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> Egy országgal több a világon. A 
dél-szudáni parlament elnöke szombaton 
hivatalosan kikiáltotta az ország – Dél-
Szudán – függetlenségét. A Szudánból 
megállapodás alapján kiszakadt Dél-szu-
dáni Köztársaság a világ 196., Afrika 55. 
önálló országa, az ENSZ 193. tagállama. 
James Wanni Igga, a parlament elnöke he-
lyiek tízezrei és nagyszámú külföldi vezető 
jelenlétében, ünnepélyes szertartás kereté-
ben jelentette be hazája függetlenné válá-

sát. „Mi, a nép demokratikusan választott 
képviselői ezennel kinyilvánítjuk, hogy 
Dél-Szudán független és szuverén állam” 
– hangzott a parlamenti elnök által felol-
vasott proklamációban. A függetlenség ki-
kiáltását követően nem sokkal Salva Kiir 
Mayardit letette a dél-szudáni államfői 
hivatali esküt. Az eseményen jelen volt 
Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár, Colin Powell 
volt amerikai külügyminiszter, valamint 
számos más ország vezetője. Megjelent a 
dél-szudániak által kevéssé kedvelt Omar 
al-Basir szudáni elnök. 

> Újabb földrengés Japánban. Erős 
földrengés rázta meg tegnap reggel Japán 
északkeleti részét. A rengés ugyanazt a 
régiót érintette, ahol négy hónapja ha-
talmas földrengés és cunami pusztított. 
A hatóságok most is cunamiriadót ren-
deltek el, de a rengés végül csak 10 centi-
méteres tengerszint-emelkedést okozott 
Ivate prefektúrában. Az apró hullám után 
a cunamiriadót lefújták. A rengés a Rich-
ter-skála szerint 7,1-es erősségű volt, és he-
lyi idő szerint 9.57-kor (romániai idő sze-
rint 2.57-kor) rázta meg a tengerfenéket. 

Az Amerikai Geológiai Intézet szerint a 
rengés epicentruma 10 kilométeres mély-
ségben volt, közel a japán partokhoz. Ká-
rokról és sérültekről egyelőre nem érkezett 
hír. A rengés miatt átmenetileg leállították 
a sérült fukusimai atomerőműben folyó 
munkálatokat. A munkásokat elővigyáza-
tosságból evakuálták a létesítményből, és a 
környék lakosságát is arra kérték, hogy ma-
gasan fekvő területeken keressen menedé-
ket. Az atomerőművet üzemeltető Tokiyo 
Electric cég a rengés után nem jelentett 
friss károkat az erőműben.

politika

„Lassan” visszavonuL az RMDsz voLt eLnöke

Markó: rossz döntés lenne 
a szavazati jog megadása

Ország – világ

Az idei tábort csak a jövőbeni múlhatja felül

A csapatversenyek nyerteseinek díjazásával és a nyolcadik tábor ki-
értékelésével szombaton sátrat is bontott az EU Tábor Marosfőn. 
A rendezvény lelkes szervezőinek célja az volt, hogy mindenki a 
lehető legjobban érezze magát a táborban, hogy a magáénak érez-
ze azt, tanuljon, szórakozzon, ismerkedjen és persze, hogy jövőre is 
eljöjjön – mesélte Jakab Adorján, a tábor koordinátora. A csapat-
koordinátorok, szervezők és résztvevők számára egyaránt tartal-
mas és tanulságos hét zárult le, mely során a szórakozás és a szakma-
iság találkozása mellett rengeteg új barátság és felejthetetlen élmény 
született, ezt felülmúlni talán csak a 9. EU Táborban lehet majd.  
A tábor záróakkordjaként szombaton Winkler Gyula EP-képviselő 
és Bodor László MIÉRT-elnök sajtótájékoztató keretében értékel-
te ki az idei rendezvényt, szó esett a Winkler Gyula és a MIÉRT 
közti együttműködésről, valamint a jövőbeni ifjúsági tervekről  is.  
Az idei EU Tábornak 180 résztvevője, 30 szervezője a GYTIT, a MI-
ÉRT és az RMDSZ-főtitkárság részéről, 108 meghívottja, 15 előadása és 
6 szekcióülése volt – számosította a rendezvényt Bodor László MIÉRT-
elnök, aki a táborban részt vevők számának maximumát 375-ben állapí-
totta meg, csütörtökön ennyien tartózkodtak a tábor területén. 

Markó Béla kormányfő-helyettes 
szombaton Marosfőn azt nyilat-
kozta, nem ért egyet azzal, hogy 
a romániai magyarok részt vehes-
senek a magyarországi parlamen-
ti választásokon, a kettős állam-
polgárság mellett a szavazati jog 
megadása is „rossz döntés lesz”.

HN-információ„Aki azt hiszi, hogy az 
erdélyi magyarságnak 
ma az a legfontosabb 

problémája, hogy szavazhat-e Ma-
gyarországon, az óriási hibát követ 
el, és vétkes lesz, ha a jövőképünket 
nem tudjuk úgy alakítani, ahogyan 
azt alakítanunk kell. Az fontos 
döntés, hogy a kettős állampolgár-
ságra van lehetőség, de rossz döntés 
lesz, ha ez szavazati joggal is jár azok 
számára, akik itt élnek Erdélyben. 
Ha mi letudjuk állampolgári kötele-
zettségeinket azzal, hogy szavazunk a 
magyarországi parlamenti választáso-
kon, amely választásoknak ránk néz-
ve szinte semmilyen következményük 
nincsen, és emellé létrehozunk még 
egy pártot is, nos arra ébredhetünk, 
hogy nem lesz képviseletünk a román 
parlamentben, és akkor az olyan kez-
deményezések, mint a területi átszer-
vezés vagy a többi magyarellenes kez-
deményezés, úgy mehet át rajtunk, 

mint a mozdony” – hangsúlyozta a 
marosfői EU Táborban szombaton 
tartott előadásában Markó Béla mi-
niszterelnök-helyettes.

Az RMDSZ volt elnöke ugyan-
akkor azt is bevallotta, készül arra, 
hogy „lassan” kivonuljon a politikai 
életből, mert más hivatása is van, az 
irodalom, ennek szeretne élni. „Van 
élet az RMDSZ-en kívül is, van élet 
az RMDSZ-elnökség után is. Ne 
gondolják, hogy csak politikai karri-
er létezik, még ha az szép és sok elég-
tétellel is jár” – mondta Markó. Fia-
tal hallgatóságának hozzátette, úgy 
gondolja, hogy esélyt kell adnia az 
RMDSZ-nek a változásra, akkor is, 
ha szerinte ez nem jelenti az elfordu-
lást attól az iránytól, amelyet a Szö-
vetség az utóbbi 20 évben követett.

Az RMDSZ leköszönt elnöke 
dicsérte utódját, Kelemen Hunort, 
akiről azt mondta, sikeresen állta a 
sarat az első nagy kihívásban, vagyis 
a területi átszervezéssel kapcsolatos 
álláspontja fenntartásában. „Csak 
jót mondhatok Kelemen Hunorról, 
nem kell háromhavonta érdemdip-
lomával jutalmazni, de úgy vélem, 
jól teljesít. Nehéz problémákkal 
is szembe kellett néznie, a területi 
átszervezésével például, ezzel a ki-
hívással megbirkózott, és rendben 
van” – mondta Markó.

„szoMoRúan, De büszkén” búcsúzott a news of the woRLD bRit buLváRLap

Belebuktak a telefonlehallgatásba

Megduplázott példányszámban ad-
ta ki utolsó számát tegnap a News 
of the World, a brit telefonos le-
hallgatási botrány középpontjában 
álló bulvárlap. Az újság, amelynek 
tagjai éveken át közéleti személyi-
ségek telefonjait hallgatták le, a 
címlapon mondott búcsút olvasók 
millióinak, és egész oldalas ve-
zércikkben kért bocsánatot sötét 
ügyeiért. A vasárnapi kiadással 
véget ért a világ legnagyobb pél-
dányszámú angol lapjának 168 
éves története.

Köszönjük, és viszlát – ezzel 
a rövid üzenettel a címlap-
ján jelent meg tegnap a brit 

telefonos lehallgatási botrány kö-
zéppontjában álló bulvárlap, a News 
of the World. A lap kiadója már a 
hét közepén bejelentette, hogy a 
vasárnapi szám lesz a 168 éves heti-
lap utolsó száma, és az újság ezután 
megszűnik – számol be az Origo. 
„168 év után végül szomorú, de 
nagyon büszke búcsút mondunk 7 
és fél millió hűséges olvasónknak” 
– írja a magát „a világ legnagyobb 
újságjának” nevező lap. A bulvárlap 
kiadója azután döntött a megszűnés 
mellett, hogy újra a figyelem közép-

pontjába került a 2005 óta tartó le-
hallgatási botrány. Az ügyben azzal 
gyanúsítják az újságot, hogy közel 
3000 közszereplő, köztük a királyi 
család, politikusok, kormánytagok, 
színészek és focisták telefonjait hal-
lgatta le, hogy exkluzív informá-
ciókhoz jusson. A botrány miatt 
2007-ben már több hónap börtönre 
ítélték a lap egyik szerkesztőjét és a 
nekik dolgozó magánnyomozót: 
az ügy azonban tovább dagadt, és 
egy hete a lapot azzal gyanúsították 
meg, hogy egy elrabolt és meggyil-
kolt tinilány telefonját is feltörte.

A lap a Rupert Murdoch mé-
diamágnás tulajdonában álló News 
International tagja, Murdoch fia, 
James csütörtökön közölte, hogy 
megszüntetik. A férfi úgy fogalma-
zott, hogy „a lehallgatási botrány 
beszennyezte a lapot, ezért nincs 
helye a médiavállalatban”.

Az utolsó, 8674. kiadás harmadik 
oldalán egész lapos szerkesztőségi ve-
zércikk búcsúzott el az olvasóktól. A 
News of the World szerkesztősége a 
cikkben bocsánatot kér a lehallgatá-
sokért: „Magas elvárásokat támasz-
tottunk magunkkal szemben, de most 
fájdalmasan szembesülünk vele, hogy 
pár éven keresztül, egészen 2006-ig, 

néhány munkatársunk szégyenletesen 
messze került ezektől az elvárásoktól.” 
A cikk hozzáteszi: „Egész egyszerűen 
elvesztettük az utunkat. Telefonokat 
törtek fel, és ez az újság őszintén saj-
nálja a történteket.”

A lap vasárnapi számának elké-
szülte után, szombat éjjel az újság 
szerkesztőségében 200 munkatárs 
előtt beszédet mondott Colin Myler 
szerkesztő – írja a BBC. A férfi az 
utolsó lapszámot a levegőbe emelve 
azt mondta: „Ez nem az, amivé válni 
akartunk, és nem az, amit megérde-
meltünk.” A szerkesztő megköszön-
te a kollégák munkáját, majd közöl-
te, hogy a legjobb hagyományaik-
hoz híven munka után levonulnak a 
kocsmába.

A News of the World utolsó 
számából a példányszámot megdup-
lázva 5 millió példányt nyomtattak, 
az ebből származó bevételeket pedig 
jótékony célra fordítják. A lap hon-
lapján ugyanakkor azt hirdeti, hogy 
egy regisztráció után bárki ingyen 
megkaphatja a lap utolsó számát és 
az 1843-as első kiadás másolatát is. 
Ehhez csak személyes adatait és elér-
hetőségeit kell megadnia a személyes 
adatok megsértése miatt megszűnő 
lap tulajdonosainak.

A 168 év után bezárt News of the World brit bulvárlap tegnap dupla, ötmilliós példányszámban jelent meg fotó: mediafax


