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alpolgármestert az RMDSZ távolí-
totta el peres úton állásából.

A közmunka nem törvényes
Az elmúlt 11 év azonban nemcsak 
koltói, hanem máramarosi magyar 
sikertörténet is. Miután a polgár-
mester felismerte, hogy független-
sége miatt sok babér nem teremhet 
számára a kormánypénzek meg-
pályázása terén, kizárólag európai 
uniós pénzekre összpontosított. 
Hamar rájött, ehhez tehetséges 
pályázatíró csapat és kitartás kell. 
E felismerés vezetett el oda, hogy a 
megyei községek közül szinte Kol-
tó nyerte el a legtöbb uniós pénzt, 
ami több millió eurós beruházáso-
kat jelentett a községben. Többek 
között új polgármesteri hivatalt 
építettek, amelyhez Csendes Lajos 
biztosította magánadományként 
a területet, és amit a község lakói 
jórészt közmunkában építettek fel. 
És ebből lett a baj, mert a megyei 
Számvevőszék 30 ezer lejre büntet-
te a polgármestert a korszerű épü-
let átadása után. Az eredeti román 
„leleményesség” szerint ugyanis 
középület esetében nincs helye 
közmunkának: mindent közbe-
szerzés útján kell megrendelni és 
kifi zetni. Hiába érvelt azzal a helyi 
önkormányzat, hogy a megyei ta-
nács által becsült összegnél mint-
egy 350 ezer euróval olcsóbban 
sikerült felépíteni és berendezni 
az épületet, mert a polgármestert 
mégis elmarasztalták. Sikertele-
nül pereskedtek: a polgármesteri 
hivatal minden szinten elveszí-
tette a pert. De ez az „apróság” 
sem a polgármestert, sem a helyi 
tanácsosokat nem tántorította el 
a közmunkától, mert tudják: bár-
mi csak úgy halad előre, ha ők és 
a falu népe is megfogják a szer-
számok nyelét. Tisztában vannak 
azzal, hogy ha a Teleki-kastély kö-
rüli területrendezést nem végzik el 
helyi összefogással, arra már nem 
marad pénz a pályázatban.

Nehezen haladó
cigány integráció
Koltó község eddig összesen 11 
uniós pályázatot nyert el. A leg-
frissebb „skalp” egy 1,2 millió eu-
rós összeg, ami nemrég érkezett a 
polgármesteri hivatal számlájára. 
Ebből az uniós pénzből a község 
területén működő kisvállalkozó-
kat tudják támogatni. „Az volt az 
elképzelésem, hogy a szürke- és 
a feketegazdaságot kifehérítsük. 

Az a kisvállalkozó pályázhat, aki 
mindent hivatalosan, azaz szám-
lakötelesen végez, másrészt mun-
kaerőt alkalmaz. Eddig 18 kisvál-
lalkozó kapott egyenként 25 ezer 
eurót – többek között autójavítás-
ra, falusi turizmusra vagy lova-
goltatásra. De van 100 ezer eurós 

pályázati kiírás is, ami már komo-
lyabb pályázati iratcsomó össze-
állítását feltételezi. Gyakorlatilag 
a község területén létező minden 
vállalkozás pénzhez juthat, ha be-
tartja az előírt kötelezettségeket” – 
magyarázza a falu elöljárója.

A cigányságra is gondolva a 
polgármesteri hivatal célirányos 
pályázatokat nyújtott be az integ-
ráció elősegítésére, de ezek kime-
netele már nem sikertörténet. A 

cigányság foglalkoztatását célzó 
próbálkozások felemásra sikered-
tek. Ezért csökkentette le minimá-
lisra a szociális segélyeket a polgár-
mester, aki megüzente a kilincselő 
romáknak: ha valaki elutasított fel-
kínált állásokat, egy évig legalább 
ne jöjjön újabb segélyért.

Nem jobb a helyzet a cigány-
gyerekek délutáni oktatására 
megpályázott összegek elköltésé-
nél sem. A tanárok dupla fi zetés 
ellenében sem vállalják a munkát, 
mert nem bírnak a gyerekekkel. 
A cigányok integrációja tehát az 
igen bőkezű uniós források elle-
nére is nehezen halad. A falubeli 
tanácsosok azt is nehezményezik, 
hogy évszázadokon át a magyar 
kultúrához tartozó cigány közös-
ség az utóbbi két évtizedben külső 
román biztatásra hátat fordított 
a magyarságnak, és gyerekeit ro-
mán óvodába és iskolába íratja. 
Ez teljesen megváltoztatta a helyi 
közoktatást, hiszen a polgármes-
teri hivatalnak a cigányok számára 
román iskolát és óvodát kellett be-
rendeznie. Igaz, sok magyar szülő 
sem örülne annak, ha a magyar 
osztályokba cigányok is járnának, 
így a korábban évtizedekig közös 

magyar oktatás teljesen átalakult. 
A magyar óvodában 24 gyerek van, 
ami az utóbbi évek viszonylatában 
jobb arány, az elemi és a gimná-
ziumi osztályokban viszont már 
vannak összevont osztályok is. A 
polgármester újabban a cigányság 
soraiból kiválasztott személyes 
tanácsadója segítségével próbál 
hatékony módszereket kitalálni a 
cigány–magyar kapcsolatban.

A faluturizmusé a jövő
A két magyar faluban 37 évet szol-
gáló Varga Károly református lel-
kész (portrénkon) 2014-ben vonult 
nyugdíjba. Ma is rendszeresen 
visszajár Nagybányáról kedvenc 
falujába, ahova a helyi gyüleke-
zet három jelentkező közül vejét, 
Ecsedi Árpádot hívta meg. Varga 
Károly az 1989 előtti évekről is me-
sél, amikor a falu országosan híres 
termelőszövetkezeti elnökének, 
Vincze Imrének köszönhetően a 
két magyar falut viszonylag békén 
hagyták a kommunista hatóságok. 
Sőt, az is érdekes történet, hogy 
a helyi pártitkár orgonált a temp-
lomban, aki emiatt a vasárnapra 
kötelezően meghirdetésre kerülő 
pártgyűléseket az istentisztelet 
utánra időzítette. A Máramaros 
megyei pártbizottság még az ilyen 
rebellis dolgokat is elnézte Koltó-
nak, amelynek messze földön hí-
res termelőszövetkezete olyan jö-
vedelmező kisipari üzemágakkal 
rendelkezett, amelyek kiemelték a 
falut a környék román falvai közül. 
Ettől függetlenül persze a Szekuri-
táté emberei fi gyelemmel tartották 
a két falut, ahova elég sok magyar 
turista érkezett. De ahogy az egy-
kori református lelkész fogalmaz, 
mégis engedték őket élni.

A falu volt Nagybánya zöldsé-
gellátó közössége, hiszen a Lápos 
menti kövér termőföldek ontották 
a jó minőségű mezőgazdasági ter-
ményeket. Az 1989 utáni rendszer-
váltás ezen a területen is mindent 
átalakított. Hiszen nemcsak a he-
lyi zöldségekre nincs többé igény, 
hanem sokat változott a munkahe-
lyek eloszlása is a környéken.

A globalizációval járó sok ne-
gatívum ellenére Koltó és Katalin 
ma is megmaradt olyan magyar 
szigetnek, ahonnan a szórvány-
sors miatt mégsem költöznek el az 
emberek. Sőt, a megkérdezett he-
lyiek szerint inkább az a jellemző, 
hogy a fi atal családok hazatérnek 
a szülői házba, és otthon teremte-
nek megélhetést maguknak.

Varga Károly szerint ma is 
jellemző, hogy nagyszülő, szülő 
és gyerek egy fedél alatt lakik, 
így mindenben segítik egymást. 
A helyi boldogulást az is elősegí-
tette, hogy a polgármester szerint 

az utóbbi évtizedben a községben 
mintegy 140 állást sikerült terem-
teni, ami megyei viszonylatban is 
kiemelkedő eredmény a mintegy 
ezer reformátussal rendelkező 
Koltón. A sok kisvállalkozás mel-
lett már kórház is működik a fa-
luban, amit épp a polgármesteri 
hivatal hozott tető alá a környék-
beli falvak ámulatára. Van tehát 
mire alapozni a Lápos-menti falu-
ban, amely a Kárpát-medencében 
elsősorban Petőfi  Sándor miatt 
híres, hiszen a költő legszebb 
szerelmes költeményei itt szület-
tek Szendrey Júlia társaságában. 
E történelmi örökségre szeretne 
virágzó faluturizmust és gyökere-
sen megújuló faluképet kiépíteni 
a közösség jövőjét tervező helyi 
önkormányzat. Amelynek ma-
gyar tagjai abban reménykednek, 
hogy a józan emberi gondolkodás 
felülkerekedhet az önös politikai 
érdekeken.A koltói református templom és a lelkészi hivatal. Mindkettőt az utóbbi években újították fel
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