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S Z U C H E R  E R V I N

„N em tűnök el, nem 
alakulok át… Nem 
változik a telefon-

számom, továbbra is elérhető va-
gyok!” – ezzel a hétfőn posztolt Fa-
cebook-üzenettel próbálta az oldala 
látogatóinak tudtára adni távozását 
a megyei önkormányzattól Kozma 
Mónika. Péter Ferenc leköszönő ka-
binetfőnökének két mondata sokak 
számára megfejthetetlen rébusznak 
bizonyult: a többség nem tudott 
arról, hogy Kozma már hetekkel ez-
előtt benyújtotta felmondását, ame-
lyet a megyeelnök el is fogadott.

Megromlott a viszony? 

Értesüléseink szerint Péter Ferenc 
és Kozma Mónika között jó ideje 
megromlott a viszony, ezért a kabi-
netfőnök már hónapok óta fontol-
gatta távozását. Az önkormányzat 
elnöke és valamikori bizalmi em-
bere végül abban állapodott meg, 
hogy szeptember elsejétől „szakí-
tanak”, és ezt lehetőleg úgy teszik, 
hogy sem a maguk, sem az RMDSZ 
arculatának ne ártsanak.

„Azért mondtam le, mert olyan 
jellegű fejlesztési tervek és projek-
tek vannak a fejemben, amelyeket 
a megyei önkormányzat keretében 
nem tudnék megvalósítani. Sem 
a helyzet, sem az adminisztratív 
struktúra erre nem alkalmas” – vá-
laszolta lapunknak Kozma Mónika, 
akit a lemondás okáról kérdeztünk. 
Mint hozzátette, szeptember ele-
jétől kizárólag a Pro Economica 
Alapítvány irányítására próbál 
össz pontosítani, ugyanis 2018-ban 
sokkal nagyobb lélegzetű tervet 
készülnek megvalósítani, mint egy 
évvel korábban tették. Mint ismert, 

az RMDSZ politikusa eddig is a 
magyar kormány által létrehozott 
gazdaságfejlesztési szervezet elnö-
keként dolgozott.

Marad a munkakapcsolat

Kérdésünkre, hogy a Péter Ferenc-
cel való viszonyának megromlása 
csupán nagyvárosi pletykának tart-

ja, Kozma nem kívánt válaszolni. 
„Péter Ferenc a megyei RMDSZ el-
nöke, én meg a szervezet ügyveze-
tő alelnöke. Azért, mert a további-

akban nem töltünk napi nyolc órát 
együtt, munkakapcsolatunk nem 
szűnik meg” – szögezte le. A távozó 
kabinetvezető azt is hangsúlyozni 
kívánta, hogy ő a továbbiakban is 
komolyan veszi a marosvásárhelyi 

RMDSZ választmányi elnöki tiszt-
ségét is. Ha szükség lesz rá, a továb-
bikban is hajlandó közvetíteni a he-
lyi és a megyei vezetők között, mint 
ahogy a vidéki polgármesterekkel a 
továbbiakban is szoros kapcsolatot 
óhajt ápolni. Amint beszámoltunk 
róla, amikor az RMDSZ marosvá-
sárhelyi szervezete Kozma Mónikát 
jelölte a megüresedett választmá-
nyi elnöki tisztségre, akkor aff éle 
„egyensúlyozó” szerepkört szántak 
neki, abban bízva, hogy közelebb 
hozza egymáshoz a két elnököt, 
Péter Ferencet és Vass Leventét, a 
megyei, illetve a városi szervezet 
vezetőit.

Teljes embert igénylő állás

Megkeresésünkre Péter Ferenc cá-
folta, hogy nézetkülönbségek miatt 
ment volna el a megyei tanácstól 
Kozma Mónika. Mint mondta, nem 
érte váratlanul a kabinetfőnök dön-
tése, annál is inkább, mivel már jó 
ideje beszédtéma volt ez kettőjük 
közt. „Már hónapokkal ezelőtt nyil-
vánvaló volt, hogy még több munka 
vár Kozma Mónikára a Pro Econo-

mica Alapítványnál. Eddig is a két 
feladatkörét próbálta egyeztetni és 
tisztességesen ellátni, de mindket-
tő annyira fontos és igényes, hogy 
teljes embert igényel” – fejtette ki 
a megyeelnök. Szerinte ilyen kö-
rülmények között egy idő után már 
lehetetlen mindkét helyen megfe-
lelni, annál is inkább, mivel „egy 
kabinetfőnöknek egy órával koráb-
ban kell kelnie, mint az elnöknek, 
és egy órával később kell feküdnie”. 
Péter fontosnak tartotta kiemelni, 
hogy most is bizonyos kérdésekben 
egyeztet a távozó kabinetfőnökével, 
és úgy véli, Kozma Mónika számá-
ra is ugyanolyan fontos a megyei 
önkormányzat, mint számára a 
magyar kormány pénzéből megva-
lósuló gazdaságfejlesztő program. 
A tanácselnök egyelőre nem tudta 
elárulni, ki lesz Kozma utódja. Any-
nyit mondott, hogy van kiből válo-
gatnia, ugyanis több név felmerült, 
és egyáltalán nem kizárt, hogy egy 
kívülről érkező személy foglalja 
majd el a tisztséget.

• Távozott a Maros 
megyei tanácselnök 
kabinetfőnöki állásából 
Kozma Mónika, aki szep-
tember elsejéig Péter Fe-
renc mellett dolgozott. A 
hivatalos változat szerint 
Kozma azért mondott fel, 
hogy több időt szentel-
hessen a Pro Economica 
Alapítvány irányítására.

#Maros megye   #Szentlászló   #Mikháza

Kozma Mónika Szijjártó Péter 
magyar külügyminiszter 
társaságában
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Szakítás  a megyei tanácsnál
A Pro Economica Alapítványra és a gazdaságfejlesztésre fókuszál Kozma Mónika

Egy kabinetfőnöknek 
egy órával korábban kell 
kelnie, mint az elnök-
nek, és egy órával ké-
sőbb kell feküdnie.

◂  PÉTER FERENC,  A MAROS 
M E G Y E I  K Ö Z G Y Ű L É S  E L N Ö K E

Múzeumot és kutatási központot alakítanak ki
A N T A L  E R I K A

A Maros megyei önkormányzat 
két új ingatlant vásárolt, ame-

lyek közül az egyik Szentlászlón 
található és 63 ezer lejbe került. A 
4474 négyzetméteres telken jelen-
leg 3 építmény áll, és a tervek sze-

rint ezt a területet egy szabadtéri 
néprajzi múzeummá alakítanák, 
ahol a nyárádmenti, Kis-Küküllő 
menti, Alsó-Maros menti és mező-
ségi hagyományos háztartásokat 
és mesterségeket (fazekasság, fa-
feldolgozás, kötés, szövés, illetve a 
mezőgazdasági tevékenységek kö-
zül a szőlőtermesztés) mutatnák be.

A másik ingatlan Mikházán ta-
lálható és 54 ezer lejbe került. Ez 
egy hagyományos falusi háztartás, 
amely a római régészeti lelőhely 
közvetlen közelében található. 

Az ingatlanban egy interdisz-
ciplináris kutatóközpontot szeret-
ne kialakítani a megyei múzeum. 
Tervezik többek között egy tisztító, 

konzerváló és restauráló laborató-
rium kialakítását, egy irodát, ahol 
digitalizálhatják a leleteket és fel-
dolgozhatják a terepen gyűjtött 
adatokat, egy ideiglenes raktárt a 
régészeti leletek számára, egy rak-
tárt a szerszámoknak, egy öltöző 
és egy illemhelység kialakítását 
a múzeum alkalmazottai számá-

ra. A megyei múzeum középtávú 
tervei között szerepel az is, hogy 
az egyik épületet átalakítsák, és 
abban múzeumpedagógiai és kí-
sérleti régészeti tevékenységeket 
folytassanak, illetve, hogy kiala-
kítsanak egy multifunkcionális 
konferenciatermet.




