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Több szerep a helyi közösségeknek
Cseke Attila fejlesztési miniszter szerint jó az együttműködés Florin Cîţu kormányfővel

– A magyarok körében általában 
sok a kétely az RMDSZ hatalmi 
pozícióit illetően. Miért jó az er-
délyi magyar közösségnek, hogy 
Cseke Attila vezeti a bukaresti 
fejlesztési minisztériumot?

– Nincs tudomásom arról, hogy 
az erdélyi magyar emberek kétel-
kednének az RMDSZ kormányzati 
szerepvállalásában vagy szükség-
telennek tartanák, hogy minden 
eszközt megragadjunk arra, érvé-
nyesíteni tudjuk a magyar közös-
ség érdekét, gyarapítani tudjuk kö-
zösségünket. Minden felmérésünk 
azt bizonyítja, a magyar emberek 

pragmatikusak. Azt kérik az 
RMDSZ-től, hogy kerüljön a 
döntéshez minél közelebb. 
Erre nem mindig volt lehe-
tőség, de most van. A kö-
zösség támogatta azt, hogy 
az RMDSZ tárgyaljon és a 

jobbközép koalíció tagjaként 
kormányzati szerepet vállaljon. A 
tárgyalások eredményességét nyil-
ván mindenki maga ítéli meg. Én 
úgy gondolom, hogy az RMDSZ a 
koalíción belüli súlyát tekintve jó 
eredményt ért el. Azért gondolom, 
hogy ez egy jó eredmény, mert 
olyan hatalmi pozíciókat tárgyal-
tunk ki – ha már hatalmi pozíció-
nak nevezzük, én inkább feladat-
nak nevezném, és így is tekintek rá 
–, amelyekből kézzelfogható ered-
ményeket érhetünk el.

– A Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) berkein belül nagy volt az 
elégedetlenség, amiért az RMDSZ 
szerezte meg ezt a tárcát. Miért 
ennyire fontos ez a minisztérium?

– Nem tisztem a liberális párt bel-
ső vitáit véleményezni. Azt viszont 
elmondhatom, hogy az RMDSZ-nek, 
a magyar közösségnek fontos, hogy 
ezt a tárcát megszereztük. Nagybe-
ruházásokat jelent, és nagyon szük-

séges, bár sokszor kevésbé látvá-
nyos kisebb befektetéseket. Emellett 
a közigazgatás, az önkormányzatok 
működése nagymértékben befolyá-
solja az emberek mindennapi életét, 
és a magyar közösség szempont-
jából kiemelten fontos, hogy ne a 
központosítás irányába szerveződ-
jön a közigazgatás. Több szerepet 
kell kapniuk a döntéshozásban a 
helyi közösségeknek. Ennek meg-

valósítására egy eszköz a fejlesztési 
és közigazgatási minisztérium. Én 
eszközként és nem utolsósorban fel-
adatként tekintek erre a tisztségre.

– Lesz közigazgatási decent-
ralizáció Romániában?

– Az utolsó nagy decentrali-
zációt az RMDSZ vitte véghez, az 
egészségügyi rendszerben, és azt 
láthattuk, hogy ez fejlesztést jelent. 
A decentralizáció lehet a kulcs a 
közigazgatás korszerűsítésére is. 
Ha azt akarjuk, hogy a közintéz-
mények megfelelő szolgáltatásokat 
nyújtsanak, ha azt akarjuk, hogy 
olyan településeken éljünk, ahol 
az ügyintézés könnyen megy, ak-

kor decentralizációra van szükség. 
A közigazgatás decentralizációja 
olyan intézményeket is érint, ame-
lyek más szaktárcák alá tartoznak. 
Ebben a közigazgatási minisztéri-
umnak koordinációs szerepe van, 
és ezzel a lehetőséggel élni fogunk. 
Konkrét javaslatcsomagot fogunk 
benyújtani erre vonatkozóan, már 
a következő hetekben-hónapokban, 
még a mandátumom elején.

– Mikor kezdődhet el a bölcső-
dék építése, amit kiemelt prog-
rampontként emlegetett?

– Már tervezik a bölcsődeépü-
leteket. Három tervrajzot kértem, 
egyet a vidéki, egyet a kisvárosi és 
egyet nagyvárosi bölcsődeépüle-
tekre. Amikor ezt befejezzük, akkor 
sor kerül a technikai okmányok elő-
készítésére, a megvalósíthatósági 
tervre, és azt követően megszabjuk 
a feltételeket, amelyek mentén pá-
lyázhatnak az önkormányzatok. 
2021 végén már tudni fogjuk ezeket 
a feltételeket.

– Eddigi tapasztalatai szerint 
milyen az együttműködés Florin 
Cîţu miniszterelnökkel?

– Az a legfontosabb egy koalíci-
óban, hogy a véleményeket egyez-
tessük, az esetleges vitákat a koalí-
ción belül oldjuk meg, szolidárisak 
legyünk. Ezeket a szempontokat a 
tárgyalások alatt a miniszterelnök 
betartotta. Jó az együttműködés.

Pataky István

Fontos tárcát kapott Cseke Attila fejlesztési miniszter 
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• Ha azt akarjuk, hogy a közintézmények megfelelő szolgáltatásokat nyújtsanak 
és olyan településeken éljünk, ahol az ügyintézés könnyen megy, akkor decentrali-
zációra van szükség – fogalmazott a lapcsaládunknak adott interjúban Cseke Attila 
fejlesztési és közigazgatási miniszter. Az RMDSZ-es tárcavezető azt is elmondta, 
hogy már tervezik a kiemelt programpontként emlegetett új bölcsődeépületeket.

GERGELY IMRE

A vasárnapi gyergyóremetei kény-
szerű zászlólevonás kapcsán 

tartott sajtótájékoztatót kedden Mezei 
János, az Erdélyi Magyar Szövetség 
társelnöke. Kifejtette, az tapasztalha-
tó, hogy számos székelyföldi önkor-

mányzati vezető Dan Tanasă 
– krónikus feljelentő – első 
felszólítására leveszi a szé-
kely lobogót a közintézmény 
homlokzatáról, még csak 
meg sem próbálja bíróságon 
megvédeni azt. Ez szerinte 
elfogadhatatlan. „Nem szé-

kely emberhez méltó, ha valaki 
nem tesz meg mindent a közössége 
jelképeiért. Aki polgármesteri vagy 
megyei tanácsok elnöki tisztségét vál-

lalja, annak kötelessége megvédeni a 
közösséget. Fel kell vállalnia a küzdel-
met, a pereket” – fogalmazott Mezei. 
Hozzátette: „sajnálattal látom, hogy 
fogynak a jelképeink, a zászlók, a ma-
gyar feliratok, amelyeket jogosan tet-
tünk ki korábban, mert ezek is jelzik, 
hogy Székelyföldön nem jövevények 
vagyunk, ez számunkra örökölt föld, itt 
szeretnénk élni és ezt szimbólumaink-
kal is ki akarjuk fejezni”. Mezei János 
rámutatott, számos olyan per van már, 
amit sikerült megnyerni, megvédeni a 
székely jelképet, magyar feliratot. Így a 
gyergyószentmiklósi Városháza felirat 
is megmaradhat. A per során pedig az 
is bebizonyosodott, hogy Dan Tanasă-
nak és szervezetének jogosultsága 
sincs pereket indítani a jelképek ellen 
– hívta fel az érintettek fi gyelmét (ezzel 
egyébként lapunk tegnapi számában 
kiemelten foglalkoztunk).

Újra ki kell tűzni a zászlókat

Az EMSZ társelnöke egy másik felhí-
vást is megfogalmazott: ha mindent 
megtettek, de a bíróságon nem sike-
rült érvényt szerezni az igazuknak, 
akkor is újabb kiállás szükséges a 
szimbólumok érdeklében. Ha a pol-
gármesteri hivatalról le is kell venni 
a zászlót, nem szabad azt szekrénybe 
zárni. Keresni kell egy másik helyet 
a zászlónak, és újra kitűzni, hogy 
mindenki láthassa. „Az nem megol-
dás, hogy eldugjuk, ha nem lesznek 
láthatók a jelképeink” – jelentette ki 
Mezei. Az RMDSZ-től is határozot-
tabb kiállást vár el az EMSZ vezetője. 
Közölte, tárgyalást kezdeményez Ke-

lemen Hunorral a két párt közti meg-
állapodás egyik fontos pontjának 
kivitelezésére: történjen meg a jel-
képhasználatot szabályozó törvény 
módosítása, hogy a későbbiekben 
már ne legyenek veszélyben a közin-
tézményeken a székely szimbólu-
mok, magyar feliratok. Ugyanakkor 
a nemrégiben elfogadott, cigányel-
lenességet tiltó törvény mintájára a 

magyarság nyugodt életét szavatoló 
törvény elfogadtatását szorgalmaz-
za az EMSZ társelnöke. Mint ismert, 
a bukaresti ítélőtábla végleges és visz-
szavonhatatlan ítélete kimondta, hogy 
Gyergyóremete főterén a községháza 
megépülése óta ott lobogó öt zászló 
közül hármat – a magyar, a székely és 
a községzászlót – el kell távolítani, ez 
vasárnap meg is történt. 

Mezei János azt kéri, ne kerüljenek szekrénybe a zászlók
• Minden jogi eszközt használjanak ki, minden lehetséges módon igyekezzenek 
megvédeni a kitűzött székely zászlókat, de ha mégis muszáj levenni, akkor se egy 
szekrénybe zárják el, hanem máshol újra tűzzék ki – szól a székelyföldi önkormány-
zati vezetők felé Mezei János felhívása.

A vasárnapi gyergyóremetei zászlólevonás
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