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Mégis elfogadják az oklevelet helyettesítő bizonylatot Magyarországon – közölte az Emberi
Erőforrások Minisztériuma. A bejelentés azokat érinti, akik mesteri képzésre jelentkeztek
magyarországi egyetemeken. Egy korábbi rendelkezés értelmében a diákok csak oklevéllel
jelentkezhettek volna a magyarországi magiszteri képzésre.
A diákok sürgetésére a magyar minisztérium visszavonta a döntést, és közölte: a felsőoktatási
felvételi eljárás szabályai nem változik. Az Oktatási Hivatal mindent megtesz annak érdekében,
hogy a Magyarországon felsőoktatási tanulmányokat folytatni kívánó határon túli jelentkezők
számára a megfelelő dokumentumok alapján pontszámot számítson – áll az Emberi
Erőforrások Minisztériuma reggel kiadott közleményében. Magyarán: elfogadják a román
államigazgatás hibájából csak később kiállítandó oklevelek helyett a diplomák kibocsátásáig
érvényes intézményi igazolásokat.

Klaus Johannis pártelnököt indítaná az őszi elnökválasztáson a Nemzeti Liberális Párt. A párt
állandó bürója tegnap délután döntött a jelölésről. Johannis mellett 111-en voksoltak, míg Crin
Antonescu korábbi pártelnök indítását feleannyian támogatták.
Johannis egyelőre csak elnökjelölt-jelölt, ugyanis a végső döntést a liberálisok a
Demokrata-liberális Párttal közösen hozzák meg. A másik jelölt Cătălin Predoiu volt igazságügyi
miniszter. Kettejük közül a népszerűbb indulhat majd a kvázi egységes jobboldal színeiben az
őszi elnökválasztáson. A döntést, akárcsak a párton belül, szociológiai kutatás alapján hozzák
meg augusztus elején.

Válaszolt az őt ért bírálatokra Biró Rozália szenátor, akit az RMDSZ
miniszterelnök-helyettesnek és kulturális miniszternek jelölt az augusztus elsejével távozó
Kelemen Hunor helyére. A sajtó felrótta neki, hogy kevés köze van a kultúrához, hogy nem tud
elég jól románul, és családja vagyonosodását is gyanúsnak tartják.
Biró Rozália a vádakra válaszolva úgy vélekedett, a román kulturális tárcának elsősorban jó
menedzserre van szüksége, aki a szűkös anyagi lehetőségek között is hatékonyan tudja
irányítani a tárca tevékenységét. Vagyonával kapcsolatban elmondta, 1990 és 2000 között saját
vállalkozásait irányította. Többek között felépített és eladott egy kábeltelevízió-hálózatot.
A román nyelvtudását érintő bírálatokat illetően elmondta, a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem
közgazdasági szakán román nyelven szerzett diplomát, jeles tanulmányi eredményekkel.

Az Európai Bizottság (EB) felszólította Izsák Balázst, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT)
elnökét és Dabis Attilát, az SZNT külügyi titkárát, hogy legkésőbb három napon belül távolítsák
el honlapjaikról az Európai Unió luxembourgi székhelyű bíróságán zajló perük iratait. Izsák
Balázs SZNT-elnök közölte, nem tesznek eleget a felszólításnak, azaz egyetlen dokumentumot
sem távolítanak el a polgári kezdeményezés honlapjáról. Szerinte az EB-nek semmilyen
jogalapja nincsen arra, hogy megtiltsa az SZNT-nek az általa írt perirat ismertetését. Ami a
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bizottság ellenkeresetét illeti, Izsák Balázs úgy vélte, közintézményről lévén szó, az Európai
Bizottság minden lépése a nyilvánosságra tartozik. Azt is hozzátette: számára a bíróság küldte
meg az EB ellenkérelmét, és nem jelezte, hogy a dokumentum bizalmas vagy titkos lenne.

Ma este kezdődik a 25. Bálványosi Nyári Szabadegyetem. A közéleti programok mellett gazdag
kulturális kínálat, így koncertek, táncház, borkóstoló, könyvbemutatók és kézműves
tevékenységek is várják a látogatókat – közölte az MTI-vel a Tusványos programfelelőse. Popa
Ilona elmondta, hogy a rendezvény egyik legkiemelkedőbb kulturális programja a Fölszállott a
páva című verseny gálaműsora, amelyre szombaton koradélután kerül sor.
A július 22-27. között sorra kerülő Tusványos idei programjait végigkíséri a számvetés. Az elsõ,
1990-ben rendezett szabadegyetem ötletgazdái és alapítói felkeresik az eredeti helyszínt a
közeli Bálványosfürdõn, ahol Történelmet írtunk - negyedszázados a bálványosi folyamat
címmel pódiumbeszélgetésen értékelik a Tusványos közéleti hatását.

A kelet-ukrajnai szakadárok egyik vezetője átadta a malajziai szakértőknek a Kelet-Ukrajnában
lelőtt maláj utasszállító gép két fekete dobozát. Az átadásról jegyzőkönyvet is készült. A maláj
fél ebben ígéretet tett arra, hogy a repülési adatokat, illetve a pilóták és az irányító központ
kommunikációját rögzítő berendezéseket megvizsgálhatják a Nemzetközi Polgári Repülési
Szervezet szakértői is.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa tegnap este egyhangúlag elítélte a maláj utasszállító repülőgép
kelet-ukrajnai megsemmisítését, amelynek fedélzetén 298-an tartózkodtak. A 15 tagú testület
egyúttal határozatban szólította a fegyveres csoportokat, hogy a független vizsgálat számára
biztosítsanak biztonságos és korlátlan hozzáférést a tragédia helyszínéhez.
Közben megérkeztek Torez településre Hollandia szakértői, akik az Európai Biztonsági és
Együttműködési Szervezet (EBESZ) megfigyelőinek jelenlétében megtekintették a holttesteket.
A holland szakértői csoport vezetője rendben lévőnek találta a holttestek tárolásának
körülményeit.

Románia szigorú gazdasági szankciókat és azok határozott alkalmazását szorgalmazza
Oroszországgal szemben - jelentette ki Traian Basescu államfő. Tegnap este tartott
sajtótájékoztatóján az elnök élesen bírálta az Európai Unió vezetőit, akik szerinte a gazdasági
érdekeket helyezték előtérbe, és megfeledkeztek arról, hogy valójában az EU állampolgárainak
élete és biztonsága kellene legyen az európai közösség legnagyobb értéke.
Basescu szerint az EU eljutott egy olyan pontra, amikor választania kell állampolgárai
biztonsága és a gazdasági érdekek között. Úgy vélte, szigorú gazdasági intézkedéseket kell
alkalmazni Moszkvával szemben, amely szerinte "egyenlő mértékben" osztozik a felelősségben
a kelet-ukrajnai orosz terroristákkal a maláj utasszállító lelövéséért.
Több uniós külügyminiszter is említést tett arról ma reggel az EU külügyi tanácsára érkezve,
hogy fegyverembargót kellene bevezetni Oroszországgal szemben a maláj légitársaság
MH17-es járatának kelet-ukrajnai katasztrófája miatt.
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Betiltotta Oroszország a moldovai zöldségkonzervek importját – közli a RIA Novosti. Az orosz
élelmiszerbiztonsági hivatal néhány nappal korábban a moldovai gyümölcsök importját is
megtiltotta. A döntés előzménye, hogy június 27-én a Moldovai Köztársaság, Grúzia és Ukrajna
társulási szerződést kötött az Európai Unióval. Moszkva közvetlenül ezután figyelmeztetett,
hogy egyoldalú vámot vet ki a moldovai borokra és mezőgazdasági termékekre.

Nem lesz avatóünnepség a Szabadság téren – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető
miniszter a Népszabadságnak. Mint ismeretes, szombatról vasárnapra virradóra, az éj leple
alatt állították fel az ún. megszállási emlékművet, amely ellen hetek óta tiltakoznak a
Szabadság téren.
Lázár János elismerte: lehettek, voltak hibák az egyeztetéseket illetően, de a holokausztról, az
abban viselt magyar és német felelősségről határozott a kormány véleménye. Politikai
kalandnak nevezte, ha valakik próbálnak az áldozatok és a túlélők érzékenységével játszani.
Lázár János ismét leszögezte: az emlékmű azt fejezi ki, hogy német megszállás nélkül nem lett
volna magyar holokauszt, deportálás.

Ismét közel kétszáz menekült halt meg a dél-olaszországi Lampedusa közelében. Egy
halászhajó 759 emberrel a fedélzetén hagyta el a líbiai partokat, de elsüllyedt, mielőtt elérte
volna az olasz szigetet. A szerencsétlenségnek legkevesebb 181 halálos áldozata van –
közölték szemtanúk. A hajó utasai szíriai, pakisztáni, nigériai és ghánai menekültek voltak.
Lampedusa szigete körüli vizeken gyakoriak a tragédiák. Októberben egyetlen nap alatt 366
illegális bevándorló fulladt a tengerbe, amikor hajójuk kigyulladt és elsüllyedt.

Harminchárom életet követelt Kínában a szupertájfun, a legerősebb négy évtizede óta. A
trópusi ciklon a tengeren hatalmas hullámokat verve, felhőszakadásokkal kísérve, árvizeket és
földcsuszamlásokat előidézve pusztított Dél-Kínában. Több mint 8 millió embernek okozott kárt
- számolt be a polgári ügyek minisztériuma. A Rammasun péntek délután érte el Hajnan
szigetét, ahol a természeti katasztrófában 13-an vesztették életüket. A többi halottat
Kuanghsziból és a délnyugati Jünnanból jelentették.
A Rammasun a Kínával szomszédos Vietnamban is lecsapott, ott legalább 17 ember életét
oltotta ki. A legsúlyosabb veszteséget a Fülöp-szigeteken szenvedték el, ahol legalább 94-en
haltak meg, csaknem 440-en megsérültek, hat embert még eltűntként tartanak nyilván a vihar
után.

Egy brit kutatócsoport kifejlesztette az úgynevezett elektronikus DNS-t, amely lehetővé teheti a
jövőben az internetezők vagy telefonálók azonosítását, következésképp a hamis identitással

3/4

Hírösszefoglaló, július 22.
2014. július 22. kedd

való visszaélést – közli a 20minutes című svájci internetes portál. A kutatók alaposan kielemzik
a felhasználók viselkedését, megfigyelik az írás sebességét, az egér vagy a telefon használatát,
mindezek alapján pedig rögzítenek egy ötszáz mozdulatból álló cselekvéssort, amely
egyénenként változik. Az elektronikus DNS széles körű használata fölöslegessé tenné a
jelszavakat, és megelőzné a virtuális identitáslopást, mutat rá a svájci hírportál.

A meteorológusok szerint az egész országban holnap estig tart a viharos időjárás, többfelé
várható felhőszakadás, több megyében heves zivatar, jégeső is előfordulhat. Helyenként azért
lehetnek rövid napos időszakok. A legalacsonyabb hőmérséklet 12 és 17 Celsius-fok között
alakul. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 24 és 30, délen és dél-keleten 27 és 32 fok
között valószínű.
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