
0 3. 16,
Cserey ZoltSntanacsos

2017 6vi dnkormdnyzati tev6kenys6g6nek beszdmol5ja.

Onkormdnyzati tev6kenys6gemnek k6t fontos ir6nyults6ga volt az elmrilt 6vben, ugyanrigy mint a
megel6z6kben is. Az anyanyelv haszndlatSaak drv6nyesftse az 6let minden teriilet6n, - megjegyzem, hogy a rom6n
nyelv alkalmazdsa ter6n 6szlelt hidnyoss6gokat is sz6vd teszem, mint ahogy tettem azt hosszfra sikeredett mrizeumi
munkSm idej6n is. A k6tnyelvti feliratoz6s tekintet6ben azt a kiilonOs felismer6st 6szleltem, hogy igen gyakran a
magyar 6rdekelts6gii tizletek nem tesznek eleget tdrv6ny biztositotta lehet6s6geiknek. J6zsef Almossal j6rjuk a
v6ros ktls6 keriileteit is. a felmertilS rendleileness6seket vessziik szdmba: utcdk, j5rd6k, 6pi.iletek ,os, 6llipota,
elhanyagoltsdga stb. : w

Az elhanyagolt 6llapotban l6v6 6piiletek tobbszdros 6rt6kii megad6ztatilsa nem vezetett eredm6nyre (volt
v6g6hid, posta hivatal) mds m6dszerhez kellene folyamodni az illet6k jobb belSt6sra birdsa tekintet6ben.
A kikdvezett j6rd6k dllapota az ut6bbi id6ben ldnyegesen rosszabbodott. A homokSgy hidnyos el6k6szit6se
kdvetkezt6ben sok helye a kovezet bestippedt, a kockakOvek jdr6Ls kdzben felbillennek ez6rt balesewesz6lyt
jelentenek.

Az rittest nem kiel6git6 dombonis6ga esetleges egyenetlens6ge eset6n a vfz lefoly6sa nagyobb es6 idej6n
akaddlyoztatott. A meggyiiltviz kdvetkezt6ben a gyalogos forgalmat a j6rmiivek vesz6lyeztetik. P6ld6nak
ok66rt a Csfki utca ilyen ir6nyu gondjait emliten6m meg.
N6mik6ppen javult a v6rosk6zpont vizelvezet6si helyzete, de m6g mindig vannak hii{nyossdgok ilyen
6rtelemben is. P6ld6ul a Transilvania bank 6:i;gug55 vend6gl6 kdzOtti j6rda r6szen csapad6kos id6ben a
felgyfilt es0viz miatt nehezen haszndlhat6 a j6rdardsz.

Az elmrilt id6szakban is tdbbsz6r emlegetett katolikus templom mdgdtti kapaszkod6 a Vasile Goldig utca
irdny6ban, ahol a 16pcs6s feljSrat korl6t n6lkiilis6ge t6li csrisz6s iddben baleseweszdlyes.
Az ADAS tombh6zzal szembeni szabdlyellenesen bekeritett a v6ros tulajdon6t k6pez6 tertileten parkol6si
dij ndlkiil 6llom6soznak a g6pkocsik, az Sltaluk elfoglalt kozteriilet torv6nyszerii rendez6se elnapolhatarlan,
anndl is ink6bb minthogy ez a kri.lonleges iillaii,U=+ sa€msz6dok t6mbh6ziak6k igazs6gerzet6t jogosan
bdntja.
Az Electica villany vdllalattal szemben a Csfti utcai r6gi t6mbh6zak el6tti r6sz t6vols6gi autdbusz meg6ll6
helyk6nt szolg6l. D6lid6ben nagy forgalom es€tdn a jdrdi{t utasok szdlljrik meg, az arra kozleked6k pedig
k6nyelenek az fttesten kdzlekedni, ami nem vesz6lytelen v6llalkoz6s.
A kdzgyfil6seken val6 r6szv6tel mellett az urbanisztikai 6s kulturdlis bizous6g tagjakdnt kiilonf6le
szakpolitikai k6rddsek vit6jdban vettem rdszt 6s rnondtam v6lem6nyt.
A K6s K6roly iskolSban-.amig az meg nem sziint vezet6tandcsi til6seken vettem r6sztlugyanrigy mint a
Gddri Ferenc iskola eset6ben.ia
Tesw6r vdrosi kapcsolataink r6v6n 2017 szeptember 29- okt6ber 2 kdzdtt J6zsef Almossal Veszpr6mben
voltunk, ahol tobbf6le 6rdekes, tanuls6gos programban vettiink r6szt: herendi porcel6n manufaktrira
megtekint6se, balatonftiredi ldtogatSs (J6kai eml6khdz), s6ta a Balaton partjdn, veszprdmi vdros n6z6s,
Szent Mihdly napi bricsrin val6 r6szv6tel. Veszpr6mi k6pvisel6 testiilet tagiaival val6 tal6lkoz6.
Sepsiszentgydrgy k6pes tdrt6nete cimii ktinyv 3. szimSnek b6vitett kiad6siinak el6k6szit6s6vel
foglalkoztam, k6t fejezettel eg6szitettem ki a kdnyv tartalmdt: Sepsiszentgydrgy Gddri Ferenc
polg6rmestersdg6nek idej6n; Sepsiszentgyorgy az els6 vilSghdboru idej6n.

kelt Sepsiszentgyorgy, 2018 mdrcius 23-6n.
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