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Erdogan zsarol

Törökország nem hivatalosan hadat üzent Európának, a 
kontinens elleni támadás pedig nem hagyományos fegyve-
rekkel, de nagy intenzitással zajlik. Így értelmezhető Recep 
Tayyip Erdogan török elnök, illetve az ankarai kormány dön-
tése, amellyel felrúgták az Európai Unióval négy éve meg-
kötött megállapodást, amely biztosította, hogy az EU által 
a Törökországba érkező menekültek és gazdasági migrán-
sok ellátására fi zetett összeg fejében Ankara visszatartja az 
Európa felé tartó migránsáradatot. A közvetlen kiváltó ok a 
közel-keleti térségben, konkrétan Szíriában megszerzendő 
befolyásért és területekért a térség hatalmai között zajló 
vetélkedés, amely során a török–szír határ szíriai oldalán 
„biztonsági” okokból beavatkozó török egységeket táma-
dás érte a szír kormányerők – esetleg a Bassár al-Aszad 
szír elnököt támogató orosz csapatok – részéről. Ankara 
ezt használta ki ürügyként arra, hogy bejelentse: többé már 
nem képes visszatartani a migránsokat. Magyarán: rásza-
badította a több tízezres – akár százezres – emberárada-
tot Európára. Az ok természetesen nem abban keresendő, 
hogy 33 török katona szíriai/orosz légicsapás nyomán be-
következett halála akkora sokkot okozott volna a török tár-
sadalomban, hogy immár képtelenek lennének útját állni 
az Európa felé tartó áradatnak. Hanem egyértelműen az, 
hogy a szíriai befolyási övezete kibővítéséért és annak hosz-
szú távú megtartásáért vívott küzdelemben kikényszerítse 
az európai NATO-tagállamok, illetve az Európai Unió támo-
gatását. Valamint hogy bónuszként magasabb támogatási 
összeget alkudjon ki az EU-tól a migránsok visszatartása 
érdekében. Magyarán: szemérmetlenül zsarol bennünket.

Merthogy ezt jelen állás szerint megteheti. Elvégre Erdo-
gan van abban a helyzetben, hogy az EU szorul az ő jóindu-
latára, miután csakis Ankara kegyén múlik, hogy megállítja 
az emberáradatot, vagy hagyja továbbmasírozni. Illetve, 
ahogy az a híradásokból kiderül, nem csupán hagyja, de 
egyenesen ösztönzi őket, hogy induljanak el. Az EU-ba való 
bejutás megkönnyítése érdekében pedig még a görög ha-
táron álló kerítést is lebontja. Az Európai Unió pedig köz-
ben végre először nemcsak fejvesztett, kétségbeesett és 
tanácstalan kapkodással reagál. A brüsszeli és a vezető 
nyugati tagállami illetékesek is rájönni látszanak arra, hogy 
ilyen helyzetben meg kell próbálni erőt és cselekvőképes-
séget felmutatni. Ezért – miután öt évvel ezelőtt még kí-
gyót-békát rákiabáltak a Magyarország, egyben az EU hatá-
rát védő magyar kormányra – most nemcsak szavakban, de 
pénzzel és csapatokkal is támogatják a görög–török határt 
a migránsok ellen védő görög egységeket.

Persze kérdéses, meddig védhetőek az EU külső határai 
úgy, hogy az elmúlt években elmulasztották a hatékony 
megerősítésüket, és abban bíztak, hogy Erdogan nem pró-
bálja majd magasabbra srófolni a migránsok visszatartá-
sának árát – ami a török elnök eddigi magatartása alapján 
igencsak naiv elképzelés volt. Törökország ugyanis most 
igazi lator államként zsarolja az EU-t, és kérdéses, hogy 
sikerül-e elkerülni azt a középkorihoz hasonlatos helyze-
tet, amikor egyes európai országok azzal érték el, hogy a 
törökök legalább egy ideig békén hagyják őket, hogy sarcot 
fi zettek a Fényes Portának. Persze annyiban igaza van Er-
dogannak, hogy valóban iszonyatos erőfeszítést jelent az 
ország területén tartózkodó, több mint három és félmillió 
menekültet és migránst – a táborokban ugyanis nemcsak 
a polgárháború elől menekülő szíriaiak, hanem a jobb élet 
reményében Európába tartó afgánok és pakisztániak is 
százezrével vannak –, ám ez civilizált körökben mégsem 
lehet indok arra, hogy egyszerűen nekihajtsák őket Euró-
pának, hogy így kényszerítsék bőkezűségre. Közben az 
EU-nak olyan nemzetközi erőtérben kell lavíroznia, amely-
ben gazdaságilag az egyik legerősebb, katonailag viszont a 
leggyengébb. Törökország és Oroszország jelentős katonai 
erővel rendelkezik, és mindketten megpróbálják megőrizni 
megszerzett pozícióikat Szíriában.

Eközben az Egyesült Államok is a saját nemzetbiztonsági 
elképzeléseit érvényesíti: egyrészt az orosz befolyás ellen 
harcol a Közel-Keleten, amikor NATO-szövetségesként tá-
mogatást ígért Törökországnak, másrészt azon doktrínát is, 
miszerint megpróbálja gyengíteni a gazdasági riválisának 
tekintett EU-t – most éppen azáltal, hogy az Uniót nehéz 
helyzetbe hozó törököket támogatja.

A legfőbb kérdés az, képes-e az EU olyan egységes és ha-
tékony fellépésre, amellyel le tudja szerelni a zsaroló „szul-
tánt”, és elejét tudja venni annak, hogy újabb, a nyugatitól 
eltérő kultúrájú, integrálhatatlan – mert integrálódni nem is 
igazán akaró – tömeg jusson be a határain belülre.
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Asztalos István jelenlegi alpol-
gármester nyerte az RMDSZ által 
szervezett előválasztást vasárnap 
a Kolozs megyei Tordaszentlász-
lón. A jelenlegi polgármester 
újrázni kívánó munkatársai 
utolsóként futottak be. 

 » PAP MELINDA

A változást óhajtók kerültek ki 
győztesen a Tordaszentlászló 
község magyar falvaiban szer-

vezett vasárnapi előválasztáson. Az 
RMDSZ-es megmérettetést Asztalos 
István jelenlegi alpolgármester nyer-
te, így nagy esély van arra, hogy a 
következő négy évben ő álljon a Ko-
lozs megyei község élén. Asztalos a 
tordaszentlászlói Tamás Gebe Liviu 
vállalkozóval szállt versenybe, miután 
Tamás Gebe András jelenlegi polgár-
mester úgy döntött, hogy nem kíván 
részt venni a belső megmérettetésen.

Mint arról beszámoltunk, a fele-fele 
arányban magyarok és románok által 
lakott, mintegy 4500 lakosú község 
magyar falvaiban – Tordaszentlász-
lón, Magyarfenesen és Magyarlétán 
– az elmúlt hetekben kritikus hangok 
jelentek meg az egy mandátum kivéte-
lével 1992 óta a község élén álló Tamás 
Gebe András polgármester és a jelen-
legi RMDSZ-es tanácsosok tevékenysé-
gével szemben. Két ellenzéki csoport 

is bejelentette, hogy Asztalos István, 
illetve Tamás Gebe Liviu mellé állva 
tanácsosjelölti tisztségre pályázik az 
előválasztáson. A jelenlegi elöljáró, 
Tamás Gebe András nem kívánt meg-
méretkezni, és bár a helyi RMDSZ-szer-
vezet elnöki tisztségét is betölti, egy rá-
dióinterjúban arra utalt, elképzelhető, 
hogy függetlenként pályázza meg a 
polgármesteri tisztséget az RMDSZ je-
löltjével szemben.

A vasárnapi előválasztások jegy-
zőkönyvei szerint Asztalos István 
alpolgármester 642 szavazatot, míg 
ellenjelöltje, Tamás Gebe Liviu 400 
szavazatot kapott, közölték a község 
Facebook-oldalán. Asztalos Istvánt 
Tordaszentlászlón 117-en, Magyarfe-
nesen 467-en, Magyarlétán pedig 58-
an támogatták szavazatukkal. Tamás 
Gebe Liviu Tordaszentlászlón 330, Ma-
gyarfenesen 9, Magyarlétán pedig 61 
szavazatot kapott.

A tanácsosjelöltek rangsora egyér-
telműen azt mutatja, hogy Tordaszent-
lászlón az ellenzéki jelölteknek szava-
zott bizalmat a lakosság: Tasnádi János 
Zoltán 334, Ambrus Tímea 333, míg a 
tanácsosjelöltként is versenyben lévő 
Tamás Gebe Liviu 285 voksot tudhatott 
magáénak. A jelenlegi polgármester 
mellett eddig is tanácsosként dolgo-
zó Enyedi János 156, Gyurka Izabella 
Katalin pedig 150 szavazatot kapott. 
A tanácsosjelöltek közül Magyarfene-
sen Asztalos István kapta a legtöbb, 
374 szavazatot. Kis Lehel 252, Krasznai 

Márton 230, Bazsó Dombi Márton 122, 
Nagy Éva 107, Szilágyi István 89, Kun 
Árpád Ferenc 84, Bazsó M. András 52 
vokssal követi. Magyarlétán Boldizsár 
Gy. Zoltán 97, Halmi Martin 71 szava-
zatot gyűjtött össze.

A vasárnapi előválasztáson köz-
ségszinten 1123-an vettek részt. A ma-
gyarfenesi részvétel meghaladta a 
tordaszentlászlóit, előbbi faluban 
496-an vonultak urnák elé, a község-
központban 493-an. Magyarlétán 134-
en szavaztak. Lapunk egyébként úgy 
értesült, hogy Tordaszentlászlón 46 
érvénytelen szavazat is volt – híresz-
telések szerint a jelenlegi elöljáró arra 
biztatta híveit, hogy mindkét jelöltre 
voksoljanak, így érvénytelenítve sza-
vazatukat.

Tamás Gebe Liviu korábban a Kró-
nika kérdésére úgy nyilatkozott, ha 
veszítene az előválasztáson, teljes 
mellszélességgel kiáll ellenfele, Aszta-
los István alpolgármester mellett, aki 
mellesleg volt osztálytársa. „Nekünk 
ugyanaz a célunk, és ez a legfonto-
sabb” – fogalmazott akkor lapunknak 
a tordaszentlászlói jelölt. A jelenlegi 
polgármester, Tamás Gebe András 
lapunk kérdésére akkor nem adott 
egyértelmű választ, hogy kíván-e füg-
getlenként indulni a polgármesteri 
székért. „Ezen nem gondolkodtam. Ha 
felkérnek, hogy induljak, meggondo-
lom” – fogalmazott, de azt is hozzátet-
te, hogy lehetséges alternatívaként a 
nyugdíjazása is szóba jöhet.

 » BÍRÓ BLANKA

A megrendelő Brassó Megyei Tanács 
átvette a kivitelező Bog Art-UTI 

Grup Rt.-től a Brassó–Vidombák nem-
zetközi repülőtér utastermináljának 
műszaki terveit; március 12-én kiadják 
az építéskezdési parancsot, és március 
16-án megnyílik az építőtelep – jelen-
tette be Adrian Veştea, a megyei ön-
kormányzat elnöke. A vállalkozó arról 
biztosította a megrendelőt, hogy elő-
készítette a szükséges anyagi erőfor-
rásokat. A következő tél beálltáig be-
fejezik a külső munkálatokat, a hideg 
évszakban a belső építkezéssel folytat-
ják. Adrian Veştea közölte, az ország 
harmadik legnagyobb utasterminálja 

épül – csak a bukaresti és a kolozsvári 
nagyobb –, a brassói reptér terminálja 
12 ezer négyzetméter beépített felületű 
lesz. „A következő időszakban nagy 
erőbedobással zajlik az építkezés, az 
utasterminállal párhuzamosan még 
kilenc további elem készül, a kivilágí-
tás, a jelzéskifestések. Abban bízunk, 
hogy jövő év június vagy júliusában 
leszállhatnak az első gépek” – mondta 
a tanácselnök. Hozzátette, a beruhá-
zás sikere az állami intézményeken is 
múlik: többek között a határőrségnek, 
a vámhivatalnak, a légiforgalom-irá-
nyító szolgálatnak (ROMATSA) is meg 
kell szerveznie a saját tevékenységét 
a repülőtéren. Idén 215 millió lejt fek-
tetnek be a légikikötőbe. Az elmúlt 

években, amióta Adrian Veştea átvette 
a megyei közgyűlés vezetését, további 
250 millió lejt fordítottak a befektetés-
re. A kormány ígéretei szerint az idei 
központi költségvetésben a már erre a 
célra elkülönített 50 millió lejt szükség 
szerint kiegészítik. George Scripcaru, 
Brassó polgármestere emlékeztetett, 
hogy Brassó, Sepsiszentgyörgy és Ko-
vászna megye önkormányzatainak 
partneregyezménye értelmében a re-
pülőtér építésének utolsó szakaszában 
anyagilag is támogatják azt. Brassó 
önkormányzata ugyanakkor a Brassó 
és Vidombák közötti közúti infrastruk-
túra korszerűsítését és a tömegközle-
kedés biztosítását is vállalja – mondta 
a polgármester.

ASZTALOS ISTVÁN NYERTE AZ RMDSZ ELŐVÁLASZTÁSÁT TORDASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGBEN

Győzött a rendszerváltó hangulat
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Kezdődik a brassói utasterminál építése

Asztalos István jelenlegi alpolgármester pályázza meg az RMDSZ színeiben a községvezetői tisztséget




