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A nacionalizmus, a sovinizmus 
olyan belső érzelmeket generál, 
amelyeket kihasználnak a poli-
tika gazemberei – fogalmazott 
a Krónikának nyilatkozva Allen 
Coliban, Brassó magyarbarát 
gesztusáról elhíresült polgár-
mestere. Az elöljáró szerint az 
AUR-t a társadalom peremén 
lévő emberek alkotják, „egykori 
pribékek”, szélsőséges naciona-
listák, olyanok, akik csak a saját 
dicsőségükben érdekeltek.

 » PATAKY ISTVÁN

A brassóiak befogadók, túlnyo-
mó többségében támogatóak 
voltak a reagálások – szá-

molt be lapunknak Allen Coliban, 
Brassó polgármestere az augusztus 
20. alkalmából tett önkormányzati 
gesztust illetően. Mint arról beszá-
moltunk, a magyar államalapítás és 
Szent István ünnepe tiszteletére a 
megyeszékhely önkormányzata pi-
ros-fehér-zöld színekben világította 
ki a Cenk-hegytömb oldalán látható 
óriásbetűket, amelyek a település 
román nevét jelenítik meg. A Kró-
nika megkereste a kezdeményezés 
kapcsán a Mentsétek meg Romániát 
(USR) színeit képviselő polgármes-
tert, aki érdeklődésünkre elmond-
ta: a brassóiak büszkék arra, hogy 
ezzel a gesztussal a toleranciát erő-
sítik Erdélyben. Megkérdeztük Al-
len Colibantól, ennek a gesztusnak 

a hatására számíthatunk-e olyan 
romániai településeken is hasonló 
lépésekre, ahol nagy létszámban, 
de kisebbségben élnek magyarok. 
„Nem tudom, de mindenképpen re-
mélem. Végső soron mindannyian 
nagyjából ugyanazt akarjuk: infra-
struktúrát, magasabb életszínvo-
nalat, jó egészségügyet, oktatást. A 
nacionalizmus, a sovinizmus olyan 
belső érzelmeket generál, amelye-
ket kihasználnak a politika gazem-
berei” – fogalmazott lapunknak a 
tavaly szeptemberben megválasz-
tott városvezető. A több mint 250 
ezer lakosú Brassóban egyébként a 

2002-es népszámláláson 23 ezren, a 
2011-esen már csak 16,5 ezren vallot-
ták magyarnak magukat.

Emlékeztettük a polgármestert 
arra, hogy az utóbbi időben ma-
gyarellenes megnyilvánulásokat 
tapasztalhattunk a hazai stadio-
nokban, és a Románok Egyesülé-
séért Szövetség (AUR) is nyíltan 
él soviniszta üzenetekkel. Az erre 
adandó megfelelő választ fi rtató 
kérdésünkre Coliban azt mondta: 
a magyar zászló színeiben kivilá-
gított brassói betűk jelentik a jó 
választ ezekre a jelenségekre. „A 
válasz a tolerancia és a nevelés. 

ALLEN COLIBAN POLGÁRMESTER A MAGYAROKNAK TETT GESZTUSRÓL, A POLITIKA GAZEMBEREIRŐL ÉS AZ AUR SZIMPATIZÁNSAIRÓL 

Brassói válaszok a sovinizmusra

Allen Coliban meg kívánja változtatni azt, ahogyan eddig mentek a dolgok Brassóban
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Az AUR-t a társadalom peremén 
lévő emberek alkotják, egykori 
pribékek, szélsőséges nacionalis-
ták. Olyan emberek, akik a saját 
dicsőségükben érdekeltek, nem 
a polgárok ügyeiben” – hangsú-
lyozta a polgármester. A Brassó 
fejlesztésére, az ezzel kapcsolatos 
stratégiára vonatkozó kérdésünk-
re a városvezető elmondta: ebben 
az évben az alapjait helyezik el 
annak az építkezési folyamatnak, 
amelyet elterveztek. „Tudjuk, 
hogy nagyok az elvárások. Meg 
kívánjuk változtatni azt, ahogyan 
eddig mentek a dolgok Brassó-
ban. Véget vetünk a »jó lesz ez így 
is» típusú mentalitásnak. Néhány 
héten belül elkészül az utóbbi egy 
esztendő mérlege, bemutatjuk, 
honnan indultunk, hol tartunk és 
hol leszünk az elkövetkező évek-
ben” – nyilatkozta Allen Coliban.

Brassó polgármestere egyéb-
ként aktív részese a kongresszus 
előtt álló USR belső harcainak. 
Egy minapi felszólalásában ar-
ról beszélt, hogy a Dacian Cio-
loș vezette Szabadság, Egység 
és Szolidaritás Pártjával (PLUS) 
való egyesülés még nem fejező-
dött be, s az USR–PLUS továbbra 
is kétféleképpen nyilvánul meg, 
belső széthúzás jellemzi. Coliban 
Irineu Darău brassói szenátor 
csapatát erősíti a magát jobbkö-
zépként meghatározó párt elnöki 
pozíciójáért folytatott küzdelem-
ben, aki egyfajta harmadik utat 
kíván képviselni a Dan Barna és 
Dacian Cioloș elnökjelöltek által 
képviselt összecsapásban. 

 » Az elöljáró 
szerint a magyar 
zászló színei-
ben kivilágított 
brassói betűk 
jelentik a jó 
választ a kisebb-
ségellenes meg-
nyilvánulásokra.

 » TÓTH GÖDRI IRINGÓ

Baltával támadtak Balázsi József-
re, a Bihar megyei Érsemjén 

polgármesterére múlt héten a helyi 
hivatal épülete előtt. A támadót har-
mincnapos előzetes letartóztatásba 
helyezték. A mintegy 2500 lakost 
számláló, 85 százalékban magya-
rok lakta községközpont elöljárója 
a Krónikának elmondta, a támadó, 
B. István a roma közösség tagja. Ba-
lázsi József tájékoztatása szerint a 
harminc év körüli fi atalember a me-
gyeszékhelyre, Nagyváradra jár „ku-
kázni”, amiért már több alkalommal 
is megbüntették a helyi hatóságok. A 
bírságok ellenértékét minden alka-
lommal elmulasztotta kifi zetni, így 
azok csak halmozódtak, és Nagyvá-
radról az érsemjéni polgármesteri 
hivatalhoz továbbították őket.

Balázsi József kifejtette, hogy az 
ilyen esetekben, amikor felgyűlnek 
a ki nem fizetett büntetések, arra 
szokták kérni a bíróságot, hogy 
a pénzbüntetést alakítsák át köz-
munkává – bár általában ezt sem 
szokták elvégezni az érintettek. 
Az RMDSZ-es polgármester sze-
rint valószínűleg a szerdai esetet 
megelőzően a fiatalember kézhez 
kapta a közmunkára vonatkozó 
végzést, amely miatt felbőszült, és 

„cselekvésre” szánta el magát. A 
polgármesteri hivatal épülete előtt 
várta egy otthonról hozott baltá-
val Balázsi Józsefet, és megpróbált 
lesújtani rá. Ám a polgármester 
szerencsésen megúszta az esetet, 
segítségére sietett a község alpol-
gármestere, és B. Istvánt sikeresen 
lefegyverezték.

A polgármester jelezte, hogy a 
támadó ittas állapotban volt. B. 
Istvánt azóta harminc napra elő-
zetes letartóztatásba helyezte a 
Bihar megyei törvényszék. A köz-
ségvezető egyébként először a 
margittai bírósághoz fordult, ám 
a tanúk meghallgatása és a helyi 
térfigyelő kamerák felvételeinek 
megtekintése után a Bihar megyei 
törvényszéknek utalták át az ügyet. 
A Bihar megyei ügyészség hétfői 
közleménye szerint B. István ellen 
a vád emberölési kísérlet.

Balázsi József, aki 1992 óta a tele-
pülés elöljárója, közölte, hogy eddi-
gi pályafutása alatt nem tapasztalt 
ilyen szintű, ilyen jellegű fi zikai 
agressziót, sőt szerinte támadójára 
sem volt eddig jellemző az ilyes-
mi. „Eddig egy szelíd, tisztelettudó 
ember volt, nem hőzöngött. Nem 
tudom, hogy most mi történt vele” 
– fogalmazott lapunknak az elöljá-
ró. A polgármester szerint az ilyen-

fajta megnyilvánulás nem jellemző 
a teljes helyi roma közösségre, sem 
egymással, sem a többi nemzeti-
séggel szemben nem szoktak így 
megnyilvánulni, és reméli, hogy az 
eset nem teremt precedenst. Meglá-

tása szerint épp ezért fontos, hogy 
az „igazságszolgáltatás tegye a dol-
gát”: az eset ne maradjon büntet-
lenül, hogy még csak véletlenül se 
gondolja senki, hogy az agresszió 
bármire megoldást jelent.

Baltával támadtak Balázsi Józsefre, Érsemjén polgármesterére
 » A polgár-

mester szerint az 
ilyenfajta meg-
nyilvánulás nem 
jellemző a helyi 
roma közösségre.

Szerencsésen megúszta. Balázsi József szerint fontos, hogy az eset ne maradjon büntetlenül
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