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RAP 0 R T D E ACT I V I ~ A ~E
pe anul 2011.-

Si in anul 2011 am desfasurat activitatea sub culorile Parti-
dului Civic Maghiar. In toate domenile am avut ca principiu de
baza interesul orasului si interesul oamenilor din aceasta loca-
litate.

M-am straduit sa fiu prezent la toate sedintele, ceace am si
reusit in afara cazurilor, cand am fost stopat de inbolnavirile.
In felul acesta din 11 sedinte ordinare am fost prezent la·10,
adica 91%. Din 15 sedinte extraorqinare am fost prezent la 14,
adica 93%. La sedintele comisiei de drept din 32 am fost prezent
29, ceace este 91%, iar la comisia de tineret·~i sport din 23
am avut 19 prezente, ce ar face 83%. In total am avut 81 sedinte,
din care am activat la 72, un procent de 89%.-

De regula am tinut audiente in fiecare luna, ultima zi de
marti intre orele 18 - 19 in Palatul Beor, Sf. Gheorg~e str. Mar-
tinouics Nr.2. Si in 2012 audientele vor fi la fel, adica 31 ianu-
arie, 2B februarie, 27 martie etc.

Tema principala amintita de cei audiati a fost restituirea
terenurilor agricole.si ~orestiere. In toate cazurile s-a dat
indicatii corespunzatoare. 0 mare parte a oamenilor din oras nu
este multumit de viata sportiva din ultimul an./despre sport maidetaliat mai jos/ • . ': .' .

Si in 2012 am facut parte din delegatia permanenta pentru
ingrijirea cainilor vagabonzi •.Activitatea din acest domeniu a
fost foarte buna in functia posibilit6tiilor.-

" S-a continuat si participarea ~Gtivitatii si in cadrul comi-
siei -.dedrept. :Am i!l.cercat'sa fiu de real folos si aici •.

Sunt membru si in comisia de tineret si sport si mi-e rusine
de "rezui tatele" obtimite in aceasta ramura. Atat consiliul local,
cat si comisia s-a straduit sa ajete si sa sponzorizeaza Aceasta
activitate, dar rezultatele nu sunt pe masura. Parca am'vrea sa
cumparam niste bijuterii si cu toate bunavointa am lua pe bani
grei alama de trompeta.Ar trebui consultat un bijutier priceput.
Dupa mine ar trebui sa fie Directiune de Educatie Fizica si Sport
din judetul Covasna, dar aceasta intra in subordinea Consiliului
Judetean Covasna.Pentru orasul ar fi Clubul Sportiv Municipal, care
ar trebui sa cordoneze si controleze toate activitatea sportiva.
Iasa foloseste baza materiala si sportiva numai pentru anumite
ramuri de sport si acolo mai mult pentru sportivi adusi din alte
meleaguri.De la sportivi nostri si echipele noastre de multe ori
percepe taxe de ~olosinta. pentru sala si teren.. , , ,Avem pe jucatoarea SJ.antrenoarea Vass IldJ.ko. Seamana cu
un cal de cursa extrem de talentat /cer iertare pentru asemanare/.
Am si pus la stxart pe velodrom fara jocheu, sau cu un jocheu
nepriceput. Normal ca rezultatele nu au fost cele asteptate, iar
noi am inceput sa aruncam "broasca" pe dansa.

Dupa fotbal si bashet '.si handbalul e pe ocale ciudata.
Sf. Gheorghe, la 15 ianuarie 2012.- ~
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