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2022 6ves tev6kenys6gi beszimol6

Viceprimar - Vargha Fruzsina

A Polgrirmesteri Hivatal6s az alirendelt kdzint6zm6nyek szervezeti ilbrdja szerint az Ifjlisigi
Iroda, az OktatSsi 6s Miivel6d6si Ktizpont, a Erd6lyi Miiv6szeti Ktizpont tevdkenysdgdnek
ir 6ny itdsiert, el len6rz6s66rt ds b iztos ftris6drt vagyok felelo s.

1. ITJUSAGI IRODA

xtirnrrns:
A Sepsiszentgycirgy Onkorm6nyzata 6ltal miikddtetett Ifiris6gi Iroda egyik f6 cdlja az

ifi[s6gi 6let fellendit6se 6s fejlesztdse Sepsiszentgydrgyrin. Az alibbi kiildetdsek 6ltal val6sitsuk
meg:

o tfirisrigi csom6pont kialakit6sa Sepsiszentgydrgyrin
o Ififis6g bevon6sa a viiros tev6kenysdgdbe
o Ifirisrigi programszervezds
o Segitsdgnyfijt6siigyintdz6sben
o Kapcsolatdpftds
o Onkdntesek toborzdsa
o I{risrigi iroda megismertet6se, ldtrejdttdnek promov6liisa online feltileten is
Emellett aziroda megoldiist tal6i az ifiirs6ggal kapcsolatos lakhat6si probl6m6kra is.

TEVEKENYSEG:
o A Helyi Tan6cs riltal elfogadott 20211414. Szfm* hatirozat, amely a 18-35 dv kdzdtti

fiatalok lak6sb6rl6si t6mogat6s6t biaositja. A trlmogat6si programmal kapcsolatos
teljeskdrii tigyint6zds, amely magiha foglalja a leadott iratcsom6k rendszerezdsdt,
bevezetdsdt 6s elbir6l6s6t.

A 2018/87-es sz6mir tan6cshat6rozat, amely a vdgz6s egyetemist6k, mesteris hallgatdk es

doktoranduszok sztrmdra Hallgat6i dsztdndijat biztosft. A Piiybzattal kapcsolatos
i.igyintezds, amely magiha foglalja a leadott iratcsom6k rendszerezesdt, bevezetdsdt,
bizotts6g dsszehiv6s6t ds a konferencia megszewezeset.

o

a 18-35 6v k<iz<itti fiatalok romiin vagy magyar nyelvtanfolyam indit6sa 6s megszervez6se.
A Babeq- Bolyai Tudom6nyegyetem 6s a Sepsiszentgyorgy Onkorm6nyzata
egyiittmrikdddse 6ltal val6sul meg. Az Ififsdgi Iroda koordin6lja a programot, valamint a
jelentkezdsekkel kapcsolatos adminisztrativ munkiilatok is az irod6t terhelik.
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Az lfiris6gi Iroda online feliileten val6 promovdllsa c6lf rib6l l6trehozott Facebook ds
Insagram oldal mtikcidtet6se 6s fejleszt6se.

Azirodatevdkenysdgeheztartozlk a kommunik5ci6s terv ossze6llitiisa, valamint az online
feliileten val6 kdzlem6nyek szerkesztdse rom6n 6s magyar nyelven.

Adatb6zis ki6pitdse aktiv, sepsiszentgycirgyi cink6ntesekr6l 6s Ifiris6gi szervezetekkel val6
kapcsolatdpftds.

EREDMENY:
r A Helyi Tan6cs 6ltal elfogadott 20211414. Sz6mf hatirozat amely a 18-35 6v kozcitti

fiatalok lakrisbdrldsi t6mogat6s6t biztositja, sikeresen kezdetdt vette. A tdbb dves
lakbdrtiimogat6si program 2021 decemberben indult, amely 6ltal7 flatal igdnyl6 k6ztil 5
ig6nyldst jogosultk6nt bir6lt el a bizotts6g.

A 2Al8l87-es szdmt tobb 6ves tan6cshat6rozat, amely a vdgz6s egyetemist6k, mesteris
hallgat6k 6s doktoranduszok szdmfira Hallgat6i dsztdndiiat biaosit, szervezds alatt rill.
2021 december vdg6n elindftott pdlydzati lehetosdg.
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A Sepsiszentgytirgy Onkormrinyzata 6s a Vadon Egyesiilet krizremrikdddsdvel l6trejritt a
Sepsi Tour kisvonat jirata. 2021 december kcizepdn az lfifls6gi Iroda rdszt vett a
programszervezdsben.

Az iroda fejlesztdse ds fejl6ddse szempontjdb6l r6szt vetttink a Eur6pai Demokrricia F6rum
- Fiatalok 6s az eur6pai munkaeropiac azEur6pai Parlament Romriniai Irodiiia, a GEYC ds
a Ceneration Europe 6ltal biztositott online esem6nyen, valamint az 6nk6ntess6g
tdmogat6inak dedik6lt vide6 konferenciiij6n, amelyet a Kormiiny F6titk6rs6ga koordin6lt.
Ez mellett a PONT k<izremiiktidds6vel Ifirisrlgi munk6s k6pzdsen val6 r6szv6tel.

18-35 6v ktizdtti fiatalok rom6n vagy magyar nyelvtanfolyam, arnely a Babeq- Bolyai
Tudom6nyegyetem 6s a Sepsiszentgydrgy Onkorm6nyzata egyiittmrikdddse 6ltal jdtt l6tre,
jelenleg szeryezds a)att 6ll. A tan6cshat6rozat 2022. janu6r kdzepdn kertil
kozmeghallgat6sra. Normativ jellegii hatirozattervezet: egy tdbb 6ves, Sepsiszentgycirgy
municipiumi krizdrdek[i program l6trehoz6s6nak j6v6hagy6s6r6l, anyagi t6mogat6s6ra
vonatkoz6an, azofi 18-35 6v kozdtti fiatalok romdn vagy magyar nyelvtanfolyamon val6
rd szvdtelhe z, akik nem anyanye I vi szinten besz6l ik az illeto nyelvet.
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A Sepsiszentgydrg,v Onkorm6nyzata 6s a Vadon Egyesiilet kozremrikdd6sdvel l6trejdtt
Sepsi Tour kisvonattal kapcsolatos programszervezds sikeresen kivitelezett.

Az Ifiris6gi Iroda online feltileten val6 promovril6sa cdljrib6l ldtrehozott Facebook 6s
Instagram oldal2021 november v6g6n jdtt l6tre, amely folyamatosan fejlesztds alatt rill.

o Kommunik6ci6s terv szerkesztdse 6s kozlem6nyek ir6sa
o Adatbiais kidpft6se aktiv, sepsiszentgydrgyi dnkdntesekr6l ds Ifi0s6gi szervezetekkel val6

kapcsolat6p[t6s.

2. OKTATASUGYI ES MUVELoDESI RESZLEG

Kiildet6s:

A 2021-es 6v nagy viiltoziist hozott a szemdlyes munkakorrimben, ugyanis a Szdkely Nemzeti

Mtzeum terjeszkeddse miatt a munkahelyemet a Lthashtn irod6j6b6l 6s kiSllit6 feliileteib6l el

kellett hagyjam 6s a Polgrirmesteri Hivatal dptilet6be k<lltrizdtt irod6m, ezzle egyijrttrij munkakdrt

kaptam. A besz6mol6 kdt rdszb6l iill, ar6gi ds az rij munkakrirdk besz6mol6ja.

Tev6kenys6s: I. R6sz.

A L6bashSz id6szakos ki6llitdsaia202l-es fel 6vre januiir 1- jrinius l5-ig.

1. V6rosunk arcai-6letk6pek 6s hangulatok, szervezo M.L.K. A v6ros fot6sainak a munk6ib6l

vdlogattam a folyos6ra, a kii{llit6s anyaga k6szen volt. IdStartam:2\Zljanuiir l3-t6l az elkriltdz6s

idopontjSig. A ki6llit6st mindenki lflthatta, aki csak bet6rt aLihashdzba.

2. Fejes Miiv6szeti Akad6mia logo pilyrizathra 6rkezett miivek/ log6k szewezo: Magyar

Kulturrilis lntezet Sepsiszentgyorgy. Idotartam: janu6r l5- februrir 28.Littogat6k sz6ma: 30

3. Bal6zs Istvin F6nyK6pek - szervezo M.L.K. Id6tartam: m6rcius 4- miijus 4 M6rcius 23-t5l

bez6rtunk 2 hdtre a COVID miattorszdgos rendelkezds 6ltal. L6togat6k szitma:87 Venddgkdnyvbe

bej egyzett ir6sok sz6ma: 42

4. ,,Oriiks6g" -ttizzomirnc kir{llitds Magyar Kulturrilis Intezet Sepsiszentgydrgy.

Idotartam: m6jus 11- jfinius 15. L6togat6k sz6ma: 186.

Be.iegyzdsek sz6ma a venddgkdnyvbe: 70.

o

o
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A Lr{bashdz rilland6 Multim6di6s kir{ltitSsa fehijit6s6n, tervezdsdn dolgoztunk. L6togathat6 volt

mindvdgig a ldpcsokn6l 6s a folyos6n l6v5 fot6ki6llit6s anyaga. A22 regi Sepsiszentgytirgy fot6.

Felfij it6si munk6l atok kezdrldtek:

. Az alagsori kiellit6 tereket szeme rijrameszelte a Sepsi Zold lJt v6llalat, a munk6latok janu6r 24-

6n kezd6dtek, nem zavarva az idoszakos ki6llit6sokat. (els6 k6t terem+csigaldpcso, folyos6, h6ts6

termek).

o Az iroda is kimeszeltet6se 6s fellakkozisa.

o Azalpolg6rmester beleegyez6s6vel leszerel6dott az elar,ult 6s/vagy hib6s multimddi6s felszerel6s

a h6ts6 termekb6l, helyette a Greenvision/Boroboro c6gt6l szirritott, stabiliz6lt, festett moh6b6l 6s

zuzmob6l elk6sziilt az rij jelkdpes v6roscimer, a sirkrlnyrilo Szent Gyorgy lovag.

o A folyos6n l6v6 v6rost<irtdneti 22 db.fot6t felcimkdzttik, romS:n, magyar, angol nyelven a

viirosimiizs iroda 6s J6zsef Almos tan6csos segitsdg6vel. A 16*4*4-es r6gi kdpkockrik cim6t 
"

amelyet J6zsef Almos segitsdgdvel megneveztiink 6s le is forditattuk.

. A ki6llit6s anyagait id6szakosan felfrissitettiik.

o .Egy Wifi jeler6sit6t beszerel6se az alagsorba.

o 2 tfi pSraelsziv6 ig6nyl6se a nedvess6g miatt, a falak v6delm6re.

. A multim6di6s kirlllit6s megmaradt jegyek visszaadiisa a konyvel6sre.

Tev6kenys6s: II.R6sz.

2021 jrinius 17-6n ktilttiztem vissza a Polg6rmesteri Hivatal dpiiletdbe. A L6bashttzban maradt

ki6llitrisi alapeszkozdk ds trirgyak, bftorok egy rdsze hivatalos lelt6rral 6tad6sra kertiltek, igy a

ki6llit6s feltigyeletdt ds a termek haszndlatdt Stvhllalta a Szdkely Nemzeti Mrizeum.

Ui munkaktir:

o Sajt6szemle

o M6jus h6napt6l kezdSd6en sajt6szemle 6ssze6ll[t6sa az alpolg6rmesteri kabinet rdszdre.

T6makrir<ik: kdz6let, kultfira, turizmus, esemdnyek, fiatalok, pdlyirzatok, kdzdrdek[i helyi,

megyei, orsz6gos 6s nemzetkozi tdrt6ndsek sajt6szemldje. Facebook oldalak kdvetdse,

projektek megoszt6sa, kirillit6sok, esem6nyek megoszt6sa.

. Protokoll:
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o M6rcius 15 - koszorizts aLfibashinnitl. Mik6 Imre szoborndl, Erzsdbet Park.

o Okt6ber 23 - koszorttzds az 56-os eml6k helyszineken: Polgilrmesteri Hivatal, Csiki utca,

K6nya Aaam V5rosi Mtivel6d6si h5z.

. IJj projekt:

o Arany 6s gy6mrlnt lakodalmasok ktisztint6se, a projekt levezetdse: 22 aranylakodalmas p6r

ds 4 gydm6ntlakodalmas p5r jelentkezett. Otthonukban felkdszcintrittiik 6ket az alpdgttrmester

asszonnyal. Az esemdny sor6n kdsziilt fot6k megtekinthet6ek a Sepsiszentgy6rgy

PolgSrmesteri Hivatal6nak honlapi 6n ds Facebook oldal6n.

o Egy6b kulturflis tev6kenys6gek:

Kulturrilis esem6nynapt6r gytildsein val6 r6szvdtel 6s lsszegzo k6szitdse. Kulturdlis

pro gramok n6pszer[isitdse.

Az alpolgfirmester asszony egy 6ves beszSmol6j6n val6 r6szv6tel az lfiirsigi Iroda megnyit6sa

kapcs6n.

o Turizmus:

Nemzeti Y6gtiraval6 felkdsztildst megelozo gyil6s osszehiv6sa ds levezet6se.. Meghivottak:

Kov6szna Megye Tan6csa 6ltal nevesitett szem6lyek 6s a K6nya Aaam MiivelSd6si Httz

kolldg6ja.

o R6szv6tel a Nemzeti Vigta- Yiryta Korz6 kiillitisrfln, ahol a Sepsiszentgyorgy v6ros ds a

Szdkely YdgtSt n6pszenisitdse zajlott. Krizremrikddtek a Visit Koviszna munkat6rsai

sz6r6anyaggal 6s elektronikus eldrhetosdggel. a K6nya AAam Virosi Kultfrh6z, szemdlyzettel,

valamint Kov6szna Megye Tan6csa 2 szem6llyel j6rult hozzh a kirillitris sikerdhez. Standunkat

t6bb mint 5000 ember l6tta, Vend6gkdnyviinkbe 63 bejegyz6ssel meltattik munk6nkat.

. Turisztikai v6rosi s6ta ir6sa- az alpolglrmester k6r6s6re. Hat6ridon beltil 9 ftitervet irtam

vdrosl6togat6sra, ktil6nbdz6 koroszt6lyoknak 6s csoportoknak.

o Vend6gl6k tisszeirfsa, email cimek lek6r6se/ adatbdzis felirjftrisnak.

. Kapcsolattartr{s a Visit Covasna informici6s irodfjival, sz6r6anyagok elhozatala

kiilonboz6 konferenci6ka, venddgeknek. Turist5kat kiildtem at, de informdcilkat is adtam, a

me gldv6 inform6ci6im szerint, valamint v6rost6rkdpet.
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o Piiy|zatok, esemdnyek megosztdsa, aVisit Covasna filmjeinek megoszt5sa, az dnkorminyzat

FB oldaliira felkeriil6 esemdnyek, v5s5rok, koszorfiz6sok, eligazit6sok kdvetdse, kultur6lis

programok megoszt6sa.

o Informrlci6 szolgr{ltatfs: 6lland6 tevdkenysdg, napi 10-30 informiici6val fordulnak hozzitm a

2 Airodirba.

. Uj fiadv*ny: asztali naptiirt nyomtattunk/ 2021/a V6rosunk arcai ki6llit6s for6anyagdb6l, a

Viirosim6zs iroda segitsdg6vel.

o K6pz6s: APSAP kdpzdsen vettem r6sfi kommunik6ci6 temtban.l2l.07.2021.

o M6dia: Tcibb informiici6s riportfilm elkdsz[t6s6ben segftettem vagy vettem vettem r6szt,

amelyek a kirillit6sainkr6l, megnyit6kr6l sz6ltak. Ltfihatdakvoltak azM5 csatorn6n, Erddly tv-

ben.

. Tovribbrl egyiittmffkddtem a budapesti Magyarsfg Hiuilal, segftettem elk6szitetni Balfns

Istvdn kdpzrimiiv6sz portrd fi lmj 6t.

. Ezenkivtil beajiinlottam mdg kdt k6pz6miivdszt: Hervay Katalint ds Vinceffy L6szl6t. kdt

fot6sra kdrdeztek 16, Albert Leventdt, To16 Attiklt ajdnlottam tov6bbi filmek elk6szitdsdre.

el6rhet6sdgiiket megadtam az adatb6zisomb6l. A filmek, amelyeken szerepelnek 6s amelyek

elkd szti ltek me gtal6lhat6k a Magyar sdg Hhza honl apj 5n, FB o lda16n.

o Mris tev6kenys6gek:

o A k<iltdz6sem kapcsSn a 2001-es 6vt6l felgy,tilt turisztikai elavult kiadvrinyok, dosszi6k, flopy

lemez, cd, levelezds m6solatok, nyomtatott aj6nlatok ritn6z6se 6s megsemmisftdse v6lt

idoszenivd eg6szen 201 5 decemberig.

. Ndh6ny h6tre visszakertiltem a Libashinba, mert a 2 A irod6t 6t kellett adni ideiglenesen a

beoltatlan polg6rok kiszolg6l6sa cdlj6b61, majd november 22-en visszajiittem a szdl,htnba 6s

felkeriiltem a 37 -es irodiiba.

e Leltr{r: Bekeriiltem a Polg5rmesteri Hivatal 5-os lelt6rozSsi bizotts6griba novemberben,

amelyen helyszfni leltilrozilst kellett tenni iskol6kniil, int6zm6nyekndl, j6tsz6terek, parkok 6s

az egdsz v6ros tertiletdn. Tribbszdri gyril6st tartottunk a leltrlr kapcsiin, sok munkiit 6s

utdnaj 6r6st fektettiink bele.

6

I



Eredm6nv:

* Elfogadtam aviiltozitst a munkahely 6s munkakdrdmben 6s igyekeztem a munkdmat j6l ds

idoben elvd gezni, megoldani a ritm bizott rij feladatokat.

* Segftettem az alpolgfrmesteri kabinet munk6j6t.

* A munk6nkal ad6d6 hib6kat, dszrevdteleimet azonnal kdzdltem 6s javitottuk. ahol

sziiks6ges volt.

* Az Alpolg6rmestern6t segitettem az 50-60 dves h6zasrlgi dvfordul6jukat iinneplo

h6zasp6rok felkdsztintdsdben, a saj6t otthonaikban. Sz6mszerint22 arunylakodahnas 6s 4

gydm6ntlakodalmas prlrnak okoztunk 6ri6si 6romet. A panddmia miatt kdt dv hdzaspirjait

tinnepeltiik meg egyszerre, mivel 2020-ban elmaradt a k6sz6nt6siik.

* A 2021-es 6vben osszesen 144 sajt6szeml6t irtam m6jus 6s december h6nap kdzritt. A

Sajt6szemldk terjedelme 6- 8 oldal kozdtt volt.

3. ERDELYI MUVESZETI KOZPONT (KEPZ6MUVESZETI KOZPONT)

A Kepzomiivdszeti Kdzpont Sepsiszentgydrgy Polg6rmesteri Hivatala keretdben
Sepsiszentgydrgy Municipium alpolgrirmesterdnek al6rendelt irodakdnt mtikridik"
tevekenysdgdnek kozdppontjdban a mibarflt kdzdns6g ds annak kinevel6se fil. F.zen irodiinak
nincsenek al6rendelve tov6bbi irod6k.

rUlonrps:
. az 1920 ut6ni erd6lyi magyar k6pzomiiv6szet ds iparmriv6szet t6rgyi eml6keinek es

dokument6ci6j6nak dsszegytijtdse, feldolgozasa, ds ndpszenisftdse kirillitrlsok keretdben,
r a kiSllitott anyagok album-igdny.ri katal6gusban val6 bemutatdsa.
. arcprezentatfv kdpzomijvesz 6letmiivek kutat6sa 6s bemutatisa,
o mindl teljesebb kdpzomiiv6szeti dokument6ci6 risszeiillit6sa, arnely v6zlatokb6l.

vfzlatfiizetekbol, munkanapl6kb6l, napl6kb6l, levelez6sekbol. fot6dokumentumokb6l,
fi lmekb6l, vide6-felv6tel ekbol, h anganyagokb6l, kdzi ratokb6l, cikkekbol stb. 6l l,

o miivdszeti vonatkoz6sri kdnyvekbSl, fbly6iratokb6l 6s filmekb6l5116 kdnyvt6r ftil6llit6sa,
. az Erdelyi Miivdszeti Kozpont bekapcsol6sa a trirt6nelmi Erddly 6s Partium, valamint

Magyarorsz6g 6s Eur6pa kultur6lis, mtiv6szeti dletdbe
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TEVEKENYSEGEK:

kdpkeretezds, keret-fehijit6s, a munkiik ki5llitrlsra val6 el6k6szit6se, a ki6llit6terek
berendezds e, a kdpzo mtiv6szeti alkotiisok m e gvi I 5git6s a)

terj esztdse, saj t6kdzlemdnyek)

tirlaty ezetesek, forumok stb.) szervezdse,

rendelkez6 szervezetekkel, szakmai forumokon val6 rdszvdtel,

Kozpont egydb tev6kenys6geihez kapcsol6d6 iigyint6z6s

EREDMENYEK

2021-ben m6g megtekinthet6 vagy ebben az evben szervezett 6s liitogathat6 kirillit6sok:

o 6. Szdkelyftildi Grafikai Biennrlle (2020. okt6ber 10.-202l..lanurir 8.)
r Sim6 Eniko textilmrivdszkiiilitdsa (2021 .janu6r 15. - februrir 12.)
i Orth Istv6n grafikus 6s festomiiv6sz ki6llft6sa (2021. janu6r 22. - fefuuhr 19.)
I In memoriam K6ntor Lajos ki6llit6s: v6logat6s a Sapientia Alapftv6ny tital megvfis6rolt

K6ntor Lajos kdpzomiiv6szeti gyiijtemdnyb6l (2021. februdr 26. - riprilis 16.)
I VdsS Agoston festSmiiv6sz ki6llitrisa (2021. m6jus 14. -jrinius 19.)
r Jakobovits M6rta keramikus ki5llit6sa (2021 . m6jus 21. - jrinius 18.)
I J6nosi Antal grafikus kidllitrisa (2021.jrinius 25. -jrilius 30.)
r Vetro Aftur szobriszmivesz kidllitrisa (2021.jrilius 2. - atgusztus 6.)
o Kopacz M6ria festo- 6s grafikusmiivdsz kirillft6sa (2021. augusztus 16. - szeptember

13.)
t Baisz Imre grafikusmtivdsz ki6llft6sa (2021. augusztus 6. - szeptember 3.)
r Oszt6n - I. Erddlyi K6pz6mtiv6szeti Seregszeml e (2021 . szeptemb er 17 . - okt6ber 22.).

lritogat6k sz6ma:294
r PARALEL, a P6csi Tudom6nyegyetem Mijvdszeti Kara 6s a Sapientia Erdelyi Magyar

Tudom6nyegyetem kozremiik6d6s6vel Sepsiszentgydrgyon inditott fest6miiv6sz 6s

szobr6szmiivdsz kdpz6s jelenlegi 6s leendS oktat6it bemutat6 tarlat (2021. november 5.

- december 4.), l6togat6k sz6ma: 163

r lttM6st - Rom6niai Magyar K6pz6miivdszet 1 975-1989 kozrjtt (2021. december 17. -
2022. mircius 12.), l6togat6k sz6ma 2021 . december 3l.-ig: t 00

D 2021-ben h6t album-ig6nyu katal6gust sikertilt kiadnunk:
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-r Vds6 Agoston katal6gus
I Jakobovits Mrirta katal6gus
I Jdnosi Antal katal6gus
I Vetro Artur katal6gus

--i Kopacz M5ria katal6gus-l Baiisz Imre katal6gus
n Az Oszt<in - I. Erddlyi Kdpzomiivdszeti Seregszeml6hez kapcsol6d6 katal6gus

I Az Erd6lyi MLivdszeti Kozpont altal202l-ben szervezett rendezv6nyek:

r Interaktiv tdrlatvezetds Orth Istvdn grafikus-fest6mtiv6ssz el (2021. janudr 22)
x A b6btervezoi {s b6bk6szft6i hivat6s bemutatiisa Sim6 Enik6 k6pz6miiv6sszel 6s

zayzon aoam bbbterv ezo, b6bk6szit6 mesterrel eazl. m6rcius 1 g.)
n Mfzeumok djszakrija (202l.jfnius 19., szombat)

o Kreativ miihely 4-8 dves 6s 9-12 6ves gyerekeknek
o interaktfv tirlatvezetesek Eltes Barna szobr6szmtiv6sszel, Gazda J6zsef

miivdszettrirtdndsszel 6s vargha Mih6ly szobr6szmiivdsszel, a Sz6kely
Nem zeti Mfzeum igazgatljdv al

n Vetro Andrds interaktfv thrlatvezetese a Vetro Artur ki6llft6sban (202l.jrilius 3.)n EMiiK - Var6zsmiihely, mfzeumpedag6giai foglalkoziisok (2021. jriius 24.,2021.
tfliY._?]., augusztus 24.,2021. szeptember 3.,2A2L szeptember l}.,i}Zt okt6ber 7.)! Oszi V6s6r ds Kultrirsziiret programkin6latriba val6 bekapcsol6d6s:

o Eletre kelt mesdk: Csillag Istv6n grafikusmiivdsz az dltala illusztr6lt
mesekdnyvekr6l 6s pillyafutdsfr6l beszdlgete,tt sziraz Anniival, az EMiiK
munkat6rs6val (2021. szeptember 1 8.)

o Miivdszek 6s m[itermek: magyar nyelvii s6ta tobb egykori 6s mai
*p"r^"tgy6rgi miiteremben-dr. Bordiis Beiita, az Erdelyi Miivdszeti
Krizpont vezetdjdnek kfsdretdben (2021. szeptember 19.)

.r Madaras Pdter ds Hosszti Zoltim interaktiv tfrlatvezeilt" a, lSiToN - I. Erddlyi
Kdpzomrivdszeti Seregszemre cfmii kirlllit6sban (2021. okt6ber 9.)n Az osztdn - t. Erd6lyi Kdpzomtivdszeti Seregsiemle z6r6esemdnye: Incze M6zes es
Bodoni Zsolt fest6mtivdszek vetitett kdpes el<iad6sa (2021. okt6ber 22.), resztvevok
szdma:23

n A Szdkely Nemzeti Mfzeum ds a MAGMA Kortiirs KiAltit6tdr munkatiirsait fogadtuk
tdrlatvezetessel az Erddlyi Mfiv6szeti Krizpontban l:itogathat6 ki6llft6sokbun 1ZOZ1.jfnius 3., szeptember 3., november 26.)

n A PARALEL cfmii ki6llitris z6r6esemdnye: V6rallyay R6ka miivdszett6rt6n6sz 6s p6ter
Alp6r kdpz6miivdsz tdrlatvezetdse, tinnepi tombola (2021. december 3.), rdsztvev6k
szdma:15

I Ki6llitrisainkat ds rendezvdnyeinket az arihbi rn6don ndpszertisitetttik:

n a helyi ds regionrilis mediriban, alkalmank ent az orsz6gos magyar mddiriban val6
megielen6sek 6ltal,

! meghiv6k, plak6tok, bannerek nyomtatisa 6ltal,
n k<izciss6gi oldalunkon ds onrine kommunikiici6 rdvdn.
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lB6r a jlwrinyiigyi helyzet kdvetkeZ6ben rendezvdnyeink rdsztvev6inek sz6m6t korl6tozni
kellett, sikertilt megtal6lnunk az ezen id6szak kin6lta lehet6sdgeket:

n Nagyobb figyelmet forditottunk a kdzdssdgi m6di6ban val6 megjelen6siinkre illetve a

kOzdnsdgtinkkel val6 online kapcsolattart6sra,
ll Igyekeztiink mdg igdnyesebbd tenni kiadv6nyainkat, pontositottuk az igyintezesben

haszniit dokumentumainkat.

4. KULTURALIS PROGRAMOK

keretein beltil. A k6pz6mrivdszeti szakon jelenleg 6 festo- ds 6 szobrilsz hallgat6 tanul. A
dirikok nem csak sepsiszentgyrirgyi fiatalok, hanem mds telepiildsekrol is drkeznek. A
KdpzSmtivdszeti Kar a pdcsi Kdpz6mtiv6szeti Karral 6s a Sapientia Karral
egyiittmiikoddsben j 6U l6tre.

a nemi illetve korcsoportok 6s az etnikai hovatarlozits szempontjrlb6l is reprezentatfv
mintavdtel ment6n v6gezt6k el.

A k6rd6iv mellett 5 f6kuszcsoportos megbesz6ldst is vdgeztek a kultur6lis igdnyek
tdmrij6ban.

Fontos megemliteni, hogy a v6ros lakosainak, azaz a minta 35%o-itnak nincs kifejezett
ig6nye rij kultfr6lis rendezv6nyekre, mivel a jelenleg lltezok is teljes m6rt6kben kieldgitik
kulturiilis igdnyeiket.

A minta kdzel egynegyede el tudott k6pzelni olyan esemdnyeket vagy tevdkenys6geket,
amelyek a j<ivoben kieldgithetik kultur6lis ig6nyeiket. Ha a vdlaszad6k e k6t kateg6ri6j6t
dsszeadjuk, akkor azt l6tjuk, hogy a v6ros lakosainak tdbb mint fele eldgedett vagy
kdzd,mbos, azaznem el6gedetlen. Sztiksdgeskdnt megfogalmazott tevdkenysdgek: Zene
(k6nnyiizene, koncertek), Partik, klubok, diszk6k, gyermekprogramok, sport.

zajlottak, mint a kor6bbi 6vekben. A m6rcius 15, okt6ber 6 ds az 56-os forradalom
emldkdre szervezett megeml6kez6sek, 2021-ben csup6n koszoruzSsokkal ds a jirvdnyngyi
szabtiyozitsoknak megfelel6en limit6lt l6tsz6mri tematikus szinhdzi el6ad6sokkal zajlott.

lakodalmukat tinneplSk dvfordul6jira szervezett a Sepsiszentgyorgyi Polg6rmesteri
Hivatal.

Gydrgyi Napok keret6ben nem lehetett iitadni a Pro Urbe-dijat A Rendkivtili m6don, a

dij6tad6 iinnepsdgre 6prilis 24-en, szombaton a "Krisztus Kir6,ly" r6mai katolikus
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templomban tartott rendezv6nyen kertilt sor. Az idei Pro Urbe-dijat Kiss Jeno, a
sepsiszentgyorgyi Bod Pdter Megyei K6nyvt6r volt igazgat6ja vehette :lt.

Szent Gy6rgy Napok elmarad6sa miati az 6vfordul6t szeptemberben a hagyom6nyost6l
eltdro form6ban" Vargha Fruzsina alpolgrirmester szem6lyes liitogatiisa keretdben t6rt6nt
meg' Ezen alkalomb6l 20 aranylakodalmukat 6s 4 gydmrlntlakodalmukat tinneplo p6r
litogatott el a rendezvenyre.

meg

Az Istv6n kir5ly produkci6s csapat6ban dsszesen 405 ember vett rdszt. Konkr6tabb an:27
ferfi 6s 1l n6i sz6lista, 62 tiincos hivat6sos tdncegytittesekb6l, 42 zen6,sz,l26 k6rustag 6s
l3 mriv6sz, valamint 42 6nk6ntes segit6 a szervez6sben.

2021. augusztus 19.6s24. k6z<itt 5 eloadrist adtak eld.

5. IFJUSAGI PROGRAMOK

decemberdben 6s 2021janu6r-februfuj5ban online ds szemdlyes tal6lkoz6kat tartottunk 8
diiiktanrics k6pvisel6j6vel. Ezeknek az iil6seknek a cdlja azvolt,hogy dvente 6rt6kelj6kaz
iskokiinkban a di6kkdpviselSk 6ltal tapasztalt probl6m6kat 6s helyzeteket, valamint
dft6kelj6k cselekvdsi terveiket. A tal6lkoz6k 2020-ban kezd6dtek azzal a c6llal, hogy a
dirlkok kdpvisel<iire cisszpontosftsanak, 6s ezeket a megbesz6ldseket dvente megism6teljdk.

hogy a fiatal hallgat6knak lehet6sdget adjon az egyetemen tanult elm6leti ismeretek
gyakorlati megval6sftisdra. Ugyanakkor a fiatalok sz6m6ra is j6 lehet6s6g, hogy
megismerjdk a sepsiszentgy<irgyi vhroshhza belso miikcid6s6t, hogy meg6rts6k, milyen
oszt6lyok, bels6 6s kiilsS intdzmdnyek dolgoznak a v6rosban 6s a viirosdrt.

o A program cdlja, hogy megviiltoztassa a fiatalok 6s fiatal feln<ittek rideg ds tart6zkod6
hozzdtilllsitt az tinkorm6nyzat intlzm6nyeihez. 2021-ben l3 di6k vett rdszi a programban,
L4 intezmennyel ds mentori irodrival egyiitt.

14-35 6v kdzdtti fiatalok kulturdlis, t6rsadalmi stb. tevdkenysdgeket kezdemdnyezzenek,
6s kezdemdnyezdseik tiimogat6sban r6szesiiljenek. A folyamat a r6szv6teli krilts6gvetds
elv6n alapul, amelynek cdlja, hogy a polgdrokat bevonja egy demokratikus taniicskoz6si 6s
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drlntdshozatali folyamatba annak meghat6roz6sa drdekdben, hogy mikdnt lehet a legjobban

elkolteni az ttllami kdlts6gvetds egy r6sz6t.202l-ben 5l piiydzat 6rkezett, amelyek kdziil
48-at t6mogattak.

Az online k6rd6iv adatai alapjdn: I 1 13 v6laszad6, ebbSl 932 magyar 6s l8l rom6n. A
kdrdoivet 6letkor szerint osztottuk fel, abb6l kiindulva, hog5, a di6kok ds a fiatal felnottek
igdnyei elt6roek lehetnek. 5 fokuszcsoport volt, a 35 6v felettieket nemzetisdg szerint

csoportositott6k. A rdsztvevSk drdeklSddsdnek koz6ppontj6ban a munkahelyek, a
kdzlekedds, a lakhat6s 6s a sz6rakozds tilt.

6. KULTURALIS ES IFJUSAGI PROJEKTEK FINANSZIROZASA

7. SPECIALIS OSZTOUDIJAK FINANSZINOZASA

8.A SZOCIALIS PROGRAMOK KERETEBEN vf:,cZETT TEvfKENYSEGEK

o Elektronikus eszktiztik beszerzds6nek tfmogatfsa 1500 lej drt6kben, kiz6r6lag
sepsiszentgyorgyi oktat6si int6zm6nyekben dolgozo tanitrok szitmtna. 2022-ben 107

pedag6gus kapott pozitiv elbir6l6st a laptop vagy t6blagdp v6s6rl6s6hoz ny0jtott
t6mogat6sra, ebben az esetben a Sepsiszentgy<irgyi Onkorm5nyzat iital meghat6rozott

osszeg 160500 lej volt.

Phlyhzat P6lyin6kszhma Kiutalt iisszes Meshatdrozott tisszes

Kulturdlis Phlvilzat 82 4s0.000 449.722

Ifjfsdgi Piilyiruat 10 s0.000 24.s50

Proiektek Piivirz6kszima Kiutalt tisszes Meghatirozott tisszeg

Szent Gytirgy Oszttindij 5 r5.000 1s.000

Hallgat6i tisztiindii 11 100.000
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9. ANYAKONYVVEZET6 TEVEKENYSEGEI

o 2021-ben 4 h6zassdgk<;t6st vezettem a sepsiszentgydrgyi dnkormSnyzatot kdpviselve.

10.

o 2021-ben a v6rosi tan6cs 8 rendes 6s 20 rendkiviili iildsdn, a sportbizotts6g 8 lil6sen ds a

kulturrilis bizottsitg l7 tildsdn vettem rdszt.

Vargha Frgasina
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