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Cserey Zoltin iinkorminyzati tanf,csos
2016 6vi tev6kenys6g6r6l sztil6 jelent6se

20L6-ban h6rom fontos ir6nyults6ga volt onkorm6nyzati tev6kenys6gemnek. Folytatni a megel5z5
6vekben is kiemelked6 feladatk6nt tekintett, a magyar nyelv haszndlat6nak 6rv6nyesit6se az 6let minden
teriilet6n; a v6ros infrastruktur6lis hiSnyossdgaira rSirdnyitani a figyelmet; a parlamenti 6s helyhat6siigi
v6laszt6si kamp6nyban az RMDSZ siker6nek 6rdek6ben munk6lkodni.

L. kozhivatalokban, tizletekben a teljes kdrii k6tnyelvfis6gre val6 torekv6s, a feliratozds, de a

nyelvhasznSlat tekintet6ben is. Elfogadhatatlan, hogy valaki anyanyelv6n ne 6rv6nyestilhessen a

hivatali tigyint6z6sben, vagy tizleti vis6rlSsok alkalmSval.
- sz6kelyftildi vasritdllomSsokon - mint ahogy egyes helyeken m6r szok6sba is j6tt - k6tnyelv[i
kriz6rdekii t6j 6koztat6s
- a kozleked6si t6blSkon l6v6 feliratok k6tnyelviisit6se (tilt6 tiibla - cu excepFa riveranilor stb.)
- sztiks6gszerfi lenne a tdbbs6g6ben magyar iskolAk vezetS tandcsaiban az anyanyelv korl6tlan
haszndlata, amennyiben romdn ajkf szem6ly tagja a testtiletnek, arra kellene trirekedni, hogy legalilbb
magyarul 6rt6 szem6ly kertiljtin oda.
- tinkormdnyzati szinten a k6tnyelv[is6g minden koriilm6nyek kozritt val5 biztositdsa, nem csak a
kozgyfl6seken, de a bizottsSgi til6seken is ez6rt n6lktilOzhetetlen itt is a fordit5 jelenl6te (az ut6bbi
id6ben ez az elvSrSs egyre inkdbb 6rv6nyestil) nem hallgathatjuk el azt a furcsa,
megmagyardzhatatlan jelens6get, hogy a fordit6 jelenl6te dacdra egyesek a bizotts6gi i.il6seken
rom6nul t6rsalognak.

2. Az utak, jdrd6k nem megfelel6 6llapot6ra, de egy6b negativ jelens6gek felbukkanSsdra kivdntam a
figyelmet rdirSnyftania v6rosrend6szeti bizottsig vagy a kozgyiil6sek alkalmSval. N6hdnyat ezek
koziil megemlitek: lak6ss6gi figyelmeztet6sre is tribbszrir sz6vA tettem, hogy a szaktanScsi
ritkeresztez6d6sben a Templom utca 6s Csiki utca talSlkoz6s6t6l a Klassz marketig a keskeny jdrd6n
valamikor Srkot 5stak, melynek helyre Sllitiisa k6slekedik, az id6sek vagy babakocsis any6k
bosszris6g6ra. Az Electrica villanyvSllalattal szernben a csiki utcai r6gi tombh6zak el6tt tdvols6gi
aut6busz meg6ll6 mfikddik, d6lid6ben nagy forgalom eset6n a jdrd6t az utasok megsz6llj6k, az arra
kozleked6k pedig k6nytelenek az rittesten kozlekedni, ami nem vesz6lytelen vdllalkozds. H6napok
vagy akdr 6vek 6ta a v6ros ktilonf6le pontjain elhagyott g6pjiirmiivek jogi helyzet6nek tisztiz6sa, ezt
krivet6en pedig az ott felejtett aut6k elsz6llitdsa az erre kijelolt telephelyre. Az ADAS tombhAzzal
szembeni torv6nytelentil bekeritett v6rosi tulajdonri tenileten parkol6si dij n6lktil 6llom6soz6
g6pkocsik sors6nak szabSlyszerii rendez6se. A szaktanScsi ftkeresztezfld{s krlzleked6si szempontb6l
val6 Stszervez6se, els6bbs6gi szintre a Csiki utc6b6l kifele tart6 kozleked6st kellene tSmogatni. J6
n6hiiny vdroskozpont kozeli ingatlan elhanyagoltsdga, Ieromlott dllapota rontja a t6rs6g osszk6p6t,
valamilyen formdban ezeket vagy lebontani vagy megjavitani kellene (a Csiki utc6ban p6ldSul
Ferenc Ldszl6, vagy a $ombog hrii)

3. A 2016-os 6ltalSnos 6s-helyhat6s6gi vSlaszt6sok kampdnydban val6 r6szv6tel. J6zsef Almossal a piac
ktirny6k6n tribb napon kereszttil propaganda anyaggal l6ttuk el az arra jdr6kat. Lak6 korzetemben,
megldtogattam a kdrny6k csaliidjait 6s biztattam, osztonoztem 6ket a vdlasztdsokon val6 r6szv6telre.
- 2016 6sz6n h6rom napos lStogatSson voltam az onkormdnyzat r6sz6r6l Szentes virosban, az ott
tart6zkoddsunk els6 rendfi c6lja a testv6rvdrosi kapcsolat felv6tel6nek az el6k6szit6se volt.
- minden alkalommal, hacsak valamilyen halaszthatatlan elfoglaltsdgom nem akadt a K6s K6roly 6s

G6dri Ferenc iskolSk vezet6 tandcsainak til6sein r6szt vettem.
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