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> Strauss-Kahn ügyvédje szerint a szoba-
lány „akarta” a szexet. Dominique Strauss-
Kahn valóban rávetette magát a manhattani 
szálloda szobalányára, és szexuális kapcsolatot 
létesített vele, de az IMF vezérigazgatójának 
védőügyvédje szerint a nő akarta ezt – írta 
tegnap a New York Post bulvárlap. „A bizo-
nyítékok, úgy véljük, nem lesznek összhang-
ban az erőszakos együttléttel” – jelentette 
ki a lap szerint Benjamin Brafman ügyvéd a 
hétfői bírósági tárgyaláson. Ezzel a lap szerint 

arra utalt, hogy a szobalány szabad akaratából 
adta oda magát (erre a részletre egyébként 
más amerikai lapok beszámolói nem tértek 
ki). Állítását a New York Post egy, névtelen, 
a „védelemhez közel álló forrásból” származó 
információval támasztotta alá, amely szerint 
„beleegyezés történhetett”.

> Balesetben meghalt két magyar kato-
na Afganisztánban. Közúti balesetben meg-
halt két magyar katona, négy pedig megsérült 
tegnap délelőtt Afganisztánban – közölte a 
Honvédelmi Minisztérium az MTI-vel. A 

közlemény szerint magyar idő szerint 10 óra 
15 perckor a tartományi újjáépítési csoport 
(PRT) egyik gépjárműve az afganisztáni 
Baglán tartományban felborult. A gépjár-
műben hatan utaztak, egy katona a helyszí-
nen, egy a kórházba szállítás után belehalt 
sérülései be. Továbbá egy ember súlyos, élet-
veszélyes, egy súlyos, nem életveszélyes, kettő 
könnyebb sérüléseket szenvedett.

> Általános sztrájkot hirdetett az ellen-
zék. Általános sztrájkot hirdetett a szíriai el-
lenzék mára, ismét szembeszegülve a hatalom 

nem lankadó megtorlásaival. „Szerda az álta-
lános sztrájk napja lesz Szíriában” – áll abban 
a tegnapi felhívásban, amelyet a Facebook kö-
zösségi háló „Syrian Revolution 2011” oldalán 
tettek közzé a Bassár el-Aszad elnök rendszere 
ellen márciusban kezdett tiltakozó mozgalom 
aktivistái. Az üzenet újabb tüntetésekre, emel-
lett az iskolák és egyetemek bojkottálására, az 
üzletek, éttermek zárva tartására és a taxik le-
állására szólít fel. Előzőleg tegnap újabb hírek 
érkeztek arról, hogy a libanoni határnál fekvő 
Tell-Kalahban folytatták a megtorlásokat a 
várost megszállva tartó katonák.
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Ország – világ
politika

Itt az idő, hogy egy-két dologról 
nagyon nyersen és keményen el-
mondjuk a véleményünket – nyi-
latkozta Markó Béla, az RMDSZ 
leköszönt elnöke a „Magyaror-
szágról jövő megosztási törek-
vésekkel” kapcsolatban. Mint 
mondta, rossz és szubjektív dön-
tésnek tartja azt, hogy az ösztön-
díjak odaítélésének rendszerét 
próbálják megváltoztatni, mások 
kezébe adni.

Hírösszefoglaló

„A z RMDSZ-nek az el-
múlt időszakban szem-
be kellett néznie azzal, 

hogy Magyarország és a magyar 
kormány részéről barátságtalan 
üzenetek és rossz, szubjektív, szim-
pátiák, valamint ellenszenvek alap-
ján meghozott döntések születnek, 
amelyek a kapcsolatainkat eddig 
jellemző hasznos és fontos rend fel-
borítására irányulnak” – jelentette 
ki Markó Béla miniszterelnök-he-
lyettes az Erdélyi Magyar Televízió 
(ETV) Többszemközt című mű-
sorában. A politikus az RMDSZ 
februári kongresszusa óta eltelt 
időszakról, a Szövetség és a magyar 
kormány közötti viszonyról, vala-
mint az új pártalakítási törekvések-
ről beszélt.

„Magyarországról jövő
megosztási törekvések”
Markó elmondta, a Magyaror-

szágról jövő megosztási törekvé-
sek dacára a Szövetség a februári 
kongresszus után is jóhiszeműen 
viszonyult a Fideszhez és a magyar 
kormányhoz. „Az új elnöknek és 
általában az RMDSZ-nek a kong-
resszus után az volt a kötelessége, 
hogy jóhiszemű legyen. Elmond-
tuk: mi jó kapcsolatot akarunk 
kiépíteni Magyarországgal, a ma-
gyar kormánnyal, és nem kívánunk 
rögtön az első félreérthető jelzésre 
háborúskodásba kezdeni. Most 
viszont már tényleg azt kell mon-
danom: itt az idő, hogy egy-két 
dologról nagyon nyersen és kemé-
nyen elmondjuk a véleményünket” 
– utalt az Iskola Alapítvány körül 
kialakult helyzetre Markó Béla. 
Mint mondta, rossz és szubjektív 
döntésnek tartja azt, hogy az ösz-
töndíjak odaítélésének rendszerét 

próbálják megváltoztatni, mások 
kezébe adni. 

„Bele akarnak nyúlni
az erdélyi magyar politikába”
„Annak idején az RMDSZ 

rendkívül sokat dolgozott azért, 
hogy Romániában is lehetővé váljék 
az oktatási-nevelési támogatások fo-
lyósítása, hiszen az akkori Năstase-
kormány ezt meg akarta akadályoz-
ni, ahogyan ez Szlovákiában történt, 
ahol nem is tudták elérni a magyar 
kormány képviselői, hogy a szülők 
maguk kapják meg a pénzt. Itt mi 
ezt elértük, politikailag kiküzdöt-
tük, és elértük azt is, hogy elfogad-
ták: Romániában lesz egy szervezet, 
amely az ösztöndíjakat osztja, és ez 
az RMDSZ által létrehozott Iskola 
Alapítvány. Abból, hogy itt valakik 
bele akarnak nyúlni az erdélyi ma-
gyar politikai életbe, és egy ilyen ne-
vetséges, rossz, de veszedelmes meg-
fontolásból át akarnak rendezni, el 
akarnak rontani valamit, nos, ebből 
még sok probléma lesz, hiszen ez egy 
nagyon komoly rendszer, amelyhez 
szükség van az RMDSZ tapasztala-
tára – mutatott rá a miniszterelnök-
helyettes, aki leszögezte: a Szövetség 
nem hagyhatja szó nélkül ezeket a 

kiszorítási kísérleteket. „Ezt nagyon 
világosan és egyértelműen ki kell 
mondani, mert lassan oda jutunk, 
hogy most már mindenki igazgat-
ni, rángatni akar minket. Azt, hogy 
a románok a történelem folyamán 
és az elmúlt húsz évben ezt sokszor 
megpróbálták, ez rendben van, de 
oda ne jussunk, hogy most már Ma-
gyarország irányából is ilyen szándé-
kok érjenek” – mondta Markó Béla.

„A többpárti demagógia
gonosz dolog”
Az új erdélyi magyar párt létre-

hozásával kapcsolatban a politikus 
kifejtette: ez a törekvés nem új ke-
letű, hiszen korábban is voltak ilyen 
kísérletek, de az RMDSZ-t akkor 
sem sikerült félrenyomni. Az újsüte-
tű párt kapcsán arra emlékeztetett: 
Toró T. Tibor a 90-es évek elején az 
RMDSZ elnökségének volt a tagja, 
akárcsak Tőkés László vagy Borbély 
Imre. Domokos Géza elnöksége 
idején többségben voltak a vezető-
ségben azok, akik most ezt a pártot 
létre akarják hozni, de ott sem sike-
rült érvényesíteniük azt a „hatalmas 
politikai tudásukat”, amellyel állító-
lag rendelkeznek. Utána történt egy 
próbálkozás az RMDSZ-en kívül, 

az MPP, amelyet egyébként nem 
Szász Jenő, hanem Toró T. Tiborék 
kezdeményezték, de akik kezéből 
a pártot Szász Jenő tüneményes 
gyorsasággal kivette. Én ezek után 
Toró T. Tibor helyében nem azt 
a véleményt szűrném le, hogy egy 
újabb pártot kell alapítani, hanem 
azt, hogy hagyjam abba. Az életben 
még nagyon sok szép dolog van, és 
sok mindennel lehet hasznosan fog-
lalkozni, és ami nem megy, azt nem 
kell erőltetni, annál is inkább, mert 
ez egy rossz és gonosz dolog. Itt, Er-
délyben sok mindent el lehet mon-
dani a politikáról, lehet bírálni, meg 
lehet próbálni átgyúrni, módosítani, 
megváltoztatni az RMDSZ-t, de aki 
ilyen többpárti demagógiát szegez 
velünk szembe, az óriási bűnt követ 
el – hangsúlyozta az RMDSZ volt 
elnöke, aki szerint e tekintetben ért-
hetetlen a Fidesz álláspontja is. „Tu-
lajdonképpen a Fideszt sem értem. 
A Fidesz azt ünnepli, hogy milyen 
nagy többségben van, és egymagá-
ban bármit megtehet. Akkor miért 
fáj egyes fideszes politikusoknak, 
hogy az RMDSZ nagy többségben 
van Erdélyben, és ez minden bizony-
nyal ezután is így lesz” – szögezte le 
Markó Béla az ETV-ben. 
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Markó: el kell mondanunk nyers véleményünket
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Ultimátum  
az RMDSZ-nek?

Antonescu ismét átállásra biztatja 
az RMDSZ-t. A liberális pártelnök 
szerint a szövetség tárgyalóasztal-
hoz kellene üljön az ellenzékkel. 

Ismét felszólította Crin Antonescu 
az RMDSZ-t, hogy döntsön 
kormányzati szerepvállalása kap-

csán. A liberális pártelnök szerint az 
RMDSZ-nek nem kellene támogat-
nia egy új PD-L-kormányt, miután 
Emil Bocot menesztik. „Sorsdöntő 
lépés előtt áll az RMDSZ, mivel úgy 
néz ki, a miniszterelnököt leváltják, 
és új kormány lesz. Amennyiben 
a következő, szintén a Cotroceni-
palotából irányított kabinetben is kor-
mányzati szerepet vállal az RMDSZ, 
akkor egyértelművé válik, hogy az 
országromboló párt és államfő cin-
kosa. Ha az RMDSZ Boc lemondása 
esetén az új kormányfő és a PD-L mel-
lett marad kormányon, ahelyett, hogy 
az ellenzékkel alkotna új parlamenti 
többséget, úgy megpecsételi sorsát” 
– mondta Antonescu, aki újra kijelen-
tette, az ellenzék nem fog szövetségre 
lépni az RMDSZ-szel, ha most nem 
szakítják meg a kormánykoalíciós 
megállapodást. Antonescu emlékez-
tetett, a Szociál-liberális Szövetség 
(USL) jelezte, tárgyalna az RMDSZ-
szel, azonban Kelemen Hunor elnök 
mindeddig nem adott konkrét választ 
a felkérésre. Antonescu szerint kijelen-
tései nem képeznek ultimátumot, de 
kifejtette: az RMDSZ esetében egy 
esetleges új kormányban való részvétel 
a PD-L-vel és az ellenzékkel való tár-
gyalás a továbbiakban kizárja egymást. 
Borbély László, az RMDSZ politikai 
alelnöke a Transindex megkeresésére 
elmondta, az RMDSZ nem ül tárgya-
lóasztalhoz az USL-lel, annál is inkább, 
mert a miniszterelnök visszahívása 
merő spekuláció, emellett a kormány 
teljes kapacitással való működéséhez 
most adott minden feltétel. Így a hol-
napi kormányülésen az RMDSZ és a 
PD-L megbeszéli, melyek a következő 
időszak prioritásai. „Az elkövetkező 
másfél hónapban, a parlamenti ülés-
szak végéig a kormánykoalíciónak be 
kell bizonyítania, hogy működőképes” 
– hangsúlyozta a politikai alelnök. El-
mondta, a PD-L és az RMDSZ között 
létrejött protokollumban foglaltakat 
kell megvalósítani, hiszen ezek a koalí-
ciós partner belső választásait megelő-
ző kampánya miatt elodázódtak.

Markó Béla: az MPP-t Toró T. Tiborék kezdeményezték, de Szász Jenő tüneményes gyorsasággal kivette a kezükből fotó: mihály lászló / archív


