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Cserey Zoltdn tinkorm6nyzati k6pvisel6 2015 6vi tev6kenys6g6rSl sz6l6 jelent6s

Els6rendii feladatomnak tekintettem a magyar nyelv min6l sz6lesebb korii alkalmazSsinak
el6r6s6t. J6zsef Ahos koll6grimmal egyiitt elliitogattunk a viros ktilonbrizS pontjaira 6s tdbb furcsasSgot
is 6szlelttink. A Pac6 hdta mtig6tt az u.n. Nagy D6nes gytimolcsos korny6k6n kialakitott n6hdny rij utca
csak romSn nyelv[i n6vtdblSkkal jelent meg. A polg6rmester rirral 6s a vdrosi tandcs megfelel6
iigyosztdlydn sz6vd tetttik ezt a furcsa, elfogadhatatlan jelens6get, melynek nyomdn a polgSrmesteri
hivatal int6zkedett 6s a r6gi utca tdbl6kat felvSltott6k a szabvdny m6retii 6s tervezetii k6tnyelvii feliratok.

Hasonl6 jelens6ggel tal6lkoztunk, ez esetben viszont a v6ros kozpontban a Constantin Brdncug
szakktiz6piskola eset6ben is. Hosszas vesz5d6sek 6s szem6lyesked6sekt6l tarkitott tandcstil6sek v6gtil ii
sikerrel v6gz6dtek, az 6piilet homlokzatira felkeriilt a k6tnyelvfi iskolatiibla.

A tanScsosi munkakorhdz tartozik a bizottsdgi til6seken val6 r6szv6tel is ktikinf6le szak6gi
k6rd6sekbeni iilliisfoglal6s. Az etnikai ardny ezekben a bizottsdgokban 7 magyar 6s 1 romdn szem6ly,
m6gis hosszri id6n kereszttil a gyiil6sek lebonyolit6sa f6leg romiin nyelven torr6nt. Ezt tetttik sz6v6 tribb
alkalommal is, a polgdrmesteri int6zked6s nyomdn helyre 6llt a rend, ezeken az alkalmakon is fordit6
biztositja a k6tnyelvfis6get. :,"jf\

Helyt6rt6n6szk6nt a viros ttirt6net./olyan r6szlet6vel foglalkoztam, amelyik mindez ideig
feltdratlan volt. A megirt tanulmdny cime: ,,Onkormdnyzatisdgra torekv6s Sepsiszentgyorgyon a XIX.
szflzad v6g6n 6s XX. szlzad elej6n". Rdvidesen nyomtat6sban is megjelenik a Sz6kely Nemzeti Mtizeum
Acta cim[i 6vkrinyv6nek idei szdmdban.

Teljess6gre val6 torekv6s n6lktil n6h6ny megfontolSsra 6rdemes javaslat:

- az ADAS tdmbhdzzal szembeni illegdlisan bekeritett tertleten parkol5 dij n6lktil otr I6v6 g6pkocsik
sorsdnak szab6lyszerii rendez6se,

- h6napok vagy akdr 6vek 6ta a v6ros ktilonf6le pontjain elhagyott g6pjiirmiivek jogi helyzet6nek
tisztdzisa, ezt ktlvet6en az ott hagyott aut6k elsz6llitdsa az erre kijelolt telephelyre,

- bizonyos beton villanyoszlopok ktirtil a foldb6l felszinre tor6 k6belek tart6s6ra szolgiil6 m[ianyag
csovek szerte-sz6jjel v6gz6d6sei, esetenk6nt ak6r kilbel n6lktili csovek rendetlens6ge rossz benyomdst kelt
az emberekben,

- az Electrica (Villany viillalat)-ral szembeni csiki utcai tSvolsdgi aut6busz megill6 roppanr m6don
befolydsolja a normdlis gyalogos forgalmat, d6lid6ben amikor az ingilz6 tanul6k Arkos, Korospatak,
K6lnok, Gid6falva irSny6ban sz6llnak fel a jSrmiivekre 6s teljes sz6less6g6ben elfoglaljiik a j6rddt az
6ppen arra kdzleked6k vagy megv6rjak a buszok kiindulilsSt, vagy az igen vesz6lyes rittesten val6 haladSst
v6lasztj6k. A naponta jelentkez6 kozleked6si zavar baleset vesz6lyes 6s addig kellene erre megolddst
talSlni, amfg nem trirt6nik valami srilyos kozleked6si baleset,

- a szaktandcsi ritkeresztez6d6s kozleked6siszemponqiib6l val6 5tszervez6se 6ta lelassult ezen a
r6szen a forgalom, sokan m6g a helyi aut6sok koztil sem ismerik kell5k6ppen az itt kialakult els6bbs6gi
rendszert. Erdemes volna elgondolkozni a r6gi rend visszaiillit6sdt itletSen.

- a vdros kozpontban a csiki utcai ritkeresztez6d6s ktlrny6k6n gyalog Stjrir6t lehetne kialakitani a
szSmvev6sz6k 6s R6zkakas vend6gl6 kozott, ann6l is inkdbb, hogy igen sok gyalogos ezen a r6szen nem
torSdve a baleset vesz6llyel, vagy az esetleges birsdg kiszab5sdval kelnek 5t az fttesten.

Sepsiszentgytirgy, 20L6 mdrcius 14


