
Patriot rakétákat 
vásárol Románia
Amerikai Patriot föld-levegő 
légvédelmi rakétákat vásá-
rol Románia – jelentette be 
a román vezérkari főnök. A 
beszerzés részleteiről konk-
rétumokat nem árult el.

A hangyák viselkedéséről 
szóló kutatás eredménye-
iről, a feltárás ötletéről és 
kivitelezéséről Csata Enikő 
biológus, kutató mesélt a 
Krónikának.
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Erdély nagy részében 
és a Kárpátokon túli 
megyékben is vissza-
tért a télies, viharos 
időjárás, fennakadá-
sokat okozva a köz-
lekedésben és áram-
ellátásban. Az erős 
szélben kidőlt fák 
utakat és vasutakat 
torlaszoltak el több 
megyében, máshol 
egész települések maradtak áram nélkül. A legtöbb erdélyi megyében 
csütörtökön a reggeli órákban fagypont alatti hőmérsékletet mértek, sok 
helyen egész éjjel havazott, így a hókotrók folyamatosan dolgoztak.

Kitűzte Erdély törté-
nelmi zászlaját csü-
törtökön nagyvára-
di irodájának erkélyé-
re Tőkés László euró-
pai parlamenti kép-
viselő, az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács 
(EMNT) elnöke, aki 
szerint ez a szimbó-
lum a sokféleséget jel-
képezi. „Erdély zász-
lajan magába foglalja az itt élő nemzeti közösségeket, vallásainkat, a to-
leranciában jeleskedő erdélyi múltat, tehát nem a románok ellen szól, ha-
nem őket is igyekszik magába karolni” – fogalmazott Tőkés László.

Kitűzte Tőkés az Erdély-zászlótTokkal-vonóval visszatért a tél

Alapjaiban változtatná meg a romániai adórend-

szert a Grindeanu-kabinet pénzügyminisztériu-

mának kiszivárgott terve. A Profit.ro gazdasági 

és pénzügyi portál birtokába jutott dokumentum 

egyik sarkalatos pontja szerint 2018. január elsejé-

től a munkáltató már nem tartaná vissza az alkal-

mazott fizetéséből a jövedelemadót. A szakembe-

rek azonban erre nem sok esélyt látnak.

Feje tetejére állhat az adórendszer
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Sok még a kérdőjel. Tanácsadó nélkül semmiképp nem ültethető gyakorlatba a családi adózás rendszere

Közeleg a 
„gyógyszerdiéta”?
Zöld jelzést ad a párhuzamos 
gyógyszerexportnak a képviselő-
ház által elfogadott törvényter-
vezet, amely lehetőséget biztosít 
a gyógyszertáraknak, illetve pati-
kaláncoknak a nagybani eladás-
ra. Sokan amiatt aggódnak, hogy 
az intézkedésnek a romániai páci-
ensek látják kárát, hiszen a gyógy-
szertáraknak nem áll majd érdeké-
ben a lakosoknak eladni az egyéb-
ként is alacsony áron tartott ké-
szítményeket.

Kongresszus
a Székelyföldért 
Közpolitikai haszonnal is járhat a 
hétvégén három városban párhu-
zamosan zajló 3. Székely Kong-
resszus, amelynek ünnepélyes 
megnyitójára csütörtökön este, 
a Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem (EMTE) marosvá-
sárhelyi karán került sor. A Maros-
vásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön 
és Csíkszeredában zajló tudomá-
nyos konferencián többek közt a 
Székelyfölddel kapcsolatos kuta-
tási témákat összegzik.

Iskolaügy: újabb 
fővárosi próbálko zás
Párt hete még a szülők próbál-
koztak Bukarestben, ezúttal a 
marosvásárhelyi önkormányzat 
fordul átiratban az oktatási mi-
nisztériumhoz, amelyben a jogi 
patthelyzet feloldását kéri a Ró-
mai Katolikus Teológiai Gimná-
zium és a városi iskolahálózat 
ügyében. A témában csütörtökön 
újabb rendkívüli tanácsülést tar-
tottak, amelyen elfogadták az is-
kolaügyben létrehozott különbi-
zottság javaslatát.

Kolozsvár lesz a 
kisebbségek fővárosa 
Kolozsvár ad otthont májusban az 
Európai Nemzetiségek Föderatív 
Uniója (FUEN) éves konferenciá-
jának. A rendezvény legfontosabb 
célja az Európai Bizottság által 
március végén bejegyzett Minority 
SafePack című európai polgá-
ri kezdeményezés aláírásgyűjté-
sének az előkészítése lesz – kö-
zölte Kelemen Hunor, a házigazda 
szerepét betöltő RMDSZ elnöke.

A kormány elképzelése szerint a munkáltató jövőre már nem tartaná vissza az adót

3.

4.

6.

4. 2. 2.

Nyitottabbak lehetnek 
a hangyakolóniák Olvassa mellékleteinket:
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