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Szomorú vasárnap Remetén
Bírósági ítélet kötelezte az önkormányzatot a lobogók levételére
• A gyergyóremetei 
községháza előtt öt 
oszlopon öt zász-
ló lobogott 15 éven 
át. Vasárnap dél óta 
azonban három oszlop 
üres: a magyar és a 
székely zászló, vala-
mint a gyergyóremetei 
lobogó levételére vég-
leges bírósági ítélet 
kötelezte az önkor-
mányzatot. 

GERGELY IMRE

S zomorú eseményre, zászló-
levonásra hívta a közösséget 
Gyergyóremete önkormány-

zata vasárnap délre. A bukaresti 
ítélőtábla végleges és visszavon-
hatatlan ítélete ugyanis kimondta, 
hogy a község főterén a községháza 
megépülése óta ott lobogó öt zászló 
közül hármat el kell távolítani.

Egyetlen embert zavart

Mint Laczkó Albert Elemér polgár-
mester beszédében rámutatott, sor-
rendben elöl volt a román zászló, 
jelezve, hogy tisztelik az országot, 
majd az Európai Unió zászlaja, azé 
a gazdasági ás politikai közösségé, 
amelyhez az ország tartozik, har-
madik a piros-fehér-zöld, vagyis a 

magyar nemzeti és egyben Magyar-
ország hivatalos zászlója, negyedik 
a székely zászló, és ötödik a közös-
ség, Gyergyóremete zászlaja. Úgy 
gondolták, a lobogók kitűzése szép, 
kifejező gondolat, ami senkit nem 
zavarhat. Kiderült azonban, hogy 
ezzel nem mindenki volt így: Dan 
Tanasă akkor még blogger (ma már 
parlamenti képviselő) másfél évvel 
ezelőtt indított pert ellenük, az ügy 
végigment a romániai igazságszol-
gáltatás különböző színterein, hogy 
végül a bukaresti ítélőtábla mondja 
ki: a magyar, a székely és a remetei 
zászlót el kell távolítani.

További döntésekre készülnek

„Nem értünk egyet az ítélettel, 
és diszkriminatívnak érezzük a 
közösségünkkel szemben, de az 
ítéletet végre kell hajtani. Felké-
szültünk arra is, hogy az épületről 
a Községháza feliratot is el kell ha-
marosan távolítani, hogy a helyi 
Képes vagyok című lapot románul 
is ki kell adni, és a község honlap-
ját is románosítani kell” – sorolta 
Laczkó Albert Elemér, aki ezzel 
utalt arra, hogy a felsoroltak is za-
varják a feljelentőt és ezek kapcsán 
is perek zajlanak.

„Nem szeretnénk ezt csendben, 
suttyomban lenyelni, mintha mi 
sem történt volna. Igenis történt: 
ez egy jogsérelem” – fogalmazott a 
községvezető. Az esetről tájékoztat-
ják a hazai és nemzetközi érdekvé-
delmi fórumokat, jogorvoslatot ke-
resve. A polgármester kérte azokat, 
akik az eseményről majd jelentést 
írnak a különböző „szolgálatok-
nak”, hogy írják meg, Gyergyóre-
metén az ország törvényeit tisztelő, 
nyugodt, dolgos, összetartó, bátor 
közösség él, élni akar identitásá-
ban, magyarként és székelyként. 
Három zászlót vettek le a tartórúd-

ról, közben pedig háromszor mond-
ták el a jelenlévők a Mi atyánk és az 
Üdvözlégy Mária imádságot. A több 
mint száz részvevő közül so-
kan könnyes szemmel néz-
ték a történteket. A szomorú 
esemény a magyar és a szé-
kely himnusz eléneklésével 
zárult, sokan gyertyákat 
helyeztek el az üresen ma-
radt zászlórudak tövében. 
Hasonló esemény zajlott ezzel 
egy időben a magyarországi test-
vértelepülésen, Biatorbágyon is, 
ahol félárbocra engedték Gyergyó-
remete zászlaját.

A remetei zászlólevonáson 
elhangzott: „A zászlókat most 
összefogjuk és eltesszük jó 
helyre. Ez nem marad örökre így”
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Rövid imával nyitották meg 
szombaton délután a gyergyó-

szentmiklósi baptista közösség 
újonnan elkészült imaházát, majd 

a szalagvágást követően a 
gyülekezeti tagok és az 
esemény meghívottjai – 
korlátozott számban – be-
vonultak az épületbe az 
ünnepi istentiszteletre. A 

nem is olyan rég még bank-
ként működött épület belsejét egy 
Istent dicsőítő közösséget befogadó 
otthoná alakították át. A munkála-
tok végeztével hálát adni gyűltek 
össze. „Ez az istentiszteleti terem, 

ahol most vagyunk, elsősorban 
Isten dicsőítésének, imádatának 
a terme” – fogalmazta meg prédi-
kációjában Novák Zsolt baptista 
lelkipásztor, majd kihangsúlyozta: 
Istentől kapott ajándékként értéke-
lik az új imaházat, melyet a terem-
tő gondviselésből kaptak, hiszen 
a korábban rendelkezésükre álló 
épület már nem tudta kiszolgálni 
a baptista közösség igényeit, hogy 
meghittebben és bensőségesebben 
tudják megélni a közösségi éle-
tet. A lelkipásztor be is mutatta az 
épületet, az imatermet, ami olyan, 
akár egy családi nappali, mellette 
egy teázó, kávézó rész, és kisebb 
termek, ahol különböző lelkiségi és 
gyülekezeti csoportok vagy szolgá-
latok kapnak helyet.

Új rendeltetést kapott 
az ingatlan

Az ünnepi eseményen a dicsőítő 
énekek és imák mellett igei üzene-
tet mondott a szatmárnémeti bap-
tista közösség lelkipásztora, Kovács 
József, majd Csergő Tibor András, 
Gyergyószentmiklós polgármestere 
szólt a gyülekezethez.

„Büszkeség és reménység tölti el 
a szívemet, hogy ez az ingatlan új 
célt kapott. Azon gondolkodtam, ho-
gyan fogják értékelni a városban az 
emberek, hogy az egykori bankból 
Isten háza lett. A baptista gyülekezet 
nagyon merész lépést tett, amihez 
szeretnék gratulálni” – fogalmazott 
a városvezető, majd párhuzamot 
vont az ingatlan két rendeltetése kö-
zött: „Az 1990-es években bankként 

felavatott épület úgynevezett anyagi 
bátorítást nyújtott a vállalkozások-
nak, akik bizalommal fordultak az 
intézményhez. Ez közös az épület 
két rendeltetése között, hiszen ma 
is bizalom kell, amikor Isten házá-
ba   jössz, és ez a bizalom nem más, 

mint a hit, az Istenbe vetett hit.” A 
városban működő különböző egy-
házi felekezetek lelkészei nevében  
Ft. Portik-Hegyi Kelemen katolikus 
főesperes-plébános is köszöntötte a 
közösséget, majd az avatóünnepség 
imával és hálaadással zárult. 

Új imaházat avatott a gyergyószentmiklósi baptista közösség 
• Felavatta új imaházát a gyergyószentmiklósi baptis-
ta közösség. A szombat délutáni eseményre a baptista 
gyülekezeti vezetők és tagok mellett meghívást kaptak 
a város elöljárói, valamint más egyházak képviselői is.

Bankból egyházi épület. 
Új rendeltetést kapott az ingatlan
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