
Mármint Traian Băsescu ál-
lamfő egy, a hazai köztelevízió 
riporterének adott hétfő esti közel 
kétórás interjújában. Sok min-
denről esett szó ebben az inter-
júban, s az elhangzottakat még 
összegezni is nehéz lenne. Volt szó 
ott gazdasági, társadalmi, köz-
igazgatási és más kérdéscsopor-
tokról. Így például a Nemzetközi 
Valutaalap küldöttségével aznap 
folytatott tárgyalásai kapcsán 
kijelentette, hogy az első félévre 
vonatkozóan sikerült teljesíteni 
minden vállalást, illetve célkitű-
zést, ugyanakkor említést tett ar-
ról is, hogy a szakértők figyelmé-
nek középpontjában a közbeszer-
zési rendszer állt. Ennek kapcsán 
nyomatékolta többek között azt, 
hogy az elmúlt esztendő utol-
só évnegyedében a kormány 2,5 
milliárd lejt utalt ki az egészség-
ügyben felgyülemlett adósságok, 
mindenekelőtt a gyógyszervásár-
lás okozta adósságok törlesztésé-
re. Jelenleg ennek ellenére újból, 
közel kétmilliárd lejes adósság 
mutatkozik. „Ez a helyzet nem 
folytatható, megegyezésre jutot-
tunk a Valutaalappal és az Eu-
rópai Unióval. Nem vagyunk 
hajlandók a beruházási pénzösz-
szegeket feláldozni és áthelyezni 
egy olyan rendszerbe, amely nem 
akar megreformálódni” – így az 
államfő. Továbbá hangsúlyozta, 
hogy az egészségügyi rendszerben 
egy korrekt finanszírozásra van 
szükség, nyomon kell követni azt, 
hogy mennyire is beteg az a sze-
mély, aki vényt igényel. Szerinte 
nincs egyetértés az egészségügyi 
miniszter és az egészségbiztosítási 
pénztár vezetője között, ezért őket 
felelősség terheli. Amennyiben pe-
dig nem sikerülne közös nevezőre 
jutni, akkor mindkettőjüknek tá-
vozniuk kell. A Petrom állam ál-
tal birtokolt részvényei sikertelen 
eladása kapcsán elismerte, hogy 
kudarc volt, de ennek ellenére a 
kormány jól gondolkozott, amikor 
megállapította egy részvény indu-
lóárát. Az eladási folyamatot az 
idén már nem lehet megismételni, 
de a korrekt árhoz ragaszkodni 
kell, s ez érvényes a Romgaz és a 

Transelectrica esetében is. Mindez 
annak okán, mert az államfő sze-
rint nem vagyunk abban a hely-
zetben, miszerint „kétségbeesetten” 
adjunk el valamit is. Részletesen 
kitért az általa kezdeményezett, 
de időlegesen befuccsolt területi-
közigazgatási átszervezésre is. E 
vonatkozásban mindenekelőtt Or-
bán Viktor magyar kormányfőnek 
üzent annak a tusnádfürdői kije-
lentésének a kapcsán, miszerint 
még nem jött el a pillanat arra, 
hogy Budapest állást foglaljon a 
romániai régióátalakítással kap-
csolatosan. Íme Traian Băsescu 
reagálása: „Soha nem jön el az 
a pillanat, amikor Magyaror-
szágnak véleményt kell nyilvání-
tania Románia átszervezéséről. 
Minden olyan jellegű nyilatko-
zat, mint a magyar kormányfőé, 
érvénytelen.” A régióátszervezés 
kapcsán egyébként „kiosztott” a 
kormánypártnak is, azt állítva, 
hogy a demokrata-liberálisok nyíl-
tan kiállnak amellett, de a háttér-
ben sokan közülük arra nemet 
mondanak. Egyedül az UNPR 
az a politikai erő, amely tisztessé-
ges módon kiállt a régióátszerve-
zés ügye mellett. Ami pedig őt il-
leti, tiszta a lelkiismerete, amikor 
hangsúlyozza, hogy a régióátszer-
vezést végre kell hajtani. És még 
tett egy meglepő kijelentést: „A ré-
gióátszervezés nem áldozható fel a 
kisebbségek kedvéért. Meg kell ta-
lálnunk egy megoldást. 22 millió-
ból csak 1,5 millió a magyar. Nem 
áldozhatók fel a többség érdekei, de 
a kisebbségi magyaroké sem, egyes 
politikusok érdekei okán”. Ebben 
az összefüggésben pedig utalt arra 
is, hogy egyes megyei tanácselnö-
kök is ellenállást tanúsítanak a 
területi-közigazgatási átszervezés 
tekintetében, mert elveszthetik po-
litikai befolyásolási szerepkörüket. 
A nyolc „nagymegyés” elképzelést 
illetően azt hangoztatta, hogy az 
komoly tanulmányokon alapszik, 
s az elemzés szem előtt tartott de-
mográfiai ismérveket is. Végezetül 
pedig újólag nyomatékolta, hogy a 
területi átszervezés sürgős igény, s 
azt a pártoknak kell véghez vinni-
ük a parlamentben. 

Ismét kiosztott...
               jegyzet n Hecser Zoltán
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> Kételyek merülnek fel a pártbejegy-
ző aláírások hitelességével szemben? A 
Jurnalul Naţional és az Új Magyar Szó című 
napilapok közös tényfeltáró riportjukban 
azt írták: újabb „turpisságra” derítettek 
fényt az EMNP bejegyzése kapcsán. Az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 
megalapozatlannak és rosszindulatúnak 
tartja a két lap állítását, amely szerint az 
Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) bejegy-
zését támogató személyek listáján nem 

csak hamis aláírások, hanem „légből ka-
pott nevek” is szerepelnek. A lapok szerint 
az EMNP támogatására Bukarestben és az 
Erdélyen kívüli megyékben összegyűjtött 
aláírások egy része „légből kapott” nevek-
hez tartozik. Az újságírók az aláírásokat 
tartalmazó lista birtokukban lévő máso-
latairól szúrópróbaszerűen kiválasztottak 
néhány lakcímet. Tudósításaik szerint a 
helyszíneken egy kivétellel sehol sem ta-
láltak arra utaló jeleket, hogy a listán sze-
replő személyek valaha is ott laktak volna.  
Az Új Magyar Szó szerint „az újságírók az 

eredeti dokumentumok tanulmányozása 
révén megállapíthatták, hogy az EMNP 
bukaresti támogatóinak adatait tartalma-
zó, összesen 89 íven található 809 aláírás 
hamisítvány”. 

A magyar lap idézte az egyik grafoló-
gust, aki szerint minden nyomtatványon 
– pontosabban azok másolatán – észre-
vehető az aláírások „azonos jellegű kivi-
telezése”.  Demeter Szilárd, Tőkés László 
EMNT-elnök sajtóirodájának vezetője az 
MTI érdeklődésére közölte: „Amennyi-
ben a Jurnalul Naţional és az Új Magyar 

Szó újságírói azt feltételezik, hogy hamis 
aláírások segítségével próbáljuk bejegyez-
tetni az Erdélyi Magyar Néppártot, vagyis 
hogy ilyen bután ekkora támadási felüle-
tet hagyunk, azt javasoljuk, hogy – mivel 
továbbra is bízunk abban, hogy Románia 
demokratikus jogállam – mindenfajta 
törvényes jogi úton próbálják bizonyí-
tani ezeket az inszinuációkat. Amíg erre 
nem hajlandóak, és csak kommunikációs 
szinten hadakoznak a pártbejegyzés ellen, 
addig gyanújukat megalapozatlannak és 
rosszindulatúnak tartjuk.”

Ország – világ

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsá-
gi Mozgalomnak is küldött le-
velet a norvég fővárosban elkö-
vetett támadások előtt Anders 
Behring Breivik. Toroczkai 
László, a mozgalom vezetője 
azt állítja, csak a támadás után 
olvasta el a levelet.

Hírösszefoglaló

Több tucat európai radiká-
lis szervezet között a ma-
gyarországi Hatvannégy 

Vármegye Ifjúsági Mozgalomnak 
is levelet küldött Anders Behring 
Breivik, közvetlenül azelőtt, hogy 
a norvég fővárosban robbantott 
a kormányzati negyedben, majd 
tömegmészárlásba kezdett egy if-
júsági táborban. Az egyik magyar 
tévés műsorban Toroczkai László, 
a mozgalom elnöke mutatta be a 
levelet, melyet a norvég merénylő 
saját e-mail címéről küldött nekik. 
Toroczkai azt állítja, az e-mailt 
már csak a támadás után olvasta el, 
de az alapján nem lehetett volna 

előre tudni, hogy pontosan mire 
készül a férfi. A Hatvannégy Vár-
megye Ifjúsági Mozgalom vezető-
je hangsúlyozta: vannak dolgok, 
amelyekben egyezik mozgalmuk 
és Anders Behring Breivik ideo-
lógiája, de a norvég tömeggyilkos 
tettétől elhatárolódnak, és messze-
menően elítélik azt.

Az e-mailben Breivik úgy fo-
galmazott, hogy az „egy felhívás 
az európai hazafiakhoz” – mond-
ta Toroczkai László. A levélben a 
norvég férfi röviden összefoglalta 
nézeteit, és felhívta a figyelmet 
1500 oldalas tanulmányára, me-
lyet az interneten 2083 címmel 
tett közzé. Ebben a férfi Európa 
megtisztításáról ír, illetve arról, 
hogyan tervezte meg a merényletet 
és a mészárlást. Toroczkai László 
ugyan még nem tudta elolvasni az 
1500 oldalas dokumentumot, de a 
férfi elméletét zavarosnak nevezte. 
A férfi első számú ellenségként az 
iszlámot jelölte meg, de nem egy-
értelmű, hogy valóban csak azzal 

lett volna problémája – tette hozzá 
Toroczkai László. Toroczkai Lász-
ló úgy tudja, ők az egyetlen magyar 
szervezet, akinek a norvég férfi el-
küldte levelét. Azt is kiemelte to-
vábbá, hogy bár rengeteg radikális 
szervezetet ismer Európában, nem 
emlékszik rá, hogy személyesen ta-
lálkozott volna a férfival. Említett 
tanulmányában a norvég merény-
lő a Nagy-Románia Pártról, és az 
Új Jobboldal romániai szélsőséges 
szervezetekről is írt. 

Péntek délután előbb autóba 
rejtett, házilag készített robbanó-
szerkezet lépett működésbe Osló-
ban a kormány székházánál, majd 
Oslo közelében, Utöya-szigetén 
a kormányzó norvég munkáspárt 
ifjúsági szervezetének nyári tábo-
rában Breivik nyitott tüzet a fiata-
lokra. A támadásokban összesen 
76 embert ölt meg. A férfi, aki 
naplójában a magyar történelmet 
és magyar pártokat is emlegette, 
hétfőn tett vallomást a bíróságon, 
beismerte tettét.

A HATVAnnégy VárMegye IfjúságI MoZgAloMnAk leVeleT küldöTT

A támadások előtt 
a szélsőséges szervezeteknek 

jelzett a norvég merénylő

Toroczkai László levelet kapott Breiviktől a merényletek előtt. Állítása szerint „az alapján nem lehetett volna előre tudni, hogy pontosan mire készül”


