
Tisztelt Kolozs megyei lakosok!

Egy év telt el az önkormányzati választások óta, 
és közel tíz hónapja szavaztak bizalmat az RMDSZ 
képviselőinek és szenátorainak. 

Az elmúlt 8 hónapban pedig már kormányzati 
szereplőként dolgozunk azon, hogy az ország előre ha-
ladjon, hogy önkormányzataink megfelelő támogatást 
kapjanak, azért, hogy a projektjeiket megvalósíthas-
sák, azért, hogy a magyar közösség kéréseinek eleget 
tegyünk. A kormányzás talán legfontosabb célja, hogy 
javítsunk az életminőségen, a leszakadó települése-
ket felzárkóztassuk, és az embereknek visszaadjuk 
a reményt, hogy ebben az országban lehet jövőt ter-
vezni és építeni. 

Az évek során sokat hangsúlyoztuk, hogy 
egy közösség csak akkor tud előre haladni, 
ha a döntéshozás minden szintjén biztosí-
tott a képviselete, a helyi önkormányzattól, 
a parlamenti képviseleten át, egészen az 
Európai Uniós intézményekig. 

Ezt az elmúlt nyolc hónapos kormányzás alatt be is bi-
zonyítottuk, hisz az által, hogy részt veszünk az ország 
vezetésében az RMDSZ-es polgármesterek, 

alpolgármesterek és helyi tanácsosok személyesen is 
eljutottak egy-egy minisztériumba, ahol bemutatták 
a helyiek kéréseit, önkormányzati terveket, és útmu-
tatást, kaptak az elképzelések kivitelezését illetően.

 Hogy konkrétumokról is beszéljünk, az egyik, talán 
legfontosabb eredményünk, hogy elfogadtuk az An-
ghel Saligny fejlesztési programot. Az 50 milliárd 
lejes program a helyi közösségek beruházásait, a víz- 
és csatornahálózat, a gázhálózat bővítését, az utak 
javítását fogja finanszírozni. Egy másik fontos pro-
jekt a bölcsődék építése. Országszerte 137 bölcsőde 
létrehozását hagyta jóvá a Cseke Attila által vezetett 
fejlesztési minisztérium. Olyan, az emberek minden-
napi életét befolyásoló ügyekben terjesztettünk elő 
javaslatokat, mint az energiaárak növekedése vagy az 
építőiparban tapasztalt drágulások. 

Bőven van még feladatunk, a munkát önökkel együtt 
folytatjuk a Kolozs megyei magyar közösségért. 
Köszönöm ezúton is, hogy bizalmat szavaztak az 
RMDSZ-nek!

Tisztelettel,

Csoma Botond
képviselő
az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke



A 2020. szeptember 27-i önkormányzati választások 

eredményei alapján az RMDSZ öt megyei tanácsossal 

folytatja munkáját a Kolozs Megyei Tanácsban, ahol 

az alelnöki tisztségre ismét Vákár Istvánt választották 

meg a képviselők.

Az elmúlt egy év alatt a megyei önkormányzat több 

projektet indított el, illetve fejeztett be az elkezdett 

munkákat.

       27,1 millió lejt hagytak jóvá Kolozs 
megyei településeknek

Márciusban 27,1 millió lejt osztottak szét a 

közigazgatási egységek között a jövedelemadóból. Az 

elfogadott határozat értelmében Bánffyhunyad, Dés, 

Szamosújvár, Torda és Aranyosgyéres 445 ezer lejben 

részesült, Kisbács 360 ezer lejt, Kalotaszentkirály 305 

ezer lejt, Bálványosváralja, Buza, Tordaszentlászló, 

Magyarszovát, Körösfő, Tordaszentmihály és Vár-

falva 300 ezer lejt, Szék 295 ezer lejt kapott. Továbbá 

Szászfenesnek, Erdőfeleknek, Egeresnek, Magyar-

gorbónak, Tordatúrnak, Bonchidának, Magyarkapus-

nak, Ördöngösfüzesnek, Gyalunak, Kolozsnak 367 

ezer lejt utaltak ki.

            Víz- és csatornahálózato kiépítését 
és felújítását célzó szerződéseket ír-
tak alá

- Februárban aláírták Gyalu, Magyargorbó, Egeres 

és Magyarkapus községek víz-és csatornahálóza-

tának bővítésére és felújítására irányuló kivitelezési 

szerződést. A beruházás összértéke 34,5 millió lej és 

vissza nem térítendő alapokból valósul meg a Kolozs 

és Szilágy megyét magába foglaló európai uniós 

nagyprojekt részeként. 

- Júniusban újabb településekre vonatkozó ivóvíz 

rendszer kialakítására és felújítására irányuló szer-

ződést kötöttek meg, melynek kifutási ideje 18 hónap 

és összértéke 42 millió lej. A második szerződésbe 

Bonchida, Válaszút, Kajántó, Nagyesküllő, Kisesküllő, 

Ördögkeresztúr, Magyarfodorháza, Bodonkút, Fejérd, 

Hosszúmacskás, Kolozs, Mezőőr, Stinkut, Nagyiklód, 

Kisiklód, Ormány, Borsaújfalu, Báboc, Kolozskovácsi 

és Sólyomkő településeket foglalták bele.

- Alsokosály, Pecsétszeg, Kozárvár és Szék község-

ben átadták a munkatelepet a kivitelezőnek augusz-

tusban, víz és szennyvíz hálózat bővítési munkála-

tok céljából. A beruházás összértéke 67,4 millió lej, a 

munkálatok befejezésére 21 hónap áll  rendelkezésre.

Hamarosan sor kerül a Szászfenest, Kisbácsot, Apa-

hidát és Erdőfelek községet magába foglaló vízügyi 

beruházás szerződés kötésére.

      A Kolozs megyei egészségügyi 
intézmények támogatása

- Novemberben 400 ezer lejt szavazott meg a 

Kolozs megyei önkormányzat a gasztroenterológi-

ai és hepatológiai intézet számára védőfelszerélések 

beszerzésére a koronavírus-járvány elleni küzdel-

met elősegítve. A kolozsborsai pszichiátriai klinika 

egészségügyi személyzete részére, amely COVID-19 

betegek ellátását is ellátja, anyagi támogatást hagy-

tak jóvá. Októberi ülésén a megyei képviselő-testület 

a tüdőkórház dolgozói számára szavazott meg hason-

ló anyagi juttatást.

- Júliusban aláírták az új gyerekkórház tervezési 

szerződését, amelynek összértéke 30.5 millió lej. A 

szerződés értelmében a kivitelezőnek 11 hónap áll 

rendelkezésre, valamint 4 évre kiterjedő műszaki 

konzultációt ír elő a beruházási folyamat során.

      



 Szociális kérdéseket érintő 
kezdeményezések

Megyei szociális szolgálat létesül 
a családon belüli erőszak áldozatai 
számára
A Kolozs Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igaz- 

gatóság keretében megyei szociális szolgála-

tot létesítenek a családon belüli erőszak áldozatai 

számára. A projekt összértéke 51 millió lej és lebo-

nyolítói a Nemek Közti Esélyegyenlőségi Ügynökség, 

a megyei tanácsok, valamint a szociális és gyer- 

mekvédelmi igazgatóságok.

Respiro típusú szociális szolgálat 
létesül fogyatékkal élő felnőttek 
számára
Fogyatékkal élő felnőttek számára Respiro-központ 

létrehozásáról döntött a Kolozs megyei képviselő-

testület a januári ülésen ülésén. A szociális szolgálat 

és központ a Kolozs Megyei Szociális és Gyermek- 

védelmi Igazgatóság alárendeltségében jön létre egy 

670 ezer lej értékű projekt eredményeként. A projekt 

partnere a Nemzeti Alzheimer Társaság kolozsvári 

fiókja.

Művészetterápiás központot hozna 
létre a Kolozs Megyei Tanács
Rés Éva, a Kolozs Megyei Tanács RMDSZ-

es képviselője tervezetet nyújtott be a megyei 

önkormányzatnál egy olyan központ létrehozása 

érdekében, mely a sajátos nevelést igénylő gyerekek 

és fiatalok (SNI-CES) felnőttkori szocio-professzioná-

lis beilleszkedését segítené.

  Épített örökségünk megőrzésére 
irányuló tevékenységek

Újra régi fényében tündököl a 
kolozsvári Bánffy-palota
A Kolozsvári Művészeti Múzeumnak otthont adó 

palota felújítása három évvel ezelőtt kezdődött el, 

majd tavaly októberben befejezték a munkálatokat, 

melynek összértéke 4,5 millió lej. A patinás épület 

hátsó, kevésbé ismert homlokzatának felújításával, 

valamint a belső udvar kövezetének kialakításával 

folytatódnak a restaurálási munkálatok. Tájékoztatott 

Vákár István, a Kolozs Megyei Tanács alelnöke.

Elkezdődtek a válaszúti Bánffy-
kastély épületegyüttesének és park-
jának felújítási munkálatai
Májusban megkezdődtek a válaszúti Bánffy-

kastély épületegyüttesének és parkjának felújítási 

munkálatai, amelyeket a Kolozs Megyei Tanács eu-

rópai alapokból finanszíroz. A kastély épületének 

első emeletén könyvtár, előadóterem, valamint ku-

tatási iroda kerül kialakításra, az alagsorban fog he-

lyet kapni kiállítási terem, ahol idővel állandó és 

időszakos kiállítások is látogathatók lesznek. Meg-

újul a kastélypark is, hiszen helyreállítják a parkban 

található tavat, újjáépítik a szökőkutat, valamint a 

meglévő hídfelújítások mellett újakat is építenek. 

Az átfogó projekt keretében két másik épületet is 

korszerűsítenek, amelyek a kastély üzemeltetését 

fogják szolgálni.  

       Korszerű ifjúsági tábort Jege-
nyének
Az RMDSZ tanácsosi frakciója szeretné, ha már az idei 

évben elkészülnének azok a tanulmányok, amelyek 

szükségesek, ahhoz, hogy pályázati forrásokat le-

hessen lehívni a beruházáshoz, ehhez kapcsolódóan 

szeptemberben iktatta javaslatait. „Azt szeretnénk, 

ha a felújítás során korszerű, a fiatalok és ifjúsági 

szervezetek igényeihez igazodó, modern szabadi-

dőközpont létesülne a helyszínen. ” - Mondta el

Antal Géza, megyei tanácsos



      Interjú
Kolozs megye magyar prefektusával

• Fél éve tölti be Kolozs megye kormánybiztosi tisztségét. 
Melyek voltak a prefektusi munkával járó legnagyobb ki-
hívások, illetve milyen nehézségekkel szembesült ez idő 
alatt?
A kezdeti időszak volt a legnehezebb, hiszen több éves 
jogászi tevékenység után kellett hozzászokni az állami in-
tézményrendszer belső folyamataihoz. Mostanra már úgy 
érzem beilleszkedtem és a bürokráciával is kezdek meg-
birkózni.
Amióta elkezdtem a prefektusi munkát, minden nap tar-
togatott meglepetést. Örülök, hogy az intézmény mun- 
katársaival sikeresen együtt tudunk működni.

• Milyen mértékben sikerült megoldást találni az állam-
polgárok, valamint a prefektúra alárendeltségében 
működő hivatalok problémáira?
Az elmúlt fél év során igyekeztem minden megkeresés-
re válaszolni, és a legjobb tudásommal segíteni minden 
olyan ügyben, ahol szükség volt rám. Hetente tartok foga-
dóórákat, ahol az emberek előzetes jelentkezéssel fordul-
hatnak hozzám kérdéseikkel, ügyes-bajos dolgaikkal. Jó 
érzés, amikor segíteni tudok az embereknek és úgy látom, 
hogy egyre többen jelentkeznek az audienciákra. 
Hasonlóképpen többször fordultak hozzám a polgármesteri 
hivatalok és az alárendelt intézmények is. A településeket 
sújtó árvizek, földcsuszamlások vagy épp az áramkima-
radások miatt. Ilyenkor felvettem a kapcsolatot az illetékes 
szervekkel, és igyekeztünk a legrövidebb időn belül meg-
hozni a szükséges intézkedéseket a lakosok biztonsága 
érdekében. Az elmúlt időszakban 28 önkormányzat eseté-
ben készült jelentés, amelyben felmértük az eső és vihar 
okozta károkat. Ennek eredményeképpen 14 közigazgatási 
egység kapott támogatást a kormánytól.

• Miben lehet a leginkább a magyar emberek segítségére 
egy magyar prefektus?
Az anyanyelvű kommunikációt emelném ki. Sok magyar 
ember fordult a prefektusi intézményhez, akikkel ma-

gyarul zajlik az ügyfélfogadás. A jogi szaknyelv használata 
a legtöbb ember számára kihívást jelent, pláne, ha idegen 
nyelven kell megbirkózni a szakkifejezésekkel. A kabinet-
ben két magyar munkatárs is segít abban, hogy amíg itt 
vagyunk legyen, aki magyarul válaszoljon. Például nagyon 
sokan keresnek meg telekkönyvezési gondokkal, és úgy 
tapasztaltam, hogy sokkal könnyebben elmagyarázzák 
anyanyelvükön azt, hogy éppen mivel akadtak el egy-egy 
ügyben. 

• A járvány miatt előtérbe került a Kolozs megyei prefektu-
si hivatal. Mit jelent ez mindennapokban?
A prefektusi hivatal szempontjából két fontos elem épült be 
a mindennapi munkába. Az egyik tevékenység az gyakorla-
tilag végrehajtói munka, hiszen az országos határozatokat 
kell az aktuális járványhelyzet alapján gyakorlatba ültetni. 
A közismert szigorítások vagy épp lazítások elrendelése, 
meghatározott jogszabályok szerint működik, a prefektus 
kizárólag ezek szerint járhat el. 
Hasonló a helyzet az oltáskampány megszervezésével is, 
itt azonban mégis sikerült sok új, általunk kezdeményezett 
akciót megszervezni. 
A járvány kirobbanása óta az eddigieknél is jobban oda 
kell figyelnünk az egészségügyre. Kolozs megyében 13 
kórházban kezelnek koronavírus-fertőzötteket, 647 ágy áll 
rendelkezésre és 87 hely az intenzív terápiás osztályokon. 
A fertőzésszámok növekedésének függvényében pedig 
növelni tudjuk a helyek számát a kórházakban. Viszont én 
ismételten oltásra bíztatom az embereket, ugyanis nem 
lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ez a leghatékonyabb 
módszer a koronavírus ellen.
Igyekszünk, friss, valamint érthető és pontos információk-
kal szolgálni minden Kolozs megyei lakosnak. Ugyanak-
kor azon dolgozunk, hogy a nem-Covid betegek ellátása 
is megtörténjen, hiszen a járvány miatt sokan csak késve 
kapták meg a szükséges kezeléseiket.

• Melyek a fő célkitűzései a következő időszakra, mire 
törekszik és mit szeretne megvalósítani mandátuma
idején?
Azért dolgozom, hogy a Kolozs megyei lakosoknak a legjobb 
színvonalú közszolgáltatásokat tudjuk biztosítani. 
Fontosnak tartom az önkormányzatok munkájának, 
valamint az egészségügyi és oktatási intézmények 
működésének segítését – szükség esetében közvetítek a 
kormány és a helyi intézmények között. Hasonló szerepet 
játszok az infrastruktúra fejlesztésében. Ez történt akkor is, 
amikor Magyargorbó községben terepszemlét tartottunk 
az autópálya építőtelepén vagy éppen, amikor Cseke Attila 
fejlesztési miniszterrel egyeztettünk a megyét érintő be-
ruházásokról. 
Feltett szándékom, a prefektúra épületének mielőbbi fel- 
újítása, ugyanis Kolozsvár emblematikus épülete egyre 
rosszabb állapotban van. A beiktatásom óta több csatornán 
is kértem, hogy minél hamarabb biztosítsanak megfelelő 
forrásokat a restaurálásra. A továbbiakban is megteszek 
mindent annak érdekében, hogy mielőbb elkezdődjenek a 
munkálatok, és az épület visszanyerje régi fényét.
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