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2012. m6so dik fel6v6ben v egzett tev6kelys6gemrd l.

Tandcsosk6nt hdrom bizotts{tgbanv6llaltam r6,szta kozos tev6kenys6gben:
- KulturSlis bizotts6g 6s

- Jogi bizottsdg
A valamivel k6s6bb alakult
- Utcan6v ad6bizotts6gba is javasoltak, azt is elvdllaltam.
Mind a h6rom rdszlegvdgezte 6sv6,gzi a vdllalt feladatokat.
A megbeszdldseken magam is rdszt vettem minden alkalommal, egy gyiil6st
kivdve novemberben, influ enz6s megbeteged6sem miatt.
A Kulturr{lis bizottsilg mdr a tan6v kezdetdn rigymond
kellett keresni.ink a v6ros int6,zeteit, intlzmlnveit

ritnak indult, meg
a kozos munka

o sszehangol6s a c6li6.v al.
Sztakics Eva Judit alpolg6rmesternS vezet6s6vel reszt vettem magam is
rendre a Sz6kely Mik6 koll6gium - 6s m6s intdzetek, ahogy kovetkeznek -
soron 1ev6 kdrd6seinek megvitat6sdban.
A Mik6 hir6t-nev6t ciregbft6 lendrilettel kezdett munkithoz, egytitt egy
6piiletben a Reformitus intdzettel. J6 szivvel lillapithattam meg tobbek kozo,tl,
hogy az id6 6s a gondoskod6s ott hagyta nyomdt mind az epileten mind a
tanint€,zet kozoss6g6nek munk6ssi4g6n.
A Mikes Kelemen Liceumot is l6togattuk, hasonl6 benyom6sokkal tdvozva
onnan. Semmik6pp sem lehet v6letlen egybees6s, hogy tapasztalataim szerint
a Brincus 6s a Mihai Yiteazul hasonl6 rangri intl,zetek elmarasztalhat6k mind
a bels6 anyagi dletvitel mind az intdzetek di6knevel6 6s esztdtikai
karbantart6sa tekintet6ben.
A l6togat6sok alkalm6val tapasztaltak egy, az olvas6k, a kozv6lem6ny el6 is
tartoz6, eleny6sz6 rcszet a helyi lapban * Sz6kely Hirmond6 -kozz6,tettem.
Rdszt vettem a Mriv6szeti Lfceum lStogat6sdn is. 
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A Kultur6lis bizotts6g keret6ben rendszeresen foglalkoztam a K6nya AOa-
Miivel6d6 si Hin tev6kenys6g6vel, a m:dv eszetkedvel6 Gy6rfas Jen6 Egyesiilet
ki6llit5 6s alkot6 tevdkenys6g6vel is. Minderr6l rendszeresen ti4ekoztattam a
kcizerdeklod6st.
A Sepsiszentgyorgyi Tam6si A"on Szinhitz tev6kenys€,gdt 6,rtdkelte, arr6l
tf$ekozodott a Bizotts6g az 6vadzfu6s elott nem sokkal. Bocs6rdi L6sz16
igazgato es Czego Csongor dramaturg apr6l6koss6ggal sz6molt be a Bizotts6g
eli|tt a mtiv6szeti tcirekvds, elk6pzel6s ir6nyu16s6i6l, az anyagi ell6totts6g
h6zagafu6l illetve az :iujbdrletrendszer gyakorlati 6s szervez6sbeli haszn6r6l.
Term6szetesen ftszt vettem a Jogi bizottsdg minden iil6s6n. A feladatok
term6szet6ndl fogvaneha megterhelo abizotlsilg szitmara ajogszerti elj6r6sok
kovet6se illetve kikovetel6se minden szinten. A Bizotts6gnak ez a d,olga.
A helyn6vad6, utcan6v ad6 bizotts6gnak is tagja l6v6n, minden
megbeszdl6sen ft,szl" vettem, a v6ltoztatdsok 6rdembeli megbesz6l6sein
sz6ltam, ahol arra sziiks6g 6s jogomban 6116 volt.



A KulturSlis bizotts6g illetve a V6rosi
szerkesztette Hatdro zati jav aslatot, mely

Tan6cs el6 bocs6tottam egy, magam
feloleln6 a rom6niai magyar n6pda1,

n6pzene, n6pi hangszerek megl6v6 kincsest6rdt egy nagyobb m6retii
szewez6s illetve verseny keret6ben. A beadv6ny elbir6l6sa tervben van a
januSri munkah6napban. Ennek a Javaslatnak a m6sodp6ldinydt mell6kelem
jelen besz6mol6mhoz.

Az elmliult f6l6vben k6tszer hfrdettem 6s tartottam tal6lkoz6t a v6laszt6kkal
illetve a lakoss6ggal Els6 izben volt 6rdekl6d6 6s panaszos, m6sodszor nem.
Febru6r m6sodik csiitortcik6n lesz a kovetkezo tal6,Ikoz6 a volt Demokr6cia
kozpontban (ma azBrdllyi Magyar Nemzeti Tan6cs sz6khelye).

2013. jan.23. Tisztelettel:

Czego Zoltdn,
vSrosi tan6csos.



FIATAROZATI JAVASLAT

A V6rosi Tan6cs nevezettbizotts6girnak figyelm6be aj6nlom al6bbi javaslatomat.
A javaslat indokl6sak6nt az kcivetkez6ket hozom fol, csup6n

tf4ekoztatitskdnt. A seregszemle lebonyolitils6nak j6vahagydsa el6tt r6szletes
szakmai ti$ekortaffst fogunk el6terjeszteni, a rendezv6ny elv6r6sainak 6s

ig6nyszintj6nek bejelent6se alkalmdval.
I. Az ut6bbi 6vtizedekben nem tort6nt 6ltalSnosabb folm6r6s, seregszemle,

verseny a romdniai magyar folkl6r - n6ptdnc, ndpzene, n6pda1, n6pi hangszerek -
teriiletein.

2. Sz6mos eur6pai, amerikai orsz6gban siirgetik - hivatkozvilnvlszharangra,
az utols6 6rfra a hagyom6nyos n6pi kultfra sz6mbav6,tel6,t, elevenit6s6t,
visszaadni annak a rangtrilt 6s l6tjogdt, ami rangot 6s l6tjogot adott a l6,trehoz6
nemzeteknek is.

3. Az erd6lyi magyars6g egyre siirget6bben fordul az auton6mia fel6; ebben
a helyzetben egyre durvdbban tagadja a romdniai hatalom az auton6mia l6tjogr4t
illetve Sz6kelyfol d l6tez6s6t. A MICSODA MADAR! n6vvel elindit6sra javasolt
seregszemle a n6pkolt6szet-n6pmiiv6szet 6letesit6se mellett azt az elkdpzel6st is
mintegy indokoln6, hogy a kultrir6k egym6s melletti l6te nem zhrjaki, s6t, indokolja
a meg6rt6st 6s a tiszteletet a tobbs6g 6s a kisebbs6g kozott.

A fenti indokl6ssorczat h6rom pontja * mdr jeleztem - jelenleg csak a l6nyeget 6s
flem az elkdvetkez6 szakmai pontosit6sokat tartalmazza.

Javasolom MICSODA MADAR! n6vvel megrendezni 6vente, esetleg k6t6vente a

rom6niai magyar ndpzene, n6pt6nc, n6pdal 6s n6pi hangszerek seregszeml6j6t
Sepsiszentgyorgycin, Sz6kelyfold i{ris6gi 6s kulturiilis fov6rosfban. Ertesitentink
kell az illet6 megy6ket, v6rosokat, hagyomdnyilrzo kisebb teleptildseket, el kell
kiildeniink idej6ben a szakmai 6s technikai tillkoztat6kat Mindez m6r a

lebonyolit6s k6rd6se.
V6rosunkban 61 J6nossi J6zsef, Venczel K6roly, Yenczel Anna 6s m6s t6ncmester.
Viirosunkhoz krit6dnek olyan magas k6pzetts6gii szakemberek, mint pl. Konczei
Atp6d, szinhitzunk gyakori meghivottja. Vannak, akik a tiszta forrdsi vigy6zzfi,k
majd. '

A tov6bbiakat az illet6kes Bizotts6gban illetve a V6rosi Tandcsban tartom
meglilrgyalhat6nak.

Sepsiszentgyorgy, 2012. dec. 17.

Sztakics Eva Judit
alpolg6rmesternek

El6terj esztette:
Czego Zoltdn

kdlt6, ir6,vdrosi tandcsos


