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Ám a térséghez való tartozás jel-
zéseként másodrendű címerkép-
ként a Nap és a Hold párosának 
is helye lehetne a székelyföldi 
települések címerében. Mint el-
árulta, az elbíráló bizottságok 
szemét nem csak a székely szim-
bólumok sértik. Nem szeretnek 
turulmadárral azonosított raga-
dozó madarat vagy zöld hármas 
halmot sem látni a pajzson. A 
Hargita megyei Kányád esetében 
a kánya a fő címerkép, így névcí-
merről, beszélő jelképről van szó, 
de azt sem engedték át. Utasítot-
tak el olyan címertervezetet is, 
amelynek a felső mezeje vörös, 
az alsó zöld volt, a kettőt ezüst 
mázú stilizált folyó vágta el. „Egy 
szomszédos állam színei ismer-
hetők fel benne – mondták Ma-
gyarország zászlajára utalva. És 
teszik ezt olyanok, akiknek nincs 
feltétlenül közük a címertanhoz” 
– fejtette ki Szekeres, hozzátéve, 
hogy Romániában mindössze fél-
tucatnyi heraldikus van, ehhez 
képest a címereket mintegy két-
százan véleményezhetik. 

A prefektus által kinevezett 
megyei címervizsgáló bizottságok 
öttagúak, ebből egyet az Országos 
Heraldikai Bizottság delegál. Van 
terv, ami már ezen a szinten el-
akad. Ha a címerterv itt megkapja 
a kedvező véleményezést, me-
het az övezeti, majd az országos 
heraldikai bizottság elé. Ott már 
sok esetben politikai befolyású 
döntések születnek mindannak 
ellenére, hogy szakmai testüle-
tekről van szó. Ha viszont átment, 
következik a közigazgatási mi-
nisztérium, amelynek kormány-
határozat-tervezetként kell(ene) 
felterjesztenie az iratcsomót. 

„Ez agyonbürokratizált rend-
szer, amelyben sokszor a leg-
nagyobb akadályt a szaktárca 
hivatalnokai okozzák. Számos 
esetben előfordul, hogy a címer 
átmegy a három szakmai szűrőn, 
és akkor jön egy minisztériumi hi-

vatalnok, aki azzal dobja vissza, 
hogy nem felel meg a tudomá-
nyos követelményeknek” – pana-
szolta el a címertanból doktorált 
sepsiszentgyörgyi szakember, aki 
egyike a Nemzetközi Címertani 
Akadémia által elismert két ro-
mániai heraldikusnak. 

Olyan esetek történtek, hogy a 
hivatalnok véleménye alátámasz-
tásaként a Wikipédiáról kimásolta, 
melyek a nemesi címer jellemzői, 
miközben ide közigazgatási címert 
kell felterjeszteni. Ha visszavála-
szolnak, hogy e meghatározás nem 
állja helyét, s különben a szakmai 
szűrőkön átment az iratcsomó, 
rosszindulatúan arra utasítja az 
önkormányzatokat, kezdjék újra 
az engedélyeztetési eljárást. Ehhez 
képest a minisztériumban szinte 
futószalagon hagyják jóvá a regá-
ti települések címereit. Azokat is, 
amelyek a legelemibb heraldikai 
szabályokat sem tartják tisztelet-
ben, vagy nem felelnek meg az 
országos bizottság által támasztott 
követelményeknek. Mint például 
az ortodoxok által előszeretettel 
használt lóherelevél végű keresz-
tek, illetve a helyi templomok 
rajzának belefoglalásával készült 
tervezetek.

Szekeres örömmel értesült 
arról, hogy a minisztériumban el-

mozdult a holtpontról a címerelfo-
gadás ügye, de még egy veszélyre 
fi gyelmeztet. Sok polgármester 
táj idegen, a helyi hagyományo-
kat, történelmet nem ismerő cí-
mergyártó cégekkel készíttet te-
lepülésének jelképet, amely nem 
egyéniesíti a közigazgatási egysé-
get. Jelezte, az Erdélyi Címer- és 
Zászlótudományi Egyesülethez 
bármikor lehet tanácsért fordulni, 
a szakemberek szívesen segítenek.

Az okoskodás is gátat vethet
A Hargita megyei Parajd külön-
leges esetnek számít az erdélyi 
címerkészítés terén. Azon kevés 
színmagyar települések közé tar-
tozik, amely nem a közigazgatá-
si tárca hanyagsága, és nem is 
a szakmai bizottságok szőrszál-
hasogatása miatt maradt címer 
nélkül. A sóvidéki turisztikai 
központként számon tartott nagy-
község mintegy évtizeddel ezelőtt 
rugaszkodott neki a címerkészí-
tésnek. Az önkormányzat fel is 
kért egy kolozsvári céget a meg-
rajzolására, azonban a helyi ta-
nácsosoknak nem sikerült dűlőre 
jutniuk a végleges formát illetően. 

„Mindenki okoskodott, hogy 
ez kerüljön fel, meg az kerüljön 
fel a pajzsra, a képviselők több-
sége nem akarta megérteni, hogy 

a címeren lévő elemek száma 
véges, nem lehet oda bezsúfolni 
mindent, amihez ragaszkodunk. 
Így még a megyei címervizsgá-
ló bizottságig sem jutottunk el” 
– idézte fel az évekkel ezelőtti 
meddő viták eredményezte meg-
feneklést a sóvidéki település volt 
polgármestere, Bokor Sándor. 

A tavaly visszavonult községgaz-
da elmondta, nem is annyira a bu-
karesti bürokrácia, sokkal inkább 
egyes helyi képviselők konoksága 
vette el a kedvét a címerkészítés-
től, ezért az utódja számára jegel-
te a kérdés újbóli terítékre tűzését. 
A két alpolgármesteri mandátum 
után „előléptetett” Nyágrus Lász-
ló nem mond nemet. Ellenkező-
leg: állítása szerint felvállalja a cí-
merkészítés és elfogadtatás rögös 
útját. Első harcát azonban a saját 
tanácsosaival kell megvívnia. Pa-
rajd esete különös, de nem egye-
di; Kézdialmás községi tanácsosai 
tizenkétszer rajzoltatták újra a 
heraldikai szakemberrel a község 
címerét, míg megállapodtak a 13. 
változatnál.

Domnu’ Popescu vezeti
Cseke minisztériumát?
Az Erdélyi Napló megpróbálta a 
jegyzők és polgármesterek, illetve 
címertani szakértő által jelzett kifo-
gásaival szembesíteni Cseke Attila 
minisztert. Az RMDSZ-es tárcave-
zető válaszából kiderült, nagyjá-
ból tisztában van a minisztérium 
eddigi, konstruktívnak semmiként 
nem nevezhető álláspontjával. 
Azonban hangsúlyozta, az az idő-
szak véget ért, kinevezésével új 

időszámítás kezdődött a közigaz-
gatási tárcánál. 

„Valóban, a minisztérium ak-
kori meglátása miatt egy időben 
teljesen leálltak a dolgok, a mi 
célunk viszont az, hogy minden 
helyi közösségnek, amely saját 
címert és zászlót szeretne, segít-
sünk. Azon vagyunk, hogy min-
den olyan tervezetet, amelyet 
rendben találunk, a lehető legrö-
videbb időn belül a kormány elé 
terjesszünk. Ezt törvény szavatol-
ja” – nyilatkozta Cseke. 

Hogy mégsem minden úgy 
történik a minisztériumban, aho-
gyan Cseke Attila állítja – vagy 
esetleg tudja –, arra a székelyud-
varhelyiek kálváriája a legjobb 
bizonyíték. Amint a polgármesteri 
hivatal két illetékese, Venczel At-
tila jegyző és Zörgő Noémi szóvi-
vő lapunknak elmondta, az igaz, 
hogy 2016 óta, azaz ötéves hall-
gatás után, 2021 márciusában a 
szaktárca reagált az udvarhelyiek 
kérésére. Bizonyos Ion Popescu 
tanácsos előbb telefonon értesí-
tette a városházát, hogy pótolja 
a dokumentációt. Rá kis időre, 
ugyanaz a tisztviselő elektronikus 
levélben fi gyelmeztette az udvar-
helyieket, hogy mielőbb tegyenek 
eleget a kérésnek. A jegyző szerint 
ezt újabb telefonbeszélgetés kö-
vette, amikor a minisztériumi al-
kalmazott már azt kérte az önkor-
mányzattól, kezdje elölről a teljes 
jóváhagyatási eljárást.

„Álláspontom szerint mi jo-
gilag eleget tettünk az előírások-
nak, semmi nem indokolja, hogy 
elölről kezdjük a teljes eljárást. 
Öt éve várunk, a szaktárca nem 
tett semmit, most kezdjük elöl-
ről, jussunk át a három szakmai 
bizottságon, és aztán várjunk 
újabb öt esztendőt?” – kérdezett 
vissza a jegyző. A legutóbbi taná-
csülésen a helyi képviselők a hi-
ányosság pótlásáról döntöttek, a 
dokumentumba foglaltakat az új 
prefektus és a megyeelnök aláírá-
sával ismét eljuttatják a közigaz-
gatási tárcához.

folytatás az                 oldalról1.

BÜROKRÁCIA ÉS ROSSZINDULAT GÁNCSOLJA AZ ERDÉLYI TELEPÜLÉSCÍMEREK TÖRVÉNYESÍTÉSÉT

Bukarestben kilőnék a Napot és a Holdat

A 
román nyugdíjrend-
szer nagyjából úgy 
működik, mint min-
den ebben az ország-
ban, azaz rosszul. 

Nem véletlen, hogy az éppen ha-
talmon levő bukaresti kormányok 
időről időre nekiveselkednek a 
sokat hangoztatott nagy nyugdíj-
reformnak, amit egyféle mézes-
madzagként húznak el az idősebb 
nemzedékek orra előtt. Ha hinni 
lehetne a témában elhangzott ten-
gernyi ígéretnek, a nagy átalakí-
tásból mindenki nyerne, beleértve 
az államkasszát is, amely hosszú 

évek óta évi több milliárd euró 
hitelből fedezi a nyugdíjpénztár 
növekvő hiányát. 

Csakhogy a szakemberek már 
régóta fi gyelmeztetnek, hogy a 
politikusok által meglebegtetett 
csodarecept nem létezik. Valójá-
ban nincs olyan megoldás, ami-
vel mindenki jól jár. A történet 
kiúttalansága eleve azzal kezdő-
dik, hogy a nem járulékfi zetésre 
alapozó különleges nyugdíjak 
rendszeréhez nem lehet hozzá-
nyúlni. A katonák, a volt szekus-
tisztek, milicisták, mai rendőrök, 
csendőrök, ügyészek, bírók és az 
egyéb kiváltságos népség nyugdí-
ja messze meghaladja a „pórnép” 
időskori járandóságát. Mivel az 
Alkotmánybíróság emberállomá-
nya is a kiváltságosok kategóriá-
jába tartozik, az állam az állam-
ban működő csúcsszerv minden 

nyugdíjcsökkentő kísérletet elka-
szál. (Romániai sajátosság, hogy a 
katonaság kötelékében dolgozók 
aktív szolgálatuk során nem fi zet-
nek a nyugdíjalapba, de a többi 
kivételezett kategória is jóval töb-
bet kap nyugdíjként, mint amivel 
alkalmazottként hozzájárult a 
közteherviseléshez.)

Ez az anomália azonban egy 
a sok közül, amely lehetetlenné 
teszi a romániai nyugdíjrendszer 
valódi reformját. A rendszerváltás 
óta egymást követő kormányok 
legtöbbször választási fogásként 
nyújtottak elképesztő kedvezmé-
nyeket bizonyos társadalmi cso-
portoknak, innentől fogva nehéz 
olyan modus vivendit találni, 
ami legalább az igazság látszatát 
tükrözné. 

A legújabb próbálkozással 
kapcsolatban valószínűleg igaz 

az ellenzék állítása, hogy a buka-
resti kormány brüsszeli nyomásra 
akarja megemelni a nyugdíjkor-
határt, hogy még pár évtizedig 
fenntartható legyen a mai kifi -
zetési rendszer. Ahhoz nem fér 
kétség, hogy az egyre kevesebb 
gyerek egyre kevesebb aktív mun-
kavállalót jelent, a nyugdíjasok 
számának folyamatos növekedé-
se pedig egyenesen arányos lesz a 
nyugdíjak lefaragásával. Az úgy-
nevezett jóléti társadalmak rákfe-
néje ez, amit Nyugat-Európában 
masszív bevándorlással próbál-
nak orvosolni, miközben a már 
meglévő gondok mellé sok újat 
hoznak létre. Szemben az Euró-
pában kisebbségben levő magyar 
vagy lengyel modellel, ahol masz-
szív családtámogatási csomaggal 
igyekeznek serkenteni a születé-
sek számát. 

Európában olyan konzervatív 
elképzelések is vannak, hogy a 
nyugdíjrendszert hosszabb távon 
össze kell kapcsolni a felnevelt 
gyerekek számával. Vagyis aki 
munkahely mellett több gyereket 
nevel fel aktív élete során, több 
nyugdíjra jogosult. Ezt az elképze-
lést egyelőre lehurrogja a liberális 
közgondolkodás, de a nyugdíj-
rendszerek növekvő gondjai miatt 
előbb-utóbb ezek az elképzelések 
is napirendre kerülnek.

A román kormány tűzoltómeg-
oldásokban gondolkodik, miköz-
ben az embereknek ábrándokat 
árul, hogy a nyugdíjátszámítással 
mindenki jól jár. Ami azért sem 
igaz, mert a feneketlen zsákként 
működő kifi zetések rostáján csak a 
kisnyugdíjasok akadnak fenn, akik 
a jövőben is éppen olyan nyomorú-
ságosan fognak élni, mint eddig.

Délibáb nyugdíjasoknak

Makkay József

→ Sok polgármester 
tájidegen, a helyi hagyo-
mányokat, történelmet 
nem ismerő címergyár-
tó cégekkel készíttet 
településének jelképet, 
amely nem egyéniesíti a 
közigazgatási egységet.

Gyergyószentmiklós és Csíkcsicsó azon szerencsés települések közé 
tartozik, amelyek idéntől hivatalosan is használhatják címerüket




