik olyan módszertani egység, aminek meg kell jelennie. 

Értékrendbeli, gondolkodásbeli különbségek vannak. A szemléletet kell formálni. Ehhez kell 

egy motivációs bázis. Fel kell mutatnunk az eredményeinket. Minden eredményt.  

A programjainkban résztvevőknél be lehetne vezetni a kreditrendszert például. Ennek 

valamilyen módon értéket kell adni. Ezt csak úgy lehet, ha van társadalmi elfogadottsága is.  

 

Berki Judit: Egyenlő indulás is szükséges hozzá. itt azért csak a szegregátumban élőknek 

lenne pozitív. A jó példákat, jó gyakorlatokat adaptálni kell.  

 

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          Bárány Erzsébet 

       PIT elnöke        jegyzőkönyvvezető 


