
Tevekenysegi beszamolo - 2011

Sztakics Eva-Judit alpolgarmester

A polgarmester szakapparatusanak szerkezeti felepitese szerint a kovetkezo
irodak, tevekenysegek megszervezese es vezetese tartozik a munkakorombe: Sport es
Ifjusagi Igazgat6sag, Tourinfo, Muvelodesi es Oktatasi Iroda, Kulturalis Szervezo Iroda,
Palyazati Iroda valamint a muvelodesi intezmennyekkel val6 kapcsolattartas.

Sport es [Ousagi [gazgat6sag: Ide tartoznak: a varosi sportbazis, a sugasfurdoi
bazis, valamint az Uszoda es Szabadidokozpont.

- A varosi sportbazis a Vadasz utcai sportcsarnokot es a ket korcsolyapalyat
mukodteti.

A Vadasz utcai sportcsarnok nagy nepszerusegnek orvend, delelott a Szekely
Mik6 Kollegium es Reformatus Kollegium tanul6i hasznaltak a 20 I0-20 ll-es tanev
vegeig, amig a ket intezmeny sportterme epites alatt alit. Delutan a sportiskola valamint
magan sportklubok es tarsasagok hasznaljak. A sportterem ad otthont kUlonbozo nagy
nepszerusegnek orvendo rendezvenynek, mint pl.a kisallatkiallitas, kolbaszparade, stb

A teli idoszakban felallitott korcsolyapalyak szinten nepszeruek, 20 II marciusaig
voltak beUzemelve, majd, ahogy az idojaras megengedte november vegen ujrainditottuk.
Az egyik palyat, az uszoda mellettit, a regi helyszinen, a kisstadionbelit uj helyszinen, a
piac mellett allitottuk fel. A szemelyzethiany orvoslasa vegett szolgaltat6i szerzodest
kotOttUnk a Kiralypingvinek EgyesUlettel, amely a hokiedzesek mellett mukodteti az
egyik korcsolyapalyat. 20 II-ben a korcsolyapalyakra forditott koltsegvetes 92.000 lej
volt, a bevetelek 35.000 lej, ami kb. 7000 jegy eladasab61 szarmazott.

- Sugasflirdon 20 II-ben a fo tevekenyseg a ket sipalyara alapoz6dott, amelyek
mukodtetesere 280.000 lejt forditottunk, bevetelUnk 72.000 lej volt, ami 7300 jegy/berlet
eladasab61 szarmazott. A soromp6t 9.300 szemelygepkocsi lepte at, az innen szarmaz6
bevetel 28.000 lej.

- Az uszodat 45.500 szemely latogatta a 20 I I-es evben, a bevetelek 314.322 lej, a
rMorditott kiadasok 930.000 lejre rugtak.

A strand az egyetlen szabadidos tevekenyseg, amely onfenntart6, 23.000 szemelyt
fogadott 20 II-ben, 3.000-el t6bbet mint az el6zo evben, a bevetel 148.000 lej, mig a
kiadas 122.000 lej volt.

A strand modernizalasa regi vagya a yaros lak6inak, mivel ket lehetoseg merUit
fel: felujitas vagy atepites elmenyelemekkel, a polgarok velemenyenek megkerdezesevel,
internetes szavazassal dontOttUnk az atepites javara. Remenyeink szerint 2012. junius l-
en megnyithatjuk a felujitott strandot.

A varosi sportletesitmenyek infrastrukturajat tekintve az ev folyaman elkezdodtek
a kisstadion felujitasi munkalatai, elkeszUlt a 3.000 ferohelyes sportcsarnok kivitelezesi
terve, megepUltek a Mikes Kelemen Liceum szintetikus boritasu sportpalyajai:



kezilabdapalya, kosarlabdapalya, futosav ugrogodorrel, a Puskas Tivadar
Szakkozepiskola kosarlabdapalyaja, valamint atadtuk a Szekely Miko Kollegium uj
sportlermet.

Tourinfo: az ev folyaman 680 kUlfOldi, 1.500 belfOldi, 2.600 helyi szemelynek,
valamint 360 jogi szemelynek szolgaltatott informaciot.

Az iroda tevekenysege a kovetkezo rendezvenyeken kiallftasokon valo
resztvetellel, marketing es nepszerusfto tevekenysegekkel egeszUlt ki:

A Labas-Hazban megtartott kiallitasokon es konferenciakon valo
resztvetel,
M Studio jegyeinek arusftasa a Szakszervezetek Muvelodesi Hazanal,
januartol juniusig.
Multimedias kiallftas bemutatasa, jegyek arusftasa 20 II. januar 1. - majus
31 kozott
Koszoruzas, marcius 15,
Sajtokonferenciak lebonyolftasa Szent Gyorgy Napokon, majus
Szent Gyorgy Napokra erkezo testvertelepUlesek vendegei szamara a
yaros bemutatasa,
Testvervarosok setaloutcajan vale reszvetel kiallftassal, szoroanyagokkal,
majus
A pUnkosdi bucsuba tarto nosztalgiavonat fogadasa, - protokoll
tevekenysegek,junius
AQUARIUS borvizek rendezvenyen vale reszvetel, Bodokon, kiallftas,
augusztus
SUtei borvfzfLirdo felavatasa, augusztus
Szekely Vagta szervezes, kiallftas az Oriaspinceteton, julius
Sepsiszek regiojanak megszervezese, kiallftasa, protokoll tevekenysegek,
80 meghfvott ebedjenek megszervezese
Budapesti Nemzeti Vagtan vale resztvetel, kiallftassal, szoroanyagokkal,
szeptember
Szorvany konferenciakon vale reszvetel, Megyei Tanacs, november
HO-SHOW 20 II Budapest kiallftason valo resztvetel, november
Ciposdoboznyi szeretet - ciposdoboznyi ajandekok begyujtese, atadasa a
HARIT egyesUletnek, december.

A Tourinfo iroda 2011 majusatol egy szemellyel mukodik. Helyisegek atszervezese
folytan ide kolWztettUk a Lakossagi Tajekoztato (rodat.

Miivelifdesi es Oktatcisi Iroda: 20 II-ben is minden oktatasi intezmennyel
tartottuk a kapcsolatot, a koltsegvetes elosztasat mint minden evben az intezmenyvezetok
konzultalasaval vegeztUk, sikerUlt eljutnunk minden ovodaba es iskolaba az egyeni
gondok, bajok megbeszelesere.

Az ev legfontosabb beruhazasa a Szekely Miko Kollegium tornaterem epUletenek
az atadasa volt, fgeretUnkhoz hfven meg a 2011-20 12-es tanev megkezdese elott. Ebben
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az epUletben kap helyet egy 500 fer6helyes multifunkeiomllis terem, a sportterem, a
konyvtar es az epUlet tetejen egy szintetikus borftasu sportpalya. Az epitkezes a
Regionalis Operativ Program (ROP) elnyert palyazata kereten beWI valosult meg.

Tanevkezdesre befejez6dott a Pinoeehio ovoda epUlete, oktobert6l az uj epUletben
tanulnak e gyerekek. A Dalia uteai ovoda helyere a bolcs6de kolWzott.

Elkezd6dott a Berde Aron Szakkozepiskola tornatermenek varva vart epitese.
A Kos Karoly utea beli (volt Kis Arpad Iskola) ovoda udvaran elkezd6dtek a

Waldorf esoport igenyei szerinti kUls6 rendezesek, egyid6ben az orvosi rendel6k
kikepezesevel.

Tagja vagyok a Tamasi Aron Szinhaz vezet6tanacsanak, az intezmeny
vezet6segevel egyUttmGkodve vegigkisertem a Studio terem epiteset, a berendezese
folyamatban van, remenyeink szerint a 2012-es mareiusi Reflex Fesztivalon
felavathatjuk.

Az Erzsebet park beli zenepavilon mogott a vasarnapi fUv6szene hallgat6inak
keresere padokat helyeztUnk el, 2012-ben arnyekoloval egeszitjUk ki.

Kulturalis szervezifiroda 1272 feln6tt berletet, 1039 diak berletet, 68
hangverseny feln6tt berletet, 92 diak berletet ertekesitett az iroda. Aktivan reszt vettek a
Szent Gyorgy Napok szervezeseben, a Gyermeknap szervezeseben, valamint a
testvervarosi kulturalis kapesolatok rendezvenyeiben. Az iroda szervezte meg az evad
hangversenysorozatat.

pALyAZATI OSZTALY ide tartoznak: Program es palyazati iroda,
Kozbeszerzesi iroda es az Informatikai iroda.

Program es palyazati iroda:

A leadott palyazatok statusa:

I. A Regionalis Operativ Program kerett~ben letett palyazatok

Kivitelezes alatt lev6, illetve elbiralasi folyamatban lev6 palyazatok

l-es tengely: A varosok fenntarthat6 fejl6desenek tamogatasa
1.1 Kiemelt beavatkozasi terule : lntegralt varosfej lesztesi tervek
AlterUlet: Varosok
"Sepsiszentgyorgy Municipium szocialis etkezdejenek felujitasa es felszerelese"
Iktat6szam: CIl/l.lI CU/1I4/3/27.05.2009, SMIS K6d 7725

• A palyazat teljes erteke: 1.489.571,42 RON
• A palyazat elszamolhato koltsege: 1.057.168,60 RON
• Onresz az elszamolhato koltsegb61: 21.143,37 RON
• A palyazat nem elszamolhato koltsege: 147.341,00 RON
• AFA: 285.061,82RO
• Kert tamogatas : 1.036.025,23 RON
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A palyazat finanszirozasi szerz6deset 2010 december 18-an irtak ala. 20 I I folyaman
megWrtent a kUlonboz6 szolgaltatasi szerz6desek megkotese. Augusztusban elkezd6dtek
a munkalatok, 2012 januarjaban atadjuk.

"A sepsiszentgyorgyi, Temet6 utcai zoldovezet kialakitasa"
Iktat6szam: C/l/l.ll CU/1/4/2/27.05.2009, SMTS K6d 7716

• A palyazat te1jes erteke: 2.907.132,62 RON
• A palyazat elszamolhat6 koltsege: 2.125.412,60 RON
• Onresz az elszamolhat6 koltsegb61 42.508,25 RON
• A palyazat nem elszamolhat6 koltsege: 227.095,00 RON
• AF A: 554.625,02 RON
• Kert tamogatas: 2.082.904,35 RON

A palyazat finanszirozasi szerz6deset 2010 december 18-an irtak ala. 20 II folyaman
megtOrtent a kUlonboz6 szolgaltatasi szerz6desek megkotese. Okt6berben elkezd6dtek a
munkalatok.

"Setaloovezetek letesitese Sepsziszentgyorgy municipium tortenelmi kozpontjaban"
Iktat6szam: CI1I1.11 CUll 14/6127.05.2009, SMIS K6d 7717

• A palyazat teljes erteke:
• A palyazat elszamolhat6 koltsege:
• Onresz az elszamolhat6 koltsegb61
• A palyazat nem elszamolhat6 koltsege:
• AFA:
• Kert tamogatas:

5.702.772,10 RON
4.411.075,60 RON

88.221,51 RON
201.973,00 RON

1.089.723,50 RON
4.322.854,09 RON

A palyazat finanszir6zasi szerz6deset 2011. februar 23-an irtak ala. 2012 els6 feleben
megkothetjUk a kivitelezesi szerz6dest.

"A sepsiszentgyorgyi Bene-Haz restauralasa es atalakitasa "
Iktat6szam: C/J/I.1I CU/1/4/5/27.05.2009, SMIS K6d 7727

• A palyazat teljes erteke: 2.283.438,50 RON
• A palyazat elszamolhat6 koltsege: 1.720.300,60 RON
• Onresz az elszamolhat6 koltsegb61 34.406,0 I RON
• A palyazat nem elszamolhat6 koltsege: 126.122,00 RON
• AFA: 437.015,90 RON
• Kert tamogatas: 1.685.894,59 RON

2011 folyaman megtOrtentek az utols6 pontositasok es szeptember 30-an alafrtak a
szerz6dest. MegWrtent a munkalatokat levezet6 felel6s leszerz6dese es folyamatban van
a kivitelez6 ceg Ieszerz6dese, 2012 januarjaban kezd6dnek a munkalatok.
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"Sepsiszentgyorgy municipium egyes utcainak korszeriisitese".
Iktat6szam: CIl/I.I/ CU/I/4/I/27.05.2009, SMIS K6d 7670

• A palyazat teljes erteke:
• A palyazat elszamolhat6 koltsege:
• Onresz az elszamolhat6 koltsegb61
• AFA:
• Kert tamogatas:

20 II folyaman megtOrtentek az utols6 pontositasok es
szerz6dest. Folyamatban van a kivitelez6 ceg leszerz6dese.

15.047.220,50 RON
12.161.088,60 RO

243.221,77 RON
2.886.131,90 RON

11.917.866,83 RON
szeptember 30-an alMrtak a

3-as tengely: Szocialis infrastrukturajavitasa
3.2 Kiemelt beavatkozasi terulet: A szocialis szolgaltatasok infrastrukturajanak
rehabilitaci6ja, korszerusitese es felszerelese

"Zathureczky Berta Idosek Otthonanak korszeriisitese"
Iktat6szam: C/23/3/3.2/3 I91l3.07.2009, SMIS K6d 11373

• A palyazat teljes erteke: 3.577.652,00 RON
• A palyazat elszamolhat6 koltsege: 2.874.650,00 RO
• Onresz az elszamolhat6 koltsegb61 57.493,00 RON
• A palyazat nem elszamolhat6 koltsege; 16.650,00 RON
• AFA: 686.352,00 RO
• Kert tamogatas: 2.817.157,00 RON

A palyazat finanszirozasi szerz6deset 20 I0 december 18-an irtak ala. 20 II folyaman a
kivitelez6 ceg elvegezte a szukseges munkalatokat es december 14-en megtOrtent az
atadas. Folyamatban van a special is eszkozok beszerzese.

"Sepsiszentgyorgyi, alland6 programmal miikodo
szolgaltatasainak bovitese"
Iktat6szam: C/31/3/3.1/673/10.03.2010, SMIS K6d 18084

• A palyazat teljes erteke: 2.048.026,72 RO
• A palyazat elszamolhat6 koltsege: 1.612.331,00 RON
• Onresz az elszamolhat6 koltsegb61 32.247,00 RO
• A palyazat nem elszamolhat6 koltsege; 110.000,00 RO
• AFA: 325.695,72 RON
• Kert tamogatas: 1.580.084,00 RON

Ennel a palyazatnal a palyaz6 a helyi onkormanyzat alarendeltsegehez tartoz6 Szocialis
Igazgat6sag. A palyazat el6szerz6desi fazisban van.

bolcsode szocialis
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"Neri Szent FUlop multifunkcionalis kozpont"
Iktat6szam: C/3113/3.11688/24.03.20 10, SMIS K6d 18483

• A palyazat teljes erteke: 1.498.530,56 RON
• A palyazat elszamolhat6 koltsege: 1.181.290,00 RON
• Onresz az elszamolhat6 koltsegbol 23.625,80 RON
• A palyazat nem elszamolhat6 koltsege; 32.110,00 RON
• AFA: 285.130,56 RON
• Kert tamogatas: 1.157.664,20 RON

A palyazatot elfogadtak es 2011 szeptember 30-an alairtak a finanszirozasi szerzodest
Folyamatban van a kozbeszerzesi eljaras a kivitelezesre.

3.4 Kiemelt beavatkozasi terulet: A kozoktatasi, felsooktatasi es felnottkepzesi
infrastruktura rehabilitaci6ja, korszerusitese es felszerelese

" A sepsiszentgyorgyi Szekely Mik6 Kollegium epUleteinek rehabilitaci6ja,
korszeriisitese es b6vitese"
Iktat6szam: C 13/3/3.4/21 0118.09.2008, SMIS K6d 4543

• A palyazat teljes erteke: 11.271.379, 18 RON
• A palyazat elszamolhat6 koltsege: 9.005.276,90 RON
• Onresz az elszamolhat6 koltsegbol 666.390,49 RON
• A palyazat nem elszamolhat6 koltsege; 466.470,31 RON
• AFA: 1.799.631,97 RON
• Kert tamogatas: 8.338.886,41 RON

A palyazat kivitelezese folyamatban van, szeptemberben megtOrtent az uj eptilet atadasa.
Kovetkezik a ktilso tertiletrendezesi munkalatok befejezese.

"A sepsiszentgyorgyi Puskas Tivadar Iskolakozpont epiileteinek b6vitese,
iskolamiihelyek es laboratoriumok korszeriisitese celjab61"
Iktat6szam: C/23//3/3.4/320113.07.2009, SMIS K6d 11345

• A palyazat teljes erteke:
• A palyazat elszamolhat6 koltsege:
• Onresz az elszamolhat6 koltsegbol
• A palyazat nem elszamolhat6 koltsege;
• AFA:

6.243.159,52 RON
4.863.301,00 RON

97.266,02 RON
192.729,00 RON
1.187.129,52 RON
4.766.034,98 RON

18-an irtak ala. Folyamatban
• Kert tamogatas:

A palyazat finanszirozasi szerzodeset 20 I0 december
vannak a kivitelezesi munkalatok.
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4-es tengely: A regionalis es helyi Uzleti kornyezet konszolidalasa
4.2 Kiemelt beavatkozasi teriUet: A szennyez6 es hasznalaton kivUli ipartelepek
rehabilitaci6ja es uj tevekenysegre val6 el6keszitese

"A sesiszentgyorgyi ipari kornyezet fejlesztese a szennyezo ipartelep rehabilihici6ja
es uj tevekenysegre val6 elOkeszitese reven"
Iktat6szam: C/26/4/4.2/372/09.1 0.2009, SMIS K6d 13357

• A palyazat teljes erteke: 24.598.173,46 RON
• A palyazat elszamolhat6 koltsege: 17.762.934,00 RON
• Onresz az elszamolhat6 koltsegb61 7.046.840,00 RON
• A palyazat nem elszamolhat6 koltsege+AFA 6.835.239,46 RON
• Kert tamogatas: 10.716.094,00 RON

Folyamatban van a kivitelezesi terv ellen6rzese.

5-os tengely: Az idegenforgalom fenntarthat6 fejlesztese es nepszerusitese
5.2 Kiemelt beavatkozasi terulet: Az idegenforgalmi szempontb61
termeszeti erOforrasokhoz kapcso16d6 infrastruktura letrehozasa,
korszerusitese es a turisztikai szolgaltatasok szinvonalanak novelese

hasznosithat6
fejlesztese,

"Sugasfiirdo szabadido infrstrukturajanak kialakitasa es korszerusitese"
Iktat6szam: C/27/5/5.2/428/23.11.2009, SMIS K6d 14870

• A palyazat teljes erteke: 6.279.975,04 RON
• A palyazat elszamolhat6 koltsege: 3.055.190,00 RON
• Onresz az elszamolhat6 koltsegb61 1.527.595,00 RON
• A palyazat nem elszamolhat6 koltsege; 2.009.306,00 RON
• AFA: 1.215.479,04 RON
• Kert tamogatas: 1.527.595,00 RON

A palyazat finanszir6zasi szerz6deset 20 II. szeptember 30-an irtak ala. Megt6rtent a
palyazat lebonyolitasat vegz6 tanacsad6i ceg kivalasztasa es leszerz6dese. Folyamatban
van a kozbeszerzesi eljaras a munkalatokra.

Sepsiszentgyorgy Municipium a 2007-2013 Regionalis Operativ Program kereteben 16
palyazatt nyujtott be, amib61:

• lOa kivitelezes folyamataban van
• 1 szerz6des szakaszaban
• 1eseteben folyamatban van a technikai terv ellen6rzese
• 3 var61istan
• 1 visszautasitva
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II. A Kornyezetvectelmi Miniszteriumhoz benyujtott palyazatok:
A kornyezet min6segenekjavitasa zold6vezetek letesitese altai elnevezesu program
kereteben benyujtott palyazatok:

" Zoldovezet kialakitasa a Mihai Viteazul teren"
• A palyazat teljes erteke: 5.618.420,00 lei
• Onresz: 4.1 18.420,00 lei
• Kert tamogatas: 1.500.000,00 lei

A payazat kivitelezese folyamatban van.

" A kornyezet minosegenek javitasa az Olt negyedben kialakitott zoldovezetek
letesitese altai":

• A palyazat teljes erteke:
• Onresz:
• Kert tamogatas:

1.100350,00 lei
110.035,00 lei
990.315,00 lei

A 2009 I0.12-en benyujtott palyazat finanszir6zasi szerz6deset 20 II majus 5-en irtak
ala, 20 II folyaman elvegeztek a tervben lev6 munkalatokat, decemberben megtortent az
atadas.

"A Milvelodesi Haz kornyeki zoldovezet kibovitese"
• A palyazat tejes erteke: 1.071.000,00 lei
• Onresz: 321.000,00 lei
• Kert tamogatas: 750.000,00 lei

A palyazatot nem erte el a szUkseges pontszamot.

"Sepsiszentgyorgy Municipiumhoz tartoz6 Szotyor es Kilyen falvak
csatornarendszererenek kialakitasa -ivovlzhalozat es csatornarendszer kialakitasat
cel6z6 program kereteben

• A palyazat teljes erteke:
• Onresz az elszamolhat6 koltsegekb61:
• Kert tamogatas:

6.413.420,00 lei
1.449.440,00 lei
4.348.330,00 lei

A palyazatot nem erte el a szUkseges pontszamot.
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2011 folyaman Sepsiszentgyorgy a kovetkez6 2 palyazatot nyujtotta be a
Kornyezetvedelmi Miniszteriumhoz:

"Ujrahasznosithato energiaforrasokbol termelt, az Uszoda, a Sportbazis iIIetve a
Mihai Viteazul Liceum energiaszUksegletet biztosito hoenergia eloallitasa"

• A palyazat teljes erteke: 2.961.491,82 RON
• A palyazat elszamolhat6 kOltsege: 2.809.030,37 RON
• Onresz az elszamolhat6 koltsegb61 308.993,34 RON
• Kert tamogatas: 2.500.037,03 RON

Leadasi datum: 2011.01.27

"Bicikliut letesites az Olt folyo gat jan "
• A palyazat teljes erteke:
• A palyazat elszamo1hat6 koltsege:
• Onresz az elszamolhat6 koltsegb61
• Kert tamogatas:

2.555.482 RON
2.511.924,00 RON
514.944,42 RON

1.996.979,58 RON

Leadasi datum: 2011.07.20

Szinten 201 I-ben, Sepsiszentgyorgy Municipium beterjesztette reszveteli szandekar a
Svajci- Roman Kooperaci6s Program kereteben.

Jrozbeszerzesi iroda

20 II-ben 41 kozbeszerzest bonyolitottunk Ie, a megkot5tt szerz6desek osszerteke
112.642.111 lej, 5,6-szoros az el6z6 evhez kepest. Az ilyen nagy szamu es ertekii
procedura ellenere ket esetben kerGlt sor fellebezesre, amelyeket helyileg, a jogi szervek
bevonasa nelkGI meg tudtunk oldani.

Az EFHB-al kot5tt hitelszerz6desben foglalt munkalatok es konzultans ceg
kivalasztasi bizottsaganak elnoke voltam es a projekt vegrehajtasi bizottsagat
koordonalom.

In(ormatikai iroda: 20 II-ben 559 hibaelharitast vegzett a polgarmesteri
hivatalon belill, amelyb61 316 szoft es 243 hard kozbelepes volt. A Varosi PenzGgyi
Igazgat6sag uj szekhelyen felszereltUk az informatikai rendszert.

Afastevekenvsegek:
A koz- es maganterilleti igazgatasi, vagyonkezelesi, gazdasagi, koltsegvetesi,

penzGgyi, mez6gazdasagi es regi6fejlesztesi szakbizottsag valamint a Kultura-,
tudomany- es tanGgyi szakbizottsag tagja vagyok a Helyi Tanacsban. A tanacs 22 Giesen
Yettem reszt (a 26-b61), 50 hatarozatot kezdemenyeztem.

Reszt Yettem a Szent Gyorgy Napok szervezeseben, Marcius 15 szervezeseben, a
Gyermeknap szervezeseben, a Fiatalok Karacsonyan, az Onkentessegi Napokon, stb.

9



Az "Europa Nap" helyi koordonatora voltam, amikor a Duna TV a
Karpatmedence 7 helysegebol helyszini kozvetitest adott, az erdelyi telepilles
Sepsiszentgyorgy volt.

Kapcsolatot tartottam a fogyatekos szemelyek szervezeteivel, az Irisz Hazzal,
reszt Yettem rendezvenyeiken.

A szorvanyprogramot koordonaltam a yaros reszerol.
Az ev folyaman a kovetkezo killf61di delegacioban Yettem reszt:
- aprilis ] 2-14 Budapest, t6bb televizio es radio musorban a Szent Gyorgy Napok

nepszerusitesenek kapcsan
- majus 30- junius 2 Brilsszel, Szekelyfdld iroda avatasa
- julius 24-25 Budapest, televizio, Szekely Vagta nepszerusitese
- szeptember 15-19 Budapest, Nemzeti Vagta
- november 17-21 Budapest, HO-Show- Szekelyf61d stand- Haromszek
Egyik fOszervezoje voltam a Szekely Vagtanak, az ev egyik legnagyobb

esemenyenek, amelyen 29 lovas es kb. 30.000 nezo vett reszt.
Koordomiltam a diakok testvervarosi ill. szorvanyprogramban valo resztvetelet. A

kovetkezo kiutazasok t6rtentek 20 II-ben:
-januar - Ferencvaros szavaloverseny - Ady Endre Iskola (3 diak + I tanar)
-majus - Zanka focibajnoksag Iskolai Sport Klub (10 diak + 2 tanar)
-junius - Baiatonielle kulturalis talalkozo- Varadi Jozsef Iskola (9 diak + 2 tanar)
-szeptember- Budapest Nemzeti Vagta (30 diak es lovas)
-majus Medgyesi Tancfesztival (30 diak + 4 tanar)
Benedekmezon Devarol, Kecskemetrol, Csik falubol, Rekecsinrol lattunk

vendegill diakokat Godris-, es Varadis diakokkal egyiltt. (95 diak + 5 kisero tanar)

Sztakics Eva Jud·it
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