
Saját filmünk nem 
mindig szól rólunk 

Érzésközve títés 
jelbeszéddel 

Csibi Magor, a WWF Romá-
nia korábbi vezetője termé-
szetvédelemről, Dél-Koreáról, 
meggyőződéséről és terveiről 
beszélt a Krónikának.

Megalakulásának ötödik év-
fordulóját ünnepli pénteken a 
kolozsvári Kozmutza Flóra Hal-
lássérültek Speciális Iskolájá-
nak jelelőkórusa13–14. 20.

A terrorista akciók 
támogatását tiltó 
törvény súlyos 
büntetései tuda-
tában a kezdemé-
nyezők elhalasz-
tották a Csíksze-
redába tervezett 
pénteki gyergyás 
figyelemfelkel-
tő megmozdulás 
megszervezését. 
Ugyanakkor jelezték: nem adják fel, tovább küzdenek a száz napja fogságban tar-
tott HVIM-aktivisták igazáért, akiknek ügyvédei még mindig nem kapták kézhez a 
bírói indoklást, így nem lehet további jogorvoslati lépéseket tenni.

Minden jel arra utal, hogy 
koránt sincs vége a közúti 
személyszállítással foglal-
kozó cégek és a közlekedési 
miniszter közötti, munkabe-
szüntetéssel is járó konflik-
tusnak, miután csütörtökön 
sem közeledtek az álláspon-
tok. Ugyan az egyik fuva-
rozói szövetség végül nem 
„húzta ki a slusszkulcsot”, és 
a képviselőház kérésére 14 
órakor a másik is újra útnak indította buszait, Lucian Șova (képünkön) monopol-
helyzetük megőrzése érdekében folytatott bojkottnak nevezte az akciót, és újfent 
kiállt a módosítások szükségessége mellett.

Patthelyzet a közúti személyszállításbanLefújták a csíkszeredai gyertyás tüntetést

Legalább 2300 olcsó orvosság forgalomból való kivoná-

sára figyelmeztetnek a generikus gyógyszereket előállító 

romániai társaságok, arra kérve a bukaresti kormányt, 

vezesse be a referenciaár alapján számolt differenciált 

clawbackadót. Vass Levente, a bukaresti képviselőház 

egészségügyi szakbizottságának titkára szerint minden-

képpen változtatni kell a rendszeren, hogy jobb legyen 

a gyógyszerellátás a betegek számára. Eközben már 

nemcsak az olcsó gyógyszereket, hanem a drágábbakat 

is egyre nehezebb beszerezni az országban.

Nehéz beszerezni a gyógyszereket
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Sok esetben hetekre, akár egy hónapra is eltűnik egy-egy gyógyszer, minden kategóriában hiány mutatkozik

Kiderülhetnek
a hírszerzés titkai
A bírák egyhangúlag úgy döntöttek, 
hogy kezdeményezik a Horváth Anna 
ellen 2016 februárjában elrendelt 
nemzetbiztonsági megfigyelés tit-
kosságának teljes feloldását. Bár a 
legfelsőbb bíróság több kérdésben 
nemet mondott a kincses város volt 
alpolgármestere ügyvédeinek, köz-
ben olyan kéréseket is jóváhagyott, 
amelyeket korábban az alapfokon 
eljáró, két év nyolc hónap letöltendő 
börtönt kiszabó kolozsvári táblabíró-
ság elutasított. 

Bővítették az ukrán 
„halállistát”
Miközben a Mirotvorec nevű szél-
sőséges ukrán szervezet újabb kár-
pátaljai magyar állampolgárok nevét 
tette fel listájára, Szijjártó Péter 
magyar külügyminiszter kijelentet-
te: hazugságnak tartja, hogy a kijevi 
kormánynak nincs köze a portálhoz. 
Brenzovics László, a KMKSZ elnöke 
eközben Brüsszelben tájékoztatta az 
EP elnökét az ukránok magyarelle-
nes lépéseiről.

Kevesen kötnek 
lakásbiztosítást
Országos szinten csak minden ötödik 
lakás van bebiztosítva, ami nagyon 
kevés annak fényében, hogy Románi-
ában egyre szélsőségesebb az időjá-
rás, így a szakemberek szerint fontos 
lenne komolyan venni a kötvényeket.  
A Székelyföldön még az átlagosnál is 
kevesebb kötelező lakásbiztosítást 
kötöttek az elmúlt évben, szakértővel 
beszélgettünk ennek okairól és arról, 
hogy tulajdonképpen mit is fed a 20 
eurós biztosítás. 

Decemberben EP-voks 
a kisebbségvédelemről
A kisebbségek védelméről szóló eddigi 
legátfogóbb jelentését fogadta el szer-
dán az Európai Parlament Állampolgá-
ri Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága. 
Sógor Csaba EP-képviselő szerint a 
szaktestület jelentése számos olyan 
problémában sürget előrelépést, ame-
lyekkel a romániai magyar közösség 
is nap mint nap szembesül. A LIBE-
szakbizottság által most elfogadott 
dokumentumról decemberben szavaz 
az Európai Parlament plénuma. 

Több mint kétezer generikus orvosság tűnhet el újra a romániai piacról
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