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1. Iskolai lemorzsolódást csökkentő programok szervezése, 

kezdeményezése, koordinálása, lebonyolítása 

  

 Az elmúlt évek során több olyan program került indításra, amelynek elsődleges célja az iskolai 

lemorzsolódás csökkentése, erre irányuló programok szervezésével. 

 A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja 2017. július 1-től indította 

el EFOP-3.2.9. konstrukcióban nyert pályázatát, melyben óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 

– egyéni és csoportos segítéssel, csoportos foglalkozásokkal – valósul meg. Ebben a járás valamennyi 

településének óvodásai, iskolásai a célcsoport, a kiskunhalasi általános iskolákkal együttműködési 

megállapodással valósul meg. 

 Kiskunhalas Város Önkormányzata konzorciumvezetésével a TOP-5.2.1. konstrukcióban 

megindított tevékenységek egy része szintén az iskolai lemorzsolódást, az iskolai felzárkózást célozzák. 

Gyermekkorban és kora-gyermekkorban kialakuló, különösen a leszakadó társadalmi csoportokra 

jellemző tényezők megelőzése és leküzdése is prioritás. 

 Kiskunhalas Város Önkormányzata konzorciumvezetésével az EFOP-3.9.2. pályázat keretében 

a jövőben kerülnek megindításra olyan egyéni és csoportos programok, fejlesztések, amelyek szintén az 

iskolai lemorzsolódást, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok 

esélyteremtését célozzák. Azon általános és középiskolák kerültek bevonásra együttműködő 

partnerként, amelyekben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya meghaladja a 

Kiskunhalas városi átlagot. 

 

2. A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás folytatása 

 

 Kiskunhalas Város Önkormányzata 2016-ban hosszú évek kihagyása után újra csatlakozott a 

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz. Több alkalommal kerültek meghirdetésre a helyben szokásos 

módon – helyi televízió, sajtó, hirdetmények – a pályázati feltételek, 2019-ben mindössze 11 db pályázat 

érkezett be a pályázati határidő végéig és nagyon minimális, 3 db lehet az eredményes pályázat. A 

program kiváló lehetőséget biztosít a hátrányos helyzetű tanulók számára felsőfokú tanulmányaik 

folytatásához és Kiskunhalas Város Önkormányzata is fontosnak tartja, hogy a kiskunhalasi fiatalok 

minél többen szerezzenek diplomát, s jussanak ezáltal magasabb képzettséghez, piacképesebb 

tudáshoz. 

 A fiatalok az idei tanévben már részben jobb pályázati feltételek mellett adhatják be támogatási 

kérelmüket. A továbbiakban is nyitott az önkormányzat arra, hogy évről évre magasabb összegre emelje 

az egy főre jutó jövedelmi határokat. Ezt az idei pályázatok ismeretében tudjuk tovább bővíteni jövőre. 



 

 

 

3. Kiskunhalasi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

 

 A képviselő-testület 2015. szeptember 24-én fogadta el a Kiskunhalasi Kábítószerügyi Egyeztető 

Fórum megalakítását, SZMSZ-ét. Tagjai oktatási, egészségügyi és szociális intézmények, hivatalok, 

egyházak, civil szervezetek, a média, a rendőrség, s egyéb, a témában érintett szervezetek. 

 2015. október 7-én alakult meg a szervezet, melyet a szabályzat szerint háromtagú elnökség 

vezet: Farkasné Wodring Zsuzsanna társelnök, Kissné Légrády Tünde titkár és 2017. október 4. óta 

Molnár Nándor elnök. 

 A szervezet továbbra is szervezi, kezdeményezi helyi akciók, előadások, programok 

megvalósítását, mozgósítja a helyi erőforrásokat, támogatója a város drogprevencióval kapcsolatos 

programjainak. Saját facebook csoportot alakítottak ki, melyen a kapcsolattartás a tagok között 

megvalósul. 

 A szervezésben nagy segítség lenne az intézmények és szervezetek jobb visszajelzési szándéka. 

A sajtó képviselői nagyban segítik a szervezet törekvéseit, melynek köszönhetően intézményi kereteken 

kívülről érkező érdeklődők a szülői és ifjúsági korosztályból is részt vesznek a programokon. 

 

4. Ifjúság bevonását célzó közművelődési programok tervezése, szervezése 

 

 A város által fenntartott intézmények – könyvtár, múzeum, HMK, csipkeház – rendszeresen 

szerveznek programokat, melynek célcsoportja a gyermek és ifjúsági korosztály. 

 

 A könyvtár 

 

 Az évkörnek megfelelően, családi játszóházi programokat tartanak gyermekek számára. A 

családi játszóházi programjaik során, a könyvtár épületében egyszerre egy időben több helyszínen zajló 

családi programjaik alkalmával a látogatók manuális kézműves foglalkozásokon vehetnek részt. A jeles 

napokhoz kapcsolódva több játszóházat szerveztek. 

 Nyári tábor hagyományosan zajlik, ahol a szabadidő aktív eltöltése mellett a tábor célja az 

olvasásfejlesztés, tartalmas társas együttlét, helytörténeti ismeretek bővítése, könyvtárhasználat 

ismertetése és elmélyítése.  

 Számos interaktív gyermekelőadáson vehettek részt a diákok. 

 Számos civil szervezet és közösség közreműködik a hasonló programok szervezésében és külső 

programoknak is helyt ad az intézmény.  



 

 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben foglaltaknak megfelelően 

intézményünk közreműködhet a diákok közszolgálati munkájának lebonyolításában. A könyvtár már 

2014-ben elkezdte a kölcsönös kapcsolatfelvételt a Kiskunhalason és vidéken működő középiskolákkal. 

Jelenleg több oktatási intézménnyel van határozatlan idejű együttműködési megállapodásuk. A 

Kiskunhalason élő, de más településen tanuló diákok kérésére együttműködési szerződést kötöttünk 

szegedi, bajai és kiskőrösi középiskolákkal is. A könyvtár feladatának tekinti, hogy a diákok számára 

tartalmas és hasznos tevékenységet biztosítson az önkéntes munka során. 

 Közösségi Szolgálatra jelentkező diákok számos területen segítik az intézmény munkáját. A 

diákok segítsége nagyban hozzájárul az intézmény hatékony működéséhez is, kreativitásukkal, 

innovatív meglátásaikkal új színezettel gazdagítják az olvasókban kialakult könyvtári képet. 

 A gyermekkönyvtárosok szoros kapcsolatot tartanak fent az iskolákkal, óvodákkal, valamint az 

iskolai könyvtárosokkal. Rendszeresen tartanak könyvtárhasználati foglalkozásokat, rendhagyó órákat, 

mesedélutánokat. 

 

 A múzeum  

Szintén – múzeumpedagógiai foglalkozások szervezésével - kapcsolódik az ifjúsági 

koncepcióban vázolt elképzelések megvalósításához. A Thorma János Múzeum az évek alatt tartós 

kapcsolatot állított fel a helyi oktatási intézményekkel, melyeket az elmúlt időszakban kibővítettek a 

járásban lévő intézményekkel is.  Lehetőséget biztosítanak lánclátogatásra és koszorúzásra a diákok 

számára a március 15-i és október 6-i időszakban a két történelmi festmény előtt, a TOP pályázat 

kapcsán a szerződött iskolák ingyenes belépésre és tárlatvezetésre jogosultak (a szerződésben foglaltak 

szerint),  

valamint a közösségi szolgálat 50 órájában hozzájuk is jöhetnek a középiskolás diákok. 2018 és 2019 

májusában a ʺKözösségek Heteʺ elnevezésű rendezvénysorozat keretein belül egy kijelölt napon 

foglalkozással és tárlatvezetéssel várták az előre bejelentkezett iskolák, óvodák csoportjait. Az oktatási 

intézmények a tanév egész ideje alatt igényelhetnek tárlatvezetéseket és foglalkozásokat a 

múzeumpedagógustól. A múzeumban szívesen fogadják az önkéntesek segítségét is, így a 

múzeumbarátok, diákok, családok jelentkezését, akik nagyobb rendezvények alkalmával segítik 

munkájukat. Az önkormányzat által foglalkoztatott nyári diákmunkások évről-évre a múzeumban is 

segédkeznek. 

 

A Csipkeház 

 

A Csipkemúzeum megújítása során kiemelt hangsúlyt kapott a gyermekek és 



 

 

az ifjúság megszólítása.  

Interaktív eszközeink, a megújult gyermek kézműves asztalunk, a QR-kód 

használatával elérhető többlet információk és a megújult látvány mind azt szolgálják, 

hogy a Csipkeházi látogatás minél maradandóbb élményt nyújtsanak a 

kisgyermekeknek és a diákoknak. 

A gyermek és ifjúsági korosztályra jelenleg és az elmúlt évben is elsősorban az 

intézményi keretek közötti, szervezett Csipkeházi látogatás a jellemző. 

Igyekeztünk elérni, hogy Kiskunhalas oktatási intézményeiből minél több gyermek és 

fiatal látogasson el hozzánk. Szeptemberben valamennyi oktatási intézmény vezetőjét 

levélben kerestük meg, amelyben felhívtuk a figyelmet a megújult Csipkeház 

lehetőségeire valamint arra, hogy a kiskunhalasi és Kiskunhalason tanuló diákok 

ingyenesen látogathatják a Csipkeházat. 

   Az óvodákból jellemzően a nagycsoportosok az általános iskolákból 

valamennyi évfolyamról érkeztek gyermekek a Csipkeházba. 

Nagy örömünkre a Felsővárosi óvoda szervezett egy halasi csipke tematikus 

hetet, amely során mi is bemutatkoztunk az óvodában, majd a gyerekek látogattak a 

Csipkeházba.  

A Szivárvány Bábszínházzal folyamatosan együttműködünk és igény esetén a 

„Halasi csipke” című előadásukkal színesítjük az egyes óvodai látogatásokat. Az 

elmúlt évben a város valamennyi óvodájából és általános iskolájából érkeztek gyermek 

csoportok. Az általános iskolákból technika, rajz és honismereti óra keretében, tanári 

felügyelettel látogattak bennünket a diákok. 

    A középiskolás korosztálynak jelenleg a csipkemúzeum megtekintésekor 

tárlatvezetést, élő csipkevarrási bemutatót és az interaktív eszközök használatát 

ajánlunk. Szintén szervezetten, csoportosan érkeztek az elmúlt évben a Csipkeházba 

valamennyi középiskolából. A Dékáni Árpád Szakgimnázium és Szakközépiskolával 

és a Vári Szabó István Szakképző Centrummal igyekszünk szoros kapcsolatot ápolni. 

Szakmai napjukon rendszeresen ellátogattak hozzánk diákjaik. 

A Bibó István Gimnáziumban és a  Szilády Áron Gimnáziumban magyar 



 

 

érettségi tétel a halasi csipke, így a végzős diákok magyar órán látogattak el a 

Csipkeházba mindkét intézményből. Emellett a külföldi diákcsere programokban 

résztvevők  az idelátogató külföldi fiatalokkal együtt is rendszeres látogatóink közé 

tartoznak valamennyi középiskolából. A Bibó Gimnáziummal rendelkezünk 

Közösségi szolgálatra vonatkozó megállapodással, így több diák is segített az időszaki 

kiállítások rendezésében és az udvar rendben tartásában. 

Az elmúlt évben két felsőoktatásban tanuló kiskunhalasi fiatal 

diplomamunkájában szerepelt a halasi csipke, nekik segítettünk a feladatuk 

elvégzésében.  

  

  

 

 A HMK összegzése 

  

 Az elmúlt egy esztendő összefoglalása a Márton nappal kezdhető. Inkább gyermekek 

közkedvelt programja, bölcsődés kortól általános iskolás korosztályig. 

 Városi pályaválasztási nap – Középiskolás diákok felsőoktatási intézményektől, cégektől, 

vállalatoktól tájékozódhatnak, informálódhatnak a továbbtanulási lehetőségekről. 

 Városi Mikulásnap – óvodások és iskolások érkeznek a főtérre, ahol több játékos állomás is várja 

őket. Színpadon a Mikulás, lovas kocsikázhatnak, kézműveskedés és rajzolás is várta őket. A 

rendezvényt a Városi Diákönkormányzat segítő közreműködésével rendeztük meg. 

 Farsangi futás és kerékpározás, amelyen gyerekek, fiatalok és idősek egyaránt részt vettek. 

 Filharmónia sorozatok – a diákok közelebbről is megismerkedhetnek a komolyzenével. 

 Városi Gyermeknap - Több ezer gyermek látogatott el a főtérre, ahol színpadi és sportos 

programokkal és kalandtúra állomásokkal várták őket a szervezők. Ha teljesítették az állomásokat, 

ajándékot is kaptak. 

 Kihívás napja: Több száz óvodás, általános iskolás és középiskolás diákot mozgattunk meg 24 

óra alatt. Felhívtuk a figyelmet a rendszeres testmozgás és az egészséges életmód fontosságára. 

 Nyárindító Főtérparty: Több ezer ember volt a főtéren. Fiatalos koncertek és jó hangulat. 

 Halasi Szüreti Napok – Az eső ellenére is több ezer ember városunk főterén, köztük rengeteg 

fiatal halasi fellépő. Rengeteg program, minden korosztálynak. Évről évre egyre több fiatalt vonz a 

rendezvény.  A középiskolás diákok közösségi szolgálatukat nagyon szeretik itt eltölteni. 



 

 

 Mobilitási hét és Európai Autómentes nap - Több száz gyermeket mozgattunk meg egy hét alatt. 

Az autómentes nap alkalmával óvodás, általános iskolás és középiskolás diákok is részt vettek a főtéri 

programokban. Pl: kerékpáros akadályverseny, környezetvédelmi vetélkedő. 

 Az említett programok mellett rendszeresen zajlottak a kézműves foglalkozások a Végh-

kúriában. Havonta körülbelül 2 alkalom, szombat délutánonként, ahol kisgyerekek, fiatalok és idősek 

ismerkedhettek meg és készíthettek népi alkotásokat. 

 Az év során több száz fiatalnak igazoltunk le közösségi szolgálatos órát, amiért 

rendezvényeinken tevékenykedtek. Emellett július és augusztus hónapokban 3-3 fő diákmunkás is 

dolgozott a HMK-nál, ami minden évben nagy segítség az archívum feldolgozásában és a Végh-kúria 

rendben tartásában. 

 

 A Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat összegzése 

  

 Éves munkatervének megfelelően különféle akciókkal, programokkal színesíti a fiataloknak 

szóló városi programkínálatot. 

 Kiskunhalas Város Önkormányzata által irányított EFOP pályázatok keretei szintén lehetőséget 

biztosítanak ifjúsági programok, események, akciók szervezésére. A projekt legfőbb célja a humán 

közszolgáltatások területén jelentkező területi különbségek csökkentése, a humán közszolgáltatások 

minőségének és hozzáférésének javítása első sorban a köznevelés, a felnőttoktatás által biztosított 

formális és nem formális tanulás területein a helyi tudástőke gyarapítása érdekében. A projekt 

hozzájárul többek között a humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, a 

közszolgáltatások minőségi javulásához, a gyermekek és tanulók közneveléshez, felsőoktatáshoz való 

hozzáféréséhez iskolán kívüli programok megvalósításával, komplex óvodai szolgáltatásfejlesztéshez 

és az egész életen át tartó tanuláshoz. A szükséges szakértők bevonása mellett, folyamatosan történik a 

különböző programok, rendezvények megvalósítása. 

 

5. Kiskunhalasi Ifjúsági Kerekasztal működtetése 

  

 2017 őszén került sor a Kiskunhalasi Ifjúsági Kerekasztal (KIK) működésének felülvizsgálatára, 

céljainak módosítására, új elnök megválasztására. A szervezet vezetését jelenleg Hegedűs Ildikó korábbi 

diákpolgármester elnökként látja el. A KVDÖK tisztújítását követően folytatódott a két szervezet 

további együttműködése. A KIK elsődleges feladata az ifjúsági koncepció kontrollja.  

 

 



 

 

6. Városi karácsonyhoz, adventhez kapcsolódó rendezvény megrendezése 

 

 A HMK 2015. decemberében szervezte meg elsőként városi gyermekkarácsonyát. A siker után 

idén újra várják a gyermekeket, fiatalokat, családokat színes programokkal. 2018. december 7-én városi 

Mikulásozás, kézműves foglalkozások és mézeskalács-sütés várja az ünnepelni vágyókat. A KVDÖK 

több óvodai intézményben szervez Mikulásozást. A városban történelmi múlttal jelen levő egyházak 

képviselői minden évben már ősszel egyeztetik az adventi gyertyagyújtások menetét, ahol a HMK 

kulturális programjai mellett az egyházak is mindenki számára közösségi és lelki élményt nyújtó 

alkalmakat szerveznek, lehetőségeik szerint gyermekek és fiatalok bevonásával. 

 

7. Pályaválasztási napok 

 

 A HMK szervezi a Pályaválasztási napot, melynek fő célja a fiatalok pályaorientációja. 

 A különböző szakok skálájába nyerhettek bepillantást a fiatalok a VI. Kiskunhalasi 

pályaválasztási napon. Egyetemek és főiskolák, a helyi szakképzők, valamint több munkáltató, a 

rendvédelmi és büntetés-végrehajtási szervezetek vettek részt az eseményen. Idén a Bibós sportcsarnok 

volt a helyszíne a pályaválasztási napnak. Sok középiskolás diák érdeklődött a standoknál. A diákoknak 

nem kell elutazni, itt helyben is tudnak tájékozódni a főiskolai, egyetemi képzésekről, illetve a halasi 

szakmatanulási lehetőségekről. Az elmúlt években a HMK által szervezett pályaválasztási nap mellett 

párhuzamosan kezdtek szervezni az intézmények saját szakirányban érdekelt pályaválasztási 

eseményeket. Mivel minden helyi középiskola helyet ad intézményi kereteken belül pályaválasztási 

napnak, éppen ezért a plusz szervezés már nem indokolt a HMK részéről 

. 

 

 

 

8. Az iskolák nemzetközi diákcsere kapcsolatainak költségvetési támogatása 

  

 Az iskolák már meglévő nemzetközi diákcsere kapcsolatait Kiskunhalas Város Önkormányzata 

támogatja. Tavaly kialakításra került annak a rendje, hogyan igényelhetnek az iskolák forrást a már 

meglévő nemzetközi diákcsere kapcsolataikra, melyről az igénylés módjával együtt az érintett 

intézmények a költségvetés elfogadása után értesítést kaptak. 

 

9. Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat működtetése 



 

 

 

 A Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat első vezetése 2016. április 14-én tartotta alakuló 

ülését. Az újonnan felállt KVDÖK kéthetente ülésezik annak érdekében, hogy munkájukat 

operatívabbá, napra készebbé tudják tenni. 

 2019 őszétől új diákpolgármestere van Kiskunhalasnak Tamaskó Máté személyében, aki 

októberben át is vette a város szimbolikus kulcsát Fülöp Róbert polgármestertől. Tamaskó Máté két 

alpolgármesterével és a DÖK tagjaival együtt a közösség megalakulása óta második alkalommal tett 

ünnepélyes esküt, mégpedig a Thorma János Múzeumban. A képviselő-testület által elfogadott Ifjúsági 

Koncepció alapján rájuk vár a feladat, hogy a fiatalokat érintő kérdésekben segítsék a városvezetés 

munkáját az aktuális döntéshozatal előtt. A diákönkormányzat munkájában újra valamennyi intézmény 

részt vesz. A KVDÖK több képviselője számos megyei és országos ifjúsági- vagy diákszervezet 

munkájában is részt vesz. 

 

 

10. Ifjúsági információs szolgáltatás, közösségi tér koncepció kidolgozása 

 

 Az EFOP-1.5.3 projektben került betervezésre egy ifjúsági információs szolgáltatás, közösségi 

tér koncepció, amelynek házigazdája a KVDÖK lehet majd. 

 

11. A képviselő-testület fogalmazzon meg elveket a lakás-mobilitási elképzelések kialakításánál és 

megvalósításánál. Adjon prioritást az ifjúsági korosztály tagjainak megfelelő lakhatási 

feltételeinek önkormányzati segítésében. 

 

 Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 31/2016. (XI.25.) számon fogadta el a 

lakóingatlanok építéséhez, új lakóingatlanok vásárlásához kapcsolódó hiteltörlesztési támogatásról 

szóló rendeletét. A rendelet célja a gyermekvállalás, gyermeknevelés támogatása, a városban történő 

hosszú távú letelepedések elősegítése, a település népességmegtartó képességének növelése. Ezzel a 

rendelettel a képviselő-testület elveket fogalmazott meg a lakás-mobilitási elképzelések tekintetében. A 

gyermekesek, mint célcsoport nevesítésével pedig az ifjúsági korosztály megfelelő lakhatási 

feltételeinek megteremtéséhez járult hozzá. A CSOK-ra jogosultak további helyi támogatása elősegíti a 

város megtartó képességét, a fiatalok helyben maradását, s az elöregedést csökkenti. 

 

12. Családi életre felkészítő és egészségmegőrző programok indítása 

 



 

 

 A HMK szervezésében rendszeresek a családi programok, amelynek részei az egészségmegőrző 

modulok, kiegészítő programok, egészségsátor, ahol a legkülönfélébb szűrővizsgálatokat, egészségügyi 

felméréseket végzik a lakosságon. 

 Az iskola-egészségügyi szolgálat a Kiskunhalasi Védőnői Szolgálat keretében működik, s látja 

el 6 általános iskolában az egészségnevelési feladatokat különféle témákban. A házassági és családi 

életre nevelést az egyházak végzik a városban. Megindultak a hátrányos helyzetű rétegeket támogató 

olyan családi életvezetést, egészségmegőrzést támogató programok, amelyek segítenek a hátrányos 

helyzetű rétegek egészségügyi-családi hiányainakleküzdésében. Az EFOP-3.9.2. és a TOP-5.2.1. 

pályázatok mindegyike tartalmaz ilyen típusú programelemeket. A fiatal roma és egyéb hátrányokkal 

küzdő lányok számára a Civilek a Jövőért Alapítvány EFOP-1.4.4. Bari-Shej pályázata tartalmaz olyan 

programelemeket, amelyek visszavezetik a célcsoportot az oktatásba, megakadályozzák a korai 

iskolaelhagyást, s segítenek leküzdeni a szociokulturális családi hátrányokból fakadó nehézségeket. 

 Korábban is sikeresen működtek roma lányok továbbtanulását segítő programok Halason, 

melyekhez hasonló képzések indulnak országszerte. Összesen 67 helyen indítják el a Bari shej 

mentorprogramot. A beszámoló ciklusában indult 2 éves projektre 30 millió forintot nyert Kiskunhalas, 

és összesen húsz lány vehet részt a képzéseken. 

 A napokban kiírásra került egyházi közösségi programok megvalósítását segítő pályázatok a 

helyi közösségek részére nyújthatnak olyan támogatást, melyekből elsődlegesen családközpontú 

eseményeket szervezhetnek. 

 

13. Csatlakozás, illetve a csatlakozás népszerűsítése a rendőrség prevenciós programjaihoz 

 

 A rendőrség prevenciós programjaihoz többféle módon csatlakozunk, illetve segítünk a 

népszerűsítésben. A következő programok futnak jelenleg az iskolákban vagy azok egy részében: 

D.A.D.A program; „Az iskola rendőre” program; ELLENSZER program; PIA-NO Program. Iskolai 

bűnmegelőzési és drogprevenciós tanácsadó elérhetősége minden iskolában biztosított. Az OVI-ZSARU 

program elindult a bekapcsolódott óvodákban. A Police Caffe sorozat népszerű az intézményekben. 

 

 

 

14. „KorTársaság” kortárs segítői csoport, hálózat beindítása, működtetése 

 

 A KorTársaság egy olyan kortárs segítői csoport, melyben segítésre képzett fiatalok saját társaik 

körében végeznek segítői munkát, amelynek részeként érzékelik a problémákat, s segítenek 



 

 

szakemberhez való közvetítésben. Ennek az alapja a KVDÖK lehet, a szervezés kulcsszereplői a városi 

diákönkormányzati képviselők lehetnek. Magukat a KVDÖK tagokat is felkészítjük egy projektszerű, 

problémákat azonosító, célokat kitűzni tudó, s segítői attitűddel rendelkező hozzáállás-

gondolkodásmódra. 

 A KEF is előrelépéseket kívánt tenni kortárs képzéseket illetően szakemberek bevonásával. 

 Az EFOP-1.5.3. pályázata tartalmazza a programelemet.  

 

15. Ifjúsági információs csatorna működtetése 

 

 A Kiskunhalasi Fiatalok oldalt a Kiskunhalasi Ifjúsági Kerekasztal hozta létre, amelynek a 

diákpolgármester mellett azok a rendezvényszervezők is szerkesztői, akik az ifjúságot is megszólítják 

az eseményeikkel. 

 A KVDÖK is rendelkezik saját oldallal, mellyel még inkább az ifjúsági információs lehetőségek 

rendszerét kívánják bővíteni. 

 

16. Ifjúsági rendezvények megvalósítása, ifjúsági napok, művészeti pályázatok, színház 

középiskolásoknak, ifjúsági projekthét 

 

 A HMK szervezte többek között a gyermeknapot, ifjúsági színházi előadás-sorozatot, a nagy 

sikerrel zajlott pályaválasztási napot, versmondó versenyt, gyermekek karácsonyát. 

 A Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat több programot, rendezvényt, akciót, művészeti 

pályázatot is szervezett, illetve kapcsolódott mások által szervezett programokhoz egy-egy 

programelemmel. Megindult az együttműködés a KVDÖK és ifjúsági civil szervezetek között. Az 

egyházak is szerveztek különféle programokat, eseményeket, táborokat, s egyéb közösségi eseményeket 

a fiatalok nagy számának bevonásával és megszólításával az év folyamán. A Kiskunhalasi 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum előadásokat, bemutatókat szervezett közép- és általános iskolás 

fiataloknak. Valamennyi közösségi tevékenységet végző intézmény – HMK, könyvtár, csipkeház, 

múzeum – is sikeresen szervezi a középiskolások 50 órás közösségi szolgálatát, amely során a fiatalok 

betekintést kaphatnak az egyes intézmények feladataiba, s önálló ötletekkel állhatnak elő, s 

valósíthatnak meg egy-egy programmal, eseménnyel kapcsolatban. 

 Az oktatási intézmények egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az ilyen jellegű események 

szervezésére. Az EFOP-1.5.3 keretein belül intézményi DÖK és informális ifjúsági közösségek 

programjainak támogatására a város pályázati rendszert dolgozott ki, mellyel támogatni kívánja a saját 

kreativitásból induló kezdeményezéseket.  



 

 

 

17. Információs rendszer működtetése a halasi felsőoktatásban/szakoktatásban végzett fiatal 

munkavállalókról 

 

 A Hazahúzó Program célja, hogy egyrészt felmérje a végzett diákokat végzettségük alapján, 

feltérképezze a munkavállalói-céges képzettségi igényeket, s összehozza a halasi diákokat a halasi 

munkavállalókkal a fiatalok minél nagyobb arányú foglalkoztatása érdekében. Jelenleg több száz diákot 

tartunk nyilván az adatbázisban, melyből kisebb hányadban felsőoktatási intézményben tanulnak. A 

város minden középiskolájából vannak regisztrált diákok, de előfordulnak a környező településen 

tanuló halasi fiatalok is. A programba a fiatalok jelentkeztetése folyamatos. 

 Mintegy félszáz vállalkozóval vagyunk kapcsolatban annak érdekében, hogy feltérképezzük a 

nyári szakmai gyakorlatra vonatkozó igényeiket. A befutott igényeknek megfelelően célirányosan 

felvettük a kapcsolatot több száz diákkal, vázolva számukra a munka és az elvárás paramétereit. 

Nagyon minimális a kommunikációs visszajelzés a fiatalok részéről. 

 Ez alapján megállapítható, hogy a rendszer sikeres és fenntartható működtetéséhez egy olyan 

kompetenciafejlesztési, szemléletváltási, attitűdformáló folyamat kidolgozására lenne szükség, amely a 

fiatalokkal még iskolás éveikben elkezd foglalkozni, s amely célirányosan tanítja meg számukra a 

munkaerőpiac elvárásainak megfeleltethető szemléletmódot, hozzáállást, s viselkedéskultúrát. Több 

elképzelés is van egy olyan informatikai programra is, amely figyelembe véve az idő múlását már a 

szakképzés folyamatában nyomon tudná követni, hogy melyik hallgató mikor kellene, hogy végezzen, 

s mikor szerez szakképesítést, diplomát. A munkáltatói igényeket is folyamatosan nyomon lehetne 

követni, s a keresést-közvetítést ezáltal maga a program végezhetné el. A feladat bonyolultsága, 

összetettsége miatt ugyanis kézi adatbázis kialakításával, működtetésével csak részeredmények érhetők 

el. A napokban zajlott pályaválasztási napon a fiatalok visszajelzéséből épülve folytatjuk a rendszer 

kigondolását, hogy tudjunk kézzelfogható lehetőséget nyújtani gyakorlatokra, ezáltal a program 

számszerű eredménye is kézzel foghatóvá váljon.  

 

18. Biztonságos Szórakozóhely Program beindítása, működtetése 

 

 A Kiskunhalasi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a Biztonsági Szórakozóhely Programot 

megalapozta. Összeállt a rendszer beindításának, működtetésének, kritériumok szerinti 

megfogalmazása, amely alapján a Biztonságos Szórakozóhely Programba önkéntesen kapcsolódni 

kívánó vagy visszajelzések alapján besorolásra kerülő vállalkozások megfelelő szintű ifjúsági, szülői, 

intézményi, civil és rendészeti kontroll alapján rangsorolhatóak. 



 

 

 

19. Időszaki ifjúságkutatása, felmérés előkészítése 

 

 Az EFOP-3.9.2. és az 1.5.3. pályázatok előkészítéseként részlegesen végeztünk ifjúságkutatást 

egy szűk minta megkérdezésével. Ezek alapján került megtervezésre a projektek szakmai tartalma. 

 Egy nagyobb lélegzetvételű ifjúságkutatást különböző korosztályokban az oktatási 

intézmények, a KVDÖK, a Kiskunhalasi Ifjúsági Kerekasztal, s civil szervezetek bevonásával valósítunk 

meg. Novemberben zajlik ismét a KVDÖK és az intézményi DÖK tagok képzése, melyek során 

folytatódik az előkészítőmunka. 

 

20. Ifjúsági koncepció felülvizsgálata, intézkedései terv értékelése, javaslat a módosításra 

 

 Az ifjúsági koncepciót és a hozzá kapcsolódó intézkedési tervet minden év november 30-ig a 

Kiskunhalasi Ifjúsági Kerekasztal közreműködésével felülvizsgáljuk, értékeljük, szükség esetén 

javaslatokat teszünk a módosításokra. 

 

 

 

21. Családbarát Város Stratégiai Program kidolgozása 

 

 A családbarát város program egy olyan komplex stratégia lehet, amely összefogva az 

önkormányzat, az intézményi hálózat, a szakmai és döntéshozó szervek, a civil szervezetek, az 

egyházak gondolatait megteremti a lakosokban azt az érzést, hogy Kiskunhalas közvetlen és közvetett 

eszközökkel támogatja a családokat, a családalapítást, a fiatalok helyben maradását és családtervezését. 

Érdemes létrehozni egy olyan közösen együttműködő kapcsolati rendszert, amely egyesíti az egyes 

szervezetek tapasztalatait, segíti a lakosok „családbarát város” érzetének feltérképezését. Az alapos 

helyzetelemzés után pedig elemenként kell megfogalmazni, hogy mitől lesz a város családbarát, s a 

hiányzó elemeket pótolni. Ez egy olyan hosszú távú munka, melyet a tervezési ciklus végére, 2020-ra 

érdemes előirányozni. Megismertük és tanulmányoztuk az UNICEF által indított „Gyermekbarát 

település” pályázat kritériumrendszerét, amely összehangolva az ifjúsági koncepcióban 

megfogalmazott tevékenységeket, néhány elemmel kiegészítve elérhetőnek tartottuk városunk számára 

is.  

 Idén számos újabb közterületünk vált családbaráttá játszóterek felújításával és új helyszínen új 

elemek elhelyezésével. 



 

 

 Bölcsődei fejlesztés is zajlott városunkban. A projekt célja a gyermekellátási szolgáltatások 

fejlesztése eszközbeszerzések által. A projektben beszerezni kívánt tárgyak, eszközök által, a 

konzorciumi partnerek tovább szeretnék növelni a kisgyermekek ismereteit önmagukról, valamint 

tágabb és szűkebb környezetünkről. Fejleszteni kívánják a finom-motorikus készségeit, hozzá 

szeretnének járulni az egészséget testi, lelki, értelmi és érzelmi fejlődésükhöz. Mindezen játékok 

megfelelő tárolásának érdekében szükségesek a tárolók, bútorok beszerzése is. A projekt keretében 

beszerzésre kerül nevelőmunkát segítő IKT eszköz, ami a mindennapi munka része, gyerekekkel 

zenehallgatásra, képek, filmek nézésére, rendezvények visszanézésére használják, a napi jelentéseket, 

dokumentációt készítik rajtuk. 

 A projekt 17 konzorciumi partner együttműködésével valósul meg. Kiskunhalas részéről az 

eszközök beszerzése és leszállítása megtörtént 2018. harmadik negyedévben. Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának összes elszámolható költsége: 1 920 000,- Ft. Támogatási intenzitás: 100%. 

 Kiskunhalasi Kertvárosi Óvoda építése, melynek keretében modern óvodai környezet kerül 

kialakításra, a vonatkozó hatályos rendeletben előírt minőségű helyiségek fejlesztésével, kialakításával. 

Projekt összes költsége: 300 000 000,- Ft. Támogatási intenzitás: 100%. 

 Tavaly indult el városunkban a jegyescsomag. A kezdeményezés lényege egy, a halasi csipke 

motívumaival díszített fadoboz, amelyet a lakodalommal egybekötött házasságkötések bejelentésekor 

adtak át az anyakönyvvezetők a jegyespárnak. Ebben hasznos információkat kaptak nagy napjuk 

szervezési teendőihez a házasságkötésre jelentkező párok, a dobozka emlékezteti majd őket közös 

életük nagy eseményére. A kezdeményezés nem teljesen új keletű, a 2017 februárban országosan a 

Házasság hete rendezvénysorozat keretében, a Fiatal Családosok Klubjának kezdeményezésére elindult 

Jegyes csomag mintájára hoztuk létre helyben. 

 A cél az volt, hogy egyedi és valóban halasi ajándék legyen a mi jegyescsomagunk, a világhírű 

és hungarikum halasi csipke táncos pár motívuma teszi egyedivé a díszdobozkát. Azt reméljük, hogy a 

helyi jegyescsomag megerősíti a házasság intézményét a párok számára, amely fontos célkitűzés a 

családok évében a városvezetés számára is. Próbáltunk olyan dokumentumokat beletenni a csomagba, 

amelyek segítenek abban, hogy az egy egész életen át megőrzött boldog kapcsolat első órái, a 

házasságkötés utáni lakodalom szervezése minél gördülékenyebben történhessen, de a gyermekvállalás 

előtt álló fiatal párok számára hasznos információk is vannak benne az igénybe vehető különböző 

családtámogatási formákról. 

 A halasi képviselő-testület új rendeletet alkotott a hivatali helyiségen kívüli és hivatali 

munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 

szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről. Ezzel a város hivatalosan is 



 

 

kapcsolódott 2018 februárjától a Házasság Hete rendezvénysorozathoz, amelyet a városban történelmi 

múlttal jelen levő egyházak már felkaroltak. 

 2018-ban számos szimbolikus gesztussal is felhívta a város a figyelmet arra, hogy 

Kiskunhalason a család érték, a családalapítás egy elismerésre és támogatásra méltó életesemény, 

amelynek egyik kiemelkedően szép pillanata maga a házasságkötés. A megalkotott rendelet alapján a 

házasságkötésre jelentkező azon jegyesek, akik a „Házasság Hete” rendezvénysorozat időtartama alatt 

kötnek házasságot, mentesülnek a rendelet mellékletében felsorolt díjak alól. 

 2019-ben indult el a Babacsomag és az elsősök részére iskolakezdési csomagok kiosztása. 

 

22. Otthonteremtési Program működtetése 

 

 Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 31/2016. (XI.25.) számon fogadta el a 

lakóingatlanok építéséhez, új lakóingatlanok vásárlásához kapcsolódó hiteltörlesztési támogatásról 

szóló rendeletét. A rendelet célja a gyermekvállalás, gyermeknevelés támogatása, a városban történő 

hosszú távú letelepedések elősegítése, a település népességmegtartó képességének növelése. A CSOK-

ra jogosultak további helyi támogatása a helyi otthonteremtési program fontos lépése. 

 

23. Fiatal Vállalkozókat Segítő Program kidolgozása 

 

 A program lényege egy olyan rendszer kialakítása, amely a munkaügyi központtal, a 

kamarával, a Széchenyi Programirodával együttműködésben kialakítja a fiatal vállalkozók segítésének 

elemeit, módszereit, eszközeit. A program szervezése elindult, felvettük a kapcsolatot fent említett 

együttműködő partnerekkel, akik jelezték részvételüket a programban. A szakemberekkel 

együttműködve meg kellene határozni a fiatal vállalkozó fogalmát, s különféle adatbázisok segítségével 

ki kellene gyűjteni az érintett célcsoportba tartozó kiskunhalasi fiatalokat. Velük folytatott interjúk, 

fókuszcsoportos beszélgetések, kérdőívek, workshopok módszerével megismerve szükségleteiket, 

igényeiket arra válaszként kellene kidolgozni azt a rendszert, amely segíti a fiatalok vállalkozási 

képességeit összhangban a Családbarát Város Stratégiai Programmal, s a város népességmegtartó 

képességének fokozásával. 

 Kiskunhalas Város Önkormányzata által benyújtott EFOP-1.5.3. pályázatba előzetes interjúk és 

helyzetfeltáró beszélgetések eredményeképpen beépítésre kerültek a rendszer bizonyos elemei – 

melyek a pályázatnak köszönhetően megszervezhetőek. Ilyenek például a fiatal vállalkozók 

kompetenciafejlesztését célzó konferenciák, képzések, vállalkozói kompetenciát fejlesztő egyéb 

programelemek megvalósítása. 


