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Ellenséges hangulatban kezdi 
meg prefektusi tevékenységét 
Kolozs megyében az RMDSZ 
által jelölt Tasnádi István 
Szilárd, akit csütörtök délután 
iktattak be tisztségébe. Emil 
Boc polgármester úgy érzi, 
megalázták az RMDSZ-es kor-
mánymegbízott kinevezésével, 
akitől a román szimbólumok 
tiszteletben tartását várja.

 » MUNKATÁRSUNKTÓL

L etette hivatali esküjét tegnap 
Tasnádi István Szilárd, Kolozs 
megye új prefektusa. Az előző 

nap kinevezett prefektusok és alp-
refektusok beiktatására és esküté-
telére videókonferencia keretében 
került sor. A megyék sorrendjében 
egyenként olvasták fel a kinevezé-
sekről szóló kormányhatározato-
kat, és hallgatták meg a kinevezett 
tisztségviselők eskütételét. Az ün-
nepélyes eskütételek sora előtt fel-
szólaló Kelemen Hunor miniszter-
elnök-helyettes kitért a szövetség 
Kolozs megyei jelöltjével szembe-

ni bizalmatlanságra. Az RMDSZ 
elnöke kijelentette: mindannyian 
a köz szolgálatában állnak, és a 
kinevezett tisztségviselők min-
denütt együtt fognak működni a 
választott vezetőkkel, és ezáltal 
növekedik a bizalom. „Nincsen 
szükség sértődöttségre, mi is jobb 
országot, jobb közszolgáltatásokat 
akarunk” – jelentette ki Kelemen 
Hunor.

A kolozsvári ceremónián sem 
Emil Boc polgármester, sem Alin 
Tișe, a megyei önkormányzat el-
nöke nem vett részt. A Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) területi erős 
emberei egyaránt arculcsapásként 
értékelik, hogy korábbi kifogásaik 
ellenére az RMDSZ jelöltje foglal-
hatta el a tisztséget. Az elöljárók 
elsősorban a saját alakulatuk 
központi vezetőségét hibáztatják 
azért, hogy nem sikerült Kolozs 
megyébe PNL-s prefektust kine-
vezni, de az RMDSZ-szel szembeni 
ellenérzéseiknek is hangot adtak. 
Boc csütörtökön úgy nyilatkozott, 
a PNL országos vezetősége meg-
alázta és semmibe vette az RMDSZ 
jelöltjének kinevezésével. „Nin-
csenek szavaim. Példátlan módon 
veszi semmibe a PNL vezetősége a 

Kolozs megyei szervezetét. Ha tet-
szik egyeseknek, ha nem, Kolozs 
megye a legtöbb szavazatot hozta 
a PNL-nek az összes választáson, 
errefel most megalázzák” – vá-
laszolta a Napoca FM rádióban a 
kincses város elöljárója.

Boc hangsúlyozta: a mostani 
döntés a PNL valamennyi, jóhisze-
műen dolgozó Kolozs megyei tagja 
arculcsapásának számít. Kijelen-
tette: nem ismeri az új prefektust, 
és nincsen baja a személyével, de 
fokozottan érdekli, hogy miként 
fogja tiszteletben tartani az or-
szág törvényeit, és miként fogja 
tisztelni a nemzeti szimbólumo-
kat. „A legkisebb kilengést sem 
fogom neki megengedni” – fenye-
getőzött Emil Boc. Mint arról be-
számoltunk, Alin Tișe egy nappal 
korábban a Ziua de Cluj portálnak 
adott videóinterjúban a kolozsvá-
riak és az erdélyiek arculcsapá-
saként értelmezte Tasnádi István 
Szilárd kinevezését. Kijelentette: 
válaszlépésként fontolgatja Vákár 
Istvánnak, a Kolozs megyei önkor-
mányzat RMDSZ-es alelnökének a 
leváltását. Mindezt azzal magya-
rázta, hogy a „Kolozs megyeiek 
érdekeit kell védenie”. 

A PNL TERÜLETI VEZETŐINEK NACIONALISTA FELHANGOKTÓL SEM MENTES ÖSSZTÜZE KÖZEPETTE KEZDI MUNKÁJÁT TASNÁDI ISTVÁN

Letette esküjét Kolozs megye magyar prefektusa

Tasnádi István Szilárd lett Kolozs megye új prefektusa
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 » Következik 
az inoxgyűrűk 
beépítése, de 
a csempéket is 
kicserélik a léte-
sítményben. 

 » SIMON VIRÁG

É lénk érdeklődéssel követi a ma-
rosvásárhelyiek egy része, hogy 
mi lesz a Víkendtelepen hosszú 

évekig működő, majd tavaly lebon-
tott sátortetős úszómedence sorsa. 
Több száz gyermek tanult ott úszni, 
és nagyon sok úszó és vízilabdázó ké-
szült ott a sporteseményekre. Soós Zol-
tán marosvásárhelyi polgármester teg-
napi sajtótájékoztatóján elmondta, bár 
mandátuma átvételekor úgy gondolta, 
pár héten belül vissza tudják állítani 
a sátortetőt, és újra használni lehet a 
létesítményt, a helyszíni ellenőrzés so-
rán kiderült, ez nem így van. Amikor 
ugyanis a város volt vezetőségének 
utasítására leszerelték a sátortetőt, 
levágták a tetőt tartó 220 inoxgyűrűt, 
és egyúttal használhatatlanná tették a 
gáz- és villanyvezetékeket is.

A polgármestertől megtudtuk, alapos 
műszaki tervet kellett készíteni arra, 
miként lehet a sátortetőt biztonságosan 

visszaépíteni annak érdekében, hogy 
legalább tíz évig gond nélkül használni 
lehessen. Ez a terv elkészült és a na-
pokban nekifogtak a villanyhálózat ki-
építésének. Következik az inoxgyűrűk 
beépítése, de a csempéket is kicserélik 
a létesítményben. Miután felállítják a 
sátortetőt, ki kell festeni az olimpiai 
méretű medencét, és fel kell tölteni víz-

zel. Soós úgy értékelte, hogy május első 
hetére át tudják adni a nagyközönség 
számára a sátortetős medencét. Azt is 
elmondta, hogy új öltözőt és zuhanyo-
zót fognak építeni mellé, hogy ne szűk 
konténerekben készüljenek a gyerekek 
és a felnőttek úszni, majd felöltözni. 
Egyébként a járványügyi korlátozások 
miatt jelenleg csak a sportolók járhat-

nak vizes edzésekre, Marosvásárhelyen 
a különböző sportklubokhoz tartozó 
gyermekek a 25 méteres medencével 
rendelkező Mircea Birău városi uszodát 
használják. Mivel létszámkorlátozás 
miatt egyszerre nem tud minden cso-
port bejutni, emiatt felváltva edzenek.

Soós Zoltán csütörtökön beszámolt 
arról is, hogy újrakezdik a munkálato-
kat a marosvásárhelyi Ligetben a fedett 
korcsolyapályánál, és előre láthatóan 
már idén nyáron a város tulajdonába 
kerül a Maros Megyei Ifj úsági és Sport-
igazgatóság által felügyelt sportcsar-
nok is, amely szintén felújításra szorul. 
A városi stadion esetében az elkezdett 
felújítások ideiglenesen szünetelnek, 
az önkormányzat keresi a megoldást, 
hogy ne az eddigi tervek szerint és ne 
a városi költségvetésből történjen a ja-
vítás. A polgármester elmondta, egyez-
tetett Novák Károly Eduárd ifj úsági és 
sportminiszterrel, és várhatóan orszá-
gos szinten átkerülnek ezek a létesít-
mények az önkormányzatokhoz.

Májusig helyreállíthatják a víkendtelepi sátortetőt Vásárhelyen

Befedése után ki is kell festeni az olimpiai méretű medencét, majd fel kell tölteni vízzel




