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Raport de activitate pe anul 2017

Subsemnata, Ozsvath Ilona, consilier local al comunei Crasna în anul 2017 am desfăşurat
următoarele activităţi:

a) am participat la toate şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului local, am
dezbătut materialele propuse în cadrul Comisiei pentru activităţi socio-culturale, culte,
invăţământ şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, am adus în faţa consiliului local
anumite probleme şi propuneri care vizează activităţile culturale, protecţia copilului, am
întocmit procesele verbale ale comisiei;

b) am avut o legătură permanentă cu cetăţenii comunei, am adus în faţa CL problemele
sesizate, am căutat soluţii de rezolvare în multe cazuri concrete;

c) am transmis Consiliului local observaţiile elevilor si părinţilor acestora privitoare la
aspectele vieţii sociale, propunerile lor pentru activităţi culturale si sportive, la ajutorul
social care ar trebui acordat unor familii; de asemenea am sustinut sprij inirea unor elevi
cu performanţă la invăţăturâ, cultură şi sport;

d) am participat la sedinţele CRL al UDMR, la mobilizarea alegătorilor, la distribiurea
materialelor de propagandă, am sesizat problemele oamenilor; cu colegii mei din CI am
dezbătut problemele sesizate de cetăţeni, am căutat soluţii de rezolvare a acestora;

e) am susţinut un spectacol de gală în 5 februarie dedicat Câşlegiului în colaborare cu
echipa de tetaru Amarilla.

f) am organizat, cu colegii de la şcoală, un program artistic dedicat zilei de 15 Martie,
mobilizând părinţii şi elevii pentru respectarea şi păstrarea tradiţiilor, formând la şcolari
şi adulţi deopotrivă constiinţa naţionalaă invăţându-i să păstreze idealurile generaţiei
paşoptiste, educând publicul in spiritul egalităţii, dreptăţii si frăţiei , in spiritul libertăţii,
al respectului faţă de alţii;

g) în luna aprilie cu echipa de teatru Tinikomediăsok am participat la Festivalul
International de Teatru Şcolar în localitatea Nyiregyhâza din Ungaria şi am obţinut
Premiul pentru echipă.

h) cu sprijinul Consiliului local am organizat, în perioada 24-30 iulie, Tabăra de
instruire-Editia a IX-a pentru elevi si cadre didactice care participă la concursul de
recital sau activează în cadrul unei echipe de teatru şcolar, astfel am reuşit ca elevii din
comunitatea noastră să beneficieze de o bună pregătire pentru concursuri de recital
respectiv festivaluri de teatru;



i)în perioada 16-23 august am participat la tabăra internaţională" Teatru fără hotare"
la Balatonmţariafurdo din Ungaria cu 23 de elevi ;

j) am colaborat la organizarea Zilelor Crasnei, la începutul lunii septembrie, am
mobilizat elevii din echipa de teatru, am participat la spectacolul organizat cu echipa
Tinikornediasok, de asemenea am mobilizat elevii să vândă bilete de tombolă;

i) în luna septembrie am participat la Festivalul Manezs din Tiszaujvaros Ungaria,
obţinând Argint şi Premiul special al juriului;

k) în octombrie am participat cu echipa de teatru Tinikomediasok la Festivalul
Naţional de Teatru pentru Elevi PADIF la Cehu Silvaniei unde am obţinut Menţiune
prezentând piesa Pasărea cântătoare de Tamăsi Ăron;

1)in 22-22 noiembrie am participat cu echipa de teatru la Festivalul Internaţional de
teatru Scena la Sângeorgiu de Pădure şi am obţinut Premiul III;

m ) în 3 decembrie am organizat cu echipa de teatruTinikomediasok un spectacol
aniversar pentru diseminarea activităţilor din cei 18 ani de când funcţionează echipa;

n) în decembrie în colaborare cu membri Asociaţiei Femeilor UDMR din Crasna am
participat la organizarea celei de a V-a ediţii a Târgului de binefacere "Crăciun cu
zâmbete., dedicat celor nevoiaşi pregătind produse tradiţionale pentru vânzare;

o) ca de obicei, în 17 decembrie, am organizat, în colaborare cu cultele din Crasna ,
spectacolul de binefacere dedicat Crăciunului şi din banii câştigaţi am cumpărat alimente
, haine, dulciuri şi produse de igienă pentru cei nevoiaşi: am distribuit astfel 100 de
pachete de alimente si 52 de pachete pentru elevii din familiile nevoiaşe din comună;

p) în colaborare cu profesorul de muzică .am organizat un spectacol de colinde la
CSAPVPH Crasna, în 20 decembrie, distribuind bolnavilor napolitane şi portocale
.sensibilizând elevii pentru înţelegerea problemelor celor cu deficienţe, formând astfel
empatia în sufletul lor.

Crasna, 20.03.2018 Consilier local, Ozsvath Ilona
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