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În anul trecut, activitatea mea în calitate de consilier a avut două direcții importante, la 

fel ca și în anii trecuți. Validarea utilizării limbii materne în toate domeniile vieții - menționez 

și deficiențele constatate în cadrul utilizării limbii române, așa cum am făcut și în cadrul 

activității mele de lungă durată la muzeu. În ceea ce privește inscripțiile bilingve am constatat 

faptul curios că magazinele de interes maghiar de multe ori nu îndeplinesc posibilitățile 

asigurate de către lege. Cu József Álmos ne deplasăm și pe teritoriile externe ale orașului, și 

constatăm neregularitățile observate: starea rea, deteriorată străzilor, trotuarelor, clădirilor, etc.: 

- Impozitarea multiplă a clădirilor în stare deteriorată nu a avut rezultate (fosta 

măcelărie, oficiul poștal), ar trebui impuse alte metode pentru soluționarea 

problemei. 

- Starea trotuarelor pavate s-a înrăutățit semnificativ în ultimul timp. Realizarea în 

mod neadecvat a stratului de nisip de sub pavaj a dus la formarea adânciturilor în 

multe locuri, cuburile se mișcă în timpul deplasării, deci reprezintă un pericol de 

accidentare. 

- Deoarece strada nu este destul de convexă, are denivelări, în caz de ploi mai mari, 

scurgerea apelor pluviale este împiedicată. Datorită apei adunate, autovehiculele 

pun în pericol circulația pietonilor. De exemplu doresc să menționez problemele de 

acest gen ale străzii Ciucului. 

- Situația canalizării din centrul orașului s-a îmbunătățit puțin, dar încă sunt prezente 

deficiențe și pe acest teritoriu. De exemplu pe vreme ploioasă, secția de trotuar 

dintre Banca Transilvania și Restaurantul Sugás se poate utiliza în mod redus 

datorită apei pluviale adunate. 

- În ultimul timp a fost menționat de multe ori dealul din spatele bisericii în direcția 

străzii Vasile Goldiș, unde datorită lipsei unei balustrade pentru scări reprezintă un 

pericol de accidentare pe timp de iarnă. 

-  Pe teritoriul din proprietatea orașului, împrejmuit în mod ilegal vis a vis cu blocul 

ADAS, parchează autovehiculele ilegal; întreținerea legală a teritoriului unde 

parchează autovehiculele nu poate fi amânată, în special pentru că această stare 

extraordinară a teritoriului este considerat în mod drept jignitor de către locuitorii 

vecini. 

- Secțiunea de trotuar din fața blocurilor vechi de pe strada Ciucului vis a vis cu 

furnizorul de energie electrică Electrica servește ca o stație de autocare. La amiază, 

în timpul traficului crescut, trotuarul este plin de pasageri, iar pietonii sunt nevoiți 

să se deplaseze pe stradă, ceea ce este o activitate periculoasă. 



- Lângă participarea la adunările generale, în calitate de membru al comisiei de 

urbanistică și cultură, am participat și mi-am exprimat opiniile la dezbaterile 

variatelor probleme de politică de specialitate. 

- Până la desființarea sa, am participat la ședințele consiliului de conducere al 

Liceului Tehnologic Kós Károly. Am procedat la fel și în cazul Școlii Gimnaziale 

Gödri Ferenc. 

- Prin intermediul relațiilor noastre de oraș înfrățit, în perioada 29. septembrie – 2. 

octombrie 2017, împreună cu József Álmos am fost la Veszprém, unde am 

participat la numeroase programe interesante și instructive: vizită la Manufactura 

de Porțelan din Herend, vizită la Balatonfüred (casa memorială Jókai), plimbare pe 

malul lacului Balaton, vizită a orașului Veszprém, participare la pelerinajul de ziua 

Sf. Mihai. Întâlnire cu membrii organului reprezentativ al orașului Veszprém. 

- M-am ocupat cu pregătirea celei de a 3-a ediție extinsă a cărții Sepsiszentgyörgy 

képes története (Istoria orașului Sfântu Gheorghe în fotografii), am completat 

conținutul cărții cu încă două capitole: Sfântu Gheorghe pe timpul mandatului 

primarului Gödri Ferenc; Sfântu Gheorghe în timpul Primului Război Mondial. 

Cserei Zoltán 

(semnătură indescifrabilă) 

data: Sfântu Gheorghe, 23. martie 2018. 
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