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imi incep raportul cu precizarea c[ imi scriu raportul in limba maghiar6 plecdnd de la considera{ia c[, prin

aceasta, mI folosesc de drepturile mele conferite de lege, dar ag dori sd exprim faptul c6 aceastd calitate

md oblig6, de asemenea, la promovarea limbii maghiare pe o scar[ cdt mai largl 9i voi pune in aplicare

acest drept in toate domeniile ale vielii.

Fiind congtienli de acest lucru, impreun6 cu colegul consilier J6zsef Almos str6batem deseori cartierele

din centrul gi cele l6turalnice ale oraqului qi nu o datl observ6m fenomene ciudate. De exemplu, in spatele

dealului Pacd, in apropierea aqa numitei livadi Nagy D6nes, au fost amenajate numeroase noi strlzi care

port6 numele de strada Ciregului, strada Nucului, ins[ indicatoarele stradale au fost scrise doar in limba

romdnd. De asemenea, am observat nu o dat6 cd inscriplionarea denumirii unitalilor, instituliilor publice,

magazinelor se face doar intr-o singurd limb6, dar nu ne putem impdca nici cu g6ndul cd in activitE{ile de

relalii cu publicul, in marea majoritate a cazurilor, dacS limba matern[ a persoanei care ocup[ func]ia este

limba rom6nS, aceasta nu cunoagte limba maghiard.

Nu acord[m atenlie doar aspectelor etnice, ci ne exprimdm opinia gi in ceea ce priveqte asigurarea unor

condilii de via{6 rezonabile. fn unele cazuri observa[iile noastre nu au fost in zadar. De exemplu, in

intersecfia situata vizavi de Restaurantul Fi.isti fecske, findnd cont de traficul intens, trecerea pietonilor

este asiguratl de o trecere cu marcaj, sau porfiunea trotuarului dintre Banca Transilvania qi Restaurantul

$uga$, in zilele cu multe precipitalii a devenit impracticabild din cauza apei pluviale acumulate in exces,

dar sesizarea noastri a avut succes, nivelul trotuarului a fost ridicat, astdzi pe acest trotuar se poate merge

in mod normal.

Legat de activitatea de consilier am obiectat faptul c[, in timp ce la adun5rile generale toatd lumea

vorbeqte cum vrea, discursurile (inute in limba maghiari colegii nogtri rom6ni le pot asculta, cu ajutorul

translatorului, in limba lor matern6, insl la qedin{ele comisiilor la care participd un consilier rom6n qi

qapte-opt consilieri maghiari poart[ discu[ii in limba maghiar[, utilizarea limbii romdne a devenit o

practic6 generala. Au fost gi situaiii ciudate cdnd, in spiritul folosirii unei limbi unitare, consilierii

maghiari au discutat intre ei in limba rom0n6, Semnaldnd aceast[ stare nefireascd, situa]ia a fost

normalizatd, prin faptul cE putem conta, la nevoie, pe serviciile traducdtorului qi la aceste intruniri.

Am incercat s6 particip la toate qedinlele Consiliului Local, cu excepfia perioadei cuprinse intre mijlocul

lunii iulie gi pind la sfhrqitul lunii iulie, c6nd am fost plecat in Ungaria. Am fost prezent la 10 gedin{e

ordinare qi t6 qedinle extraordinare. in luna septembrie am indeplinii funclia de preqedinte de gedinf6' in

calitatea mea de membru al comisiei de urbanism qi al comisiei sociale, am particip at la cdte 10 gedinfe de

lucru ale ambelor comisii. Ca membru al comisiei sociale, am activat in cadrul comisei de evaluare care

avea ca sarcinl sd verifice lista persoanelor care au solicitat locuin[e construite pentru tineri (ANI),

constatarea legitimita;ii cererilor gi stabilirea ordinii de prioritate pe lista solicitanlilor.

in calitatea mea de membru al Consiliului de Administra{ie al Liceului Tehnologic ,,K6s K6roly" qi al

$colii Generale ,,Gddri Ferenc", m-am implicat in rezolvarea problemelor importante care vizau qcolile.

Atunci c6nd aceste programe nu s-au suprapus cu gedinlele convocate de Consiliul Local, respectiv cu

qedinlele de comisie, am fost prezent la fiecare qedinf6 de Consiliu de Administralie din gcolile amintite.

in calitatea mea de membru al fracfiunii UDMR, am fost prezent in mai multe rdnduri la activitatile

organizate de aceasta: la qedinlele fractiunii; la evenimentul de deschidere a campaniei electorald pentru

alegerile europarlamentare 2Ol4 de la Odorheiu Secuiesc; la masa rotundi organizatd la sediul ordqenesc

al UDMR.

|n incheiere, pot sI afirm c[ rela[ia mea cu conducerea oragului, cu primarul 9i cu viceprimarii, c6t qi cu

colegii mei consilieri, se bazeazd pe incredere reciprocE, interesul nostru comun fiind crearea condiliilor

pentru un mediu urban c0t mai viabil.

Sffintu Gheorghe, la 12 februarie 2015
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