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Gazda Zoltan, ankormanyzati kepviselo

A 2011-es ev megval6sftasai nem voltak olyan latvanyosak, remelhetOleg 2012-ben,
talan meg mandatumom vegezteig beerik munkam eredmenye. Celul tUztem, hogy az
orszagban elsokent letrehozok Sugasfurdo kornyeken egy latogathat6 vadasparkot.
Elkepzelesemben a hivatal vezetcSsege is tamogatott. Tobbszori terepszemle utan sikerult

kivalasztani a tanacs tulajdonaban lev6 erd6terOIetet a Honved kut kornyeken, majd

megtortent annak Top6 felmerese. Folyamatosan tartottam a kapcsolatot a partner szakceggel,
mellyel kozosen szandekozzuk megval6sftani a tervet. Reszt vallaltam a szOksegestanulmanyok
elkeszftesenel is. Ugyanakkor bOszken tekintek Szotyor bejaratanal a monumental is meretU
tablara, melynel en kezdemenyeztem, hogy a varos neve rovasfrassal is kerOljon tel.

Majdnem minden tanacsOlesen (26 - 3) es bizottsagi Olesen reszt vettem (26 - 3; 32 -
3), csak akkor hianyoztam, amikor munkahelyi elfoglaltsagom nem tette lehet6ve a reszvetelt.
Az Liles anyagait maradektalanul tanulmanyoztam, s pr6baltam jobbftani azon. 1
hatarozattervezetet terjesztettem be, melyet a tanacs el is fogadott. A muvel6desi bizottsag
tagjakent a mult evben is jelent6s energia-bedobassal pr6baltam attanulmanyozni a muvel6desi
palyazatokat, s pr6baltam elkepzelesem, elvarasom szerint danteni - tobb-kevesebb sikerrel.
Folyamatosan tartottam a kapcsolatot az Andrei Mure~anu Szfnhazzal, melyert felelek, s
vezet6segevel pr6baltuk kozosen megtalalni a tuleles m6dozatait az igen szukos koltsegvetes
kozepett. Novemberben sikerult elernem, hogy fogadjon a muvel6desi miniszter, hogy a szfnhaz
tamogatasar61 beszeljOnk. fgeret van ra, de a konkret eredmeny meg varat magara. Reszt
vettem a K6s Karoly es a Neri Szent FOlop iskola vezet6tanacsi Lilesein. A jogi bizottsag
titkarakent is ellattam a ram r6tt feladatokat. Neha jogi vegzettseg nelkOI is rabukkantam

felOletesen, jogilag megalapozatlanul el6keszftett hatarozat-tervezetekre. Az utcanevad6
bizottsag tagjakent a tavaly nem volt munkam. A Koztisztasagi Vallalat igazgat6tanacsi tagjakent
rendszeresen jartam az OIesekre. brommel tolt el, hogy a vallalat j61 mukodik, Sepsiszentgyorgy
egy tiszta varos.

Bar mersekelt a valaszt6polgarok reszer61 az igeny ra, havi rendszeresseggel tartottam
fogad66rat, de tovabbra is allfthatom, hogy sokkal hatekonyabbak az utcan spontanul kialakul6
talalkoz6k, s problemafelvetelek.

Egyetlen alkalommal voltam onkormanyzati kOldottsegben, Cegleden, ismet
felvetettem, hogy Sepsiszentgyorgy es Cegled turisztikai informaci6s irodaja kolcsonosen
nepszerusftse egymas sz6r6anyagat, illetve a ket varos honlapjan kOlon link jelenjen meg a
testvervarosokr61, ahol megtekinthet6k a testvervarosok informaci6s anyagai. Sajnos ez
tovabbra sem val6sult meg.

Nem csak munkahelyi feladatb61, hanem onkormanyzati kepvisel6kent is figyelemmel
kovettem a szekely kapu programot, melynek folytatasat szorgalmazom az elkovetkez6kben is.

Sepsiszentgyorgy, 2012. februar 3.
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Bar tapasztalatom szerint folOsleges a meghirdetett fogad66nik tartasa, mivel nincs
igazan igeny ra, inkabb hatekonyabb az utcan, spontan m6don val6 talalkozas, megis havi egy
alkalommal, vagyis ebben az evben mandatumom lejartaig 5-szor szervezek talalkoz6t,
fogad66rat az MPP Martinovits utcai szekhazaban.

Sepsiszentgyorgy, 2012. februar 3.


