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SEPSISZENTGYÖRGYÖN FEJLESZT AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM

A NAP ÍRÁSAIBÓL

Erdészeti és sport szak
indítását tervezi a Sapientia

Elnökség feszültségek
árnyékában
Belpolitikai feszültségek jellemzik
majd Romániát a 2019-es évben is,
ez azonban nem hat ki nagymértékben az EU-elnökségre – véli
Barabás T. János, a budapesti Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető
elemzője. Barabás T. szerint ugyan
a román elnökség idején kevesebb
fontos téma kerül napirendre, ami
viszont igen, azzal a profi román
diplomáciai testület képes lesz
megbirkózni. » 5.

Marad
a „hadiállapotot”
Nem hajlandó békét kötni a
kormánnyal Klaus Johannis, aki
elutasította két miniszterjelölt
kinevezését, és a legfőbb ügyészt
sem hajlandó leváltani. Az államfő
szerint a két miniszter kinevezésének megtagadására törvényes és
az alkalmasságukkal kapcsolatos
indokai is vannak. Hozzátette: a
legfőbb ügyész tevékenységével
elégedett. » 5.

Behúzhatják a féket
a kormány lépései

PINTIFOTÓ:
ATTILA

Nem olyan rossz a román gazdaság helyzete, mint 2007–2008-ban,
ám az előző pár évhez képest elindult egy negatív tendencia, ezért
csak abban bízhatunk, hogy nem
lesz kedvezőtlen külső hatás –
értékelt a Krónikának Bálint Csaba
gazdasági elemző, aki szerint idén
lelassulhat a román gazdaság növekedése, de nem áll le. » 5.

Edzőket is képeznének. A csíkszeredai U23-as jégkorongcsapat már a Sapientia nevet viseli

Széles körű fejlesztésekre készül a Sapientia Alapítvány Sepsiszentgyörgyön,
a magyar kormány által a tavalyi év végén kiutalt támogatásból bővítik a
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi tanulmányi
központjának infrastruktúráját, a meglevő agrármérnöki szak mellett a következő két évben az erdőmérnöki és a sport szakot is beindítják. Előbbi akár
már idén elindulhat – bizakodnak a felsőoktatási intézmény illetékesei. » 4.

Politikai harc a székelyföldi
terrorper elítéltjeiért » 3.

Arányaiban kevés
a kolozsvári magyar baba

»

3.

» A Sapientia

Erdélyi Magyar
Tudományegyetem küldetésének
tartja az anyanyelvű felsőfokú
képzési paletta
kiegészítését.

Többen kaphatnak
fűtéstámogatást
A kormány hét év után megnövelte a fűtéstámogatásra jogosultak
jövedelmének felső határértékét.
Az adótörvénykönyvet módosító
114-es számú sürgősségi kormányrendeletbe belefoglalták, hogy a
támogatásban azok a háztartások
részesülhetnek, amelyekben az egy
főre eső nettó havi jövedelem nem
haladja meg a 750 lejt. » 2.

Gyenes Emánuel nekivág
a Dakar Ralinak » 11.

