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RAPORT DE ACTMTATE pe anul2013
al consilierului local Cserey Zoltfin

Noi trei - lncze S6ndor, J6zsef Almos, Cserey Zolthn * am devenit consilieri
locali in luna septembrie a anului 2013. Am intrat pe nepreg6tite in reprezentarea

problemelor comunitSfii. Cariera noastrd politicd a inceput atunci c6nd al1ii, de obicei, se

retrag de pe scena politicd gi igi iau rdmas bun de la rolul pe care-l au-in via{a public[.
Primele luni le-am petrecui cdgtigdnd experienli qi gdsindu-ne locul. in cadrul muncii
difersificate din Consiliul Local al Municipiului Sfiintu Gheorghe, am ciqtigat experienf5.
Prin participarcala gedinfele Comisiilor de Specialitate, mi s-a oferit posibilitatea de a
face o incursiune in munca gi in activitifile din multilateralele domenii administrative ale
oragului.

Am fost numit in dou6 comisii: Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism,
protecfia mediului gi turism gi Comisia pentru sdndtate, protec{ie sociali gi culte.
DatoritS participdrii, ca qi consilier local in Consiliile de Conducere ale unor qcoli din
oragul nostru, am ayut posibilitatea sI cunosc problemele cu care se confruntd aceste

institufii. Analizdnd problemele interne ale Liceului Tehnologic K6s K6roly qi ale $colii
cu clasele I-Vm G6dri Ferenc, m-am confruntat cu acel pericol real, dincolo de celelalte
greut6(i cu care se confrunti invdJimdntul, gi anume faptul c6, datoriti numdrului aflat in
scddere al elevilor, unele clase s-ar putea desfiin{a sau se vor comasa cu alte ;coli, iar
astfel s-ar putea rezolva, pentru moment, aceast[ problemd a numSrului scdzut al elevilor
din unele institulii de invdldmdnt.

Am fost ales consilier pe listele UDMR, astfel cE am participat gi la programele
organizate de aceastS fracliune politicd, acord6nd atenlie sporit[ disculiilor comune - aici
m6 refer la gedinfe.

Aq dori sd spun, in baza experienlei cumulate pdnl acum, cd utilizarea limbii
materne in exerciliui Consiliului Local nu o consider satisftc6toa.e. in timp ce, in cadrul
gedinlelor Consiliului Local toati lumea are posibilitatea de a vorbi ?n limba maternd -
existdnd traducdtor - , in qedin{ele Consiliilor de Specialitate gi ale Consiliilor de

Conducere ale gcolilor, folosirea limbii maghiare ajunge pe loc secund, handicap care

depinde, in primul r6nd, de loialitatea exageratil a consilierilor maghiari, iar aceasti
atitudine din partea colegilor romdni poate face ca eventualele eforturi de insugire a limbii
maghiare s5 devini de prisos.
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