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Tan6csosi tev6kenys6gi ielent6sem a 2015, 6vr6l.

J6zsef Almos

1.- Tandcsosi min6s6gemben r6szt vettem a tan6cs 9 rendes-, 6s 16

rendkivtili ii!6s6n.

A tertiletrendez6si, vdrostervez6si szakbizotts6g 15 tll6s6n jelen

voltam, mig a helyi kozigazgatdsi 6s jogi bizottsiig 2L til6s6n.

A helyi Reformdtus Koll6gium VezetStandcs6nak tagjak6nt

valahdnyszor hivtak, megjelentem til6si.ikon, r6szt vettem a felvet6dott

k6rd6sek megvitatds6ba n.

2015 tavaszSn r6szt vettem az RMDSz kolozsv6ri kongresszusdn

2.- 2OI5 folyamdn az alSbbijavaslatokat tettem, v08Y ir6sban

nyfjtottam be:

- a Szent Gyorgy Napok m(sorfrizet6be a v6roskozpont ez id6

a latti forga lmi rendj616l (lezii rt fitvona !a k, egyirS ny(sitdsok stb.) iktassa na k be

t6rk6pet,

- zebrdt festeni a Sirti16 utca a BSnki Dondt utcai kijiiratSndl

- a tandcsosok alkalomadt6n hivj6k fel a figyelmet a magyar

nyelvfi feliratok hi5 nyd ra (hirdet6sek, figyel meztet6sek, fel hivSsok, utasitSsok,

re ndsza b5 lyzatok, nyomtatvS nyok stb. ) - Cse rey Zolt6 n na I egyet6 rt6sben

- v6gre l5ss6k e! korl5ttal a volt v6g6hfd melletti, baleset vesz6lyt

jelent6 kis hidat

- a Farm utca folotti utcdkban helyezzenek magyar nyelvfi

utcan6v tdbl6kat

- turista szezonra gondolva, k6szltsenek k6pes levetez6lapokat a

vdros16l



- tekintettel arra, hogy kosSrlabda csapatunk tljj6t6kosokat

szerzSdtetett, szervezzUnk r6sztikre egy v5rostortdneti s6t6t. Besz6ljtink nekik

a 5z6kelyfoldr5l, a m6rk6z6sek elej6n elhangz6 sz6kely himnusz16!, ismertesstlk

meg 6ket a j5t6k ideje alatt elha ngz6 rigmusok, 6nekek, buzdltdsok 6rtelm6vel.

- vizsgSlj6k meg a Tavaszy sSndor utca egyirSnyfsit6sdnak

lehet6s6g6t. A d6lel6tti 6rdkban nagy a zs0folts5g, a dug6 sem rilka.

- a Tavaszy SSndor utcSban oldj6k meg az 6jszakai vildgit6st.

Eddig egy r6sz6t a transzformdtor hilzra szerelt lSmpa vil6gitotta meg (ez i6
ideje mdr nem mfikodik ) 6s kinai boltb6l hdtkoznap kisz(r6d6 f6ny.

- a Cslki utca Kok6nyes utcai betdr6j6n6l mindk6t irdnyb6l

helyezzenek el jelz6 t6bl6t, mert a vSrost kev6sb6 ismer6 aut6sok gyakran

eln6zik a bet6r6si lehet6s6get.

- zebrdt kellene festeni a Cs6szdr 86lint utcSban a tdvols6gi

a ut6buszS I lomds el6tt.
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- Jecza Tibor szobr6t koltoztess6k el az fjonnan alaku16 f6ter

valamely olyan pontjSba ahonnan 6rv6nyestilne tizenet6nek 16nyege. E cdlbol

egy magasabb talapzatra is lehetne helyezni.

- a Polg6rmesteri Hivatal kezdem6nyez6s6vel csak ki kellene

adni L6szl6 Kiiroly visszaeml6kez6seit . 6 mdr nem kiv6nja inditvdnyozni az 6t

6rt s6relem miatt, s k5r volna, ha egy ilyen ir6s nem kertilhetne az olvas6k e16.

3.- Nem kaptam vdlaszt arra a k6rd6semre, mi a helyi RMDSz. hivatalos

SllSspontja a j0nius 4-i Trianon napi megem16kez6sr6l va16 tdvolmaraddsr6l.


