
Perdöntő 
bizonyítékok?
A 19. század elején kimon-
dott ítéletek alapján vizs-
gálják, jogosan utasította-e 
el a restitúciós bizottság, 
hogy szolgáltassák vissza a 
Batthyáneum könyvtárat. 

Európai Örökség címre je-
lölték a máramarosszigeti 
Kommunizmus és Ellenállás 
Áldozatainak Emlékmúzeu-
mát, amelynek történésze a 
Krónikának értékelt.
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Az üzemanyagok jö-
vedéki adójának 
megemelése és az 
illegális fuvarozók 
– köztük az Uber – 
ténykedése miatt is 
tiltakozással fenye-
getnek a romániai 
közúti szállítókat tö-
mörítő munkáltatói 
szövetségek. A FORT 
és a COTAR egyaránt 
a kormánytól remélnek segítséget. Előbbi a jövedéki adók augusztusi 
szintre csökkentését kéri, utóbbi engedélyhez, diszpécserszolgálathoz 
kötné az online applikációkon keresztül megszervezett fuvarozást is.

Még mielőtt március 15-e hivatalos 
ünneppé nyilvánítását kérnék, a romá-
niai magyaroknak tiszteletet kellene 
tanúsítaniuk a románok nemzeti ün-
nepe, december 1-je iránt – vélekedik 
Marius Diaconescu történész. A Bu-
karesti Egyetem tanára a Krónikának 
adott interjúban „magyar mítosznak” 
nevezi, hogy a Gyulafehérvári nyilat-
kozatban autonómiát ígértek a ro-
mániai kisebbségek számára. Szerin-
te az egyesülés századik évfordulójá-
nak nincs összefüggő üzenete a román társadalom szintjén, ugyanakkor 
elmondta azt is: mindkét oldalon hiányzik a valós akarat a román és ma-
gyar történészek historiográfiai diskurzusának összehangolására.

„Gyulafehérváron nem ígértek autonómiát”T iltakozással fenyegetnek a fuvarozók

Egyre nagyobb vihart kavar az országos szintű 

immunglobulin-, azaz ellenanyaghiány. A kor-

mány a gyógyszergyártókra kivetett clawback-

adó részleges felfüggesztésével oldaná meg 

a problémát, azonban nehezen elképzelhe-

tő, hogy ezzel „fellélegezhet” az egészségügy. 

A Krónikának nyilatkozó kórházigazgatók 

ugyanis arra hívják fel a figyelmet, hogy a rend-

szer problémái jóval kiterjedtebbek, más ké-

szítményekből is óriási hiány van, a szolgálta-

tók pedig teljes mértékben a gyártóktól és for-

galmazóktól függnek.

Beteg az egészségügyi rendszer

3.

Kidurranhat az egészségügyi lufi. Az immunglobulin-hiány többtucatnyi gyermek életét veszélyezteti

Törvénytelen 
a kétnyelvűség
Törvénytelennek minősítette a 
Maros megyei prefektúra a ma-
ros vásárhelyi kétnyelvű utcanév-
táblákra vonatkozó mindkét ha-
tározatot, amelyeket a helyi ön-
kormányzat október végén foga-
dott el. A kormányhivatal jogászai 
mindkét esetben a közigazgatási 
törvénnyel „takaróznak”. A Szabad 
Emberek Pártja kész akár Stras-
bourgig is elmenni, az RMDSZ egy-
előre nem szólalt meg az ügyben.

Jövő héten temetik 
Mihály exkirályt
December 16-án, szombaton te-
metik el I. Mihály volt román ki-
rályt, aki kedden, 96 évesen hunyt 
el svájci rezidenciáján – közölte 
tegnap a román királyi ház. A Mi-
hály exkirály holttestét rejtő ko-
porsót szállító repülőgép decem-
ber 13-án, szerdán 11 órakor száll 
le az Otopeni repülőtéren, ahol je-
len lesz Margit hercegnő, a királyi 
család többi tagja, valamint az ál-
lami intézmények képviselői.

Bizonytalanság 
a munkaerőpiacon
Már csak a parlamentnek kell rá-
bólintania a 2018-as évi állami és 
társadalombiztosítási költségve-
tésre, miután tegnapi ülésén a kor-
mány elfogadta azt. Mihai Tudose 
miniszterelnök szerint a dokumen-
tum nem optimista, sőt „talán in-
kább pesszimista”. A munkáltatók 
és a munkavállalók közben egy-
aránt türelmetlenül várják, hogy 
mi lesz a bejelentett adópolitikai 
módosítások vége.

Ablaktisztító szert 
ivott a kisgyerek
Víz helyett ablakmosóval felol-
dott tejport fogyasztott egy kis-
baba Kovászna megyében, egy 
bálványosi négycsillagos szállodá-
ban, miután a családnak kiadott 
szobában található hűtőszekrény-
be tévedésből ásványvizes palack-
ban tárolt tisztítószer került. Na-
gyobb tragédia nem történt, a kis-
gyerek mintegy félórát töltött a 
sepsiszentgyörgyi kórházban, álta-
lános állapota megfelelő volt. 

Az immunglobulin mellett más készítményekből is óriási a hiány országszerte
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Börtönmúzeum mint
történelemkönyv 
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