
A magyar miniszterelnök és a ro-
mán államfő „közös stratégiát” 
dolgozott ki, hogy megossza a ro-
mániai magyar közösséget – állí-
totta egy nyilatkozatában Victor 
Ponta román szociáldemokrata 
pártelnök. Állásfoglalását a bu-
karesti magyar nagykövetség 
tegnapi közleményében katego-
rikusan visszautasította.
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Victor Ponta, az ellenzékben 
lévő Szociáldemokrata Párt 
(PSD) elnöke egy pitești-i 

sajtótájékoztatón azt mondta, 
szerinte Orbán Viktor és Traian 
Băsescu között „létezik egy közös 
stratégia”, amelynek célja a románi-
ai magyar közösség megosztása. Az 
RMDSZ ugyanis nem megfelelő 
partner sem a román államfő, sem 
a magyar miniszterelnök számá-
ra – vélte a pártelnök, aki szerint 

az említett stratégia értelmében 
az RMDSZ-t meg kell fenyegetni, 
meg kell zsarolni, vagy akár el kell 
távolítani. A szociáldemokrata ve-
zető úgy véli, Băsescu és Orbán 
egyaránt „Tőkés László új pártjára”, 
a bejegyzésre váró Erdélyi Magyar 
Néppártra támaszkodik. Ponta meg-
látásában ez a stratégia Románia 
ellen irányul, mivel ellentétben áll 
mind a „román többségnek, mind 
a magyar kisebbségnek az érdeke-
ivel”. Szerinte Băsescu és Orbán 
„személyes stratégiájáról” van szó, 
e két politikusban az a közös, hogy 
„bolsevik, fasiszta, náci értékeket” 
vallanak.       

A Magyar Köztársaság bukaresti 
nagykövetsége tegnap közleményt 
adott ki, amely szerint Victor Ponta 
alaptalan rágalmakkal és kirívóan 
durva, sértő minősítésekkel illette 
Magyarország miniszterelnökét, aki 
most egyben az Európai Unió Ta-

nácsának soros elnöke is. „Magától 
értetődik, hogy kategorikusan visz-
szautasítjuk e közléseket, amelyek 
tartalma és stílusa sem elfogadható 
két európai szomszéd ország kap-
csolatában. Sajnálattal tapasztal-
juk azt is, hogy Victor Ponta is-
métlődően a magyar miniszterel-
nököt is belekeveri román belpo-
litikai célú fellépéseibe, alaptalan 
rágalmakat is felhasználva” – állt 
a közleményben.

„Amennyiben ez így folytató-
dik, abból mindenkinek csak kára 
keletkezne” – olvasható a nagy-
követség közleményében, amely 
leszögezi: Magyarország mind a 
soros EU-elnökség idején, mind 
a jövőben a két szomszédos uniós 
tagállam európai értékrendű, jó-
szomszédi kapcsolatainak további 
érdemi fejlesztésére törekszik, füg-
getlenül a két országban zajló bel-
politikai folyamatoktól.
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