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Kinevezte Arad, Kolozs, Szat-
már és Szilágy megyének az 
RMDSZ által jelölt prefektusát 
tegnapi ülésén a bukaresti 
kormány, és elfoglalhatja 
hivatalát a szövetség kilenc 
alprefektusa is. Mivel nem 
maradt az övék a tisztség, a 
Kolozs megyei liberálisok bosz-
szúból leváltanák posztjáról a 
megyei önkormányzat magyar 
alelnökét.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

RMDSZ-es prefektusokat is ki-
nevezett a kormány tegnapi 
ülésen, a szövetség megyei 

szervezetei az elmúlt hetekben 
döntöttek arról, kit nevesítenek 
prefektusnak és alprefektusnak a 
megyéjükben. A koalíciós megálla-
podások, a nevesítések és a kine-
vezés eredményeként Arad megyé-
ben Tóth Csaba jogász, menedzser, 
Kolozs megyében Tasnádi István 
Szilárd jogász, Szilágy megyében 
Dari Tamás tanár, főtanfelügye-
lő-helyettes a kormánymegbízott, 
Szatmár megyében pedig Altfatter 
Tamás-Ferenc jogász, alprefektus 
folytatja prefektusként a munkát. 
A koalíciós egyezség nyomán az 
RMDSZ öt erdélyi megyében állíthat 
prefektust, és tizenegy megyében 
alprefektust; a tisztségeket kor-
mányrendelettel politikai tisztsé-
gekké alakították. A jelöltek közül 
a Háromszéken nevesített Ráduly 
István uzoni polgármester prefek-
tusi kinevezése várat még magára. 
Temes megyének is magyar nemze-
tiségű prefektusa lesz amúgy a 34 

NEM NYUGSZIK BELE A TISZTSÉG ELVESZÍTÉSÉBE A KOLOZS MEGYEI PNL, MENESZTENÉK AZ RMDSZ-ES ALELNÖKÖT

Öt magyar prefektus már elfoglalhatja hivatalát

Magyaroknak tilos a bemenet? A PNL körömszakadtáig ragaszkodik a Kolozs megyei prefektusi poszthoz

 » Temes me-
gyének is magyar 
nemzetiségű 
prefektusa lesz 
Németh Zoltán 
ügyvéd személyé-
ben, ám őt nem az 
RMDSZ, hanem az 
USR jelölte.

éves Németh Zoltán ügyvéd szemé-
lyében, ám őt nem az RMDSZ, hanem 
az USR jelölte, amelyben megyei alel-
nöki tisztséget tölt be.

Kilenc magyar 
alprefektus is kezdhet
Az RMDSZ korábban azt közöl-
te: olyan megyékben törekedett a 
prefektusi tisztség megszerzésére, 
amelyekben nem sikerült fontos 
választott tisztségeket megszerez-
nie. Úgy vélte: a hatalommegosz-
tás szempontjából sem egészséges, 
hogy egy megyében minden vezető 
tisztség ugyanazé a párté legyen, 
másrészt pedig csak így tudja se-
gíteni azoknak a megyéknek a 
magyar közösségét, amelyekben a 
szövetségnek nincsenek erős ön-

kormányzati pozíciói. A Florin Cîțu 
vezette kormány tegnapi ülésén az 
RMDSZ kilenc alprefektusát is kine-
vezte. A tisztséget Beszterce-Naszód 
megyében Décsei Attila Lehel, Bihar 
megyében Botházy Nándor, Brassó 
megyében Ambrus Izabella Ágnes, 
Fehér megyében Vincze András, 
Hargita megyében Petres Sándor, 
Hunyad megyében Széll Lőrincz, 
Máramaros megyében Krizsanovsz-
ki Enikő Erzsébet, Maros megyében 
Nagy Zsigmond, Temes megyében 
pedig Molnár András tölti be. A 
kormányülés utáni sajtónyilatkoza-
tában a miniszterelnök elmondta: 
103 prefektust és alprefektust men-
tettek fel tisztségéből, helyükbe 36 
prefektust és 75 alprefektust nevez-
tek ki. A kormányfő hozzátette: az új 
tisztségviselőket csütörtökön a déli 
órákban beiktatják, és az esti órák-
ban már el is kezdhetik a munkát. 
Arra is kitért, hogy további hat pre-
fektus és tíz alprefektus kinevezése 
ezután történik meg. A még ki nem 
nevezett prefektusok feladatait ide-
iglenesen az alprefektusok látják el.

Bosszúból leválthatják 
Vákár István alelnököt
A Kolozs megyei prefektusi tisztség 
megszerzése nagy „fegyvertény” 
annak ismeretében, hogy – amint 
arról beszámoltunk – a kormány 
fő erejét adó Nemzeti Liberális Párt 

(PNL) helyi képviselői vehemensen 
tiltakoztak az RMDSZ-es székfog-
lalás ellen, és minden áron PNL-
es kormánymegbízottat akartak. 
Emil Boc kolozsvári polgármester 
korábban úgy vélekedett: nehéz 
lesz megmagyaráznia a liberáli-
sok helyi szervezetének, miért nem 
sikerült megőrizni a tisztséget. A 
legvehemensebben Alin Tișe, a Ko-
lozs megyei önkormányzat elnöke 
tiltakozott a téma kapcsán, a PNL-
ből történő kilépéssel fenyegetőzve 
amiatt, hogy a kormány az RMDSZ-
hez tartozó prefektust kíván kine-
vezni a megyébe. Tegnap kiderült, 
Tișe nem hagyja annyiban a dol-
got: a liberális politikus azt tervezi, 
hogy Tasnádi István Szilárd kine-
vezése miatti bosszúból leváltatja 
Vákár István RMDSZ-es alelnököt. 
A megyei tanácselnök egy online 
bejelentkezésen úgy fogalmazott, 
a PNL központi döntése „pofoncsa-
pás” Kolozs megye lakossága és a 
párt megyei szervezete számára. 
„A PNL vezetőségének a döntése 
következtében én márciusban a Ko-
lozs megyei önkormányzat RMDSZ-
es alelnökének a leváltását fogom 
kérni. A megyei tanács elnökeként 
meg kell védenem Kolozs megye 
és Erdély érdekeit” – fogalmazott 
Alin Tișe. A tanácselnök ugyanak-
kor meggondolta magát, korábbi 
fenyegetőzésével ellentétben már 
nem lép ki a PNL-ből, ugyanis a 
törvény szerint ebben az esetben 
elveszítené a tanácselnöki tiszt-
séget. „Engem a Kolozs megyeiek 
választottak meg, és nem Ludovic 
Orban és a cinkostársai” – jelen-
tette ki, inkompetensnek nevezve 
a párt felső vezetését, amelynek 
többé nem hajlandó követni az uta-
sításait.

Egyébkánt a Kolozs megyei alelnöki 
tisztséget a PNL és az RMDSZ közötti, 
többéves múltra visszatekintő me-
gyei koalíció értelmében az RMDSZ-
es Vákár István tölti be. A korábban 
is alelnökként tevékenykedő Vákár 
annak ellenére őrizhette meg az al-
elnöki tisztséget a tavaly szeptemberi 
helyhatósági választások után, hogy 
a liberálisoknak többségük van a me-
gyei önkormányzatban. Az egyezség 
értelmében az egyik kolozsvári alpol-
gármesteri tisztséget is a szövetség 
kapta, így a kincses városnak magyar 
alpolgármestere is van Oláh Emese 
személyében.
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 » ISZLAI KATALIN

Telekvásárlási szándékairól, il-
letve az ezekhez kapcsolódó be-

ruházásokról számolt be tegnapi 
sajtótájékoztatóján a csíkszeredai 
önkormányzat. Korodi Attila polgár-
mester elmondta, több mint tíz na-
gyobb fejlesztési elképzeléshez kell 
területeket és épületeket vásárolniuk 
a következő években, ennek hatá-
sa pedig már az idei költségvetésen 
meglátszik majd. „Ahhoz, hogy Csík-
szereda tovább tudjon lépni, komoly 

ingatlanegyütteseket és földterüle-
teket kell megvásároljunk. Ez ko-
moly anyagi erőforrásokat vesz majd 
igénybe a város költségvetése részé-
ről, de enélkül nem tudunk tovább 
fejleszteni” – mutatott rá Korodi.

Az elöljáró ismertette azokat a fej-
lesztéseket, beruházási terveket, 
amelyekhez területekre, ingatla-
nokra van szükségük. Idősotthon 
létrehozásához egy földterület meg-
vásárlását tervezik, amelyre olyan 
saját építésű ingatlant képzelnek el, 
amely évről évre bővíthető lenne. 

Emellett bölcsődét is létrehoznának, 
illetve egy vagy két iskolát is építtet-
nének. A Tudor lakótelep végében 
lévő városi földterület kapcsán je-
lezték a fejlesztési minisztériumnak 
és az Országos Lakásügynökségnek 
(ANL), hogy három típusú tömb-
házépítésben várnak támogatásra. 
Egyrészt egy újabb ANL-s tömbhá-
zat építenének, másrészt szociális 
lakásokat alakítanának ki, nem 
utolsósorban pedig készenléti laká-
sokat hoznának létre az olyan elő-
re nem látható szerencsétlenségek 

esetére, mint amilyen a csíksomlyói 
tűzvész volt. Utóbbi eset kapcsán az 
is kiderült, hogy a városnak nincs 
krízisközpontja, amelyben például 
az ilyen esetekben szükséges be-
rendezéseket tárolni lehet, így ezt 
is pótolnák. Terveik között szere-
pel a nyomortelepek helyzetének 
rendezése is, ehhez földterületet 
vásárolnának. Az itt felállított épü-
letegyüttesben foglalkozásokkal, 
programokkal szeretnék segíteni a 
hátrányos sorsúak beilleszkedését a 
társadalomba.

Területvásárlással érne el fejlődést a csíkszeredai önkormányzat

 » Az önkor-
mányzat több 
mint tíz nagyobb 
fejlesztési el-
képzeléshez kell 
területeket és 
épületeket vásá-
roljon a követke-
ző években.

Az RMDSZ kaphatja az ombudsmani tisztséget

Sikerült megállapodásra jutniuk a bukaresti koalíciós pártoknak a román közszolgálati televízió 
(TVR) és rádió (SRR) igazgatói, valamint az ombudsmani tisztségek elosztása kapcsán – értesült 
az Antena 3 hírtelevízió. Információik szerint a végleges elosztás szerint az ombudsmani tisztség 
az RMDSZ-nek jut. Ennek megfelelően a PNL jelölheti a közszolgálati televízió, az USR–PLUS-szö-
vetség pedig a közrádió vezetőjét. Rareș Bogdan európai parlamenti képviselő, a PNL első alelnöke 
a hírtelevízió kedd esti műsorában már meg is erősítette az Antena 3 értesüléseit, ezen belül azt, 
hogy az RMDSZ kapja meg a Nép Ügyvédje intézményének irányítását. Hegedüs Csilla, az RMDSZ 
szóvivője viszont a Krónikának tegnap nem erősítette meg, hogy a szövetséget illetné meg az om-
budsmani tisztség. „Nincs végleges döntés, pletykákra nem reagálunk” – fogalmazott az európai 
alapokért felelős minisztériumban államtitkári tisztséget is betöltő politikus. A jelenleg Renate We-
ber irányította Nép Ügyvédje intézményében egyébként Molnár Zsolt, az RMDSZ egykori Temes 
megyei parlamenti képviselője tölti be az egyik ombudsmanhelyettesi tisztséget.




