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Nici anul 2014 nu a fost un an calm pentru oraqul Sfdntu Gheorghe.
Este adevdrat cd populalia qi oaspelii deopotrivd pot constata cd aEa-numita ,,Capital6"
culturald a Jinutului Secuiesc" parcd ar fi intr-o qi permanentd aqteptare de oaspefi. Locuinla,
curtea, toatl gospoddria trebuie ingrijit6 in mod continuu pentru ca aceasta sd devind similar
cu cea din agteptdrile noastre, cu geamurile ei cu muscate, cu porfile secuieqti, cu statui qi cu
vegetalia ei. $i aici putem adiuga cuvintele poetului Remdnyik S6ndor: cum se poate...
Deci, in loc de haos, intr-o stare de disponibilitate permanentd gi intr-o direcfie bun6.
Eu insumi am incercat sd particip la aceastd chestiune aqa cum am putut. Mai pu{in
primdvara, in perioada cdnd am primit ingrijiri medicale suferind de deplasarea vertebrelor.
Am participat la toate qedinfele de consiliu local, cu mici exceplii, precum qi la qedinlele de
lucru a comisiei de specialitate. Potrivit experien{ei mele, nici o qedintd nu a fost finuta din
obiqnuintS sau formalitate; de aceasta am scdpat cumva. La qedinlele comisiilor de
specialitate s-au discutat luuuri qi probleme concrete, la fel gi la gedintele de Consiliu Local
ordinare gi extraordinare.
Nici in acest an nu am fost scutili insd de tensiunile nalionalistd qi din politicd intem6.
Indiferent c6rui partid am aparfinut, qi in acest an a trebuit s5 ducem luptele noastre, dintr-o
permanenti pozilie defensivd, impotriva atacurilor rom6negti umilitoare, asupritoare,
nalionaliste, de tip fascist - atdt in interiorul cdt gi in afara Consiliului Local.
Interzicerea in grab[ a utilizarii steagurilor, simbolurilor na]ionale, a limbii noastre materne, a
intonlrii imnurilor noastre ne constr6nge qi ne obligl sd ne afl6m intr-o permanentd stare de
alert6. La toate acestea am participat in calitatea mea de consilier local, informator qi de
publicist, o persoanf, in care au incredere cei care ne-au mandatat prin votul Ei increderea lor,
alegdtorii noqtri. Yezi zicala: Dacd medicul gregeqte - moare pacientul. DacE scriitorul
gregeqte - moare el insugi.
Am fost membru al delegafiei (a) care la Magyarkanizsa a participat ca reprezentanta
Consiliului Local al Municipiului Sfhntu Gheorghe cu ocazia sfinlirii vitraliului bisericii
romano-catolice, dezvelirii qi sfinlirii statuii Sfdntului Vendelin. Invitalia a fost o adresatd nu
mie, ci ca o recunoaqtere fa!6 de eforturile depuse de Consiliului Local gi primarul nostru,
pentru lSrgirea qi consolidarea sistemului rela{iilor cu localitd}i unguregti din alte pri. Acest
lucru este eseniial gi natural in starea actuald fragmentatd a naliunii.
Intre(in o continu6 relatie cu alegdtorii. Informarea lor este o necesitate. Construclia,
infrumusetarea qi amenajarea care se face dinspre centru spre ,,margini" incd mai implicd qi
zone neglijate, aceasta depinde in mare m[sur[ de fondurile existente. Strada Varadi J6zsef,
strada Rozelor qi imprejurimile reprezintd, ca sd spunem aga, o particularitate a cartierului
Orko qi a oragului Sfdntu Gheorghe. Majoritatea reclamatiilor provin'din aceastd zond.
Populalia este neputincioasd qi, in fala problemelor, este neputincios, intr-o oarecare mdsur[,
qi Consiliul Local.
Din iniliativa qi in organizarca mea, in data de 31 iulie a awt loc, pentru prima datd in Sf6ntu
Gheorghe, evenimentul de comemorare dedicat poetului Pet6fi qi bdtdliei de la Albeqti, cu
participarea locuitorilor oragului. Evenimentul a fost organizat cu aprobarea poliliei intr-un
spaliu deschis, pe col1ul unei strdzi inexistente, strada Pet6fi (aceast5 denumire fiind
interzisd), respectiv in Parcul Elisabeta. O coinciden(d fericitd a fdcut ca o orchestrd de
sufldtori din Budapesta sd se afle in oraqul nostru pentru a susline un concert gi am invitat
membrii acesteia s6-gi prezinte programul la comemorare.



Prefectii care st6pdnesc judeful vor sd elimine simbolurile nalionale, identitatea maghiard,
folosirea limbii mateme prin actiuni ln justilie, amenintlri, amenzi qi instante judec6toreqti.
Asta se inttmpld de 95 de ani, a$a s-a intAmplat pe wemea lui Maniu, Antonescu, Ceaugescu
gi pe vremea altor romdni tic6loqi gi criminali. Multi maghiari gi lideri ai acestora au fost
constrdnqi sd plEteascd arrerri usturdtoare pentru intonarea imnului Ungariei. Zi de zi, timp
de o sdpt6m6n6 intreagi am c6ntat imnul Ungariei sub geamurile prefectului. Nu acest lucru
ne sporegte reputatia, ci perseverenla gi solidaritatea manifestati pentru a rimdne qi a trdi pe
plaiwile noastre natale.

$edinfe ordinare: l0 participiri: 8 qedinte extraordinare: 19 prezent: 16

gedinfe de lucru comisii: 11, respectiv 15 prezent: 11, respectiv 13
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