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inci - gi incd? - nu putem afirma cd anul care a trecut, gi aici md refer la anul
20L3, a fost unul uqor pentru ceti{enii tdrii, ai judelului Covasna sau pentru locuitorii
Municipiului Sffintu Gheorghe. in schimb, Consiliul Local, in activitatea lui constructivd,
se aliniazd la posibilitdlile date, gi nu la neputin!5. $i existd multe lucruri care trebuie
rezolvate, trebuie puse la locul lor qi imbundtilite.

Determinarea cu care Primdria Municipiului Sffintu Gheorghe doreqte sd ridice
Sffintu Gheorghe la rangul de Capital5 CulturalS a Jinutului Secuiesc este definitorie, in
toate privinlele.

Aceastd idee s-a nSscut nu in pofida altora, nu la calibrul unui concurs hipic, ci in
interesul tuturor. Din punct de vedere moral, qi in ceea ce privepte naliunea noastr[,
aceasti decizie putem spune cE a fost necesar a fi luatd, dupd ce Tdrgu Mureg, fosta
capitald secuiasci culturalE qi artistic6 a decdzut in servilism, datorit6 valului prin care
popula{ia romdneascd a ajuns sd fie in majoritate numericl.

Din pdcate , aga a devenit impetuos necesar ca Sfhntu Gheorghe s6-qi asume
responsabilitatea. Din p6cate, gi datorit5 faptului c6, oragul, Consiliul Local nu primegte
sprijin financiar de la centru in raport cu RESPONSABILITATEA asumatn. in privinla
Capitalei Culturale, oragul este nevoit s6-gi organizeze efortrtrile zilnice in func{ie de
sarcini, responsabilit[fi asumate gi posibilit[li materiale.

De cdnd ne aducem aminte, Sfrntu Gheorghe nu a fost niciodatE in situalia in care
evenimentele culturale si fie zilnic g6zduite aici.

Cele de mai sus le-am mentionat ca fiind factori determinanti.

Am fi cu mult inainte dacd, pe l6ngd mica Casi de Culturd,,K6nya AdAm', oraqul
ar avea la dispozifie o clldire mai mare; aq dori sd menJionez aici existenla gi
imposibilitateautilizdrii fostei Case de Culturi a Sindicatelor. Acestd situa1ie, din picate,
nu depinde de Primdrie. Municipalitatea face toate demersurile pentru a recdqtiga qi

redob6ndi acele imobile care au fost ale oragului, ale populaliei gi ale judefului.
Tot la acest capitol putem include gi administrarea gi dezvoltarea permanent5 a

sistemului gcolar. Zilnic trebuie sd ne confruntlm cu efectivul elevilor qi al cadrelor
didactice angajate sau care pot fi angajate; toate acestea, cdt qi problemele sus(inerii
institutiilor sunt teme care preocupi conducerea oraqului.

in mod asemdndtor trebuie sI ne raport6m gi la problemele celor doud teatre. Una
din problemele primordiale, pe l6ng6 cele financiare, este aceea ca artiqtii gi conducerile
Teatrului ,,Tam6si Aron" gi Teatrului ,,Andrei Mureganu" si nu se simti abandonali, nici



mdcar pentru o scurt[ perioade de timp. Publicului nu ii este indiferenti nici calitatea
artisticd, gi nici prezen[a acestor doud institu{ii, in viala oraqului.

Am participat la toate qedinlele Consiliului Local, gi imi dau toatd silinla de a
cunoaqte toate temele, propunerile care sunt ridicate pentru prima oari sau care sunt
rediscutate. Am participat gi particip la doud gi ,jumdtate" Comisii de Specialitate, la
Comisia pentru invdfdmdnt, cultur6 gi qtiin{6 qi Comisia pentru administrafie locald,
juridicd, ordine publicS, drepturile omului , legislalia muncii gi disciplin5, gi anul trecut,
fiind invitat, am participat la Comisia de atribuire de denumiri. Din motive de sdnitate,
am lipsit la o singurd gedinfd de comisie.

Aici aq dori sI menfionez qi faptul cI, hind scriitor qi publicist, din cdnd 5n cdnd
gi cu mdsuri, prin informdri in pres6, am adus ?n atenfia cititorilor, alegltorilor, acele
probleme care sunt de intreres public.
Am participatla activit5{ile Casei de Cultur[ ,,K6nya Aditm',in mdsura in care puteam fi
de folos institufiei, qi nu doar ca qi consilier local. Am scris, dupd cerinfe, texte, rapoarte
despre evenimente gi cu o dedicare constructivi am participat la vernisajele expoziliilor
iubitorilor de art6.

De ZileleSfhntu Gheorghe, am primit cu mare bucurie delegalia Consiliului din
Balatonszentgytirgy, dorind sI le ardtdm tot ceea ce atdt ei, cdt qi noi, am considerat a fr
valori, qi toate obiectivele de care noi suntem m6ndri. Totodatd, la inceputul lunii iunie
am onorat invita{ia lor de 5 zile, fiind reprezentantul Consiliului Local Sfdntu Gheorghe
la Balatonszentgydrgy. Invitalia a fost pentru a participa la inaugurarea - sfinlirea
Bisericii Monument, in urma restaurdrii acesteia. A fost o onoare pentru mine, sd recit in
fala altarului propria-mi poezie, in fala celor prezenli la festivitate. $i ei, asemeni nou[,
gi-au dat silinla de aprezenta, in cele citeva zile, toate valorile lor.

La inceputul anului 2013 arninaintat o iniliativd pentru un proiect de hotdrdre cu
privire la organizarca de c[tre Sfintu Gheorghe, a celei mai cunoscute intAlniri a
grupurilor de desene populare din aqezdrile maghiare, cu titlul ,,Micsoda Mad6r!". S-ar
putea include in proiectul ,,Sffintu Gheorghe - Capitala Culturald a linutului Secuiesc".
in acest sens, am discutat cu directorul Casei de Culturd ,,K6nya AdAm', c6t qi cu
directorul Direcliei de Culturi a Judefului Covasna. Ini{iativa mea a rdmas ftri ecou in
Consiliul Local, qi intr-un mod inexplicabil, nu a ajuns nici sd fie inclus6 pe ordinea de zi.

Am scris gapte poezii pentru crea{iile a $ase artigti plastici renumi{i. Timp de trei
luni, am fost vizibili in centrul oragului. in noul meu volum de poezii ,,A templomok
lflzadSsd', cele gapte poezii le-am inclus intr-un capitol individual.

incep6nd cu toamna anului 2013, sunt reprezentantul Consiliului Local in
Consiliul de Conducere al Liceului de Arti,,Plugor S6ndor". Institutia s-a fdcut auzitd gi

vdzttl qi pdnd acum, prin concertele elevilor gi expozifiile acestora, evenimente care s-au
bucurat de succes. in cadrul unei astfel de festivit5fi, a fost o bucurie sd participdm la
Gratula{iile Ambasadorului Ungariei de la Bucuregti, la adresa echipei instrumentigtilor gi

cdnt6re{ilor solo. Domnul Ambasador Fiizes Oszk6r a declarat c5 a devenit dedicat
eforturilor nobile ale oragului Sfentu Gheorghe, in ultimii ani.

Noul gi t6ndrul director al liceului continuE, in cel mai natural mod, toate acele
actiyitili constructive gi inovatoare, pe care cei dinaintea lui le-au inceput.



De asemenea, arn fost la diverse institulii, printre altele qi la Cdminul de Bitrdni.
A fost inillitor qi liniqtitor sE v6d cum sunt tratate persoanele v0rstnice care tr[iesc acolo,
cit gi cele care vin zilnic la Centrul de Zi. - qi aici nu md refer numai la hran6, sindtate,
confort, ci qi la menlinerea legdturilor spirituale, sufletegti cu lumea exterioard, gi chiar qi

la re,teaua proprie de telefonie din camere. Nu am experimentat nicio inchidere sau

blocaje inutile. Aqa ceva nu existi acolo. Acolo, in institulia caldd qi curatii, conducerea
(conduc6torul) acesteia acordd atenlie deosebitd gi gradului de mobilitare a persoanelor
vdrstnice, cdt qi posibilit5tii de migcare de la baie p6n6 la intrare. A fost de la cine inv6fa

- de la J.J. Rousseau, pind laPestalozzi. $i la Sfhntu Gheorghe a fost cine a inv[{at.

in noul Centru pentru Copii din strada Borviz (Centrul de Urgen{6 al Protec}iei
Copilului), construit de citre ora$ cu sprijin european, gi deschis in noiembrie 2012, - in
urma vizitei * am vdzut o ordine, curlfenie qi practic6 pedagogic6 qi de pregdtire, pe care
rar ai ocazia sd o vezi intr-un centru pentru copii abandonali (cu vdrsta cuprins[ intre 2 -
18 ani, in permanentd schimbare).

Ca gi consilier, m-am interesat gi de problemele popula{iei rome care locuiegte in
zona 6rk6. Am fost acolo singur, cdutdnd incredere pe care am gi gisit-o, parfial - in
ultimele decenii nefiind aceasta prima ocazie. in toamna anului 2013 am primit o

scrisoare de la domnul Baklzs Tivadar, persoand care doregte sd se ocupe, intr-un mod
gtiinlific, de problemele comunitilii rome, in baza experien{ei c6qtigate in Occident. O
influen{d majord asupra lui a avut-o cartea lui Robert E Roberts -,,My Soul Said to Me"
(www. felemelokapcsolatok.hu./ProiectReturn.odO.

Menfinerea relaliilor cu alegitorii o consider foarte importantd. in fiecare lund, in
prima zi de joi, am avut audienfe. intdlnirile acestea au fost par,tial deranjate de faptul cd
activitifile Centrului de Demoualie qi ale PPMT - pentru obfinerea cetd{eniei maghiare
gi inscrierea persoanelor pe liste de alegeri, au avut loc in aceeaqi cl[dire ingust6.
incep6nd cu luna noiembrie, noua clddire oferi posibilitdli mai bune gi pentru sistemul
relafional. Ora stabilitd pentru audien{e rdm6ne aceeaqi gi in clddirea de pe strada B6nki
D6ndth.

Czegb Zoltitn
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