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86r a 2014-es 6v viszonylag csendes volt a sepsiszentgyorgyi

onkorm6nyzatban, a k6tharmados RMDSZ-fb16ny uralta a tanScsiil6seket, ennek

ellen6re tobbszor is megpr6b6ltam a koll6g6kat jobb bel6t6sra bfrni, sikerteleni.il.

Az ivoviz 6s csatorndzdsi dijat ellenvet6seim leseper6s6vel emelt6k, a jogi

szem6lyek ingatlanad6jrlnak a 10olo-os csokkent6s6t ugyancsak leszavazta a

teljhatalmir frakci6 ezzel Sepsiszentgyorgy megmaradt az orszdg

legv6llalkoz6ellenesebb teleptil6s6nek. M6g azt sem tdmogattdk, hogy azt a n6hdny

lepcslhdznyi Olt utcai lakost, akinek alSba a16l m6r dtotdik 6ve kitirrtSk azutcifi,bir

a fe hij itSsi g ad6kedvezm6nyben r6sze sitsiik.

Mivel a tanScsban elhangzott polg5rmesteri ig6reteket korSntsem tartom

eredm6nynek, pr6bSlkozisaim sikertelens6ge is bizonyitla,kfir volt ekkorubizalmat

szavazni annak a szervezetnek, mely az elm.6lt 25 6vben csak a kevesek j6l6tdt

biztosftotta, a sokakat pedig csak fg6retekkel titplSlta.

Annak e11en6re, hogy minden tan6csiil6sen jelen voltam, nem csak a

megi elen6s kedv66rt, tan6csbeli tev6kenys6gem kev6s eredm6nny el jarl.

A helyi tan6cs megbizottjak6nt reszt vettem a "K6s K6roly" 6s a "Pusk5s

Tivadar" szal<kozepiskol6k vezetbtandcsi munk6latain. Tal6n 6rvel6seim is

hozzdjilrultak, hogy szakliceumaink meg 6rzik cinazonoss6gukat, m6g nincsenek egy

kalap al5 csapva.

K6pviselem a helyi tan6csot az "IJrban-Locato" KFT-ben, mely a v6ros

ingatlankezelljenek indult, de lassan ingatlanok n6lktil marad. Hasonl6 a feladatom

abban a "VADON" egyesiiletben is, mely p6ld5s bizonyiteka annak, hogy

Sepsiszentgyorgy egy m6dos v6ros.

Ha a tan6csbeli munkSm nem is tolt el el6gedetts6ggel, a v6ros polg6raival val6

konzult6ci6im tobb el6gt6telt nyrijtottak. Tdbbsz6 zan eljottek a megt6pett parkbeli

zdszlo al6 megeml6kezni sok bajunk forr6s6r6l, 6nekelni is mertek. Majd mikor az



6nek16s'Jutalma" btintet6s formrij6ban firkezett, atfumogat6s egyre er6teljesebb6 v61t.

Ott voltak azok, akiket megbiintettek, majd azok is, akik veltink 6nekeltek. Voltak

akik veliink &eztek, 6s voltak, akik nem akartak kimaradni.

Az elmfilt 6v sor6n is jelen voltam Kisbucsa testv6rtelepiil6siink jelent6s

esem6nyein, kdzvetitve az itthoniak jokiv6ns6gait is. Ezidfiig 15 sepsiszentgydrgyi

lakos tette le az fillampolgSrs6gi eskiit e kis teleptil6sen, tdbb mint dtven ilvezte

vend6gszeretettike t, ed" eddi g tiznek tudtuk vi szonozni.

Fogad66rdimat aMagyar Polg6ri P6rt sz6kh6z6ban tartottam, de tal6n enn61

tdbbet jelentenek az utc6n tdrt6n6 takilkozSsok melyek az igazi, kdzvetlen

kapc solatot j e lentik a v Slaszt6polg6rokkal.
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