
Tevekenysegi beszamolo - 2012

Sztakics Eva-Judit alpolgarmester

A po Igarmester szakapparatusanak szerkezeti felepitese szerint a kovetkez6 irodak,
tevekenysegek megszervezese es vezetese tartozik a munkakorombe: Varosi KozpenzUgyi
Igazgat6sag, Tourinfo, Muvel6desi es Oktatasi lroda, Kulturalis Szervez6 lroda, Palyazati lroda
valamint a muvel6desi intezmennyekkel val6 kapcsolattartas.

Kowenziigyi Igazgatosag: 2012-ben a tulajdonalapu ad6kb61 valamint a haszonber es
berbeadasb61 szarmaz6 jovedelmek megval6sitasi szintje a kovetkez6keppen alakult:

a megallapitott epUletad6 maganszemelyek eseteben 86,46%-ban, mig a jogi szemelyek
eseteben 83,24 szazalekban fizet6dott be;
a beltelekad6 eseteben a megvaI6sitasi arany maganszemelyeknel 86, II %, jogi szemelyeknel
88,65%;
a kUItelki ad6 88,92%-ban fizet6dott be;
a jarmuad6 maganszemelyek eseteben 75,40%-ban, mig jogiszemelyek eseteben a 87,26%-ban
val6sult meg;
a haszonber es berbeadasb61 szarmaz6 jovedelmek 95,38%-ban val6sultak meg;
a 2012-es eyre megallapitott tulajdonalapu ad6kb61, valamint a haszonber es berbeadasb61
szarmaz6 jovedelmekb61 12.436.237,6 lej fizet6dott be, amely osszeg 3,764%-kal nagyobb
mint a 201 I-ben, ugyanezen ad6kb61 es illetekekb61 begyujtOtt osszeg (11.985.165 lej).

Sepsiszentgyorgy Polgarmesteri Hivatala a KozpenzUgyi Igazgat6sagon keresztUl bekerUlt a
nemzeti elektronikus on-line befizetesi rendszer nyilvantartasaba. Ennek erdekeben 2012-ben a
Varosimazs iroda kozremukodesevel megval6sult az az informatikai program, mely vedett
rendszerben kezeli es dolgozza fel a termeszetes szemelyek valamint a mukOdesi engedellyel
rendelkez6 maganszemelyek bankkartyaval tOrten6 befizeteseit . Ez a szolgaltatas 2013-t61 all a
fenti ad6fizet6k rendelkezesere.

A KozpenzUgyi es a Kozossegfejlesztesi Igazgat6sagok sajatos szolgaltatasainak esszerusitese
erdekeben szUletett meg az az egyezmeny a ket intezmeny kozott, aminek ertelmeben a
fUtestamogatast igenyI6 szemelyek ad6Ugyi heiyzetet a Kozossegfejlesztesi Igazgat6sag
elemezheti. Ennek erdekeben a KozpenzUgyi Igazgat6sag biztosftotta a penzUgyi adatbazis
hasznalatat, ezaltal Ieegyszerusftve a fUtestamogatas igenybevetelehez szUkseges eljarasokat,
ugyanakkor a KozpenzUgyi Igazgat6sag Ugyfeleinek optimalisabb korUlmenyeket teremtett az
Ugyintezeshez.



Tourinfo: az ev folyaman 742 kiilfOldi, 1.670 belfOldi szemelynek szolgaltatott informaci6t az
irodaban, szemelyesen, elektronikus uton valamint kiallitasok alkalmaval 2.340 helyi termeszetes
szemelynek, 355 jogi szemelynek.

Az iroda tevekenysege a kovetkezo rendezvenyeken, kiallitasokon val6 resztvetellel, marketing
es nepszeriisito tevekenysegekkel egesziilt'ki:

Koszoruzas, marcius 15
Szent Gyorgy Napokra es Szekely Vagtara erkezo vendegeink szamara a yaros
bemutatasa
Testvervarosok setal6utcajan val6 reszvetel kiallitassal, sz6r6anyagokkal, majus
A piinkosdi bucsuba tart6 nosztalgiavonat fogadasa, - protokoll tevekenysegek,
junius
AQUARIUS borvizek rendezvenyen val6 reszvetel, kiallitas, augusztus
Szekely Vagta szervezes, kiallitas az Oriaspinceteton, julius
Budapesti Nemzeti Vagtan val6 resztvetel, kiallitassal, sz6r6anyagokkal,
szeptember
Sz6rvany konferenciakon val6 reszvetel, Megyei Tanacs, november
Telkoszonto Vigassag 2012 Budapest kiallitason val6 resztvetel, ahol Szekelyf61d
diszvendeg volt, november
Ciposdoboznyi szeretet - ciposdoboznyi ajandekok begyiijtese, atadasa a HARIT
egyesiiletnek, december.

Mastevekenyseg:
Tapasztalatcsere csikszeredai, brass6i, szebeni, szekelyudvarhelyi, gyergy6i
kollegakkal, Luzerni diakok fogadasa
Gyakorlatozasi lehetosegek biztositasa kolozsvari egyetemistak szamara juliusban es
augusztusban
Uj kapcsolatok letrehozasa a turizmus teren a kovetkezo varosokkal illetve
intezmenyeikkel: Drobeta Turnu Severin Polgarmesteri Hivatala, Vatra Dornei
Polgarmesteri Hivatala, Suceava Polgarmesteri Hivatala, Craiova Polgarmesteri
Hivatala, Gorj Megye Tanacsa, Dolj Megye Tanacsa, Vars6i Roman Kulturalis Intezet
Multimedias kiallitas bemutatasa az U.A.P. - K.M. Miiveszek Szovetsegevel egyiitt
egy kozos program kereteben; egy hetes ingyenes latogatas biztositasa diakok es
szervezett iskolai csoportok szamara
Informaci6s adatbazis bovitese, ujitasa, szerkesztese

Miivelffdisi es Oktatasi Iroda: 2012-ben is minden oktatasi intezmennyel tartottuk a
kapcsolatot, a koltsegvetes elosztasat az elozo evekhez hasonl6an az intezmenyvezetok
konzultalasaval vegeztiik, sikeriilt eljutnunk minden 6vodaba es iskolaba az egyeni gondok, bajok
megbeszelesere.

Az ev legfontosabb beruhazasai:
o A Plugor Sandor Miiveszeti Liceum udvaranak teljes felujitasa befejezodott, hasonl6an

az '56-os emIekpark munkalataihoz, melynek iinnepelyes atadasata is sor keriilt okt6ber
20-an a K6nya Adam Miivelodesi Haz es a Plugor Sandor Miiveszeti Liceum kozotti,
tObbmint ketezer negyzetmeteres, teren.
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o A Puskas Tivadar Szakkozepiskola iskolamuhelyeinek kialakftasa es korszerusftese jol
halad, atadasara 20 I3-ban fog sor kerUlni. Az epftkezes a Regionalis Operatfv Program
(ROP) elnyert palyazata kereten belUIvalosul meg.

o A Csipike Napkoziotthonban elkezd6dtek a tornaterem epUletenek es masik harom
terem kialakftasanak munkalatai a h6kozpont helyen.

o A Szekely Miko Kollegium udvaranak palyazatba foglalt reszenek felujftlisa
befejez6dott. Az epftkezes a Regionalis Operatfv Program (ROP) elnyert palyazata
kereten belUl valosult meg.

o A Neri Szent FUlop iskola szomszedsagaban lev6 kazanhaz atalakftasa egy
multifunkcionalis kozpontta befejez6d6tt, itt iskola utani tevekenysegeket, tornaorakat,
kUlonb6z6 rendezvenyeket tartanak.

o A Mikes Kelemen F6gimnazium B epUletenek udvarat leaszfaltoztuk es az el6keszft6
osztalyok szamara uj osztalytermek alakftottunk ki.

o A Kos Karoly utcai (volt Kis Arpad Iskola) ovoda udvaran befejez6dtek a Waldorf
csoport igenyei szerinti kUls6 rendezesek, egyid6ben az orvosi rendel6k atadasaval.

o A G6dri Ferenc I-VIII Osztalyos Iskola szamara sikerUlt uj kerftest letesfteni egy
szekely kapuval kib6vftve.

o A kilyeni es szepmez6i ovodak epUleteinekjavftasara is sor kerUlt
o ElkeszUltek a Mihai Vitezul Lfceum es a Nicolae Colan I-VIII Osztalyos iskola

udvarrendezesi tervei
o A Berde Aron Szakk6zepiskola tornatermenek epitese folytatodott.

Tagja vagyok a Tamasi Aron Szfnhaz vezet6tanacsanak, az intezmeny vezet6segevel
egyUttmuk6dve vegigkfsertem a 2012-es marciusi Reflex Nemzetk6zi Szfnhazi Biennale
megszervezeset, illetve lebonyoiftasat, mely ebben az evben is nagy sikernek es latogatottsagnak
6rvendett, illetve a szfnhaz egesz eves tevekenyseget.

Kulturtilis szervezlfiroda 1501 feln6tt szfnhazberletet, 789 diak berietet, 44 hangverseny
feln6tt berletet es 99 diak berletet ertekesftett az iroda.

o Aktivan reszt vett a Szent Gy6rgy napi kulturalis rendezvenyek szervezeseben (el6adas
egyeztetesek, vendegek fogadasa, jegyarusftas)

o Fontos szerepet t61tOtt be a gyermeknapi rendezvenyek szervezeseben valamint a
masodjara megrendezesre kerUl6 Szekely Vagta szervezeseben is

o Reszt vett a Borsaros-ftlrd6i (Hargita megye) "Borvfz utja" rendezvenyen
o Az iroda szervezte meg az evad hangversenysorozatat.
o A Magyar Kultura Napja alkalmabol megszervezte a Retyi Kovats Andras

Fuvoszenekar el6adasat
o Megszervezte a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar hangversenyet, valamint

Szinetar Dora es Bereczki Zoltan sepiszentgy6rgyi koncerjet
o K6zremuk6d6tt a 20 I2-es marciusi Reflex Nemzetk6zi Szinhazi Biennale

megszervezeseben
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Palyazati Iroda
A Palyazati Irodahoz a kovetkezo irodak tartoznak:

o Palyazatok, Programok Iroda
o Kozbeszerzesi Iroda
o Informatikai Iroda
Pdlvcizatok. Programok Iroda

A Palyazatok, Programok Iroda tevekenyseget a A palyazatmenedzsmenti strategiak kozponti es helyi
terUleti-adminisztrativ egysegek altai t5teno nepszeriisftese 2007/339- es Torveny szabalyozza,
feladatkore a kovetkezoket erinti:

o Palyazati otletek, palyazat megirasahoz szUkseges tanulmanyok azonositasa, rendszerezese,
projekttervek kidolgozasa, a palyazati folyamat el6keszftese, palyazatokhoz szUkseges
hatteradatok biztositasa, dokumentaci6k elo- es elkeszftese

o A palyazat megfrasahoz, az elnyert p{llyazatok vegrehajtasahoz, kovetesehez,
palyazatmenedzsmenthez kotodo tevekenysegek megszervezese es lebonyoHtasa

A 2012-es ev soran az iroda munkat<irsai: 2 koztisztviselo es az irodavezeto.
Az elmult ev folyaman az iroda tevekenysege:
2010 vegen illetve 20 II-ben alairt finanszfrozasi szerzodesekkel, 2011 utols6 negyedeveben 10
palyazat kerUlt kivitelezesi fazisba, mindegyik a 2007-2013-as Regionalis Operativ Program kereteben
A kivitelezesi fazisban levo palyazatok osszesftese a lenti t<iblazatban lathat6. Az elbiralasi
folyamatban Ievo palyazatok kozlil az Iranyit6 Hat6sag harmat elfogadott, ket palyazat finanszfrozasi
szerzodeset ala is irtak. Igy 2012 vegere 12 palyazat kivitelezese volt folyamantban a
k" k "k'ovet ezo eppen:

Jelen- Vissza- Megvalositas 2012-ben 2012-ben visszakapottPalyazat igenyles visszaigenyelttesek keres stadiuma AFA-s ertek Afa-s ertek

A palY{lzata
1. Zathureczky kivitelezes vegso
Berta Idosek 4 5 szakaszaban van, 2.020.830,88 2.127.769,09
Otthonanak megtOrtent a

korszenlsitese munkalatok illetve
az eszkozok atvetele

2. Setal60vezetek A kivitelezesIetesftese folyamatban van,Sepsziszentgyorgy
municfpium 4 1 meg nem kezdodtek 4.840,61 116.861,93
tOrtenelmi el a palyazat

kozpontjaban" munkalatai,
hatarido.20 14. 02.23

3. Sugasftirdo
szabadido A kivitelezes

infrstrukturajanak 4 1 folyamatban van, 637.808,93 0,00
kialakitasa es hatarid6:2014.09.30
korszeriisftese
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4. A A kivitelezes

sepsiszentgyorgyi, folyarnatban van,

TerneUSutcai 4 2 rnegtortent a 224.216,91 208.377,00
zoldovezet rnunkalatok es

kialakitasa eszkozok atvetele,
hatarid6:2013.12.18

A palyazat a
5. Sepsiszentgyorgy kivitelezes vegs6

Municipiurn szakaszaban van,
szocialis 4 3 rnegtOrtent a 686.638,57 668.398,80etkezdejenek rnunkalatok atvetele,

felujirnsa es folyarnatban van az
felszerelese eszkozok atvetele,

hatarid6 :2013.12.18
6. A

sepsiszentgyorgyi A kivitelezes
Bene-Haz 4 4 folyarnatban van, 752.620,50 201.626,25

restauralasa es hatarid6 :2014.09.30
atalakftasa

7. Sepsiszentgyorgy A kivitelezesrnunicipiurn egyes 4 2 folyarnatban van, 849.759,68 868.094,53utcainak
korszeriisitese hatarid6 : 2014.09.30

A palyazat a
kivitelezes vegs6

8. Neri Szent FUlop szakaszaban van,
rnultifunkciomilis 4 6 rnegtortent a 702.110,01 252.088,49

kozpont rnunkalatok illetve
az eszkozok atvetele
Hatarid6: 2013.04.30

9. A A palyitzat asepseiszentgyorgyi
Szekely Mik6 kivitelezes vegs6

szakaszaban van,Kollegiurn 4 4 rnegtOrtent a 660.532,43 466.208,37eptileteinek rnunkalato illetverehabilitaci6ja, az eszkozok atvetelekorszeriisitese es Hatarid61:2013.03.09b6vitese
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10. A
sepsiszentgyorgyi
Puskas Tivadar
Isko lakozpont A kivitelezes

epUleteinek b6vitese, 4 10 folyamatban van, 1.487.146,09 1.046.931,85
iskolamiihelyek es hatarid6 2013.12.18
laboratoriumok
korszeriisitese

celjab61
11. A

sesiszentgyorgyi A finanszir6zasi
ipari komyezet szerz6dest 2012
fej lesztese a november 15- en

szennyez6 ipartelep irtak ala, a kivitelezes
rehabilitaci6ja es uj a kezdeti szakaszban
tevekenysegre val6 van
el6keszitese reven
12. SEEMIG - a A kivitdezes

migraci6 hatasanak
1 1

folyamatban van,
2.324,29 EUR 0kezelese Del- kelet hatarid6: 2014

Eur6paban november 30
13. Foto- villamos

rendszerrei termeit, a A palyazatot
kozvilagitast es elfogadtak,

egyes intezmenyek kovetkezik a
energiaszUksegietet finanszir6zasi
biztosit6, villamos serz6des alMrasa
energia el6allitasa

8.026.504,61 5.956.356,31
Osszesen 41 39 iej

2.324,29 EUR lej

A fent emlftett palyazatok kozUI projekt menedzser szerepet tOltOttem be a kovetkez6kben:
A sepsiszentgyorgyi Bene-Haz restauralasa es atalakitasa
Zathureczky Berta Id6sek Otthonanak korszeriisitese
A sepseiszentgyorgyi Szekely Mik6 Kollegium epUleteinek rehabilitaci6ja,
korszeriisitese es b6vitese

Tovabba a kovetkez6 palyazatok eseteben projekt koordinator voltam:
A sesiszentgyorgyi ipari kornyezet fejlesztese a szennyez6 ipartelep rehabilitaci6ja es
uj tevekenysegre val6 el6keszitese reven
Sugasflird6 szabadid6 infrstrukturajanak kialakitasa es korszerusitese
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A n5szleg munkatarsai menedzseri, menedzseraszisztensi minosegben, illetve a palyazatot
koordonal6 csapat tagjakent reszt vesznek mind a 10 palyazat kivitelezeseben. A palyazatokat erfnto
feladatokat az illeto palyazathoz tartoz6 munkakori leiras szabalyozza.

41 negyedevi jelentes, valamint 39 visszaigenylesi keres (8.026.504,61 lej +2.324,29 euro
ertekben) osszeallitasa a kivitelezesi folyamatban levo palyazatokhoz. A 2012-ben lehfvott osszeg:
5.956.356,31 lej.

Az elbiralasi folyamatban levo palyazati dokumentaci6khoz, valamint a palyazatok
kivitelezese soran szUkseges, a regionalis fejlesztesi Ugynokseg vagy a miniszterium altaI kert, tObb
mint 200 pontositas, mod6sitas, kiegeszites, level elkeszitese.

PenzUgyi -technikai dokumentaci6k, palyazatok, palyazatok koltsegveteset, m6d6sitasokat es
kiegesziteseket j6vahagy6 tanacshatarozattervezetek es szakvelemenyezesek elkeszitese (9).

A Polgarmesteri Hivatal kepviseleteben, a reszleg alkalmazottjai reszt vettek regiOfejlesztes,
strukturalis alapok adta lehetosegek, palyazatmenedzsment temakorokben, Sepsiszentgyorgyon,
Brass6ban, Csfkszeredaban, Gyulafehervaron, Bukarestben, Budapesten, Drezdaban es Pozsonyban
szervezett konferenciakon, szakmai ertekezleteken, megb{!szeleseken.

Kozbeszerzesi iroda

2012-ben az iroda 31 kozbeszerzesi eljarast bonyolitott Ie, ezek megoszlasa a kozbeszerzes
tipusa szerint a kovetkezo: 7 arubeszerzesi, 3 szolgaltatasi es 21 munkalati. A megkotOtt szerzodesek
osszerteke 25.134.380,33 lej. Ezen feWI a Koltsegvetesi es Konyvviteli Iroda altaI kezdemenyezett
belso szabalyzat ertelmeben 82 szerzodes kottetett direkt eljarassal 2.055.574 lej ertekben. Az ilyen
nagy szamu es ertekli procedura ellenere csupan 4 esetben kerUlt sor fellebbezesre, sikertelenUI: 2
esetben alaptalan maradt a fellebbezes es 2 esetben a kozbeszerzesi eljarast az ajanlatok ujraertekelesi
fazisat61 kellett megismetelni.

A fent emlitett eljarasok a kozbeszerzesi tevekenysegek folyamatabraja szerint tOrtentek.

In{ormatikai iroda: 2012-ben 617 hibaelharftast vegzett a polgarmesteri hivatalon belUI,
amelybol 335 szoft es 282 hard kozbelepes volt.

Tovabba az iroda operaci6s rendszeket es szoftvereket installalt 48 szamit6gepre valamint
antivirus szoftvert 134 szamft6gepre.

A fent emlitett tevekenysegeken kivUI az informatikai iroda adatmentessel is foglalkozott a
NAS-ra a Polgarmesteri Hivatal kovetkezo irodainak:

Mezogazdasagi Nyilvantart6 lroda
Helyi Kozigazgatasi lroda
Palyazatok, Programok Iroda
Lakasgazdalkodasi, Kapacsolattartasi, Ellenorzo es Koztemeto-fenntartasi Iroda

Nem utols6 sorban az iroda IT eszkozok beszerzesevel is foglalkozott, valamint technikai
tamogatast nyujtott a Helyi Tanacs Ulesein.

7



Afastevekenysegek:
A Koz- es maganterUleti igazgatasi, vagyonkezelesi, gazdasagi, koltsegvetesi, penzugyi,

mezogazdasagi es regiofejlesztesi szakbizottsag valamint a Kultura-, tudomany- es tantigyi
szakbizottsag tagja vagyok a Helyi Tanacsban. A gazdasagi bizottsag 22 gyillesen yettem reszt (a 25-
bol), a kultunilis bizottsag 16 gyillesen (a 16-bol). A tanacs 14 rendkfvtili es 9 rendes illesen yettem
reszt (osszesen 23 GIesen a 23-bol), 51 hatarozatot kezdemenyeztem.

A kulturalis palyazatelbfralo bizottsag elnoke voltam:
- 72 palyazatot tamogattunk muvelodesi targykorben, 148.800 lej ertekben
- 67 palyazatot tamogattunk ifjusagi targykorben, 124.946 lej ertekben
- 12 palyazatot tamogattunk multikulturalis targykorben, 20.000 lej ertekben
- 14 palyazatot tamogattunk szekely ertekek targykorben, 20.000 lej ertekben
Reszt yettem a Szent Gyorgy Napok szervezeseben, Marcius 15 szervezeseben, a Gyermeknap

szervezeseben, az 6nkentessegi Napokon, stb.
Kapcsolatot tartottam a fogyatekos szemelyek szervezeteivel, az Irfsz Hazzal, reszt Yettem

rendezvenyeiken.
A szorvanyprogramot koordonaltam a varos reszerol.
Megalakult a Yadon EgyesUlet Sepsiszentgyorgy, Kovaszna megye, Arkos es Rety

osszefogasaval, celja a Bene hazban a vadaszmuzeum kialakitasa, Sugasftlrdo fele latogathato
vadaspark letesftese, stb. Ezen egyesillet elnoki tisztseget Witom be.

SikerUlt beUzemelni es atadni a sugasftlrdoi Borvfzek utja projekt kereteben epGlt
kezelokozpontot.

Gr6f Kalnoky Boris keresere megszerveztem a csaladtOrteneti esszepalyazatot, amelyre het
palyamu erkezett be Kovaszna megyei fiatalok reszerol, a dfjazas Miklosvaron tOrtent.

A 2012-es utolso tanacsillesen atadtuk a Szent Gyorgy osztOndfjakat- melynek elbfralasaban
reszt Yettem, iIletve elismeresUnket fejezttik ki a nemzetkozi tantargyversenyeken kimagaslo
eredmenyeket elert diakoknak es felkeszfto tanaraiknak.

Az ev folyaman a kovetkezo kUlfOldidelegaciokban yettem reszt:
- marcius 20-21, Budapest, a Szent Gyorgy Napok es a Szekely Vagta nepszerusftesenek

kapcsan az MTV es Duna TV magyar televizioadokon.
- junius 3-5, Budapest, a Szekely Vagtara valo elokesztilettel kapcsolatos targyalasok
- junius 21, Keszthely, a keszthelyi Helikon Kastelymuzeum vezetosegevel valo targyalasok a

Bene hazban kialakftando Vadaszmuzeum kapcsan
- szeptember 13-17, Budapest, Nemzeti Vagtan vale reszvetel
- november 22-26, Budapest, Telkoszonto Vfgassag kiallftason valo reszvetel Meses

Szekelyf61d standdal, amely kereten beltil Szekelyf61d 20 12-ben dfszmeghfvottkent vett reszt.

Egyik fOszervezoje voltam a Szekely Vagtanak, az ev egyik legnagyobb esemenyenek,
amelyen 37 lovas es kb. 50.000 nezo vett reszt.

Koordonaltam a diakok testvervarosi ill. szorvanyprogramban vale resztvetelet. A kovetkezo
kiutazasok tOrtentek 2012-ben:

- januar - Cegleddel kozos EU projektre vale palyazas a testvervarosi kapcsolatok fejlesztese
erdekeben

- februar - nepzenei verseny Ferencvarosban - Reformatus Kollegium (2 diak + 1 tanar)
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- aprilis - ferencvarosi diakok tapasztalatcsereje Sepsiszentgyorgyon a Mikes Kelemen
Fogimnaziummal (51 diak + 5 tanar)

- majus - zankai focibajnoksag - Iskolai Sport Klub (9 diak + 2 tanar)
- majus - kecskemeti turne Sepsiszentgyorgyon (18 diak + 2 tanar) - elszallasolas a Tanul6k

Klubjaban
- junius - neptanc verseny Kecskemeten - Szekely Mik6 Kollegium (20 diak + 2 tanar)
- junius - tapasztalatcsere Kecskemeten - Csipike Napkoziotthon (2 6v6no)
- julius - gyerektabor Kecskemeten az ottani testveriskola szervezeseben - Godri Ferenc I-VIII

osztalyos Iskola (20 diak + 2 tanar)
- julius - diaktabor Balatonlellen - Ady Endre Iskola (6 diak + 1 tanar)
- augusztus - szeptember - benedekmezoi tabor ferencvarosi diakok reszvetelevel (20 diak + 2

tanar) Varadi J6zseflskolas es Szekely Mik6 Kollegiumos diakokkal egyUtt (20 diak + 2 tanar)
- szeptember - fot6kiallftas Cegleden Henning Janos sepsiszentgyorgyi fot6muvesz

reszvete \eve I
- szeptember - diaktcibor a Sz6rvany-program kereteben, mel yen reszt vettek diakok Devar61

(17 diak + 2 tanar) es Lujzikalagorr61 (15 diak + 1 tanar) a kovetkezo sepsiszentgyorgyi iskolak
diakjaival kozosen: Ady Endre I-VIII Osztalyos Iskola (5 diak), Neri Szent FUlOp I-VIII Osztalyos
Iskola (5 diak), Plugor Sandor Muveszeti Lfceum (5 diak), Specialis Iskola (5 diak), Godri Ferenc J-
VIII Osztalyos Iskola (5 diak) 2 kisero tanar reszvetelevel.

Sztakics Eva Judit ~
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