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Raportul activitdlilor pe anul 2019 ale luiZolt6n Cserey, consilier local

Am participat la toate lucrdrile Consiliului Local, de asemenea, am fost prezent cu regularitate la

gedinlele Comisiei de urbanism gi Comisiei cullurale, mi-am exprimat pdrerile cu privire la problemele discutate gi

am cdutat sd reprezint interesele oragului. Ca membru al consiliului de administralie al gcolii primare Gddri

Ferenc, m-am implicat In solulionarea problemelor importante ale gcolii. Mi-am asumat rolul de mediator in

menlinerea relaliei dintre Primdrie gi gcoalS. Am onorat invita{iile la gedinlele consiliului de administralie, am fost

nevoit foarte rar sd declin aceste invitalii, atunci cdnd data se suprapunea cu programul consiliului.

Pentru a asigura bundstarea comunitdlii maghiare, am considerat cd este datoria mea principald sd

oblin asigurarea utilizirii limbii materne in toate domeniile vielii. ln legiturd cu inscripliile bilingve, int6lnim

deseori fenomenul deosebit 9i inexplicabil prin care magazinele cu clienli maghiari gi vinzdtorii din piald, nu se

folosesc de oportunit5lile oferite de lege, in astfel de cazuri este destul de comuni 9i ofensatoare opinia

respondenlilor, cum ci, inscriplia maghiard este de prisos, deoarece toatd lumea cunoaEte limba statului.

Fdrd a dori si fiu exhaustiv, in calitate de membru al Comisi6i de urbanism al oragului, ag prezenta

c6teva cazuri care sunt prezente in viala noastri de zi cu zi de c6liva ani gi, cu siguranld, nu numai noi,

consilierii, ci gi cetdlenii oragului au propriile lor pireri despre acestea. A9 menliona doud clSdiri istorice ale

oragului care, fiind declarate monumente, ar avea nevoie de o proteclie speciald. Vechiul abator a fost construit

in 1905, monument de arhitecturd industriald, a fost uzurpat de Clubul Auto RomAn de zeci de ani, iar itarea lui

se deterioreazd de la an de la an. Eforturile primdriei au fost In zadar, fiind imposibil5 recdpdtarea dreptului de

proprietate. Situafia este foarte asem5ndtoare cu cea a clSdirii fostului hotel HungSria, construiti in anul 1907, a

cirei stare se deterioreazd treptat, folositi momentan de Oficiul Pogtal, 9i care, datoritd localiei sale centrale,

face o impresie deosebit de proastd asupra intregului centru. $iin acest caz,in ciuda tratativelor de zeci de ani,

nu s-au inregistrat progrese in ceea ce privegte trecerea proprietilii in proprietatea administraliei locale. Existi,

de asemenea, clidiri dirdpdnate gi pe strada Ciucului a cdror situalie agteaptd si fie rezolvatd, care stricd

imaginea generald a uneia dintre vechile strdzi istorice ale oragului. Aceasta este gi starea deplorabili a ,,Casei

Gombos" de lAngd podul pArAului Debren sau a ,,Casei nobile", fostul magazin alimentar, aflatS la interseclia

strdzilor Ciucului Ei Bisericii. Mergdnd mai departe, imobilul situat la interseclia strdzii Ciucului - cu cartierul

Ciucului care, in urmd cu c6liva ani, a fost sediul Serviciului de pazd gi proteclie, actualmente fird proprietar, cu

gardul distrus, a ajuns groapd de gunoi 9i loc de adipostire pentru te miri cine. Ar fi bine sd se clarifice cit mai

repede statutul juridic al acestei cl5diri, care este incd intr-o stare acceptabilS 9i sd fie utilizati intr-un anumit

scop. De asemenea, nu este o noutate nici necesitatea reglementirii situafiei autoturismelor parcate intr-o zond

imprejmuitd ilegal, proprietate a primdriei, aflate in vecindtatea aganumitului bloc ADAS, pe la mijlocul strizii Gr6f

Miko lmre. Tot o remarci referitoare la strada Ciucului, vizavi de compania electrici Electrica, in fala vechiului

bloc de locuinle existi o stalie pentru autobuze de cursd lungd, la pr6nz in timpul traficului ridicat, trotuarul este

ocupat de pasageri, iar cei care sunt in tranzit sunt nevoili sd coboare pe partea carosabilS, fapt ce predispune la

accidente. Considerim ci ar fi mult mai siguri daci stalia ar fi mutati vizavi, pe po(iunea care se l5rgegte la

gura strdzii Daczo,lucru justificat gi de nivelul mult mai scdzut al traficului din aceastd zond. De asemenea, ar fi

oportund reorganizarea din punct de vedere al traficului, a intersecfiei de la Grigore Bilan 9i Ciucului pentru a

facilita circulalia dificild, in opinia noastri, ar trebui sd se acorde prioritate traficului care vine dinspre strada

Ciucului.
ln cur6nd va fi disponibild a treia edilie extinsd a mult agteptatei lucrdri ,,lstoria in imagini a oragului

SfAntu Gheorghe".

Sfdntu Gheorghe, 9 iunie 2020 Csergy Zoll6n
Se mn dtu rd inde scifra bil d


