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NEM KAP BEFUTÓHELYET AZ MPP, TÁRGYALÁS INDULHAT A KOALÍCIÓRÓL

Bizonytalan a magyar
összefogás az EP-választáson

A tíz évvel ezelőtti összefogással ellentétben az idén rendezendő európai parla-
menti választáson nemigen körvonalazódik együttműködés az erdélyi magyar 
politikai alakulatok között. A Krónika megtudta, hogy az RMDSZ nem ad befu-
tóhelyet az MPP-nek, ugyanakkor hárompárti koalíciót sem akar létrehozni az 
EMNP javaslatára. Pedig a korábbi megmérettetések arra engednek következtet-
ni, hogy az összefogás szavazatmaximáló hatással bír: a 2009-es EP-választáson 
három mandátumot sikerült szerezni a magyar összefogás listájával. Ráadásul 
a Brexit nyomán Romániának eggyel több, 33 euromandátum jut. 2.»

Feltételezések szerint három brüsszeli mandátumot érhet, ha jelentős mértékben sikerülne mozgósítani az erdélyi magyar választókat

Bérezési gondok
az egészségügyben
Az egészségügyi bérezésben 
is zűrzavart okoz az adóügyi 
módosításokról szóló, 2018/114-
es sürgősségi kormányrendelet, 
amely az év elejétől lépett érvény-
be, emiatt egyesek lemondhatnak 
a fi zetés emelésről, sőt fennáll a 
bércsökkenés veszélye. A Sanitas 
szakszervezet a sztrájk kirobbantá-
sától sem riad vissza.  3.»

Keresik, de nehezen
találnak munkaerőt
Hiába az egyre nagyobb munka-
erőhiány, sok munkáltató továbbra 
sem ajánl minimálbérnél többet, 
ráadásul általában szakképzetlen-
ként alkalmaznának még abban 
az esetben is, ha az állás betölté-
séhez szükség van szakértelemre. 
A munkavállalók is egyre nagyobb 
elvárásokat fogalmaznak meg. 
Közben próbálják felkutatni a 
potenciális munkaerőt.  8.»

Rangadóözön
az Erste Ligában
A Brassói Corona a Sportklub 
elleni rangadót megnyerve zárta 
a jégkorong-Erste Liga alapszaka-
szát, de a középszakasz felsőhá-
zának küzdelmeiben már csütör-
tökön újra összecsap a két erdélyi 
együttes. 11.»

Tiltakozás a perek
újratárgyalása ellen
Tiltakozási hullámot váltott ki 
a kormány terve, hogy lehetővé 
tenné a törvénytelen bírói taná-
csok hozta ítéletek megsemmisí-
tését. A javaslatot az EB alelnöke 
és a bírák és ügyészek szakmai 
szervezetei is bírálják. Előbbi hihe-
tetlennek minősítette a bukaresti 
kabinet törekvéseit. Eközben az or-
szág városaiban néhányan utcára 
is vonultak tüntetni. 5.»

 » Koalíciók 
esetében is az 
ötszázalékos 
bejutási küszöb 
érvényes az 
EP-választáson.

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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Kiterjesztik a csíksomlyói búcsút
a pápalátogatásra  2.»

A nagykövetséggel tisztáznák,
mi is Magyarország zászlaja  4.»

Csak az ember olvas: könyvek
kultúranapi maratonja  9.»

Tisztelt olvasóink!
Következő lapszámunk

a január 24-ei munkaszüneti 
nap miatt január 25-én,
pénteken jelenik meg.
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