
TEDxSepsi 

A TED (Technology, Entertainment, Design – technológia, 

szórakoztatás, dizájn) konferenciák globális sorozata. A konferenciák 

témáját kifejezi a szervezők fő jelszava: „ideas worth spreading”, azaz 

olyan gondolatok, amelyeket érdemes terjeszteni. A rendezvény 

különlegessége, hogy az előadók számára csupán 18 perc áll 

rendelkezésre, hogy átadják az információt, amit kívánnak, ugyanakkor 

inspirálják a hallgatóikat. 

A TEDx-ről röviden: TEDx-ek önálló TED-események, amik 

bárki által megszervezhetőek, akik ingyenes TED engedéllyel 

rendelkeznek, és beleegyeznek néhány feltétel betartásába. A TEDx 

rendezvények non-profitok, de olykor díjhoz kötött a látogatásuk. Az 

előadóknak sem jár juttatás. Ezen felül fel kell adniuk a szerzői jogukat 

minden felhasznált anyaggal kapcsolatban, mert ezeket a TED 

esetenként szerkesztheti és továbbíthatja. A TEDx eseményeket 

önkéntesek szervezik a helyi közösségekben, itt sincs szerepe 

semmilyen hirdetési, vallási vagy politikai célnak. A cél, hogy 

beszélgetéseket indítson, kapcsolódást és közösségeket segítsen elő. 

Kezdeményezésünk célja a TEDx népszerűsítése városunkban, 

ezáltal a közösség fejlesztése. Egy kivételes lehetőség valósulhatna 

meg, mely nagy mértékben hozzájárulna a közösség szellemi és 

erkölcsi növekedéséhez. Egy edukált társadalomban kevesebb 

megoldandó probléma merül fel. Tehát hosszútávon érdemesebb a 

lakosság oktatására fektetni pénzt, időt és energiát, mint az edukáció 

hiányának következtében felmerülő problémák megoldására. 

Szeretnénk, ha kisebbségként egy olyan környezetet tudnánk 

megteremteni a helyi közösség számára, mely számos román 

nagyvárosban már hosszú ideje jelen van. Továbbá az is fontos 

szempont számunkra, hogy hátrányos helyzetben élő emberekhez is 

eljuthasson ez a rendezvény. Azon személyeknek, akik anyagilag nem 

engedhetik meg maguknak a rendezvény költségét, és hátrányos 



helyzetben élnek(20%-át tennék ki a résztvevőknek), a részvétel 

ingyenes lesz. 

Célcsoportunk: A TEDx megköveteli a témák sokszínűségét, 

amely változatos nézőközönséget von maga után. Éppen ezért minden 

korosztály számára élvezhetőek az előadások, de az ajánlott életkor 

16+. Véleményünk szerint tanulni, fejlődni mindig lehet, ezért melegen 

ajánljuk az idősebb korosztály számára is. Ezenfelül szeretnénk ha a 

fiatalok más perspektívából is megismerkednének a világgal, 

betekintést nyerhetnének az élet eddig ismeretlen területeire. 

Megcélozott témáink: 

• Sikeres vállalkozók 

• Motiváció a talpon maradáshoz 

• Sport, hogyan ne add fel 

• Hogyan legyünk magabiztosak, és ne féljünk kockáztatni 

• Mi az élet értelme 

• Hogyan változik a világ 

• Minden céllal történik(élettörténetek) 

• Szenvedélybetegségek 

Lehetséges előadók: 

• Klein Dávid/Varga Csaba hegymászók, több 8000 

méteres csúcs meghódítója 

• Szarvadi Lóránd a Bálványos Resort tulajdonosa 

• Lőrinczi Dénes helytörténész, levéltáros és egy volt 

tanárunk, aki megváltoztatta a látásmódunkat számos 

területen 

• Bohos Kornél testépítő bajnok, aki nyílttörést szenvedett 

mind két térdén 

• Dr. Zacher Gábor toxikológus 

Még az előadók névsora változhat. 

A népszerűsítés elsősorban online felületeken fog történni, de a 

járványügyi helyzetet figyelembe véve szórólapok osztogatására is 

opcióként tekintünk. Ezenkívül hagyományos plakátozásra is sor kerül. 



Online térben, ahogy a TEDx szabályzata megköveteli, egy weboldalt 

és egy Facebook eseményt hozunk létre. Mivel hangsúlyt fektetünk a 

marketingre, és a TEDx név önmagában közismert, így biztosan elkel 

a 80 fizetős hely (emellett 20, ami hátrányos helyzetűeknek lesz 

fenntartva). 

A rendezvényünk lebonyolításához szükséges lépések:  

Eddig megtett lépések:  

-2021.szeptembere: Helyszín lebeszélve: Andrei Mureșanu 

Színház (Sepsiszentgyörgy, str. Körösi Csoma Sándor nr.10.) 

(második opcióként: Tamási Áron Színház) 

-2021. októbere:  kapcsolatfelvétel néhány előadóval 

-2021. októbere:  felvettük a kapcsolatot a TEDxUdvarhely 

főszervezőjével, Szakács Paál Istvánnal  

Elkövetkező lépések: 

-2021. novembere: TEDx licensz kérvényezése 

-2022. január: időpont véglegesítése 

-2022. február: háttérszervezés, részletek kidolgozása 

-2022. március: felszerelések beszerzése, önkéntes csapat 

összeállítása, eligazítása, marketing kampány elkezdése  

-2022.április: ellátás, szállásfoglalás az előadóknak, helyszín 

berendezése 

A rendezvény lebonyolítását a Turul Iroda és önkéntesei végzik. A 

Turul Iroda 3 városban működik megyeszinten és több mint 70 fiatal 

önkénteskedik a Turulnál. Így a jogi háttér is biztosítva van az Iroda 

által. 

  



 

Költségvetés: 

Költségek Darabszám Szükséges tőke Össz

1 Helyszín bérlése 1 2000 2000

2 Előadók utazási költségeinek megtérítése 4 500 2000

3 Előadók elszállásolásának költsége(távoliak esetén) 4 150 600

4 Teremberendezés költsége 1 500 500

5 Reklámozás költsége 1 600 600

6 Technikai felszerelés beszerzése(bérlés/vásárlás) 1 1000 1000

7 Büfékocsi és ingyen víz költsége 100 3.5 350

8 További esetleges költségek 1 500 500

Összköltség: 7550  

Ahogy a táblázatban is megfigyelhető, hogy egy színvonalas 

eseményt hozzunk létre, 7550 lej alaptőkére van szükségünk. Ennek 

hiánya az esemény minőségének róvására mehet. Esetleges 

tőkehiány esetén, külső szponzorok által is minimális összeg 

beszerezhető, de a TEDx szabályzata szigorúan veszi ezeket. Az 

előbb említett 80 fizetős helyért elkért összegből finanszírozzuk a 

további felmerülő költségeket és a 20 ingyenes hely fenntartását, 

emellett a közeljövőben további TEDx események költségeit is 

finanszírozhatjuk ebből az összegből. 

A TEDx konferenciasorozat fellendítené a város látogatottságát, 

szellemi előrehaladottságát, ezzel fejlesztve az éltszínvonalát a városi 

polgároknak, így jobb hellyé téve Sepsiszentgyörgyöt. 

  



 

A rendezvény főszervezői és a pályázók: 

Bodor Botond 

Balog Barnabás Dezső 

Sántha Mátyás 

Bedőházi Róbert 

Pakucs-Damokos Tamás 

Kotró-Kosztándi Gellért 

Gödri-Martis Huba 

Vizi Attila 

A szervezők a Turul Iroda önkéntes fiataljai. 


