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Burleanu elnök marad Szeret Erdélyben 
játszani a Belau

Újraválasztották Răzvan 
Burleanut a Román Labdarúgó-
szövetség elnökévé. A régi-új 
sportvezető már az első körben 
legyőzte a legerősebb kihívójá-
nak számító Ionuţ Lupescut.

Szívesen lépnek fel Erdélyben – 
nyilatkozta Kedves Péter, a ma-
gyarországi Belau zenekar ala-
pító tagja. A formáció a Székely-
földön lép fel a hétvégén.11. 12.

Kedvezőtlenül érin-
tik a Brassó–Szé-
kelyföld–Buda-
pest-vonalon közle-
kedő utazóközönsé-
get a MÁV 2017-es 
menetrend-változ-
tatásai – hívta fel a 
magyarországi ille-
tékesek figyelmét 
Borboly Csaba Har-
gita, Tamás Sándor 
Kovászna és Péter Ferenc Maros megyei tanácselnök, aki az ügyben közös felké-
réssel fordult Orbán Viktor miniszterelnökhöz és Dávid Ilonához, a MÁV elnöké-
hez. A három tanácselnök ugyanakkor aláírásgyűjtést indít a lakosság körében. 

Nem csillapodnak a kedélyek 
az egészségügyben, tovább-
ra is nagy az elégedetlenség 
az új előírások okozta bérano-
mália miatt, amely ellen az or-
szág különböző pontjain egy-
re több intézményben tilta-
koznak. Sorina Pintea egész-
ségügyi miniszter azonban ki-
tart amellett, hogy az egyes 
alkalmazottakat érintő bér-
csökkenés „nem olyan drá-
mai, ahogyan azt sokan mondják”, állítása szerint pedig már egyébként is találtak 
erre megoldást. Viorica Dăncilă kormányfő eközben a probléma orvoslására szó-
lította fel az egészségügyi, a munkaügyi és a pénzügyminisztert. 

Csak „drámáznak” az egészségügyben? Több ülőhelyet kérnek a nemzetközi vonatokon

Hiába tiltakoztak a magyar politikai alakulatok, valamint 

a szakmai és civil szervezetek, a Marosvásárhelyi Orvosi 

és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) és a Petru Maior 

Tudományegyetem szenátusa tegnap elfogadta azt a ha-

tározatot, amely elindítja a két felsőoktatási intézmény 

egyesítésének folyamatát. A tényleges fúzióra 2019 

őszén kerül sor. Kelemen Hunor szövetségi elnök tegnap 

a MOGYE multikulturális jellegének felszámolására, a 

magyar oktatás meggyengítésére irányuló kezdeménye-

zésnek nevezte a két egyetem egybeolvasztását.

Egyetemi fúzió magyar ellenszélben

3.

Kitárták az ajtót a Petru Maior Tudományegyetemnek. A két marosvásárhelyi felsőoktatási intézmény 2019 őszén kezdi együtt a tanévet 

Korrupciós gyanú 
Vlădescu ellen
Vasútvonal-felújítási pályázatok 
kapcsán kenőpénz elfogadásával 
gyanúsítja Sebastian  Vlădescu volt 
pénzügyminisztert a DNA, amely a 
bűnvádi eljárás jóváhagyását ké-
ri a volt tárcavezető ellen. A korrup-
cióellenes ügyészek arra a követ-
keztetésre jutottak, hogy a volt mi-
niszter és az ügyben érintett töb-
bi személy összesen mintegy húsz-
millió euró kenőpénzt kapott.

Japánsztrájkba léptek 
az egyetemisták
Japánsztrájkba léptek tegnap a ko-
lozsvári Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem és a Temesvári Nyuga-
ti Tudományegyetem hallgatói, 
akik az órák alatt viselt fehér kar-
szalaggal tiltakoznak az ellen, 
hogy az oktatási miniszter tandíj-
mentes helyeket akar megvonni a 
2018/2019-es tanévben. A diákok 
kifogásolják, hogy a tárcavezető 
semmibe veszi kéréseiket, és nem 
hajlandó velük tárgyalni.

Színházi fesztivál 
Szatmárnémetiben
Ötnapos szemlét szervez Szatmár-
németiben a tavaly megalakult ro-
mániai magyar színházi szövetség, 
a Maszín. A szervezet mind az öt 
tagszínháza részt vesz a csütörtök-
től hétfőig tartó rendezvénysoroza-
ton. A programban délelőttönként 
színészmesterség-képzések szere-
pelnek, délután a résztvevő társu-
latok legsikeresebb előadásaikat 
mutatják be, az esti órákban pedig 
színészzenakarok koncertje teszi 
színessé a programot.

Eredményes összefogás 
a Gyimes völgyében
Példaértékűen összefogtak a Gyimes-
völgyi gazdák, hogy az általuk meg-
termelt élelmiszer egészségesebb le-
gyen, és mezőgazdasági termékei-
kért magasabb árat kapjanak. Az év 
elején elindult kezdeményezés hatá-
sára három község – Gyimesbükk, 
Gyimesközéplok és Gyimesfelsőlok – 
mintegy 150 gazdája jelezte, hogy ala-
pító tagként beállna a Gyimes-völgyi 
bioegyesületbe, amelyet rövidesen 
bejegyeztetnek. 

Áldását adta a MOGYE és a Petru Maior egyesítésére a két felsőoktatási intézmény szenátusa
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Fotó: gecse noémi

Fotó: haáz vince
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