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Máramaros megye leghí-
resebb magyar települése 
Koltó. Az évente mintegy 
tízezer turista által felkeresett 
Teleki-kastélyt jövő májusra 
újítják fel eredeti pompájá-
ban. A Petőfi -zarándokhely-
nek számító községben az 
is helyi jellegzetesség, hogy 
az erdélyi magyar pártok 
felhőtlenül együtt tudnak 
működni. Az emberek abban 
reménykednek, hogy a mos-
tani önkormányzati vezetést 
nem fogja szétverni az önös 
politikai érdek.
→ MAKKAY JÓZSEF

A koltói Teleki-kastély kertjé-
ben nagy a sürgés-forgás. 
Csendes Lajos polgármes-

ter és a helyi tanácsosok traktor 
utánfutójára pakolják az épület 
körül kivágott fákat és bozótot, 
egy talajgyalu az építkezési hul-
ladékot tolja nagyobb kupacba. A 
polgármesterrel a messze földön 
híres kastély bejáratánál találko-
zom, hogy „élőben” mutassa meg 
az 1760-ban befejezett műemlék-
épület teljes felújításának munká-
latait. Amihez hatodik nekifutásra 
sikerült pénzt pályázni. A harma-
dik mandátumának végéhez kö-
zeledő Csendes Lajost nem olyan 
fából faragták, hogy visszalépjen 
eredeti szándékától. A sikertelen 
romániai és magyarországi pályá-
zatok után maga is rájött: ekkora 
összeget csak európai uniós for-
rásokból lehet előteremteni. Végül 
több éves próbálkozás után a helyi 
önkormányzat elnyerte a kastély 
felújítására megítélt 1,5 millió eu-
rós pályázatot. A 2017-ben meg-
ítélt összeg körül azonban további 
bonyodalom született, miután az 
uniós iroda nem egyezett bele a te-
tőtér konferencia- és kiállítóterem-
mé történő átalakításába, lévén, 
hogy az eredeti kastélytervben ez 
nem szerepelt. Csak hát a 18. szá-
zadban teljesen más volt egy úri 
kastély szerepe, mint manapság. 

Fellebbezés fellebbezést követett, 
mígnem Bukarestben végül igazat 
adtak a koltói polgármesternek, 
aki korábban építőipari nagyvál-
lalkozóként dolgozott, így köny-
nyebben el tudta fogadtatni állás-
pontját egy műemléképület mai 
kihasználási lehetőségéről.

Az elnyert pályázat – amihez 
a helyi önkormányzatnak 2 száza-
lékkal kell hozzájárulnia – most 
már a megvalósítás utolsó sza-
kaszába lépett. Így ha minden jól 
megy, jövő májusban ünnepélyes 
keretek között adják át az eredeti 
pompájában felújított kastélyt. A 
földszinten a Teleki család törté-
netét bemutató állandó kiállítás 
fogadja majd a látogatót, az első 
emeleten kap helyet Petőfi  Sándor 
koltói tartózkodását és a költő éle-
tét megjelenítő kiállítás.

A Máramaros megyei falu-
ban az 1950-es évektől működik 
a Petőfi  Múzeum, amit az építé-
si munkálatok idejére a szintén 
felújított, újjáépített művelődési 
ház egyik termébe költöztettek. 
A kiállítás eredeti anyaga azon-
ban gyökeresen megváltozik: a 
budapesti Petőfi  Irodalmi Múze-
ummal közösen megnyert ma-
gyarországi kormányzati pályá-
zatnak köszönhetően a modern 

múzeumokra jellemző interaktív 
kiállítássá válik. A polgármester 
szerint e kapcsolat lehetővé teszi 
majd, hogy a koltói Petőfi  Múze-
um különböző időszakos kiállítá-
soknak is helyet adjon.

Petőfi  Múzeum
az 50-es években
Ahogy Csendes Lajossal végigjár-
juk a hétvégén üresen álló épü-
letet, a polgármester részletes 
bemutatója alapján megelevene-
dik minden helyiség új arculata. 
Mindennek megvan az eltervezett 
helye, úgyhogy akik az utóbbi idő-
szakban megfordultak a rendszer-
váltás után egyre elhanyagoltabb 
épületben, azok nagyot fognak 
ámulni az ingatlan arculatán. 
Amely az elmúlt hetven évben gya-
korlatilag minden szerepet betöl-
tött, ami egy községi középületre 
hárulhat. A román hatóságok által 
1939-ben távozásra kényszerített 
Teleki család a helyi polgármeste-
ri hivatalra íratta a kastélyt, amely 
így megmenekült a teljes pusztu-
lástól. De az új tulajdonosnak nem 
volt elképzelése arról, mi legyen az 
akkoriban még szépen karbantar-
tott ingatlan sorsa. A háború végén 
székely menekültek húzódtak meg 
a falak között, a kommunizmus 

idején a termelőszövetkezet irodái, 
orvosi rendelő, művelődési ház, 
óvoda, tanítói lakás, raktár, illetve 
más hivatalok is működtek itt.

A múzeum úgy született meg 
az 50-es évek román proletárdik-
tatúrájában, hogy a máramarosi 
kommunista pártvezetőkkel sike-
rült elfogadtatni, hogy Petőfi  nem 
„irredenta” magyar irodalmár, 
hanem a románok által is becsült 
legnagyobb magyar költő. Ez 
plusz biztonságot jelentett az épü-
letnek, ami magyar szempontból 
zarándokhellyé tette a falut. Az 
elmúlt évtizedekben Koltóra nem-
csak erdélyi iskolások, hanem 
tömött buszokkal magyarországi 
vendégek is érkeztek.

Magyar–magyar
együttműködés Koltón
A független polgármesterként te-
vékenykedő Csendes Lajos nincs 
könnyű helyzetben. A 2004-ben 
Szakállas községtől népszavazás 
útján függetlenedő Koltón 2004 és 
2008 között választották meg az 
első RMDSZ-es polgármestert, aki 
katasztrofális örökséget hagyott 
hátra. Csendes Lajos és önkor-

mányzati tanácsosai szerint adós-
ságon kívül semmi nem maradt 
a községi hivatalban. A polgár-
mesteri hivatalnak alkalmatlan, 
lerobbant épületet is bérelték, a 
rossz vezetés miatt pedig hamar 
kialakult a polgármester-menesztő 

hangulat. Mivel ezt az RMDSZ ke-
retében nem lehetett megoldani, 
a községben megjelent az Erdélyi 
Magyar Néppárt (EMNP), amely a 
következő választásokon a 11 helyi 
képviselőből már öt tanácsost jut-
tatott be a helyi önkormányzatba, 
az RMDSZ pedig hármat, a többi 
román képviselő lett. A független-
ként induló Csendes Lajost pedig 
nagy többséggel megválasztották 
polgármesternek.

Azóta új lendületet kapott a 
Nagybányához közel fekvő, több-
ségében magyar település: Koltó 
és Katalin alkotja a két faluból álló 
községet, amely azzal hozott újí-
tást az erdélyi magyar politikába, 
hogy az RMDSZ és a néppárt taná-
csosai tökéletes egyetértésben dol-
goznak, gyakorlatilag valameny-
nyien a polgármester megbízható 
munkatársainak számítanak.

Noha a színes összetételű ön-
kormányzat olajozottan működik, 
a megyei RMDSZ nem támogat-
ja, hogy a helyi magyarság közös 
pártkoalíciós listán induljon. He-
lyette azt szorgalmazza, hogy a 
néppártosok is kérezkedjenek 
fel az RMDSZ községi választási 

listájára, ami az EMNP számára 
elfogadhatatlan. Úgy tűnik, az 
RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor 
valamivel nyitottabb e témában, 
mert a Csendes Lajossal történt 
egyeztetés során ígéretet tett: tá-
mogatni fogják a község magyar 
lakosságának választási elképze-
léseit. Egyelőre azonban ez még 
megyei szinten kérdéses. A füg-
getlen polgármesterként újrázásra 
készülő Csendes Lajos attól tart, 
hogy ha nem sikerül közös listán 
indítani a helyi magyarság kép-
viseletét, akkor a község mintegy 
40 százalékát kitevő cigányságot a 
román pártok ráveszik arra, hogy 
gyökeresen megváltozzon a helyi 
önkormányzat jelenlegi összetéte-
le, és akár a magyar polgármesteri 
tisztség is elúszhat. Mint ahogy a 
megye másik magyar községében, 
Tiszahosszúmezőn is nagy esély 
van erre, miután a Magyar Polgári 
Párt soraiból korábban kinevezett 

Ragadós a példa. A helyi tanácsosok és Csendes Lajos polgármester (középen) szombati közmunkája

A közmunkával elkészült új polgármesteri hivatal

Felújított kultúrház. Az épület igazi közösségi házzá vált az utóbbi három esztendőben

AZ EREDETI SZÉPSÉGÉBEN FELÚJÍTOTT KASTÉLY ÚJ LENDÜLETET ADHAT A HELYI FALUTURIZMUSNAK

Petőfi  Sándor jelenti Koltó múltját és jövőjét
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CÍMLAPFOTÓ: Koltói munka-
telep. A polgármester szerint 
jövő májusban senki nem fog 
ráismerni a Teleki-kastélyra




