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Semmibe véve a Ma-

rosvásárhelyi Orvo-

si és Gyógyszerészeti 

Egyetem (MOGYE) ma-

gyar tagozatának kéré-

sét egy szélesebb kon-

zultációra, a felsőok-

tatási intézmény veze-

tősége szenátusi ülést 

hívott össze szerdá-

ra, ahol előrelátható-

an aláírják a MOGYE 

és a Petru Maior Egye-

tem egyesítését. Szabó 

Béla professzor szerint 

egy ilyen döntés a ma-

gyar nyelvű orvoskép-

zés elsorvasztását von-

ja maga után.

oldal
3. Elveszítheti nevét és identitását a nagy múltú orvosi és gyógyszerészeti egyetem

Megtörtént a tervek elő-
válogatása, a szakmai 
zsűri kiválasztotta, me-
lyek azok az életképes 
ötletek, amelyekkel Ma-
rosvásárhely vissza nem 
térítendő uniós pénzek-
re pályázhat. A város 
31,5 millió eurót hívhat 
le első körben, de lehet, 
hogy ennél jóval többől 
is gazdálkodhat.

Tonnányi olaj ömlött 
pénteken a Maros-
ba, miután elrepedt 
a radnóti hőerőmű 
egyik transzformá-
torának olajteknő-
je – tájékoztatta az 
Agerpres hírügy-
nökséget Cristian 
Bratanovici, a Ma-
ros Vízügyi Igazga-
tóság vezetője.
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31,5 millió euróra pályázhat VásárhelyTonnányi olaj ömlött a Marosba

A megaegyetem létrehozásáról döntenek

Az éjszaka szélsőségesen 
aktívaknál a 6,5 évnyi kuta-
tási idő alatt mintegy 10 szá-
zalékkal nagyobb volt a halá-
lozás kockázata, mint a korai 
kelőknél. 
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Sikerrel járt Tulit Zsombor és Szaru-
kán László, a Khumba-Transz Afri-
ka expedíció két tagja, akik a Dél-af-
rikai Köztársaságban rátaláltak gróf 
Wass Albert, a II. angol–búr háború 
hősi halottjának sírhelyére.
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Már biztos 
a Fidesz kétharmada
A Fidesz–KDNP kétharmados több-
ségben kormányozhat – derült ki 
az összes szavazat megszámlálása 
után. A határon túliak körében még 
nagyobb arányban győzött a kor-
mányoldal. Befejezték a múlt va-
sárnapi országgyűlési képviselő-vá-
lasztáson leadott összes szavazat 
megszámolását. 
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Az „éjszakai baglyok” 
korábban halnak

Megtalálták 
Wass Albert sírját

Részletek a 11. oldalon

A nehéz anyagi helyzetben lévő Petru Maiornak kedvező egyesítés elsorvaszthatja a magyar orvosképzést
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