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Raport de activitate din anul 2010 

 
 La sfârşit de an, înaintea Crăciunului, fiecare consilier stă nedumerit şi caută cum ar putea să 
relateze despre câte a făcut el pentru acest oraş, de câte ori a luat cuvântul pentru gropile săpate, să 
clarifice de parte cui este sau la al cui ordin acŃionează. 
 Eu, unul, am participat la şedinŃe. Nu am bătut apa în piuă. Am lipsit doar când boala mi-a stat 
în cale. Somnu-i dulce în timpul dezbaterilor fierbinŃi. Când venea rândul votului, am apăsat mereu pe 
butoane, având în minte spusele fracŃiunii. 
 Am avut şi câteva sugestii individuale. Am vrut să schimb regulile de circulaŃie din Golgota, 
asemănător străzii spitalului, dar documentele sunt îngropate în camera 15. Ceea ce nu pricep nici 
acum, sunt nenumăratele parcări, când se Ńin licitaŃiile, Dumnezeu ştie. 
 Marea mea propunere este legată de facultate şi de cei care umblă pe jos. Să aibă şi ei o trecere 
pietonală în faŃă, câteva bănci pentru cei care doresc să se odihnească şi o parcare pentru toŃi, să fim 
sinceri, cine mai merge pe două roŃi. 
 Cuvântez despre şedinŃele comisiei juridice: am inspectat totul cu meticulozitate. E mult mai 
agitat la sport şi tineret, unde golurile vin unul după celălalt, nu se Ńine cont de lipsa fondurilor. 
Fotbalul este codaş, dar echipa face progrese, la anul câştigă Sfântu Gheorghe în meciul cu Chilieni. 
 Consiliul a delegat un iubitor al copiilor la GrădiniŃa „Napsugár”. Veştile mele: copiii nu mai zic 
şoim, şi devin mai frumoşi pe zi ce trece, fără influenŃa partidelor. 
 Întotdeauna m-a bucurat peisajul din Trei Scaune, mă duceam mereu la Lunca Frumoasă pentru 
a vedea un câine. Acolo am observat un lucru interesant: din când în când masculii îşi rup cuştile, dar 
nu o boală este de vină ci căŃelele. 
 După cum am mai zis, am avut vise. În unul am păşit în Makovecz1. Am păşit... aş fi vrut eu, am 
fost îngropat acolo: în sicriu de scândură la şase picioare adâncime. Pe mormântul meu două flori se 
legănau,  m-a mirat faptul că văd cu ele. 
 Vântul a înfăşurat ziarul „Háromszék” în jurul lor, în care a fost a scurtă ştire:2 xxxxxxxxxxxxx 
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 Sfântu Gheorghe, 8 decembrie 2011 
 Modificat la 1 februarie 2011 
 
      Cu stimă, 

Takó Imre 
 

Rezumat: După cum am amintit mai sunt din motive de sănătate nu am fost prezent la unele şedinŃe. 
Am fost internat de şapte ori în spitalul din Miercurea Ciuc. Din cele 34 de şedinŃe ordinare şi 
extraordinare ale consiliului, am fost prezent la 29, care reprezintă 85 la sută din total. Am participat la 
21 de şedinŃe ale comisiei juridice (81%). De asemenea, am fost prezent la 21 de întruniri ale comisiei 

                                                 
1 Cimitirul nou din Simeria. A fost denumit după proiectantul capelei mortuare, arhitectul Makovecz Imre. 
2 MulŃimea a ieşit în piaŃă cu ochi umezi, sărbătorind pentru ce a luptat din începuturi: Noua Autonomie secuiască!!! 



de sport şi tineret din totalul de 24 (87%). 
 Am Ńinut în mod regulat ore de audienŃă publică. Acestea au avut loc alternativ în zilele de marŃi 
între orele 18-19, la Palatul Boer, şi au fost anunŃate în cotidianul local „Háromszék”. 
 
Sfântu Gheorghe, 1 februarie 2011 
 
      Cu stimă, 

 Takó 


