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RAPORT DE ACTIVIT ATE
pentru semestrul al II-lea al anului 2012

In calitatea mea de consilier sunt membru $i particip la lucrarile a trei comisii:
- Comisia Culturala
- Comisia luridica

Mi s-a propus sa particip $i la lucrarile Comisiei de atribuire denumiri de strazi,
comisie ce s-a Infiinlat putin mai tarziu, propunere pe care am acceptat-o.

Toate cele trei comisii l$i duc la Indeplinire sarcinile asumate.
Am participat $i eu la discutii, cu fiecare ocazie, exceptie Iacand 0 $edinta din luna

noiembrie, cand nu am putut, datorita faptului ca eram bolnav.

Comisia Culturala a pornit la drum, sa zicem ~a, deja la Inceputul anului $colar, a
trebuit sa luam legatura cu institutiile din ora$, In scopul discutarii $i stabilirii muncii
comune.

Impreuna cu doamna viceprimar Sztakics Eva am participat la Intalnirile stabilite cu
institutiile de Invatamant pe care Ie voi enumera, pentru discutarea problemelor curente.
Colegiul "Szekely Mik6" $i-a Inceput, $i-$i desIa$oara activitatea In acela$i imobil cu
Colegiul Reformat. Am sesizat cu mare bucurie, printre multe altele, ca timpul $i grija
purtata au lasat amprente atat asupra cladirii, cat $i asupra muncii desIa$urate de colectivul
institutiei.
Am vizitat $i Liceul Mikes Kelemen, de unde am plecat cu acela$i sentiment placut.
Sub nicio forma nu poate fi 0 coincidenta faptul ca, datorita experientei mele, consider ca
nici Colegiul National Mihai Viteazul $i nici Constantin Brancu$i, institutii de Invatamant
de rang asemanator, nu suporta amanare in ceea ce prive$te rezolvarea problemelor
financiare interne, cum ar fi administrarea estetica a cladirii $i educarea elevilor.
Experientele troite in urma vizitelor Ie-am Iacut pub lice in randurile cotidianului "Szekely
Hirmond6" .
Am participat $i la vizitarea Liceului de Arta.

Ca $i membru in Cornisia de Cultura, m-am ocupat In mod repetat de activitatile
Casei de Cultura Municipale "K6nya Adam", cat $i de activitatile de creatie $i de expozitie
a Asociatiei iubitoare de arta, "Gyarfas leno". Am informat opinia publica, despre fiecare
activitate, In mod repetat. Am fost informati in cadrul comisiei ca a fost evaluata activitatea
Teatrului "Tamasi Aron", nu cu mult Inainte de incheierea stagiunii. Dornnul director
Bocsardi Laszl6 $i dramaturgul Czego Csongor au prezentat Comisiei, In amanunt, toate
aspiratiile culturale, ideile pe care Ie au, problemele financiare cu care se confrunta, cat $i
utilitatea practica a noului sistem de abonamente pe care doresc sa-l implementeze.

Evident, am participat la toate $edintele Comisiei luridice. Tinand cont de natura
problemelor, este 0 sarcina dificila pentru comisie sa solicite, din toate directii1e, toate
demersurile legale, la toate nivelurile. Dar aceasta este sarcina Cornisiei.

Fiind mernbru in Comisia de atribuire denumiri de strazi, am participat la toate
intaInirile $i am intervenit in discutii, acolo unde am considerat ca este nevoie $i unde
avearn dreptul.
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Am depus In fata Comisiei de Cultura ~i In fata Consiliului Local 0 initiativa pentru
un Proiect de Hotanlre, prin care am putea sprijini tezaurul existent al muzicii populare
maghiare din Romania, a cantecului ~i a dansului popular ~i a instrumentelor muzicale
folclorice, In cadrul unui concurs de mare anvergura. Evaluarea materialului va fi In lucru
In cursul lunii ianuarie. Anexez acestui Raport de activitate ~i 0 copie a initiativei mele
pentru Proiectul de Hotarare.

In ultima jumatate de an am avut anun!ate ~i !inute doua mtalniri cu alegatorii ~i cu
cetatenii ora~ului, cu prima ocazie prezentandu-se cateva persoane cu diferite probleme, iar
la a doua Intalnire nu s-a prezentat nimeni. Urmatoarea Intalnire 0 voi avea In a doua zi de
joi a lunii februarie, la fostul Centru pentru Democralie (acum sediul CNMT).

23 ianuarie 2013 Cu respect,
Consilier Local
Czeg6 ZolUm

In conformitate cu originalul
Jozsi Kinga r
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PROPUNERE DE HOTARARE

Supun atenliei Comisiei Consiliului Local, aceasta propunere. Pentru suslinerea
propunerii, urmatoarele argumente Ie aduc din dorinla de informare. Inainte de aprobarea
procesului de culegere de date, yom face prezentari de specialitate, cu ocazia anuntarii
a~teptarilor ~i necesitatilor proiectului.

1. In ultimele decenii nu s-au realizat studii mai generale, nu s-au colectat date in ceea
ce prive~te folclorul maghiar din Romania - dans popular, muzica folclorica,
instrumente muzicale populare.

2. In multe tari europene ~i americane, tacandu-se referire la importanta majora a
acestor elemente, se dore~te urgentarea procesului de reinviere a culturii populare
traditionale, trebuie sa i se redea rangul ~i drepturile cuvenite.

3. Populatia de etnie maghiara din Transilvania, din ce in ce mai grabita, pun e accent
pe autonomie; in aceasta situatie, puterea din Romania refuza din ce in ce mai dur
dreptul la autonomie, ~i existenla Tinutului Secuie'sc.: Proiectul propus, cu numele
"MICSODA MADAR!", pe langa dorinla de reinvigorare a literaturii populare ~i a
artei populare, ar putea justifica ~i faptul ca, prin convieluirea mai multor culturi,
nu este exclusa buna intelegere ~i respectul dintre miporitate ~imajoritate.

Cele trei puncte menlionate mai sus - a~a cum am' subliniat, deja -in momentul de
fata, prezinta doar ideile importante, ~i nu amanuntele ~i detaliile de specialitate care vor
urma.

Propun ca acest proiect cu numele "MICSODA'MADAR!" sa fie organizat anual,
sau eventual bienal, la Sfantu Gheorghe, Capitala Cu1turala ~i de Tineret a Tinutului
Secuiesc, pentru culegerea de informatii ~i date referitoare la dansurile populare, muzica
folclorica ~i instrumentele muzicale populare ale maghiarilor din Romania. Trebuie sa
anuntam judetele implicate, ora~ele, a~ezarile mai mid care pastreaza datinile, trebuie sa
trimitem din timp informatiile ~i orientarile tehnice ~i de specialitate, dar toate acestea tin
de organizare.

In ora~ul nostru traiesc Janossi J6zsef, Venczel Karoly, Venczel Anna ~i alti mae~tri
ai dansului. De asemenea, de or~ul nostru se leaga foarte multe personalitati, speciali~ti de
inalta clasa, cum ar fi Konczei Arpacl, un des invitat al teatrului.

Urmatoarele date urmeaza sa Ie discutam in C.omisiile de Specialitate ~i in pienul
Consiliului Local.

Sfantu Gheorghe, 17 decembrie 2012

Doamnei viceprimar
Sztakics Eva Judit

A prezentat:
Czego Zoltan

poet, scriitor, consilier local
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