
V6ncsa Albert

pe anul 2014

Ca reprezentant al Partidul Popular al Maghiarilor din Transilvania (PPMT), doar in a doua

jum[tate a anului 2014, mai precis in luna iunie, am fost ales membru al Consiliului Local, pe

locul consilierului local Nemes El6d care a fost exclus din rdndurile partidului din motive

disciplinare qi de altd naturd, fiind revocat din funclia de consilier local. Datoriti motivelor mai sus

amintite, i-am ocupat locul in mod automat qi in comisiile de specialitate deja constituite, astfel in

Comisia pentru tineret gi sport, respectiv Comisia pentru sdn[tate, proteclie sociali qi culte.

Deqi colegii m-au ajutat foarte mult, integrarea a durat o vreme.

Cu mici excepfii, am fost prezent la toate gedin(ele de consiliu, la fel gi la qedinfele extraordinare.

Degi, la qedin{ele de comisie, problemele ap[rute au ajuns, spre sfhrgitul anului, in faza de

aprobare, m-am strdduit sd-mi exprim pdrerea: am putut sd acord un ajutor comisiei la evaluarea

proiectelor sportive din al doilea semestru, precum qi la premierea celor mai buni sportivi al anului

2014.

Sunt reprezentantul Consiliului Local in Consiliul de Administrafie al qcolii sportive din Sfhntu

Gheorghe. Am frecventat cu regularitate qedinfele qi am prezentat problemele lor cu ocazia

gedinfelor de consiliu (am suslinut rezolvarea problemei bazei proprii a gcolii sportive).

Am incercat s[ urmiresc evenimentele sportive ale oragului, cu scopul de a cunoagte de aproape

activitatea lor.

Cu electoratul nostru am menfinut un contact regulat.

M-am strdduit s5 particip la toate tipurile de manifestalii ale societdlii noastre minoritare: am fost

membru al delegaliei oragului Sffintu Gheorghe care a participat la Zilele oragului Magyarkanizsa,

o localitate din Serbia. in mai multe sate ale comunei s-au dezvelit de monumente gi au avut loc

comemoriri.

Am participat la comemorarea poetului, respectiv la aniversarea bdt6liei de la Albegti, eveniment

ce a avut loc in strada Pet6fi pi Parcul Elisabeta.

De asemene a, am participat la serbarea care a avut loc in Parcul memorial al martirilor din Arad.

Am sponsoizat cartea redactatl de Kisgydrgy Tam6s, despre evenimentele din Valea Uzului.

Am fost prezentla:

- la comemorarea,,masacrului de la Siculeni"

- la comemorarea de la C[truqa a eroilor cdzu\i in al Doilea Rdzboi Mondial

- la toate manifesta(iile organizate pentru apdrarea simbolurilor noastre secuieqti qi maghiare.
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