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2015 - ben r6szt vettem minden soros tan6csUl6sen amely 11 alkalommal volt
Osszehiwa.

A 21 rendkivUli tan6csdl6sb6l 16 - on jelen voltam.

2A15 - ben is els6sorban az i{tis6g6rt 6s a sport6rt dolgoztam.

A 21 i{risSgi 6s sport bizotts6gi Ul6s mindenik6n jelen voltam, ahol a bizottsdg t0bbi
tagj6val egyeztetve, v6lem6nyeztUnk i{0s5gi probl6m6kat, 6s javasoltunk

megolddsokat.

Bizottsdgunk tovdbbra is fontosnak tartja, hogy meghat6roz6 sport, 6s ifi0s6gi
' rendezv6nyek legyenek szervezve Sepisiszentgydrgy vSrosdban.

Kiemelked6 rendezv6nyek kdz6 soroljuk a ma m6r hagyomdnyosnak mondhat6
Hdromszdk Kupdt, amely egy orsz6gos futs6ltorna.

Minden 6v tavaszin a Sepsi 08 amat6r futsal csapat szervezi a tfrn6t, amelyre tobb
mint 30 csapat nevez be.

2015- ben vdrosunk Unnep6n az igrcagi lldvar, 0j helyszint kapott a Kriza JSnos

utc6val szembe, ahol egy j6val nagyobb teret sikerUlt belakni a hiromnapos
rendezv6ny, 6s programjai 6ltal.

2015 - A SrC Feszt szempontjdb6l is nagy fejl6d6st hozott, hiszen Koviszna Megye
Iegnagyobb di6kt6bora el6rte , hogy az egy hetes fesztiv6lon tdbb mint 5000 r6sztvev6
volt jelen.

Az lf,0sdgi 6s Sport bizottsig ezutdn is fontosnak tartja , hogy azon if,0s6gi csoportok,
szervezetek, csapatok akik szeretn6nek tenniv6rosunk6rt,6s a v6rosunkban 616 6s



tev6kenyked6 fiatalok6rt , azoknak legyen meg erre a lehet6s6gUk, erre szolg5l a

bizotts6gunk.

Sport szempontb6l is kiemelked6 eredm6nyeket 6rtek el vdrosunk csapatai.

A Futsril csapat 2014 -2015 os id6nyben bejutott a bajnoki negyedont6be.

A Kosdrlabda csapat2014 - 2015 ben megnyerte a Rom6n Kuptit.

2A156sz6t6l megalakult a n6i k6zilabda csapat is.

A2AM *2A15 bajnoksdgban harmadik helyen v6gzett a Sepsi OSK , nagyp6ly6s foci

csapat, jelenleg (2016 mdrcius 9) els6 helyen van 6 pont el6nnyel.

A Gazdasdgi bizottsitg 32 0!es6b6l 26-on vettem r6szt, amelyek sor6n elemeztUk a

felevetett v5rosgazdflkoddsi k6rd6seket, 6s igyekeztUnk, olyan racion6lis d6nt6seket
hozni, amelyek strat6giaglag stabil alapot fog nyOjtani Sepsiszentgydrgynek.

- 2015 azEpitstelep 6ve volt Sepsiszentgydrgydn, amely AldozalaA
eredm6nyezte, hogy tdbb mint 30 utc6t sikerUlt felfjitani, aszfaltozni, jiirdSkat

kialakitani.

- Ldtvdnyos Utemben haladt a SepsiAr6na 6pit6se,is amelyet 2016 nyar6n fog

birtokba venni a vdros.

A Nicolae Colan iiltalSnos iskola, illetve a Constantin Brincugi szakliceum vezet6

tan6csa6nak tagak5nt r6szt vettem a gyUleseken, ahol a kUI6nb626 oktatdsi,
pedag6giai 6s gazdas6gi k6rd6sekben fejtettem kiv6lem6nyem, 6s hoztunk

ddnt6st.

2015 - ben r6szt vettem Sepsiszentgy6rgy tesv6rv6rosSnak , Kecskem6tnek
hagyom5nyos Unnep6n, a Hir6s H6ten.



A deleg6ci6 sor6n egy t5rgyal6son vettem r6szt a Kecskem6ti OnkormAnyzat
vezet6 testUlet6vel , 6s Kecskem6t mds testv6rtelepUl6seivel, ahol egy strat6giai
partners6get k6t6ttUnk.

Megemliten6m ezek kozUl a Tor6korsz6gi Rodostot (Tekirdag).

Ahogy az elm0lt 4 6vben mindig is tagja voltam a m6rcius 1S-ei nemzeti

UnnepUnk megszervez6s6sben, ahogy id6n is 2016-ban.

Sepsiszentgy6rgy tovdbbra is kiemelked6 szerepet fog j6tszani a
mindenapjaimban, 6s azon fogok dolgozni , hogy virosunk gazdas6ga fejl6djon,
fiatalok kOltdzzenek ide 6s lakjdk be vdrosunkat,gazdag kultur6lis kindlat 6s
pezsg6 6let lepje el a szUl6v6rosomat, Sepsiszentgydrgyot.
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