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Raportul presedintelui Comisiei nr.4 pentru cultura, stiinta si
invatam6nt pe anul 2013.

In cadrul comisiei nr. 4. pentru cultura, stiinta si invatamant in anul
2013. au activate opt consileri: Vargha Mih6ly- Bdla- presedinte, Parvan
Rodica- secretar, Sztakics Eva, Czego Zoltdn, Magyar6si Imola, Palela
Radita si Zsigmond Jozsef. Din toamna dl. Zsigmond J6zsef activeaza
incadrul comisiei juridice, de la comisia urbanistica s-a transferat Palela
Radita. Comisia s-a intrunit de obicei miercuri inainte de sedintele
ordinare si extraordinare dupa caz, daca.era nevoia. Am avut 16 sedinte,
din care, la care prezenta membrilor a fost urmatoarea:

1. Vargha Mih6ly- Bdla 14

2. Kondor Agota 13

3. Sztakics Eva 15

4. Czego Zoltttn 16

5. Magyar6si Imola 15

6. Parvan Rodica 13

7. Zsigmond J6zsef 1l
8. Palela Radita 4

9.

In cadrul Comisei nr. 4 , am acordat premiile de excelenta "Sfantu
Gheorghe" pentru elevii liceelor din municipiul nostru. A fost un concurs
de nivel inalt, premiantii fiind invitati in plenul Consiliului Local fiecare
preminat primind medalie si diploma din parte primarului municipiului
Antal Arp6d AndrSs.

Ca presedinte al comisiei pentru denumtrea strazilor am participat la doua
sedinte, cand am propus denumiri la 14 strazi din oras.

In cadrul Anului Centenar Kos K6roly, impreuna cu colega consilier
Magyarosi Imola am sprijinit elevii Liceului de Arta Plugor S6ndor in
elaborarea unor machete a caselor construite de Kos Karoly in municipiul
nostru.



Ca membru in consiliul de administratie a Liceului de Arta Plugor Sdndor
am pornit un program pentru sprijinirea elevilor in a tine recitaluri de

muzica instrumentala in sala festiva a Muzeului National Secuiesc.

Totodata in spiritual reciprocitatii am solicitat elevi pentru a cantala
vernisajele expozitiilor tinute in MNS.

In ajun de Craciun la ultima sedinta ordinara a Consiliului am inmanat
tuturor consilierilor un cadou- pachet cu cele mai inseminate carti si
cataloage editate de Muzeul Natiopnal Secuiesc in anul 2013.

Vargha Mih6ly
Presedinte comisie
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