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Féltik a MOGYE 
magyar tagozatát

Rátalált a menekülési 
útvo nalra a Sepsi OSK

Örökségvédő diákok 
vetélkedője 

Szerdán írják alá a MOGYE és 
a Petru Maior Egyetem egye-
sítését célzó megállapodást, 
amely a magyar orvosképzés 
elsorvasztásához vezethet.

Először nyert Sepsiszentgyör-
gyön Liga 1-es mérkőzést a Sep-
si OSK, amely hétvégi sikerével 
jelentős lépést tett az élvonal-
ban maradás érdekében.

Kolozsváron és Déván is meg-
tartották az Örökségünk őrei 
döntőjét a hétvégén: diákcsapa-
tok mutatták be az általuk örök-
be fogadott műemlékeket.2. 11. 12.

Felháborítónak és az 
ország nemzetkö-
zi megítélése szem-
pontjából rendkívül 
károsnak tartják a ko-
lozsvári Babeş–Bo-
lyai Tudományegye-
tem rektorhelyettesei, 
hogy az oktatási mi-
nisztérium jelentő-
sen csökkenti a tandíj-
mentes, államilag tá-
mogatott helyek számát az ország legnagyobb felsőoktatási intézményeiben. Ko-
lozsváron – ahol a BBTE szenátusa ma ülésezik – japán sztrájkra készülnek, Bu-
karestben jogi úton derítenék ki, mi alapján döntött a szaktárca. 

Beváltotta fenyegetéseit Donald Trump, az 
Egyesült Államok elnöke, és országa a brit 
és a francia erőkkel együtt légi csapáso-
kat mért szíriai célpontok ellen. Trump he-
lyi idő szerint péntek este 9 órakor – Euró-
pában szombaton hajnalban – bejelentet-
te, hogy elrendelte a légi csapások megin-
dítását Szíria ellen. Az elnök a Fehér Ház-
ban a nemzethez címzett nyilatkozatában 
közölte: precíz, azaz célzott légi csapások-
ra adott utasítást, válaszul az április 7-én a 
kelet-gútai Dúma városában elkövetett ve-
gyifegyver-támadásra. Vlagyimir Putyin orosz elnök agresszióval, a szíriai huma-
nitárius helyzet súlyosbításával vádolta meg a katonai csapást végrehajtó álla-
mokat, akárcsak azzal, hogy a „terroristák” kezére játszanak.

Amerikai–brit–francia légi csapások Szíria ellen Forrong az egyetemi szféra a lefaragások miatt

Abszurd helyzet alakult ki az egészségügyben, miután 

múlt hétvégén több alkalmazott kézhez kapta az egy-

séges bértörvény alkalmazása utáni első, márciusi fi-

zetését. Vannak ugyanis olyan munkavállalók, akiknek 

bére a minisztériumi ígéreteknek megfelelően megkét-

szereződött, másoknak ellenben több ezer lejjel csök-

kent a juttatása. Brassóban egy igazgató azért mon-

dott le, mert sebészként kétszer annyi pénzt keres, 

mint menedzserként, több kórházban pedig úgy odáz-

zák el a kellemetlen pillanatot, hogy a pótlékokat csak 

napok múlva utalják. Máshol a rendszer alapelvét telje-

sen mellőzve játszanak a többletjuttatásokkal.

Béranomália az egészségügyben

3.

Mellényúltak a bértörvénnyel. Kiadták az ígérgetések utáni első fizetéseket – immár a miniszter is elismeri, hogy egyeseknek csökkent a juttatása

Már biztos a Fidesz 
kétharmada
Befejezték a múlt vasárnapi ország-
gyűlési képviselő-választáson le-
adott összes szavazat megszámo-
lását, valamennyi egyéni választó-
kerületben megszületett a nem jog-
erős végeredmény. A Fidesz–KDNP 
kétharmados többséggel rendelke-
zik majd az új Országgyűlésben.  
Az NVI adatai szerint a határon tú-
li magyar választók 96,24 százalé-
ka a Fidesz–KDNP-pártszövetség-
re szavazott. 

Orbán Viktor Marius 
Paşcan példaképe
Orbán Viktor miniszterelnököt te-
kintik egyik követendő példaképük-
nek a Maros megyei román szélső-
séges politikusok. A magyarellenes 
nézeteiről ismert Marius Paşcan, a 
Népi Mozgalom Párt (PMP) Maros 
megyei parlamenti képviselője saj-
tótájékoztatóján csupa szuperlatí-
vuszokban szólt a magyar kormány-
főről, akinek „román- és unióelle-
nes” magatartásával azonban nem 
ért egyet. 

Indulhat a bűnvádi 
eljárás Iliescuék ellen
Jóváhagyta Klaus Johannis állam-
fő a bűnvádi eljárás elindítását az 
1989-es forradalom ügyében há-
rom akkori meghatározó vezető, 
Ion Iliescu volt elnök, Petre Roman 
volt miniszterelnök és Gelu Voican 
Voiculescu korábbi miniszterelnök-
helyettes ellen. Az ügyészség em-
beriesség elleni bűncselekmények 
miatt nyomoz. Iliescu, Roman és 
Voiculescu a hatalmat akkor átvevő 
FSN vezetői voltak. 

Románia, a százéves 
„sikersztori”
Romániának szerencséje volt, hogy 
létrejött, és „sikersztori”, hogy meg-
maradt – állapítja meg új könyvé-
ben Lucian Boia. A mítoszromboló 
történész egyesülésről írt munkáját, 
Az 1918-as nagy egyesülés – nem-
zetek, határok, kisebbségek című 
kötetet a Koinónia Kiadó jelentette 
meg magyar nyelven. A kritikai fel-
készültségű történész a száz évvel 
ezelőtti események viszonyrendsze-
rét világítja meg.

Egyes alkalmazottak fizetése megkétszereződött, másoké több ezer lejjel csökkent

5.

4.

6.

9. 6. 2.

Forrás: pixabay.com
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