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Raportul de activitate pe anul20lg
consilierului local Cserey Zoltiln

Ca gi in anii anteriori gi anul acesta am considerat, caobligatia mea primordiall a fost
impunerea folosirii limbii materne tn toate domeniile viefii, *ii'u1., in ceea ce privegte
inscriplionarea in limba maghiard. impreunl cI J6zsef Almos am umblat prin diferite puncte
ale, oraqu_lui pentru a verifica dacl inscriplionarea in limba maghiara corespunde
reglementdrilor. In cazul institufiilor publice este obligatorie utilizarea ambelor limbi. pentru
firmele particulare, magazine, intreprinderi nu sunt obligalii legale in acest sens. Experienfa
noastri atatd cd, in mare majoritate totmai magazinela firme, v0nz6torii de pia!6 maglriari nu
trdiesc cu posibilitatea datS de lege, pe care ie justificd intr-un mod stupid gi prim-itiv prin
faptul cI limba romdnd este cunoscut6 de toat6 iumea, de aceea este inutil iniciiplionar.u in
ambele limbi. $i mai ciudati este observalia cd sunt mai binevenili cump[rdtoiii rom6ni,
deoarece ungurii sunt mai cdrcotagi, mai certdreli. Ar trebui lucrat mai mulli ani pentru a
congtientiza oamenii despre necesitatea utilizlrii limbii rpaterne peste tot gi in toate
circumstanfele. in c.az c.ontrar nu se poate stopa, ca congtiinp ia.rtitaiii-ra ,. u.rt.;eascd ;iastfel va fi aproape inevitabil nepisarea fa1[ deiine suntem ;i absorblia.

Ca membru in comisia de urbanism ;i cultur6, impreund cu J6zsef Almos acorddm
mare atenlie st6rii. strdzilor din orag, pielelor, cl[dirilor, dar totodata caut6m Ei cl6diri
nedngrijite qi prin diferite metode cu disculii individuale, cu convingere, cu ameninliri, dar gi
la amnenda cu supraimpoziatarca facem referire. Din p6cate experienla ultimilor ani aratd cd
metodele noastre sunt ineficiente, la care cel mai bun ixemplu iste c[adirea istoric6 a pogtei,
sau a abatorului vechi, care deasemenea este evidenliat din punct de vedere arhitectural qi 

"a.esunt in condilii rele.
Viafa noastri sportivd este caracterizatdpintr-o dezvoltare incredibila. Baschetbalistele

noastre feminine sunt campioane nalionale gi c6qtigatorii cupei retroactiv pentru mai mulli ani.
Pentru fanii echipei de fotbal din oras s-a indeplinit dorinta, echipa noastr'6 ajungand in Liga I.
Re?nnoirea bazeior sportive, dar gi infiinlarea unor noi obiective este condifia important6 a
succeselor: Arena Sepsi, patinoar acoperit, reinnoirea stadionului or[Eenesc, komplexul sportivdin $uga$ BEi aratd, eforturile frcute de conduc6torii oraqului pentru a satisface cu
profesionalism cerinlele crescute.

Sfhntu Gheorghe este una dintre cele mai importante centre din Ardeal, din punct de
vedere cultural, unde funcfi oneazd diferitele domenii de arte, recunoscut gi de public.

Fiind membru in comisia de atribuire denumiri str6zi ne-am rt aOuit, ca denumirea
strdzilor dup[ personalitati qomdni Ei maghiari sE reflecte compozilia etnic6 a oragului.

Ca membru tn consiliul de administratie a $colii Gimnaziale G6dri Ferenc am dorit s6
contribui la funclionarea linigtit6 a qcolii. Am incercat sd indeplinesc ;i atribulia de a menfine
relafia dintre Primdria Municipiului Sfintu Gheorghe qi qcoal[.

ln cadrul gedinlelor consiliului in interveiliile mele am incercat s6-mi exprim punctul
de vedere in interesul comunitalii. De mai multe ori am afirmat faptul c6 suporterii de fotbal,
aqa numita "Legiune Secui6", care este incredibil de entuziasinat, gata'de sacrificiu sI
primeascl o distinclie a oragului. PdnE la urmd suslinerea morald a veniidin parteapartidului
Popular Maghiar, care le-au acordat renumita distinctie ,,G6bor Aron,,.

Nu puteam l6sa ftri cuvinte anunful frcut de un coleg romdn in leg6tur6 cu ziua de g
septembrie, care ftcdnd trimitere la istoria din punct de vedeie al romaniloi, a zis la o gedinfd
ordinard faptul c6, la data de 8 septembrie sirbdm eliberarea Sffintului Gheorghe de c6tre
trupele rom6ne. in rispunsul meu am menfionat faptul c6 aceastl declara{ie este fals,
neadev6rat. Dupd pdrerea mea pentru denumirea evenimentului ar trebui folosit cuvintele
reluare, revendicare, pentru cI atunci cdnform datelor oficiale, armata rom6n6 ar fi eliberat
locuitorii maghiari al oragului de sub stEpdnirea ungar6.

Traducere din limba maghiard tn limba romdnd conform H,G. t 206/2001.

Sfhntu Gheorghe, 02 aprilie 2019.
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