
A koalíciós kormányzás 
alatt az RMDSZ-nek sikerült 
valamelyest kimozdítania a 
holtpontról a helyi közössé-
gek címereinek és zászlóinak 
megfeneklett ügyét. Az erdélyi 
magyar többségű települések 
önkormányzatai évek óta 
szélmalomharcot vívnak a 
bürokráciával, a történelmi 
jelképektől idegenkedő „szak-
értőkkel” és a hivatali aktato-
logatókkal.
→ SZUCHER ERVIN

Ö t hónap alatt az RMDSZ-
nek kilenc erdélyi ma-
gyar többségű település 

címerét, illetve zászlaját sikerült 
elfogadtatnia. Hogy ez sok vagy 
kevés, nézőpont kérdése. Lehet, 
mindössze csepp a tengerben, 
ha azt vesszük fi gyelembe, hány 
önkormányzat indította el a saját 
címer- és zászlókészítési folya-
matot. Viszont lehet rengeteg is, 
ha azt nézzük, hogy az utóbbi tíz 
esztendőben a különböző szak-
mai bizottságok, de főként a köz-
igazgatási minisztérium miként 
próbálta ellehetetleníteni a hely-
hatóságok kezdeményezéseit. 

A legnagyobb gondot maga a 
címertervezet elfogadásával meg-
bízott szaktárca jelenti: miután a 
javaslatot három szakbizottság is 
pozitívan véleményezi, a minisz-
tériumban mindig akad valaki, aki 
vagy okosabbnak szeretne látszani 
a heraldikusoknál, vagy egyszerű-
en elfekteti az aktákat.

Nyolc év után: pü-pü,
nem járja!
A Kovászna megyei Barátoson 
2013-ban indították el a címe-
rengedélyeztetési folyamatot. Az 
eltelt nyolc év alatt senkitől sem-
miféle hivatalos visszajelzés nem 
érkezett – állítja Tánczos Ferenc 
Szabolcs polgármester. Az első 
levelet az elmúlt hetekben kap-
ták, amikor a közigazgatási tárca 
egyik beosztottja jelezte, gond 
van: vagy vissza kell vonni a szin-
te egy évtizeddel ezelőtt hozott 
tanácsi határozatot és újat hozni, 
vagy módosítani kell a terven. 

„Nem kérték, hogy rajzoljuk át 
a címerünket, csak azt szeretnék, 

hogy egészítsük ki a szükséges do-
kumentációt, azaz a település leí-
rását” – tájékoztatott a háromszéki 
község jegyzője, Márk Erzsébet. 
Ugyanakkor az újra felterjesztett 
javaslatot ismét alá kell írnia a pre-
fektusnak és a megyei önkormány-
zat elnökének. A két szignó eddig 
is ott volt a barátosiak okiratán, 

csakhogy azóta többször változott 
a kormánymegbízott személye. A 
jogszabály szerint a felterjesztésen 
mindig az aktuális tisztségviselők 
kézjegyének kell szerepelnie.

Kétszer is visszadobták az il-
letékes szervek Nyárádszereda 
címertervezetét – panaszolta el 
lapunknak Tóth Sándor polgár-
mester. A Maros megyei kisváros 
elöljárója azonban nem tágít: 
folytatni készül az egy évtizedes 
szélmalomharcot, és harmadszor-
ra is vállalja a nekifutást. Munka-

társa, Szentgyörgyi Ildikó jegyző 
nem érti, miként akadhatott meg 
a kormánynál egy olyan tervezet, 
amelyre az összes szakmai bizott-
ság rábólintott. A közigazgatási 
minisztérium a Bocskai-címerből 
átvett elemek jelenlétét kifogásol-
ta. „Mi ragaszkodunk ehhez, mert 
Nyárádszereda történelme össze-
fonódott Bocskai István fejedel-
münk múltjával” – érvelt a jegyző.

Célravezető a kertek alatti út
Az RMDSZ kommunikációjából 
a kormányra jutás óta kilenc si-
kertörténetről értesülhettünk: a 
vámosgálfalvi, kerelőszentpáli, 
gyergyószentmiklósi, csíkcsicsói, 
érmihályfalvi, málnási, kovásznai, 
kökösi és kézdiszentléleki címe-
rek, illetve zászlók elfogadásáról.

„A közigazgatási szaktárca által 
benyújtott kormányhatározat-ter-
vezet elfogadása egy mérföldkő a 
helyi szabad szimbólumhasználat 
terén” – hangsúlyozta Cseke Attila 
fejlesztési, közigazgatási és köz-
munkálatokért felelős miniszter. 
Mint mondta, a munkát folytatják, 
hiszen az RMDSZ á llá spontja vilá -
gos: a helyi magyar kö zö ssé geket is 
megilleti az a jog, hogy sajá t zá sz-
ló t, cí mert haszná ljanak.

Vámosgálfalva címertervezete 
több mint tíz éve hevert a buka-

resti hivatalnokok fi ókjában. Ba-
log Elemér polgármester elmond-
ta, eddig teljes csend volt, ez idő 
alatt semmiféle visszajelzést nem 
kaptak. „Azt sem mondták, hogy 
jó vagy rossz. Mi csak vártunk, és 
vártunk…” – elevenítette fel a tör-
ténteket a Maros megyei település 
elöljárója. Balog szerint Vámos-
gálfalvának az RMDSZ kormányra 
lépésével volt szerencséje, azóta 
pörgött fel az ügy. Kerelőszentpáli 
kollégája, Simon István mindösz-
sze másfél évet kilincselt, amíg 
elérte célját. A Maros menti község 
polgármestere ezt azzal magyaráz-
za, hogy mindenütt „megtalálta a 
kertek alatti utat, és a megfelelő 
embert”. Simon nem dőlt hátra; 
miután a Hivatalos Közlönyben 
megjelent a kormányhatározat, 

nekilátott a település zászlójának 
elkészítéséhez. 

Utólag, április elsején befutott 
az ötödik „friss” – amúgy tizen-
egy évvel ezelőtt útnak indított 
– címer is, a Gyergyószentmik-
lósé. Gyulakután is örülhetnek, 
hogy ezentúl immár hivatalosan 
is használhatják a település címe-
rét és zászlóját. A 665-ös számú 
kormányhatározatot még a tavaly 
augusztus 7-én elfogadta az Or-
ban-kabinet, de az önkormányzat 
csak most értesült róla. 

„Szinte négy esztendőt vár-
tunk, mert nem úgy zajlanak Bu-
karestben a dolgok, mint ahogy fo-
lyik nálunk a Küküllő” – vélekedett 
az ugyancsak Maros megyei tele-
pülés községgazdája. Varga József 
elmondta, már kezdte szégyellni, 
hogy a környező helységek kö-
zül csupán az 1332 óta emlegetett 
Gyulakuta nem rendelkezik saját 
címerrel és zászlóval, de nem volt 
mit tennie. Hogy lerövidítsék a szá-
mos esetben tíz évre is elhúzódó 
várakozási időt, Vargáék olyan ter-
vezetet tettek a szakemberek aszta-
lára, amelyből hiányzik a Nap és a 
Hold. „Rávettek, hogy ezt hagyjuk 
ki, mert az nem csupán a mi jelké-
pünk, hanem egy nagyobb régió 
szimbóluma. Maradt az arany-
kehely, a Gyula kútja, a két lova, 
amelyből a lovak ittak és a ciprus-
fa” – sorolta az elfogadott heraldi-
kai elemeket a polgármester.

Irtóznak a Naptól és a Holdtól
Nem Gyulakuta az egyetlen szé-
kelyföldi település, amely annak 
érdekében, hogy „röpke” négy év 
alatt megkapja a címerhasználati 
engedélyt, kénytelen volt lemon-
dani a székely szimbólumokról. 

„A legtöbb gondot Bukarest-
ben a Nap és a Hold jelenti. Egy-
szerűen nem akarják a címere-
inkben viszontlátni e két elemet” 
– magyarázta az Erdélyi Naplónak 
Szekeres Attila István heraldikus 
(portrénkon). Az Erdélyi Címer- és 
Zászlótudományi Egyesület elnö-
ke hangsúlyozta, egy címernek 
elsősorban megkülönböztető és 
egyéniesítő szerepe van, ennek 
megfelelően fő címerképként kü-
lönböző heraldikai elemeket kell 
tartalmaznia, amelyek kimondot-
tan az adott közigazgatási egység-
re vonatkoznak.

BÜROKRÁCIA ÉS ROSSZINDULAT GÁNCSOLJA AZ ERDÉLYI TELEPÜLÉSCÍMEREK TÖRVÉNYESÍTÉSÉT

Bukarestben kilőnék a Napot és a Holdat
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→ Beszélgetés Liczkai Attila és Molnár Éva nagyszalontai kávézótulajdonosokkal
→ Délibáb nyugdíjasoknak – Makkay József jegyzete
→ Nem győzheti le a kultúrát a vírus – a szabályok szigorú betartása mellett megindult az élet

Nyárádszereda főtere. A közigazgatási minisztérium kétszer is visszadobta a székely kisváros címertervezetét, 
mert a Bocskai-címerből átvett elemek jelenlétét kifogásolta

→ „A legtöbb gondot Bu-
karestben a Nap és a Hold 
jelenti. Egyszerűen nem 
akarják a címereinkben 
viszontlátni e két elemet” 
– magyarázta az Erdélyi 
Naplónak Szekeres Attila 
István heraldikus.
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