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Sztakics Eva-Judit alpolgr{rmester

A polg6rmester szakappar6tus6nak szerkezeti fel6pft6se szerint a krjvetkez6
irod6k, tev6kenys6gek megszervez6se ds vezet6se tartozik a munkakdrrjmbe: V6rosi
Kdzp5nzijgyi lgazgat6sdg, Pdlydzati, Strat6giai 6s Kultur6lis 1gazgatos1g,
K<izdss6gfejleszt6si lgazgatosdg, Zathureczky Berta Otthon valamint a mtivel6d6si
intdzmdnnyekkel val6 kapc so lattart6s.

1) KdZPENZUGYT TGAZGATOS^G

AKdzpdnzngyilgazgatbsiryhozakrivetkez6irod6ktartoznak:
o Ad6kivet6si, Megdllapit6si, Ellen6rz6 Iroda

- Ad6kivet6si, Meg5llapitrisi, Ellen6 rzo hoda-
- Ad6kivet6si, Meg5llapit6si, Ellen6 rzo lroda-
- Pdnziigyi Ellen6rz6si Iroda

Mag6nszemdlyek
Jogi Szemdlyek

o P6nziigyi- Fiskrilis Nyilvrintart6si, Kcivetdsi Oszt6ly
- Ad6kivet6si, K6vet6si Iroda
- Operativ P6nztigyi Rdszleg

o Inform6ci6s Technol6gia 6s Adatb6ziskezelo Iroda

2017-es 6v elej6n 37.000 term6szetes ds jogi szem6lynek keriilt kik6zl6sre rigy
ad6meg6llapit6si 6s v6grehajt6si okirat, mint a pdnzigyi ad6tcirv6nyk6nyv 6ltal el1irt
fontosabb inform6ci6kat tartalm az6 polgdrmesteri lev6l. Az aktacsombk riisze6llit6s6t 6s
kikri zl 6 s 6t a Kdzp lnzigy i rgazgat6 s6g alkal m azottai v e geztek.
2017'ben a tulajdonalapri ad6kb6l szdrmaz6 jdvedelmek megval6sit6si szintje a
kdvetkez6k6ppen alakult:

- a megdllapitott 6piiletad6 termdszetes szemdlyek esetdben 89,4\%o-ban, valamint
2.815.525lej 6rt6kben val6sult meg, mfg a jogi szem6lyek eset6ben 93,07%o-ban,
valamint 9.623.081lej drt6kben fizet6d6tt be;

- a tertiletad6 
.eset6ben a megval6sit6si ariny termdszetes szem6lyekn 6l 90,640A

(1.057.901 lei), jogi szemdlyekn6190,350 (7g4.950 lej);
- a jitmtiad6 termdszetes szem6lyek esetdb en 83,32Yo-ban (1 .Blg,26l lej), mig jogi

szem6lyek esetdben a94,69%o-ban (1.344.27g lei) val6sult meg.
A csekdly dsszegii (de minimis) 6llami tiimogat6si p.og.am keretdben 1.170.113 lejben
rdszesitetttink kis 6s kdz6p viillalkoz6kat.
2017-ben tematikus ellendrz6sek forytak a k6vetkez6 t6mak6r6kben:

- termdszetes szem6lyek tulajdon6ban l6v6 nem lak6s rendeltetdsri ingatlanoka
vonatkoz6an; 133 term6szetes szemdly esetdben vdglegesit6d6ttaz-ellenrirz6s
6s a tev6kenysdg sor6n 139.827,5.\ej drtdkben attapitodott meg 6piiletad6 ds
11.268,69 lej 6rt6kben kdsedelmi kamar;



- reklSmfeltiletek hasznirlata utdn befizetend6 rekl6milletdkre vonatkozSan; a

tev6kenys6g sor6n 106.539 lej 6rtdkben 6llapitodott meg rekl6millet6k 6s

35.241 lej 6rt6kben kesedelmi kamat;

- a v5ros tulajdon6ban l6v6 teriiletek nyilviintafiilsdra vonatkoz6an, valamint a

hasznhlati, b6rl6si vagy koncesszi6s jogot 6lvez6 szem6lyek're 2016-2017-ben

kir6tt teriilet illet6kre vonatkoz6lag.

Z0l7-es 6v folyam6n, azigazgat6s6g 60.810 befizet6st igazol6 nyugt6t 6llitott ki,amib6l

k6szp6nzbefizet6s 13.4fi.18 lej 6rt6ben, bankk6rtyis befizetls pedig 2.244.518 lej

6rt6kben volt, 4860 esetben.

A 2Ol7-ben folytatott k6nyszerv6grehajt6si tev6kenys6g sor6n a kdvetkezo jovedelmek

voltak megval6sitva:

2017 szeptember6t6l fitszewezodott a Kdzp6nztigyi lgazgat6s6g keret6n beliil mtiktld6

iigyfdlfogad6ssal foglalkoz6 iroda tevdkenys6ge, ezilltal biztositva a hosszitott

iigyf6lfogad6si programot, naponta 8,00-18,00 6ra, valamint p6nteken 8,00-14,00 6ra

ttilti6. Ugyanazon szakirod6n beliil lakoss6gi tan6csad6ssal foglalkoz6 munkapontot

miik6dtet az igazgat6sdg, ezilltal nyfijtva segitsdget a lakoss6gnak a neh6zkes

formanyomtatv6nyok kitirlt6sdndl.
Tov6bb6 elk6sziiit a Kozpdnzngyi lgazgat6s6g iigyf6lfogad6 irod5j6nak 1tszewezdsdt

tfrgyal6 tanulmSny, amely gyakorlatba helyez6s6vel bar6ts6gosabb6 6s 6ttekinthet6bb6

alakul majd az igazgat6shg tev6kenys6ge.

Az inform6ci6krizl6ssel j5r6 kolts6gek csdkkent6se 6rdek6ben, a v6grehajt6k szdmdta

el6rhet6v6 v6lt az igazgat6sitg adatbbzisa, igy ezen hivatalos szem6lyek lek6rdezhetik a

v6grehajtott szem6ly tulajdon6ban l6v6 javakat, an6lkiil, hogy a Kozpdnzigyr

Igizgat6silg ilyen jellegti inform6ci6k szolg6ltattslra kiildn szemdlyzetet vagy kdlts6get

forditana.

2017 november6ben 6s december6ben aKdzpenzigyilgazgat6s6g kiv6teles terepmunk6t

folytatott, a fizet6sk6ptelen lakoss6g kdvethet6 javainak 6s jdvedelmeinek felleltttozdsa

6rdek6ben. Azon fizet6skdptelen szemdlyek eset6ben, amelyek biintet6sh6tr6l6kkal

szerepeltek azigazgat6s6g nyilv6ntarlilsitban, a biintet6sek kdzmunkdtaval6 iLtalakitilsilt

k6relmezte a vdgrehajt6 oszt6ly.

Ad6nem/Btintet6s Mesval6sitott iiivedelem 6rt6ke (lei)

Epiiletad6 - term6szetes szemdlyek 615.190

Epiiletad6/illet6k - iogi szem6lyek 790.7t4
Teri.iletad6 - termdszetes szem6lyek r57.399

Teriiletad6 - iogi szem6lyek 135.808

J6rmtiad6- term6szetes szem6lvek 477.613

J6rmtiadil iogi szemdlyek 288.640

Bi.intetds 465.692



2)

APfiydzati, Strat6giai 6s Kulturdlis Igazgat6s6ghoz a k<ivetkez6 irodSk tartoznak:

o Kdzbeszerzlsi esPdlydzati Iroda
- Piiyizati 6s Programiroda
- Kdzbeszerzdsilroda

o Taniigyi, Miivel6d6si Iroda
o Informatikai Iroda

z.t. xdznnsznnznst os pAtvAz,qrt moo,q

a) Pdlvdzati ds Prosramiroda

A 2017-es 6v sorSn azirodamunkat6rsai k6t kdaisztvisel6 6s k6t szakfeltigyel6.
A 2017-es 6v folyamiln azirodatev6kenysdge:

- 2017 janudrjriban a tdmogatdsi szerz6d6s al6ir6s6val elkezdSd ott 2 nemzetkozi
projekt kivitelez6se az Interreg Duna Transznacion6lis Programon kereszt[il,
6spedig:
o a RARE projekt: A p6rbesz6dek megvilltoztatdsa, a gyakorlatok

megviitoztat6sa Rom6k, mint hum6n erSforr6s ( a projekt teljes koltsdgvetdse
2,039,082.10 Euro, ds Sepsiszentgyrirgy Municipiumdra tartozo projekt teljes
kdlts6gvet6se 124.705,20 Euro, amelyikb6l 105.999,42 Euro (85%) izEtx1pai
Region6lis Fejlesztdsi Alap hozzdjfurulilsa, 16.211,68 Euro (13%) 6llami
hozzt$itrulits es 2.494,10 Euro (2%) Sepsiszentgydrgy Municipium iinr6sze

o "YOUMIG- A fiatalok nemzetkozi v6ndorlSsdnak hat6sai Intezmdnyi
eszkoztdr 6s egyiittmtikdddsi csatorniik fejlesztdse" ( A projekt teljes
kdlt6sgvet6se 2,718,853.10 Euro, Sepsiszentgydrgy Municipium 6ra tartoz6
projekt teljes kdltsdgvetdse 89.397,50 Euro, amelyikb6l 75.987,87 Euro (85%)
az Ew6pai Region6lis Fejleszt6si Alap hozzdj6rulS:sa, 11.621,68 Euro (13%)
6llami hozzi$6rul6s es 1.787,95 Euro (2oh) sepsiszentgydrgy Municipium
<inr6sze

Sepsiszentgyorgy Municfpiuma partner a k6t projektben , ezek kivitelez6se
elhriz6dik 2019 jrinius6ig. Az 6v folyam6n az els6 kivitelez6si szakaszban k6t
jelent6s k6sziilt el, a tdmogathat6 kiad6sok dsszege emelkedett 5.188,90 Eurora
a RARE pilydzatban, illetve 4.835,16 Eurora a youMIG p6ly6zatban, a
t6mogat6 6ltal j6vdhagyott 6s megt6ritett <isszegek

- A Fejleszt6si Operativ Porgram 2014-2020, 4-es tengely: Fenntarthat6
v6rosfej lesztds t6mogatSsa cfmii proj ekt frnanszir oz6si k6relmek elfikdsz itesehez
sztiksdges tev6kenys6gek v6gzdse, dokumentumok elok6szftdse. A strukt[lriit
Sepsiszentgydrgy Municipium szintjdn'V6rosi Hat6s6gkdnt hoztuk l6tre, amely
M6sodlagos Kd,zremiikddS Szervezet szerepdt tolti be. Az roda kezdemdnyezte a



Zolddvezetek Helyi Nyilv6ntart6s6nak kidolgoz6si szolg6ltatrisainak megk6t6s6t,
ezt a munkdlatot m6s irod6kkal annak befejez6sdig 6s ritadas6ig feltigy-elji.ik. A
nyilvilntartils sztiks6ges p.z a projektek 201q-)0zO-as FejlJsztdsi"operativ
Programhoztdrt6n6 benyrijt6s6hoz, 4-es tengely,4.2-esgefektetdsi priorit6s.

Kidolgoztuk 8 oktat6si intezmeny h6szigetel6si beruhinirsinak finanszirozitsi
k6relm6t, amely kciziil mind a 8 projekt eldrti a mriszaki ds p6nziigyi 6rt6kel6st:

o Sepsiszentgydrgy Municfpium6ban tal6lhat6 ,,Nicolae colan,,Altal6nos
Iskola h6szigetel6si rehabilit6ci6ja, 6ssz6rt6k: 2.470.510,g6 lej

o sepsiszentgyorgy Municipium6ban talillhatd,,plugor Sdndor,, Mrivdszeti
Liceum h6szigeteldsi rehabilitdci6ja, projekt risszdrt6k e:2,153.202.63 leio Sepsiszentgydrgy Municipium6ban tal6lhat6,,Gulliver,, Napkozis 6vod6nak,
6pit6szeti 6t-IgTI.*i min6s6g ncjveldse 6s hoszigetel6si rehabilit5ci6ja,
cisszdrt6k: 1.590.952,73 leJ

o lensiyeltsyjlry Municipium6ban tal6lhat6 "Arv6cska" Napkdzis
Ovod6nak 6pit6szeti 6s kdrnyezeti min6s6g ndvel6se 6s h6szigetel6si
rehabilit6ci6j a, 6ssz6rt ek: : 2.1 4 I .660, g 5 lej

o A"V6radi J6zsef' Altal6nos Iskola epitiszetl 6s kornyezeti minos6g6nek
nrlvel6se 6s h6szigeteldsi rehabi rititcioja, ossz6rt6k: 9 .099 .57 3,29 lejo A "Mihai Viteazul" Kolldgium - Bentlak6s 6s Rendezvdnyterem, dpiteszeti
6s kdrnyezeti min<isdgdnek nrivel6se 6s h6szigetel6si rehabilit6ci6ja,
6ssz6rt6k: 7 .162.7 42,72 lej

o A "Mikes Kelemen" Elmdleti Liceum- B 6piilet , lpiteszeti 6s kornyezeti
min6sdg6nek n<ivel6se 6s hoszigetel6si rehabilit6ci6ja, rissz6rt6k:
7.695.524,17 lej

o Sepsiszentgydrgy Municipiumdban taliihat6 "Berde Aron" Klzigazgat6si 6s
Szakkdz6piskola h6szigetel6si rehabilit6ci6ja, cisszdrtek:3,291,S00,+1 tei

Kivitelez6si szakaszban van a nemzetkdzi RESIN phlyazat- A rugalmas v6rosok
dtintdshozatalfunak tiimogat6sa- a Horizon 2020 6lial finanszirozia, egy projekt
amelyben Sepsiszentgydrgy Municipium a sajfitkciltsdgvetds ndlkiili partier'

R6szt vettiink a nemzetkozi CLEVER Cities projekt elok6szit6s6ben, amelyet
2018-t6l a Horizon 2020 programon keresztiil finansiiroznak

A Bethlen G6bor Alap 6ltal t6rsfinanszi rozot Sz6kely y6gta 2017 p;lyiuat
el6k6szit6se 6s benyrijtdsa- apdlyfuat 900.000 Ft 6rt6kben kapoti finanszirozitsirt

A Bethlen G6bor Alap Sltal t6rsfinanszirozott benedekmezei lovast6b or piiy1zat
elk6szit6se 6s benyrijt6sa. A p5ly6zat 400.000 Ft 6rt6kben kapott finansziroz6st

A Bethlen GSbor Alap 6ltal t6rsfinanszirozott " Asztrol6gipi t6vcs6 v6s6rliisa,,
elkdszit6se 6s benyrijt6sa. A p6lyrlzat 400.000,00 Ft drtdkben-kapott finansz irozitst



"A h6sdk emldkmii rehabilit6ci6j6ra vonatkoz6 miiszaki dokument6ci6
kidolgoz6sa" , r6szlegesen finanszirozva a Bethlen G6bor Alap rlltal. A vissza nem
t6ritend6 t6mogat6s 6rt6ke 600.000 Ft.

A r6szleg munkat6rsainak t6mogatdsixal az Eurotop Consulting SRL el6kdszitette
a Helyi Fejleszt6si Strat6gi6t Sepsiszentgydrgy municfpiumSban azonosftott
teriiletre, k0l6n6s tekintettel a marginalizillt vbrosi teriiletekre 6s a kapcsol6d6
funkcion6lis v6rosi teriiletre, strat6gia amelyet az Operativ Program Igazgatlsi
Kapacit6sa 2014-2020, illetve a Fejlesztdsi operativ Program 2014-2020
frnansziroz 6s a Sepsi- Helyi Akci6csoport Egyesziilet koordin 6l6s6val val6sul
meg. A Helyi fejlesztdsi Strat6gia 6ssz6rt6ke 7 .106.841EUR.

15 negyeddvi jelent6s elk6szft6se az ex-pos filzisban levb pdlydzatokhoz, illetve
ugyanennyi ellen6rz6 l6togat6s tdrtdnt a Region6lis Fejleszt6si Ugynciksd greszerol

A r6szleg munkat6rsai menedzseri, menedzserasszisztensi mindsdgben, illetve a
pdlydzatot koordinrll6 csapat tagjakdnt r6szt vettek, illetve vesznek a pily{r;atok
kivitelez6s6ben. A piiyinatokat 6rint6 feladataikat az illeto pl,lydzathoz tartoz6
munkakOri leirds szibdiy ozra.

ApSlyinatok kivitelez6se sor6n sztks6ges, a region6lis fejlesadsi tigyndks6g vagy
a miniszt6rium Sltal kdrt, tdbb mint 200 pontosit6s, m6dosit6st, kieg6szit6st, levelet
k6szitettek el.

20 pdnzijgyi- technikai dokument6ci6k, pblyiu:atok, pitlyitzatok krilts6gvetds6t,
m6dosit6sokat 6s kieg6szitdseket j6v6hagy6 tan6cshat6rozattervezet ds
szakv6lem6nyez6s elkdszitdse

A Polg6rmesteri Hivatal k6pviselet6ben az iroda alkalmazottai rdszt vettek
rdgi6fejleszt6s, struktur6lis alapok adta lehet6sdgek, pitlydzatmenedzsment
tdmakcirokben, Sepsiszentgydrgydn, Gyulafehdrv6ron, Bukarestben, Brass6ban
szerv ezett konferenci6kon, megbeszd16seken, szakmai 6rtekezleteken

A folyamatban lev6 beruh6z6sokkal 6s pitlyinatokkal kapcsolatos besz6mol6k ds
jelent6sek elk6szft6se a Megyei Tan6cs illetve prefektrira kdr6s6re a
minisztdriumok vagy ktil0nbdz6 szakcdgek iital kezdemdnyezett
k0zv6lem6nykutat6sok kdrd6iveinek megv6las zolilsa



b) Kiizbeszerzdsilroda

A 2017-es 6v sor6n az iroda'munkat6rsai 3 koztisdivsel6, 6s 2 kdaisztviseloi 6ll6s
nincs betdltve.
A krizbeszerzdsi procedrir6k vdgrehajt6sindl az al6bbi torvdnyek alkalmazilsilal
tdrtdnik:
- A k<izbeszerzdsre vonatkoz6 98/2016-os tdrvdny
- A 10L12016-os tdrv6ny, amely a jogorvoslati ds fellebezdsi odait6l6sre vonatkozik

a kcizbeszerz6d6si szerz6ddsek, szektori szerz6ddsek, munk6lati koncesszi6s
szerz6d6sek 6s szol g6ltat6s i koncess zi6 s szerzod6sek esetdb en

- A 39512016-os Hatdrozat, amely a szabv6nyok alkalmazdshra vonatkoz6
rendelkez6sek odaft6l6s6r6l sz6l a kdzbeszerzdsi szerz6d6sek/
keretmeg6l lapodrisok eset6ben

A 20I7-es 6v folyam6n a Kozbeszerz6si Iroda 19 kdzbeszerzlsi eljdrrist
kezdem6nyezett 6s bonyolitott le ( 17 egyszertisitett online elj6riis, 1 nyilt 6rvei6s, I
titgyalils el6zetes kdzzetetel n6lkiil aftszvdteli drtesit6sr6l offline) 7.152.208,98 lei +
AFA drtdkben, amelyikb6l:

- 11 beszerz6si elj6rrls termdkekre vonatkoz6a n 6.206.274,88 lei + Af'a 6rt6kben
- 8 kcizbeszerz6si eljSr6s szolg6ltatrlsokra vonatkoz6an945.934lei + AFA 6rtdkben

A 39512016-os ktizbeszerzdsre vonatkoz6 tdrvdny v6grehajtrlsi szabdlyozLls6nak
drtelmdben 1335 drb. szerz6dds kdttetett kdzvetlen riton trirt6n6 beszerzdssel
6.484.500,26lei + AFA 6rr6kben, amelyikb6l:

- online: 954 kdzbeszerzds 6.291.634,35 lei + Af'A 6rt6kben
- offline: 381 krizbeszerzls 192.865,91lei + Af'A drtdkben

2,2. TAN|JGYI, M(JVELdDESI IRODA

o 2017'ban is minden oktat6si intdzmennyel tartottuk a kapcsolatot, a kdlt6sgvet6s
eloszt6siit azelozo 6vekhez hasonl6an azintezmdnyvezetokkonzultiil6srival
vdgezttik, sikeriilt eljutnunk minden 6vod6ba 6s iskol6ba az egydni gondok
megbeszdl6s6re

o Megszervezttik a h6rom kultur6lis intezmlnyt vezetl menedzserek
tev6kenys6 ge in ek az ertdkeleset.

o Megszerveztlik 6s lebonyolitottuk a kultur6lis pdlybzatokat a helyi k<iltds6gvetdsi
alapb6l, valamint 5 di6k szitmdra 6tadtuk a Szent Gyorgy Osztdndijakat, mblynek
elbir6l6s6ban rdszt vettem.

o Megszervezti.ik 6s lebonyolitottuk a2017-2018-as tan6v iskolai hii6zatSnak
megszerv ez6s6t Sepsi szentgydrgyon
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. A Lilbashdz 5 ki6llit6snak adott otthont

' A ki6llit6sokon a L6bas frezban 3293 l6togat6 volt. A ki6llft6smegnyit6kon 63g
szem6ly vett r6szt.

o Az Erd6lyi Miivdszeti Kdzpontban 23 kiitllftAs volt, amelyeknek trjbb mint 6500
l6togat6ja volt

2.3. INFORJVIATIKAIIRODA

Az informatikai iroda tev6kenys6ge:

o hard kdzbel6p6s: 152

: 
szdmit6gfipek/nyomtat6k miikddtet6se
szdmit6 glpelemek kic ser6 I 6 se

: |u1f i:f;iffT:5,*:ffi'#?, .,.,u.,.k tereprt.se, egy kapcsor6s
UPS-ek 6s NAS-ok

- m6g k6t nagyobb UPS iizembe helyezdse szerverek 6s m6s
informatikai eszkdzOk vddelme drdek6ben

o szoftk0zbel6p6s:2398
- szoftverek/hardwarek install6l6sa/ rijrainstall6l6sa
- szhmit|g6pes rendszerek install6lSsa/ irjrainstall6l5sa
- szoftver probldm6k megoldrisa, szoftverek frissit6se
- szdmit6g6pek vfrustalanft6sa
- adatok biztonsrigi ment6se

: ;;ffi;'I:hl.J[l?3i1Ti,e,.



Mds tevdkenvsdsek:

A Koz- ds mag6nteriileti fgazgathsi, vagyonkezel6si, gazdasdg| koltsdgvetdsi,
p{nnigyl mezbgazdasdgi 6s r6gi6fejlesztdsi szakbizotts6g, valamint a Kultrira-,
tudom6ny- 6s tani.igyi szakbizottsdg tagtra vagyok a Helyi Tan6csban. A gazdasdgi
bizotts6g 28 gyiil6s6n vettem rdszt ( a 36-b6l), a kultur6lis bizotts6g 14 gyiil6s6n venem
r6szt ( a 17-b6l). A tan6cs 20 rendkiviili 6s 11 rendes iildsdn vettem rcszt ( dsszesen 3l
iil6sen a 36-b6l).

A ku lturSl i s p illy ilzatelb ir 616 bizotts6g e I n rike vo ltam :

- Osszesen 62 kultur6lis piiyLzatot t6mogattunk 212.000 lej 6rt6kben.

R6szt vettem a Szent Gy<irgy Napok szervez6s6ben, a m6rcius l5-i iinnepi megeml6kez{s
szervez6s6ben, az okt6ber 6-i illetve az okt6ber 23-i iinnepi megeml6kezds
me gszerv ez6s6ben, a Gyermeknap me gszervez6s6ben.
A Vadon Egyesiilet elndki tiszts6g6t tciltdttem be.
A Sz6kely Ydgtirnak, az 6v egyik legnagyobb esem6ny6nek voltam az egyik
flszewezoje.
Koordin6ltam a di6kok testvdrv6rosi programban val6 r6szv6tel6t, az alilbbi kiutazrisok
tdrt6ntek 2017-ben:

- A ,,Nicolae Colan" Altallnos Iskola 6 di6kj6nak 6s 2 kis6r6t anirdnakr6szv6tele a
balatonlellei t6borban

- A,,Plugor S6ndor" Mtiv6szeti Liceum 9 di6kjrinak 6s 2 kisdr6tanirinakr6szv6tele
a Ferencv6rosban szerevzett iinnepsdgen

- A "VSradi J6zsef'Altaldnos Iskoia 12 diilkjdnak 6s 3 kfs6r6tanrirdnakrdszvdtele a
Veszpr6mben megszervezett teremfocibajnoksrlgon

- A "Mikes Kelemen" Liceum 8 di6kj6nak ds 1 kfsdr6tandrhnak rdszvdtele a
balatonszemesi sportt6borban

- A ,,Kincskeres6k" tiinccsoport fell6p6se egy szentesi fesztiv6l keret6ben
- A Reform6tus Koll6gium di6kjaival egyi.itt kriszdntcitttink 60 di6kot Veszprdmb6l
- A Sepsi ISE Egyesiilettel egyiitt fogadtuk azt a 25 ker6kp6rost Kiskunhalasr6l 6s

Magyarkan izsdr 61, akik a "B ar ifisttg2Ker6ken" b i c ikl itf rrln vettek r6szt

A,,V6radi J6zsef " Altal6nos Iskola egyik di6kja nyerte el a Ferencv6ros Onkormdnyzata
6ltal alapitott 100.000 forint 6rtdkii "BarabSs Samu" osztondijat, aki illtalinos iskolai
tanulm6nyai sor6n kimagasl6 eredmdnyeket 6rt el a magyar nyelv tanul6s6ban 6s
miivel6s6ben.


