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Fennáll a veszélye a Kolozsvár 
polgármesteri tisztségére pályá-
zó Csoma Botond parlamenti 
képviselő szerint annak, hogy a 
járványügyi helyzetre tekintettel 
sokan távol maradnak a szep-
temberi helyhatósági válasz-
tásoktól. Az RMDSZ erősítené 
pozícióit Kolozs megyében a 
megmérettetésen.

 » ROSTÁS SZABOLCS

T evékenységi beszámolóval vág-
tak neki csütörtökön a helyható-
sági kampánynak az RMDSZ Ko-

lozs megyei „csúcsjelöltjei”, akiknek 
mondanivalójából kitetszett, hogy 
a koronavírus-járvány alaposan rá-
nyomja bélyegét a szeptember 27-én 
esedékes önkormányzati választásra. 
Mindez Csoma Botond parlamenti 
képviselőnek, a szövetség kolozsvári 
polgármesterjelöltjének felvezetőjé-
ből is kitűnt, hiszen elmondta, hogy 
az alakulat 140 Kolozs megyei önkor-
mányzati képviselője a járványügyi 
helyzetre tekintettel videóüzenetben 
számolt be mandátuma megvaló-
sításairól a választóknak. A szövet-
ség megyei elnöki tisztségét betöltő 
Csoma hangsúlyozta, nem tartja 
valószínűnek, hogy elhalasztják a 
szeptemberi megmérettetést, erről 
mindenesetre a nemrég megszava-
zott jogszabályok értelmében a par-
lament illetékes, nem a kormány. A 
képviselő lapunk felvetésére közölte, 
nem tudja megítélni, milyen mérték-
ben befolyásolja majd a részvételt, a 
szavazókedvet a járvány, egyetértett 

azonban azzal, miszerint fennáll a 
veszélye, hogy sokan távol marad-
nak. „Ezzel számolni kell, viszont 
egészségügyi szakértők is azt mond-
ják, hogy meg lehet rendezni a vá-
lasztásokat, de meg kell teremteni 
a biztonságos körülményeket. Ilyen 
például a több szavazóhelyiség biz-
tosítása” – állapította meg Csoma 
Botond.

Oláh Emese, a kincses város alpol-
gármestere elmondta, négy tanácsos 
kollégájával azon igyekeztek az el-
múlt négy évben, hogy élhető várost, 
otthonos Kolozsvárt teremtsenek a 
lakosok számára. Jelentős vívmány-
nak nevezte, hogy 2017 óta a város 11 
bejáratánál helyeztek ki többnyelvű 
helységnévtáblákat (ami a Gheorg-

he Funar nevével fémjelezte korszak 
idején szóba sem jöhetett), továbbá 
az eddigiekhez képest több módon 
jött létre az anyanyelvi kommuni-
káció a magyar lakossággal, hiszen 
például a városháza honlapja vagy 
a parkoló- és jegyautomaták is ren-
delkeznek magyar menüvel. A szo-
ciális (októberben 18 lakást ad át 
az önkormányzat nehéz anyagi kö-
rülmények között élő családoknak) 
és lakhatási kérdésekre is kitérő 
alpolgármestertől megkérdeztük, 
mi az oka annak, hogy a szeptem-
beri megmérettetésen nem ő indul 
a polgármesteri tisztségért, holott 
hároméves mandátuma alatt meg-
felelő közigazgatási tapasztalatra 
tehetett szert. Az újabb tanácsosi 

CSAPATBAN GONDOLKODNAK AZ RMDSZ KOLOZS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI „CSÚCSJELÖLTJEI”

Sok választót elriaszthat a járványhelyzet

Vákár István, Oláh Emese és Csoma Botond a kellő távolságtartással rendezett csütörtöki tájékoztatón
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mandátumra pályázó Oláh Eme-
se úgy válaszolt: csapatban köny-
nyebb dolgozni, szerinte egymást 
erősítik a korábban önkormányza-
ti képviselőként is tevékenykedő 
Csoma Botonddal, az pedig nem 
játszott közre szempontként, hogy 
felettese, a másodszorra újrázni 
készülő Emil Bockal kellene ver-
senybe szállnia.

A szeptemberi választáson a 
tanácselnöki tisztséget megpá-
lyázó Vákár István elmondta, 
helikopterleszállót tervez a me-
gyei kórház közelében a megyei 
önkormányzat, amely egészség-
ügyi felszerelésekre kétmillió lejt, 
tesztgépvásárlásra pedig ugyan-
ennyit költött az elmúlt időszak-
ban. A megyei képviselő-testület 
alelnöke közölte azt is, hogy a 
kolozsvári Szépművészeti Múze-
umnak otthont adó Bánff y-palota 
homlokzatfelújítására egymillió 
lejt fordítottak eddig, és az im-
pozáns épület korszerűsítésének 
folytatására további 1,5 millió 
lejt hagytak jóvá. Vákár hozzá-
tette, a megyei önkormányzat az 
elmúlt négy évben kiemelten, 16 
millió lejjel támogatta a Kolozs-
vári Magyar Napokat, akárcsak a 
Kalotaszegi Magyar Napok meg-
rendezését. A polgármesteri tiszt-
séget megcélzó Csoma Botond 
elmondta, az RMDSZ nem köt 
választások előtti koalíciót egyet-
len politikai alakulattal sem, va-
lószínűsíthető ugyanakkor, hogy 
a Kolozs megyei és a kolozsvári 
képviselő-testületben a megmé-
rettetés után folytatják a Nemzeti 
Liberális Párttal (PNL) 2016-ban 
kötött megállapodást.

 » Oláh Emese 
elmondta, azért 
nem ő indul a 
polgármesteri 
tisztségért, mert 
csapatban köny-
nyebb dolgozni, 
szerinte egymást 
erősítik a koráb-
ban önkormány-
zati képviselőként 
tevékenykedő 
Csoma Botonddal.

 » R. SZ.

Kötelező lesz a védőmaszk viselé-
se Kolozs megyében a nyílt téren 

megtartott, gyülekezéssel járó ren-
dezvényeken, eseményeken – döntöt-
te el szerda este a megyei vészhely-
zeti bizottság (CJSU). A határozat 
értelmében augusztus 8-ától min-
den 5 éven felüli személy számára 
kötelező lesz az orrot és a szájat 
eltakaró maszk viselése a nyílt tere-
ken tartott kulturális, tudományos, 

művészeti vagy szórakoztató ren-
dezvényeken, továbbá ünnepsége-
ken, illetve zarándoklatok és vallási 
események helyszínén. A maszkvi-
selési kötelezettség egész napra szól 
a veszélyhelyzet időszakában – je-
lentette be Mircea Abrudean prefek-
tus. Vákár István, a Kolozs megyei 
önkormányzat alelnöke csütörtökön 
a Krónikának elmondta, jónak tart-
ja az intézkedést, különös tekintet-
tel arra, hogy közeleg a füzesmiko-
lai ortodox zarándoklat, amelyen 

évről évre nagyon sokan vesznek 
részt. Hozzátette, hogy a megyei 
vészhelyzeti bizottság ugyanakkor 
arról is rendelkezett, hogy az önkor-
mányzatoknak össze kell állítaniuk 
a közigazgatási területükön műkö-
dő élelmiszerpiacok, autópiacok, 
termék- és állatvásárok jegyzékét, 
és augusztus 10-éig el kell küldeni-
ük azt a bizottságnak, amely a me-
gyei közegészségügyi igazgatóság-
gal való egyeztetést követően ezek 
esetében is bevezetheti a kötelező 

maszkviselést. „Az egészségügyi 
szakembereknek kell választ ad-
niuk arra, hogy ez elegendő-e a je-
lenlegi járványügyi helyzetben. Én 
mindenképpen pártolom a maszk-
viselést, már csak azért is, mert en-
nek köszönhetően az előző évekkel 
ellentétben idén még nem hűltem 
meg” – jelentette ki lapunknak Vá-
kár István. Mint ismeretes, az ország 
megyéinek több mint felében tették 
kötelezővé eddig a maszkot nyílt tér-
ben is.

Kolozs megyében is kötelezővé teszik a védőmaszk viselését

 » Vákár István, 
a megyei tanács 
alelnöke szerint 
indokolt az óvin-
tézkedés.




