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Cserey ZoltAn v6rosi tan6csos 202L 6vi besz6moloja

A 2021-es ev vil6gviszonylatban eddig nem tapasztalt vil6gj6rv6ny jegy6ben
telt el. Minthogy a.y5rvdny a t6rsadalmi 6s politikai eletet is 6tszdtte, Gy az
onkorm5nyzatis6got megjelenit6 vdrosi tan6csot sem kim6lte. Ennek kovetkezt6ben
minden olyan inlezmeny vagy testulet, melynek tev6kenys6ge gyrjl6sek form5jdban
6rv6nyesult, mtjkod6set iit kellett alakitani. Egyetlen m6d k[n5lkozott az ilyen
intezm6nyek tevekenyseguk folytat6sa tekintet6ben, 6tterni az ,,on-line" t6rbe val6
munk6lkod6sra. A furcsa eddig sosem prob6lt m6dszerrel va16 megbar6tkozSs nem volt
zokkencjmentes, Az ilyen korulm6nyek kozott val6 munka neh6zkess6 tette az eddig
megszokott vit6k vagy p6rbeszedek kialakul6set. A gyril6sek k6tnyelvr.i lebonyol[t5sa is
neh6zs6gekbe utkozott, mert ilyen esetekben a fordit6 kozremrJkodese
kivitelezhetetlennek bizonyult. Egyetlen elonye ennek a munka m6dszernek az volt,
hogy a kozoss6g tagjai b6rmilyen korulm6nyek kozott 6s b5rhol tart6zkodva
bekapcsolodhattak a gyLiles menet6be.

A varosi magyar k6zosseg 1o kozerzet6nek biztosft6sa 6rdek6ben els6rendri
kdteles6gemnek tekintettem az anyanyelv haszn6lat 6rv6nyeslt6s6nek megteremtes6t
az 6let minden terulet6n. A ketnyelvLi feliratoz5ssal 6sszefugg6sben azzal a kulonos es
megmagya16zhatatlan jelenseggel tal5lkoztam nem is ritk5n, hogy a magyar
erdekelts6g0 uzletek, illetve piaci Srusok nem tesznek eleget a torv6ny 5ltal biztosltott
lehet6s6geiknek, gyakori 6s megbotr6nkoztat6 az a krllonos v6lem6ny ilyen esetekben
a megkerdezettek r€szerdl, hogy felesleges a magyarfelirat, mert az 5llam nyelvet 0gy
is mindenki ismeri.

A teljesseg ig6nye nelkul neh5ny olyan esettel hozakodn6k elcj, amelyek
bizonydra a v5rosi polg6rok nagy r6sz6nek is kellemetlen 6lm6nyt jelentenek, K6t olyan
v5rostorteneti 6puletet.emllten6k, amelyek m(eml6k mivoltul<on keresztul is killonos
v6delemre szoruln6nak. A v5gohid 1905-ben k6szult iparmriv6szeti emlekr6l van sz6,
amelyet a Roman Auto Klub 6vtizedek ota bitorol, 5tlaga pedig 6v16l-6vre romlik, Hi6ba
a polg5rmesteri hivatal erofeszfteseinek, keptelens6g vlsszaszerezni a v6ros
tulajdonSba. Nagyon hasonl6 a helyzet a Posta Sltal hasznAlt 1907-ben 6pult Hung6ria
Szdllo fokozatos roml6 6llapot5nak eml[t6se, mely l6tesftm6ny m5r csak k6zponti
fekv6s6nek koszonhetoen is k0lonosen rossz benyom6st tesz az eg6sz kozponti ters6g
meglteles6ben, ltt is az evtizedes egyezkedes dac5ra nem tort6nt semmif6le elorel6p6s
az ingatlan onkorm6nyzati tulajdonba kerul6se szempontj6b6l. A Csiki utc5ban is
akadnak megold6sra varo lepusztul6 felben lev6 6puletek. llyen p6ld5ul a Debren patak
hidj6nak kozeleben lev6 Gombos-h62, vagy a Csiki utcSnak a Templom utc6val va16
keresztez5deseben tal6lhato egykori 6lelmiszeruzlet, Nemes-h52, siralmas 5llapota.
Ennel kinnebb haladva a Csiki utca-Cslki negyed keresztez6d6s6ben ta15lhat6 ingatlan,
neh6ny evvel ezelott mdg orz6-v6d6 szolg5latnak volt az otthona, 6vek 6ta gazd6tlanul,
keritese lerombolva, szem6ttelepk6nt es meg kitudja kiknek lehet b0v6helyuk, j6 lenne
min6l hamarabb ennek az egy6bk6nt meg elfogadhat6 5llapotban l6v6 6pulet jogi
helyzet6nek tiszt6ziisa 6s valamif6le c6lra va16 hasznosft5sa,

Vegezetul megemlitenem, hogy 2011-ben megjelent a J6zsef Almossal
kdzosen irt es harmadszor meglelend Sepsiszentgyorgy kepes t6rt6nete. A m0lt 6vben a

Sz€kelyfot0 folyoiratban KozolreK 25 oldalas tanulmSnyomattJ6rv6nyellenes v6dekez6s
H6romsz6ken a XVlll es XlX. szdzadban.
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