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Sz6kely Kincs6 sepsiszentgycirgyi cinkorm6nyzati kdpvisel6

Jelen tevekenysegi besz6rnol6 a 2021-es 6vben folytatott Ibladatkoroket foglalja
mag6ba:

A 2021-es 6v folyam6n a 12 soros tan6cstil6sb6l
tandcsril esb6l 22-n vettem r eszt.

1 1-en, a 23 rendkivrlli

Onkorrr-iiyzati kdpvi selcikent, j el enleg kdt szakbizottsAgban yeszek rdszt :

l. Tertiletrendez6si, vdrostervez6si, krirnyezetvddelrni 6s turisztikai
szakbizottsrig

2. Egdszs6giigyi, szociflis 6s vallistigyi szakbizottsrlg

A Teriiletrendezesi, varostet'vezeisi, kdrnyezetvedelnti ds turisztilcai szakbizoltsdgon
belr.il, 2021-ben a 27 szakbizottsiigi iil6sb61 25-an voltam jelen.

Az Ege.szsdgiigyi, szocidlis es t,alldstig),i ,szahbizottsagon beliil, 2021_ben a 15
szakbizottsAgi rildsbol 13-an vettem r€,szt.

A Plugor Sdndor Mriv6szeti Liceum vezetotanl,cs tagjakent, a polg6rmesteri
Hivatalt a kihirdetett gyrildseken k6pviseltem,

A Zathureczy Betta Kcizpont vezetotandcs tagakdnt, a Polg6rmesteri Hivatalt az
osszehivott gyrileseken kdpviseltem.
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Lribbusz program

Az Helyi Onkona6nyzat kereteben megalakult szociAlis munkacsoporlon beliil,

orommel v6llaltam a L6bbusz plogmm szervezds6t 6s koordonAlas6t.

Sepsiszentgyorgy Onkorm6nyzatfnaklibbusz elnevezdsti programja, 2A21. m6jus

l/-En indult, amelynek keret6ben arra biztatjuk a sepsiszentgyorgyi csal6dokat,

hogy a tanulok gyalog jarjanak isko16ba, hiszen ez az egyik legbiztonsdgosabb,

legeg6szsEgesebb 6s legviccesebb modja a reggelek indit6s6nak,

A programban r6sztvev6 gyermekek elore meghat6rozott idciben 6s

gytijtripontokn6l tal6lkoznak, ahonnan onk6ntes felncittek kisdretdben jutnak el

gyalog az iskol6ba.

A L6bbusz program szervez6jek6nt, a teljes felepit6si koncepci6ban, annak

megval6sit6s6ban, lebonyolitAs6ban 6s folyamatos szervez6sdben veszek r6szt.

1. Dokument6l6dds krilfoldi esettanulm6nyokrol, hogy hogyan is mrikodik a

program m6s eur6pai nagyv6rosokban, ahhoz, hogy Sepsiszentgyorgyon is

sikeresen meg lehessen valositani a L6bbuszt.

2. Otletek begyrijtese
3, A teljes L6bbusz program koncepci6j6nak a kital6l6sa: fel6pit6se,

megval6sit6sa 6s lebonyolitdsa.
4. Egy szerethetci, megszem6lyesitett L6busz logo kital6l6sa 6s

megszerkesztdse, egyuttmrikodve a Kommunik6ci6s es Im6zs irod6val.

5. Az ritvonalak kital5l6sa.

6. Az irtvonalak lem6r6se, id6ben 6s t6vban.

I . Az ftvonalak megjelol6se, ahhoz, hogy a gyerekek szdmara dszreveheto ds

kcinnyen megtal6lhat6bb legyen.

2021. mdjus 13. Sepsi ridi6 - Kondor Agota programfelelds, tan6csos

kollegan$vel r6di6s mflsor keret6ben ismertettiik a L6bbusz programot a

haltgatdkkal.

2021, m*jus 14. We r6di6 - rddi6s miisor keretdben ismertettem a L6bbusz

pro gramot a hallgat6*kal.

2021, m6jus 18. Erddlyi Magyar Televlzi6 - az EMT megkeres6sdre, Kondor

Agota mint rnentAl hig6ni6s szakember, 6n mint aprogram koordondtora
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szdmoltunk be egy interjri keret€ben az elsci nap lapasztalatairol, a resztvevo
gyerekek hangulat6rcll, visszajelz6sekrcjl es a program szerve zes6rol.

ZAX. ntdjus 20. sajt6tdj i'koztnti (Sepsiszentgyrirgyi Folgdrrnesteri Hivatal)
Kondor Agota programlelelcis, tan6csos kolleganrivel kozrisen ismertetttik a helyi
sajt6 kepviselcjivel a mi{jus lJ-en startoro Ldbbusz prograrnot.

1.h6t / 2a21,05.17 -21. Kis6rdk: sportol6k, edz6k, tornatandrok

F Kapcsolatfelvdtel a kisercikkel
F Kon:munik6ci6s fehilet letrehoz6s a az aktuillis kis6rcikkel
} Fol yamatos kapcsolattartiis 1 0 -2A kisdrcivel
F Pontos infonnici6k (irtvonalak, idc5pontok, tapasztalatok) kcizl6se a

kfsdrcikkel
F Matric6k elcik6szit6se
) A polok felcimkezdse a kisdrcik neveiver 6s ezek eljuttatasa
D Az adott hdt 6szreveteleinek a nregbeszdl6se 6s tapaszralatainak az

cisszegz6se.

2.h,6t I 2021.A5.24-28. Kfs6r6k: Szfn6szek

F Kapcsolatfelvetel a kis6rdkkel
) Kommunikdci6s fehilet letrehoziis a az aktuillis kfser6kkel
P Folyarnatos kapcsolattart6s rc-20 kisercivel
) Pontos infonndciok (ritvonalak, idcipontok, tapasztalatok) kcizl6se a

kisercikkel
) Matricdk elcjk6szitese
F A poJok felcimkezese akis6rrik neveivel ds ezek eljuttatdsa
Y Az adott hdt dszrev6teleinek a megbeszdldse 6s tapasztalatainak az

osszegzdse.

3.h6t 12021,05.31-06.04. Kis6r6k: A F{elyi randcs k6pvisel6i

F Kapcsolatfelvetcl a kisercjkkel
} Kommunik6cios lbltilet l6trehozds a az al<tulris kis€r6kkel
} Folyainatos kapcsolattarl6s 1 A-20 kisercjvel
F Pontos inform6ci6k (ritvonalak, id6pontok, tapasztalatok) kozldse a

kfs6rcikkel
F Matric6k el6k6szftdse
F A pol6k felcimkezese a kisdrcik neveivel 6s ezek erjuttatdsa
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F Az adott h6t 6szrev6teleinek a megbeszelese 6s tapasztalatainak az

osszegz6se.

4. h6t 1202L06.07-11. Kis6r6k: A helyi sajt6 k6pvisel6i

F Kapcsolatfelvetel a kis6r6kkel

) Kommunikacios feltilet l6trehoz6sa az aktuttlis kis6rokkel

) Folyamatos kapcsolattartds 1 0-20 kisercivel

) Pontos inform6ci6k (ritvonalak, idcipontok, tapasztalatok) kozlese a

kis6r6kkel
) Matric6k elokeszit6se

) A po16k felcirnkezese akis6rok neveivel es ezek eljuttatasa
y Az adott h6t 6szrev6teieinek a megbeszllese es tapasztalatainak az

osszegz6se.

5. h6t I 202L 06.14-17. Kis6r6k: Kovdszna Megye Tauicsinak k6pvisel6i

) Kapcsolatfelvetel a kis6rdkkel

F Kommunik6cios feltilet l6trehoz6sa az aktuhlis kisercikkel

F Pontos infolndci6k (irWonalak, idopontok, tapasztalatok) kozlese a

kiser6kkel
F Matric6k elokeszit6se

F A polok felcimkeztse akisercjk neveivel 6s ezek eljuttatSsa

F Az adott h6t 6szrev6teleinek a megbeszelese es tapasztalatainak az

osszegz6se.

Ldbbusz a facebookon

Kezdem6nyez6semmel, 2021. jtnius l6-6t, egy h6nappal a program

megalakul6sa ut6n, l6trehoztunk egy k6tnyelvri L6bbusz/Pedibus facebook oldalt,

ahol nepszenisiteni tudjuk a prograrnot, ugy a sziitdk mint pedag6gusok kordben.

Az oldal egyfajta btzalmat nyujt a sztilciknek, folyamatosan kovethetih hogy

h6rol-h6tre, kik azokazonkdntesek ahk gyermekeiket reggelnte iskol6ba kis6rik'

6. hdt 12l21.06.21-25.Kis6r6k: Kutyis gazdik

F Kapcsolatfelvdtel a kfs6rcikkel

P Kommunik6ci6s feltilet letrehozasa az akluillis kisdnikkel

F Folyamatos kapcsolattartds 10-20 kis6r6vel
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} Pontos inforrir6ciok (ittvonalak.
kiserrikkel

) Matricdk elcikeszit6se

idcipontok, tapasztalatok) kozlese a

i A polok fblcimkezlse akfsercik ner,eivel 6s ezek eljuttatiisa'P Az adott het 6szrev6teleinek a uregbes zelese es tapasztalatainak
osszegz6se.

AZ

202L.09.16. - sepsi rddi6 / ujdonsd gok az rij tandvre zazl -zazz

Az uj taniv megkezd6se el6tt, Kondor Agota kollegan6vel, a L6bbusz progralx
rijdons6gait ismertethik a Sepsi r6di6 hallgatdivai. Tobbek kozcjtt besz6moltunk
an'61, hogy a mflt tandvben naponta hdnyan vettek r€,szt a prograrnban, hogyan
sikertilt az addigi szervez6s 6s milyen terveink vannak a kovetkezcj tanevre.

Matricagyiijtd album bevezetdse

Ahhoz, hogy a gyerekeknek meg 6rclekesebb es motiv6l6bb legyen a program,
julalorlkdppen rnin<len L6bbuszoz6s6rt, egy sarga nratricdl adunk, amelyet
kril onbcizcj hasznos nyerem6nyekre v6lthatnak be:

15 pont : kulcstart6 / konyvjelzo , 20 pont : bclgre, 40 pont : esdkripeny /
esciernyci, 50 pont :hatizsdk, 100 pont -- kerekes t6ski.

7. hdt I 2021.09.20-24. - Kisdr6k: A Fogolydn Krist6f Megyei K6rh6z orvosai,
asszisztensei 6s ripoltii

F Kapcsolatfelvetel a kisdrcikkel
F Kommunik6cios fbhilet letrehoz6sa az awuitlis kisercikkel
) Folyamatos kapcsolattartds 10-20 kfs6r6vel
) Pontos inform6ci6k (ritvonalak, id6pontok, tapasztalatok) kozl6se a

kis6rcikkel
) Matric6klmatmcagytijtci albumok elcikdszitese egy teljes li6tre 6s ezek

eljuttat6sa a kis6r6khoz
A pol6k felcimkez6se a kis6rdk neveiver es ezek eljuttat6sa
Az adott hdt eszrevetelejnek a megbeszelese es tapasztalatainak az
dsszegzdse.

8. Ir6t I 2021.a9.27-10.01. Kfs6r6k: Mdttai szeretet Szotg6tat

! Kapcsolatfelvetel a kiser6kkel
P Kommunik6ci6s fehilet l6trehoz6s a az aktfitlis kfs6rcikkel
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F Pontos inform6ci6k (ritvonalak. idcipontok, tapasztalatok) kozldse a

kiserokkel
D Matric6k/matricagytijtci albumok elok6szit6se egy teljes hdtre 6s ezek

eljuttat6sa a kisercikhoz
) A polok felcimkezdse a kis6r6k neveivel 6s ezek eljuttatiisa
Y Az adott het eszrevdteleinek a megbesz6lese 6s tapasztalatainak az

osszegz6se.

9.h6t 12021.10.04-08. Kis6rdk: Reformdtus lelk6szek

F Kapcsolatfelvetel a kisercjkkel
F KomrnunikSci6s feltilet l6trehoz6sa az akul)is kis6r6kkel
F Folyamatos kapcsolattarlds 10-20 kisdrovel
F Pontos informfci6k (rifvonalak, idcipontok, tapasztalatok) kozl6se a

kiser6kkel
F Matric6ldmatricagyujt6 albumok elcjk6szit6se egy teljes h6tre 6s ezek

eljuttatisa a kis6r6kh6z
F A pol6k felcimkezese akisdrcik neveivel 6s ezek eljuttat6sa
D Az adott het eszrev6teleinek a megbeszelese 6s tapasztalatainak az

osszegz6se.

10. h6t 12021.10.11-15. Kis6r6k: KutySs gazdfk

P Kapcsolatfelvetel a kiserrjkkel
F Kommunik6ci6s fehilet letrehoz6sa az aktfiilis kiserokkel
F Folyamatos kapcsolattart6s 10-20 kis6rcivel
F Pontos inform6ci6k (ttvonalak, id6pontok, tapasztalatok) kozl6se a

kisdrcikkel
F Matric6k/matricagytijt6 albumok el6k6szit6se egy teljes h6tre 6s ezek

eljuttat6sa a kisdrd khciz

F A polok felcimkezese a kisdrcik neveivel 6s ezek eljuttat6sa
F Az adott het eszrev6teleinek a megbeszdl6se 6s tapasztalatainak az

ossze9z6se.

11. h6t 12021.10.18-22. Kis6r6k: Rend6rtik

F Kapcsolatfelv6tel a kis6r6kkel
) Kommunikdci6s feliilet l6trehoz6sa az ahuillis kisdrcikkel
F Folyamatos kapcsolattart6s 10-20 kiserovel
D Pontos inform6ci6k (irtvonalak, id6pontok, tapasztalatok) kozldse a

kisdrdkkel
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el.juttat6sa a kisercikhoz
i A pol6k felcimkezese a kisercik neveivel 6s ezek erjuttatdsa
D Az adott het eszrev6teleinek a megbeszelese 6s tapasztalatainak az

dsszegz6se.

72.hdt I 2021.11.08-12. Kfs6rdk: \/isit Covasrra Turisztikai Egyesiilet

F Kapcsolatfelr,etel a kis6rcikkel
) Komrnunik6cios fehilet letrehozds a az aktulris kisErcikkel
F Folyamatos kapcsolattart6s i 0-20 kisdrcivel
F Pontos infonndci6k (rltvonalak, idcipontok, tapasztalatok) kcizlese a

kisdrokkel
! Matric6l</matricagyrijtci albumok el6keszitdse egy teljes h6tre 6s ezek

e1 j uttatdsa a kis6rcikhoz
F A pol6k felcimkez€se akisercik neveivel es ezek eljuttat6sa
D Az adott hdt dszreveteleinek a megbeszelese es tapasztalatainak az

cisszegz6se.

13. h6t I 2021.I1.15-19. Kfs6rdk: Gyerekek Falotfja

> Kapcsolatfelv6tel a kis6rcikkel
F Kornmunikiicios feliilet ldtrehoz6sa az aktualis kisdrcikkel

i Pontos inform6ciok (ftvonalak, idopontok, tapasztalatok) kozl6se a
kisdrcikkel

) MatricdVmatncagynjfi albumok elclkeszitese egy teljes h6tre ds ezek
eljuttatisa a kis6r6khoz

F A pol6k felcimkezdse a kisercik neveivel 6s ezek erjuttat6sa
Y Az adott li6t 6szrev6teleinek a megbeszllese es tapasztalatainak az

cisszegzdse.

14. h6t l2AZl.l1.22-25. Kis6r6kr Dritia kert6szet

) Kapcsolatfelv6tel a kisercikkel
P Komrnunikdcios feliilet l6trehoz6sa az aktualis kis6r6kkel
P Folyamatos kapcsolattarl6s 10-20 kfs6rcjvel
F Pontos inform6ci6k (ritvonalak, id6pontok, tapasztalatok) kozl6se a

kisdrcikkel

eljuttat6sa a kisdrcikhciz
P A polok felcfmkezdse a kisercik nevei'el 6s ezek eljuttatdsa
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D Az adott h6t 6szreveteleinek a

osszegz6se.
megbesz6l6se es tapasztalatainak az

15. h6t I 2021.12.06-10. Kfs6r6k: sz6kely Mik6 Kolt6gium - tanit6n6k

F Kapcsolatfelv6tel a kfs6r6kkel
F Kommunik6ci6s feltilet l6trehoz6sa az akttrillis kfs6rcikkel
} Folyamatos kapcsolattart6s lO-20 kfs6rcivel
F Pontos inform6ci6k (irtvonalak, idcipontok, tapasztalatok) kozlese a

kis6r6kkel
F Matnc6Wmatncag.yujt6 albumok el6k6szit6se egy teljes h6tre 6s ezek

eljuttat6sa a kis6rcjkhoz
) A polok felcimkezese a kis6rcik neveivel 6s ezek eljuttat6sa
> Az adott het eszrev6teleinek a megbeszdlese 6s tapasztalatainak az

osszegzdse.

2021.12.06. - Mikulds a Lrlbbuszon

December 6-an reggel rekordszhmri tanulo csatlakozott a L6bbu sz jfrataihoz,
ahol meglepet6sben is r6szesiiltek a tobb mint 200 iskol6ba set6l6 kisdi6kokat
maga a Mikulds kosziintcitte 6s ajdnddkokkal teli puttonnyal vhrta az Erzs6bet
parkban 6s a Nicolae Colan Altalanos Iskol6ban. a liit<uHs kiemelte, hogy nagyon
biiszke a gyermekekre, akik min,ien reggel gyalog mennek az isko16ba.

Az aj ind 6ko ztts meg sz erv ez6se :

) Helyi v6llalkoz6k megkeres€se az aj6nd6kcsomagok t6mogat6s6ra
) 2 Mikul6s beoltoztet6s6nek a megszervezdse, 1 a Nicolae Colan Altal6nos

Iskol6hoz, 7 azErzsebet Parkhoz.
F A Mikul6s levelenek a megirdsa 6s megszerkeszt6se
> 200 darab Mikul6s levdl el6keszit€se a gyerekeknek
> 200 csomag elcjk6szit6se 6s kioszt6sa a gyerekeknek

16. hdt I 2021.12.13-17. Kis6r6k: Mik6s Di*ktanricsosok hete

F Kapcsolatfelvetel a kis6r6kkel
F Kommunikfci6s feltilet letrehoz6sa az aktuillis kis6rokkel
F Folyamatos kapcsolattart6s I 0-20 kis6rcjvel
F Pontos inform6ci6k (irtvonalak, idcipontok, tapasztalatok) kcizl6se a

kisdrokkel
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elj u ttatdsa a kisdrcikhciz
} A polirk felcinikez6se a kfser6k neveiver es ezek eljuttatAsa
l> Az adott hit eszrev6teleinek a megbes zelesi €s tapaszta)atainak azosszegz6se.

17.h,6t I 2a2t.lz-20-23. K{sdr6k r*iromszdki N6pr6nc Egytiftes
F Kapcsolatfelv6tel a kfsdrrjkkel
F Kornmunikdcios fehilet letrehoz6s a az aktuillis kisdrcjkkel} Folyanratos kapcsolattarlds l0_20kis6r6ve1

kis6r'cikkel

Tapasztalatcserdk I Szakmai €rtekezletek

2021.A9.27 . I Romitniai Municipiumok Egyesiilete

"Excelenfl in sistemur de transport public qi mobiritate,,

Y A dijaz6sra val6 benevez6s

kcjzlese a

) Matric6k/matricaglu.it6 arbumok erdkeszitese egy ter-ies hdtre 6s ezekeljuttatdsa a kis6rcjkhoz
F A pol6k felcimke z6se akisdrcik neveiver 6s ezek erjuttatdsaF Az adott h6t dszreveteleinek a megbeszdldse es tapasztalatainak az

cisszegzdse.

Lribbusz fot6keret 6s iskolds t{bl6k
Ldbbusz fot6keret: Egy megszemilyesi tett, baratsiigos s6rga I-6bbusz fbt6keretetdlmodtunk meg a gyerekeknek, amellyel alkalniankent fot6zkodni tudnak dscsoportk6pet lehet kdszfteni.

Ldbbuszos iskol6s tdbl6k: Lak6ss6gi javaslat alapjdn, a tanintezm6nyek neveir
6btazol6 t6bl6kat kdszftetttink, amelyek a reggeli inoutasnat segftsegiil szolgiilnak agyerekek szamira
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2021.10.04. / Sz6kelyudvarhelyi Polgirmesteri Hivatal

2021 oktober6tcjl, a sepsiszentgyorgyi tapasztaltok alapj6n, Sz6kelyudvarhely is

sikeresen inditotta el a L6bbusz nevti programot, ahol kezdetben 40 kisgyerek

"sz6llt" fel a buszra.

Az itthoni minta alaplan, m6s nagyobb vArosoknak is sikerult kcivetendo peld5t

mutatni.

Ilasonlo kezdem6nyez6st inditottak Marosv6s6rhelyen is, ahol kozvelern6ny

kutat6st is vdgeztek a program 6rdek6ben

2021.10.12. Vtad Centea - Luxembourg

Vlad Centea megkeresdse alapj6n, egy Zoom-os konferencia keret6ben, Kondor

Agota tan6csos kollegancivel pozitiv tapasztalatainkat osztottuk meg a L6bbusz

pro gralnmal kapcsolatosan.

Vlad Centea beszfmolt arr6l, hogy Luxembourgban is hasonlo komyezetv6delmi

programokat valositanak meg, v6llalkozok 6s polgArmesteri hivatalok szfm6ra,

az€rt, hogy a munkav6llalok tobbet gyalogolhassanak, kerdkp6rozzanak vagy

tomegkozlekedjenek.

Kril on f6l e t6m6kban, oktatasi karnp6nyaikat i s i smertette.

2021.11.01. Andriesei Alexandru - Brass6i Polgfrmesteri llivatal

Andriesei Alexandru megkeres6sere, Zoom-os konferencia keretdben, Kondor

Agota tan6csos kollegan6vel pozitfv tapasztalatainkat osztoffuk meg a L6bbusz

pro grammal kapcso lato san.

2021.11,25 -26, Konferencia - Aktiv Magyarorsz6g Konferercia - Sidfok

Kondor Agota dnkorm6nyzati kepviseld kollegantivel, prezenthci6 keretdben

isrnertettiik a hallgatdkkal a L6bbusz progrnmot, az Aktiv Magyarorszag

Konferencian si6fokon, a szemtdteformd,lds ds Edukdcif az AW{v Turizmusbqn

elnevez6s{i szekci6ban.

A konferenoian szfmos hasmos inform6ci6val gazdagodtunk, amit majd a jovdben

hasznositani tudunk a programban.
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A L6bbusz program egy nagyszeni kozdss6gepito program ahov6 rninclen
onk6ntes, bArmikor nagy lelkesedessel tdr vissza.

A jriv6ben, ak6rcsak az el6z6 6vekben, a kiiltinfdle rinkorm dnyzatr
feladatokat a legiobb bel6tdsom 6s tud6som szerint szeretndm folytatni.

Sepsiszentgyorgy,

2022. m6jus 5.

Szekely Kincs6

onkorm6nyzati k6pvi sel ci

L1.


