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20 18 6vi dnkormdnyzati tev6kenys6g6nek beszdmol6j a.

Ebben az 6vben is ugyanrigy mint a megeloz6kben els5 rendfi feladatomnak tekintettem
anyanyelvtink haszn6lat6nak 6rv6nyesit6s6t az 6let minden teriilet6n, kiilonos tekintettel a magyar nyelvii
feliratozds k6rd6s kor6ben. J6zsef Almossal egytitt j6rtuk a v6ros ktilonbozS pontjait aztvizsgillva, hogy a
magyar feliratozds koveti-e az el6ir6sokat. Ailami int6zm6nyek eset6ben kotelez6 mindk6t nyelvnek az
alkalmazdsa. A mag6n c6gek, tizletek, v6llalkozSsok szdm6ra torv6nyes kdtelezetts6gek nincsenek ezen a
t6ren. Tapasztalataink azt mutatjSk, hogy sok esetben 6ppen a magyar tizletek, c6gek, piaci 6rusok nem
6lnek ttirvdny adta lehet6s6geikkel, olyan ostoba, primitiv megokolSssal, hogy a rom6n nyelvet mindenki
amrigy is ismeri, ez6rt felesleges a k6t nyelvfi feliratoz6s. Enn6l m6g furcsdbb az olyan megfegyz6s, hogy
szivesebben fogadjfk a rom6n vdsdrl6kat, mert a magyarok koteked6bbek, akad6koskod6bbak. Evek
munkSjSra lenne sziiks6g tudatosftani az emberekben az anyanyelv haszn6latdnak elengedhetetlens6g6t
mindeniitt 6s minden kQtiilprjnyek kozott. Ellenkez6 esetben dnazonossfg tudatunk elsorvad6s6t nem
lehet megdllitani6s akkoS{ffilvan az rinfeladds 6s beolvadSs elkeriilhetetleni6ge.

Az.urbanisztikai 6s kulturiilis bizottsdg tagjak6nt a vdros,i utcfknak, tereknek, 6piiletekenek az
6llapotdt kdvetjiik ktilonds figyelemmel J6zsef Almossal kozdsen, de az elhanyagolt ingatlanok
felkutatiis6t is v6gezziik 6s ktil6nboz6 m6dszerekkel: egy6ni besz6lget6sek, meggySz6s, fenyeget6z6s, de
tribbszoros megad6ztat6s biintet6s6nek kili{ti{sba helyez6s6re is hivatkozunk. Sajnos az ut6bbi 6vek
tapasztalatai azt mutatj6k, hogy m6dszereink tdbbnyire sikertelenek, erre a legfobb p6lda a posta miieml6k
6ptilet6nek, vagy a r6gi v6g6hid stzint6n 6pft6szetileg szfmon tartott eml6k6nek 6ldatlan iillapota.

Sport6letiinket hihetlen feil6d6s jellemzi. N6hiiny 6wel ezekjtt m6g elk6pzelhetetlen
eredm6nyet< l6m3elzik vdrosunk sporfimorgrl-6ruk senki 6ltal sem rem6lt csriciokra jut6sdt. N6i
kos6rlabd6saink tobb 6vre visszamen6leg orszdgos bajnokok 6s kupagy6ztesek. A vdros labdarug6
rajong6inak orokrls viigya teljesiilt, csapatunk feljutott az elsd oszt5lyba. Sport bdzisaink megfjulSsa de rij
l6tesitm6nyek l6trehozSsa is a sikerek egyik fontos felt6tele: Sepsi Ar6na, fedett miij6gprilya, vdrosi
stadion megrijuliisa, sugiifrtrd6i sport komplexum jelzik a v6ros vezet6s fdradoz6sait I me[noveked6
kovetelm6nyek teljesit6s6nek min6l szakszeriibb kiel6git6s6t illet6en.

Sepsiszentgyorgy kultur6lis szempontb6l is Erd6ly legpeghat6roz6bb kdzpontjainak egyike,
ahol a miiv6szetek kiilonboz6 fgazatai miikddnek a +ozzqr-efr5 kozons6g szak6rtelm6nek 6s

megbecstil6s6nek elismer6sek6nt.
VSrosi utcan6vad5 bizotts6g tagiak6nt arra torekedttink, hogy a magyar 6s romdn

szem6lyis6gekr6l elnevezett utcanevek ttikrrizz6k a v6ros etnikai osszet6tel6t.
A Gddri Ferenc Sltaldnos iskola vezet6 tandcsdnak tagjak6nt kiv6ntam hozzajdrulni az , ,

int6zm6ny miikod6s6nek zavartalann6 t6tel6ben. Az iskola 6s a polgdrmesteri hivatal kapcsalttartdsAil,il?,
feladat6t is igyekeztem betolteni.

Az onkorm6nyzati kozgyiil6sek alkalm6val felszolaldsaim iiltal kozoss6gtink 6rdek6ben
igyekeztem v6lem6nyemet nyilvdnossdgra hozni. Tobb esetben tettem sz5v6, a labdarug6 csapatunknak a
hihetetlen lelkes, onfel6ldoz6, fdradsfgot 6s anyagiakat sem kim6l6 szurkol6 kdzoss6g6nek az ugynevezett
"Sz6kely l6gi6"-nak v6rosi kittintet6sben val6 r6szesit6s6t. Az erkolcsi tdmogatds azt6n a Magyar Polgiiri
Pdrt r6sz6r6l 6rkezett, a rangos "Gfbor Aron" nev6t visel6 kittintet6ben r6szesitett6k 6ket.

Nem hagyhattam sz6 n6lktil az egyik romSn koll6ga szeptember B.-valtapcsolatos bejelent6s6t
aki tulajdonk6ppen a rom6n tort6nelemszeml6let 6ll6spontjdra hivatkozva jelentette be soros fil6stinkrin,
hogy szeptember B.-iin Sepsiszentgyorgynek a romdn csapatok 6ltali felszabaditdsSt tinnepeljiik.
VSlaszomban a kijelent6s hamis-igaztalan volt6t emlitettem, szerintem az esem6ny megnevez6s6re a
visszav6tel, visszafoglal6s kifejez6seket kellene hangoztatni, mert akkor a hivatalos adatok 6rtelm6ben, a
magyar uralom al6l szabadftotta volna fel a vdros magyar lakoss6gdt a romdn hadsereg.
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