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Továbbra is várat magára Biró Rozália kinevezése. Sőt, az államfő még Kelemen Hunor
lemondását sem vette tudomásul, így továbbra is az RMDSZ elnöke tölti be a
miniszterelnök-helyettesi és kulturális miniszteri tisztséget, noha csaknem egy hete, augusztus
elsejével lemondott, értesült a maszol.ro.

Közben lejárt a minisztercserére adott határidő, amit maga az államfő tűzött ki önnönmagának.
Traian Basescu pénteki sajtótájékoztatóján azt nyilatkozta: kedden vagy szerdán dönt a
kormányfő jelöltjeiről. Biró Rozália mellett ugyanis az új költségvetési miniszter is kinevezésre
vár. Az alkotmány szerint az elnök egy alkalommal visszadobhatja a miniszterelnök jelöltjét.

Felmondta a Traian Basescuval kötött együttműködési paktumot Victor Ponta, miután az
államfő egy tévéinterjúban elismerte: a megállapodás átverés volt. Basescu azt mondta: 2012
decemberében rászedte a tapasztalatlan kormányfőt az úgynevezett hatalommegosztási
paktum aláírására, mert fennállt a veszélyt, hogy 70 százalékos parlamenti többséggel
rendelkező Szociálliberális Unió teljességgel elszigeteli. „Becsaptam” – ismerte el Basescu.
Victor Ponta ezek után közölte, hogy semmisnek tekinti a megállapodást, amely lényegében azt
mondta ki, hogy a két, egymással szemben álló közjogi méltóság bizonyos kérdésekben
együttműködik, és mellőzi egymás nyilvános bírálatát.

Elkészült a székelyföldi autonómia tervezete. A hírt Kulcsár Terza József, az autonómia
munkacsoport MPP-s tagja jelentette be. A Magyar Polgári Párt politikusa szerint a
dokumentum az Székely Nemzeti Tanács korábbi autonómia-statútumát veszi alapul, de annak
jobb, javított és bővített változata. A politikus szerint a konszenzusos autonómia-statútum a jövő
héten kerülhet nyilvánosságra. Végleges formája közvita során alakul ki, majd ezt követően,
szeptemberben kerülhet a parlament elé.

Nem híve az etnikai autonómiának Klaus Johannis, aki a jobboldal jelöltjeként indulhat a
novemberi elnökválazstáson. A szász származású politikus az Adevarulnak adott interjúban
kifejtette, nem támogatja, hogy a régiókat kizárólag etnikai határok mentén alakítsák ki,
ugyanakkor nem zárta ki teljesen az etnikai kritériumok tekintetbe vételét a decentralizáció
folyamatában.

A román kisebbségpolitikáról szóló kérdésre válaszolva úgy értékelte: a nemzeti
kisebbségekkel szembeni bánásmód területén mindig lehet javítani, de korrektnek kell lenni, és
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el kell ismerni, hogy összességében Romániában korrektül és jól bánnak a kisebbségekkel.
Példaként említette a hivatalból járó parlamenti képviseletet, az anyanyelvű iskolákat, illetve a
kisebbségi szervezetek támogatását.

A „nagy háború” kitörésének 100. évfordulóján emlékművet állítottak az Arad megyei
Kisperegen az elesett honvédek tiszteletére. A jelenlegi magyar–román határon fekvő
Kisperegről mintegy 450-en vonultak be a magyar honvédségbe az első világháború idején.
Közülük 53-an soha nem tértek haza. Pataky Lehel Zsolt összeállítása.

Immár két román áldozata is van az ukrajnai polgárháborúnak. Iurii Cikal és Victor Babiuk
Donbass térségében esett el a szakadárokkal vívott harcokban. Holttestüket tegnap helyezték
örök nyugalomra Észak-Bukovinában. Az ukrajnai román sajtó szerint mindketten hivatásos
katonák voltak. A bukovinai románok határozottan ellenzik sorkatonák behívását, és a
kártpátaljai magyarokhoz hasonlóan útlezárásokkal tiltakoztak a mozgósítás ellen. A román
külügyminisztérium közleményt adott ki, amely szerint Bukarest elvárja az ukrán hatóságoktól,
hogy a lakosság körében végzett mozgósítás során ne alkalmazzanak szelektív szempontokat,
amelyek etnikai diszkriminációhoz vezethetnek.

Megérkezett Spanyolországba az a 75 éves misszionárius, aki Libériában fertőződött meg a
halálos Ebola-vírussal. Miguel Pajares Martint, az első megfertőződött és hazatelepített európait
a fővároshoz közeli Torrejón de Ardoz katonai repülőteréről a madridi III. Károly kórház fertőző
osztályára szállították. Afrikán kívül eddig csak az Egyesült Államokba szállítottak ebolavírussal
fertőzött betegeket.

Közben a legmagasabb szintű egészségügyi készültséget rendelte az amerikai járványügyi és
megelőzési hatóság (CDC) a Nyugat-Afrikában kitört Ebola-járvány miatt.

Barack Obama elnök ugyanakkor közölte, hogy a minden kétséget kizáró, tudományos
bizonyítottság híján korai lenne még engedélyezni annak az ígéretes, ZMapp elnevezésű
gyógyszernek az alkalmazását, amely a jelentések szerint javított két, Ebola-vírussal fertőződött
amerikai segélymunkás állapotán.

Teljes embargót vezet be Oroszország az európai és amerikai országokból származó
élelmiszerekre, válaszul az országra kiszabott szankciókra. Az importtilalom gyümölcsre,
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zöldségre, húsra, halra, tejre és tejtermékekre egyaránt vonatkozik - jelentette be Dmitrij
Medvegyev miniszterelnök. Azt is közölte, hogy fontolgatják az európai polgári repülőgépek
kitiltását az orosz légtérből. A nyugati repülőtársaságoknak jelentős költségemelkedést okozhat,
ha nem használhatják a szibériai légifolyosókat.

Brazília és Argentina máris jelezte, hogy szívesen növelné az Oroszországba irányuló
élelmiszerexportot, így Moszkvának valószínűleg nem okoz majd gondot pótolni az európai és
amerikai termékeket.

Megállapodás született a gázai tűzszünet néhány nappal történő meghosszabbításáról a
Kairóban zajló tárgyalásokon Izrael és a palesztinok között – közölte az al-Arabíja hírtelevízió. A
hatályos, 72 órás tűzszünet holnap reggel nyolc óráig van érvényben.

Egy neve elhallgatását kérő izraeli illetékes a Reuters hírügynökségnek megerősítette, hogy
Izrael "feltételekkel" beleegyezett a fegyvernyugvás meghosszabbításába. Az illetékes nem
árulta el, hogy mennyire időre szól a kiterjesztés, csak annyit mondott: "Izrael kifejezte
készségét, hogy meghosszabbítsák a tűzszünetet".

Két hónapig lesz hivatalban a bolgár átmeneti kormány, amelynek élére Georgi Bliznaski 58
éves szófiai jogászprofesszort nevezte ki Roszen Plevneliev államfő, miután feloszlatta a
nemzetgyűlést, és október 5-re kiírta a következő parlamenti választást. Az átmeneti
kormánynak nincs törvénykezdeményezési joga, egyetlen feladata, hogy az új kabinet
megalakításáig irányítsa a közigazgatást, és fenntartsa az ország külkapcsolatait.

Bár 2009 óta a szófiai egyetem alkotmányjogi tanszékének professzora, Bliznaskinak nagyra
törő politikai ambíciói vannak. Szocialista színekben politizált, kétszer is volt parlamenti
képviselő. 2010-ben kérte pártját, hogy jelölje őt a köztársasági elnökválasztáson, de az azóta
távozott pártelnök, Szergej Sztanisev ebbe nem egyezett bele. Bliznaski támogatta a
kormányellenes tüntetéssorozatot. Ő maga többször kifejtette, hogy a pártnak szakítania kell az
oligarchákkal.

Pályatársai méltatták Bajor Imrét. Derűs, mindig felkészült, nagy munkabírású művész volt emlékezett a hosszas szenvedés után tegnap elhunyt színművészre Horváth Ádám rendező, a
Szomszédok című teleregény író-rendezője. Az improvizáció mestere volt, és jó ember -

3/4

Hírösszefoglaló, augusztus 7.
2014. augusztus 07. csütörtök

emlékezett Váncsa István, aki az éveken át nagy sikernek örvendő Heti Hetes című
tévéműsorban lépett fel Bajor Imrével. „Az volt a benyomásom, hogy Imrével mindig történik
valami. (...) Noha a történetnek igazából semmi veleje nem volt, értsd semmi olyasmit nem
tartalmazott, aminek alapján bárki is elmondásra érdemesnek hihette volna, viszont Imre
előadásában vibrált, szikrázott, robbant” - írta Váncsa a Népszabadság mai számában közölt
méltatásában. Az 57 éves színész hónapok óta agydaganatban szenvedett. Temetéséről
később intézkednek.

Erdélyben és a Partiumban nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Itt jelentős
mennyiségű eső várható, több helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Másutt legalább rövid időre
kisüt a nap, sőt a dél-nyugati megyékben többórás napsütés valószínű. A legalacsonyabb
éjszakai hőmérséklet 12, 17 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet Erdélyi 25,
30, másutt 28 és 34 fok között valószínű.
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