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Cseke Attila közigazgatási 
miniszter sajtós munkatársán 
keresztül reagált az Erdélyi 
Napló múlt heti lapszámá-
ban megjelent Bukarestben 
kilőnék a Napot és a Holdat 
– bürokrácia és rosszindulat 
gáncsolja az erdélyi település-
címerek törvényesítését című 
cikkünkre. 

→ SZUCHER ERVIN

C seke Attila közigazgatási 
miniszternek sikerül tarta-
nia az iramot, javaslatára a 

kormány májusban is elfogadott 
néhány községi zászlót és címert. 
Egészen pontosan újabb három 
erdélyi magyartöbbségű telepü-
lés szerzett hivatalosan jelkép-
használati jogot. A Maros megyei 
Magyaró zászlajáról és Jedd, il-
letve a Szatmár megyei Bogdánd 
címeréről döntött kedvezően a 
kormány – ezzel tucatnyira nőtt 
azon települések száma, ame-
lyeknél a Cseke mandátuma alatt 
zöld utat kapnak az addig éveken 
keresztül elfekvő kérelmek. 

„Az RMDSZ kiállt, és ezután 
is kiáll az erdélyi magyar telepü-
lések szabad szimbólumhaszná-
latáért. Ellenzékből is amellett 
harcolt, kormányzati eszközök-
kel is azért dolgozik, hogy minél 
több erdélyi magyar település 
zászlaját, címerét hivatalosítsa a 
kormány” – áll Cseke Attilának a 
Krónikához eljuttatott nyilatko-
zatában. 

A tárcavezető a múlt lapszá-
munkban megjelent Bukarestben 
kilőnék a Napot és a Holdat–bü-
rokrácia és rosszindulat gáncsolja 
az erdélyi településcímerek tör-
vényesítését című cikk kapcsán 
is megszólalt. Cseke pontosab-
ban a bemutatott esetek egyiké-
re, a székelyudvarhelyire tért ki. 
Hangsúlyozta: azt szeretné, hogy 
„Székelyudvarhelynek is legyen a 
kormány által elfogadott hivata-
los címere, mert az udvarhelyiek 
ezt érdemlik”. Amint megírtuk, a 
székely anyaváros önkormányza-
tának jegyzője és szóvivője arra pa-
naszkodott, hogy öt év hallgatást 
követően a minisztérium ugyan vá-
laszra méltatta a 2016-ban leadott 
kérésüket, azonban Ion Popescu 
tanácsos előbb telefonon értesítet-
te őket, hogy a városháza pótolja 

a dokumentációt. Kis idő múlva 
ugyanaz a tisztviselő elektronikus 
levélben fi gyelmeztette az udvar-
helyieket, mielőbb tegyenek eleget 
a kérésnek. A levelezést követően a 
minisztériumi tisztviselő telefonon 
már azt kérte az önkormányzattól, 
kezdje elölről a teljes jóváhagyatá-
si eljárást. 

Venczel Attila jegyző állításával 
szemben Andercó Alíz, a miniszté-
rium sajtótanácsosa azt mondta 
lapunknak, hogy az udvarhelyi-
ektől senki nem kérte az iratok 
újrakészítését. „Az önkormányzat 
azt kérte, ne kelljen a teljes doku-
mentációt újraírni. A minisztérium 
ezért nem küldte vissza az önkor-
mányzatnak azt. A minisztérium 
január 28-án arra kérte az önkor-
mányzatot, pótolja a hiányzó ira-
tot. A határidő lejárta után emlé-
keztette az önkormányzatot arról, 
hogy el kell küldenie a dokumen-
tumot annak érdekében, hogy ne 
kelljen a teljes kérelmet újraírni, 
de az önkormányzat a határidő 
lejártáig nem küldte el. Március 
9-én az önkormányzat haladékot 
kért a minisztériumtól, és azt ígér-
te, a következő tanácsülésen dönt 
a fennmaradó dokumentumról, és 
küldi. A dokumentum május 27-ig 

nem érkezett meg a minisztérium-
ba” – fejtette ki a sajtós. Andercó 
szerint a fejlesztési tárca az önkor-
mányzatra vár, és csak a jóváha-
gyási dokumentáció kiegészítése 
után tud segíteni a székelyudvar-
helyi címer elfogadtatásában. A 
kommunikációs szakember azt is 
az udvarhelyiek szemére vetette, 
hogy a cikkben azt állítják, felküld-
ték a dokumentációt Bukarestbe. 
Ilyesmit azonban sem Venczel 
Attila jegyző, sem Zörgő Noémi 
szóvivő nem mondott. A két város-
házi munkatárs jövő időben fogal-
mazott arról, hogy miután a helyi 
képviselők a hiányosság pótlásáról 
döntöttek, a dokumentumba fog-
laltakat az új prefektus és a megye-
elnök aláírásával el fogják juttatni 
a közigazgatási tárcához. Ráadá-
sul a jogi végzettségű szakember 
kifejtette: a törvény nem rendel-
kezik arról, hogy a címerleírást 
– amihez a szaktárca ragaszkodik 
– melléklet formájában fel kellene 
terjeszteni. „A heraldikai szakbi-
zottságokhoz benyújtott iratcsomó 
már tartalmazta. Ezek a testületek 
elfogadták, a jóváhagyást megad-
ták” – szögezte le Venczel. A jegy-
ző szerint noha az önkormányzat 
öt évvel ezelőtt eleget tett az előírá-

soknak, és semmi nem indokolja, 
hogy elölről kezdje a teljes eljárást, 
a közelmúltban mégis eljuttatta 
az iratokat a megyei bizottsághoz. 
Onnan a regionálishoz, majd az 
országoshoz kerül, és csak a leg-
végén a szaktárca asztalára. „Nem 
akarunk úgy járni, mint első alka-
lommal, hogy esetleg majd három 
év múlva valaki ismét visszadobja 
a minisztériumból a papírokat” – 
érvelt Venczel Attila.

Árus Zsolt civil aktivista, a Szé-
kely Figyelő Alapítvány elnöke úgy 
véli, nem az akadékoskodókkal 
kellene küzdeni, hanem a dolgo-
kat a helyükre tenni, vagyis ér-
vényteleníteni a jelenlegi címer- és 
zászlótörvényt, s visszaadni a helyi 
jelképek elfogadásának jogát az 
önkormányzatoknak, mint ahogy 
az korábban történt, s amint az 
természetes. „Ezek helyi kérdések, 
semmi köze állami intézmények-
nek ahhoz, hogy egy település mi-
lyen jelképeket használ. A mostani 
állapot nyilvánvalóan sérti a helyi 
önrendelkezést, márpedig azt az 
alkotmány és egyéb jogszabályok 
is szavatolják. Legalábbis elvben” 
– fejtette ki lapunk múlt heti cik-
kével kapcsolatosan a Hargita me-
gyei jogvédő.

Udvarhelyi címerügy: eltérő jogi értelmezések

Ez „földrengésnek” számított a 
presbitérium számára, amit nehe-
zen tudtunk feldolgozni. Az egy-
házközség közgyűlése arra adott 
engedélyt, hogy a régi templom 
egyetlen falát bontsuk le, a többi 
három pedig maradjon. De meg kel-
lett hoznunk a döntést. Amikor az 
emberek arra ébredtek, hogy a régi 
templom falai eltűntek, az idősebb 
egyháztagokat megrázta a történet. 
Sokan megkérdezték, miért kellett 
így döntenünk. Mindenkinek el-
magyaráztuk, hogy erre miért volt 
szükség: van, aki megértette, van, 
aki nem…

Közben gőzerővel épült az új 
templom…

A templom lebontását követő 
döbbenet csak átmeneti jelenség 
volt, mert a gyülekezet többsége 
látta, hogy ami helyette épül, sok-
kal tágasabb és szebb lesz. Bein-
dult az adakozás: másfél év alatt 
a csodával határos módon 200 
ezer euró gyűlt össze a gyülekezeti 
tagoktól, amiből 140 ezer eurót ki-
mondottan az emberek, a családok 
fi zettek ki. Az volt a legszebb, hogy 
nem hirdettünk kötelező kiróvást: 

az emberekre bíztuk, ki mennyit 
tud fi zetni. Amikor tavaly kitört a 
járvány, és bevezették a korláto-
zásokat, kitettünk egy perselyt a 
templom előtti székelykapuhoz: 
három hónap alatt 15 ezer eurónyi 
pénzadomány gyűlt össze… A gyü-
lekezet óriási adakozó kedvről tett 
tanúbizonyságot. 2020. november 
8-án tartottuk meg a 650 férőhe-
lyes, zsúfolásig megtelt templom-
ban az első istentiszteletet.

Több erdélyi településen már 
gond a templom megtöltése, Me-
zőpanitban pedig vasárnapól va-
sárnapra „telt ház” előtt prédikál 
a pap. Mi a titka e lelkületnek? 

A története visszanyúlik a má-
sodik világháború idejére, és az azt 
követő évekre, amikor a faluban 
1912-től 1961-ig egyhuzamban szol-
gáló Váradi Albert egy neoprotes-
táns misszióra válaszul az akkori 
CE Szövetség képviselőinek támo-
gatásával elindított egy református 
missziót. Isten lelkének munkája 
nyomán olyan ébredés indult el a 
gyülekezetben, amelynek során 
több száz ember tudatosan vállal-
ta fel a hitét. E nemzedék alapos 
bibliás emberré vált. Az örökség 
kitart ma is, hiszen napjainkban 

350–400 Bibliaolvasó Kalauzt vá-
sárolnak évi rendszerességgel az 
egyháztagok, ami azt jelenti, hogy 
ennyi családban naponta olvassák 
a Bibliát. A gyülekezet jól ismeri a 
Szentírást, és magas a lelki igénye.

Az újjáépült templom egyik 
falára a következő bibliai verset 
írták ki: „mert csak én tudom, mi 
a tervem veletek – így szól az Úr. 
Jólétet és nem romlást tervezek, és 
reményteljes jövő az, amelyet nek-
tek szánok” (Jer 29, 11). Mit üzen 
e vers?

Mi hiszünk a megújulásban. 
Abban, hogy Istennek van hatalma 
megtölteni a templomot, s ezt az 
elmúlt hónapokban a járvány el-
lenére többször megtapasztaltuk. 
A templom kapott egy fi legóriát is 
nagy nyárikonyhával. E gyönyörű 
környezetben az ifj úsággal, a gye-
rekekkel, a házasok csoportjával 
szeretnénk nyáron vasárnapi ebé-
deket szervezni. A gyerekeknek 
játszóteret építettünk, amelynek 
hihetetlen vonzereje van. Minden 
lelkészkollégának ajánlanám, 
hogy a templom udvarára építsen 
játszóteret. Ez lelkileg megújította 
a gyülekezetet. Sok az önkénte-
sünk. A diakóniai szolgálatunknak 

elektromos kerekesszékprogramja 
van. Minden mozgássérültnek, aki 
templomba jár, ajándékba adunk 
egy elektromos kerekesszéket, de 
kisbusszal is beszállítjuk a temp-

lomba az öregeket és a fogyatéko-
sokat. Jó érzés látni, hogy vasár-
napról vasárnapra mintegy ötszáz 
ember jön el a gyönyörűen kialakí-
tott, új templomba.

folytatás az                 oldalról1.
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Erdély egyik legszebb új temploma Mezőpanitban

A tágas és korszerű templombelső 650 ember befogadására alkalmas




