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WINKLER GYULA ÉS VINCZE LORÁNT KAPOTT RMDSZ-ES BEFUTÓHELYET

Meglepő tulipános rangsorolás 
az EP-választásokra

Részleges „őrségváltás” lesz az RMDSZ európai parlamenti képviseletében, 
miután az alakulat vezetősége a jelenleg is mandátummal rendelkező Winkler 
Gyula mellett Vincze Lorántot, az Európai Nemzetiségek Föderális Uniója (FUEN) 
elnökét küldi az uniós törvényhozásba, ők kapják a két befutóhelyet a tulipános 
listán. Meglepetésre Sógor Csaba jelenlegi EP-képviselő csak a jelöltlista 5. helyén 
szerepelhet – a politikus mindezt úgy értékelte: megvonták tőle a bizalmat.  6.»

Listavezetők. Amennyiben az RMDSZ átlépi az 5 százalékos küszöböt, Winkler Gyula és Vincze Loránt biztosan képviselheti a szövetséget az EP-ben

Az eddigi ledrágább
RMDSZ-kongresszus
Közel 150 ezer euróra rúgtak az 
RMDSZ eddigi legnagyobb és 
leglátványosabb, február 22-én és 
23-án Kolozsvárt rendezett kong-
resszusának költségei. Résztvevőn-
ként 108 euróba került a politikai 
fórum a szövetségnek. Az alakulat 
14. kongresszusának költség-
vonzatát Porcsalmi Bálint ügyve-
zető elnök ismertette.  7.»

Halad Árkoson 
a visszaállamosítás
Bár 2012-ben jogerős döntést 
hozott a legfelsőbb bíróság 
az árkosi Szentkereszty-kas-
tély visszaszolgáltatásáról, az 
ingatlanban korábban működő 
kulturális központ elérte a per 
újratárgyalását „a magyarok 
erős befolyásától” távol, a galaci 
törvényszéken. A pénzügyminisz-
térium és a művelődési tárca is 
belép a perbe.  2.»

Évekig nem drágul
a vilanyáram
Egyéves szabadpiaci időszak után 
péntektől ismét az energiaár-sza-
bályozó hatóság által megszabott, 
az eddigivel megegyező áron vá-
sárolhatják a villamos energiát a 
lakossági fogyasztók.  A kormány 
tavaly év végén elfogadott sürgős-
ségi rendeletének megfelelően 
2022. július 28-áig nem változik az 
elektromos energia ára a háztar-
tási fogyasztók számára. 2.»

Érvek a vásárhelyi 
mélygarázs mellett
Kilenc érvet hoz fel a Maros-
vásárhely főtere alá tervezett 
mélygarázs megépítése mellett 
Claudiu Maior, aki a választási 
kampány közeledtével magya-
rázza a terv ellenzőinek han-
goskodását. A városmenedzseri 
feladatkört ellátó polgármesteri 
tanácsos szerint életképtelenek 
az ellenzők által javasolt alterna-
tív megoldások.  3.»

 » Kelemen 
Hunor szerint az 
RMDSZ reálisan 
két befutóhelyre 
számíthat az 
EP-választáson.
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Tăriceanu erősítené 
a magyar–román viszonyt  5.»

Farsangvégi mulatozás – eltemették
a telet Csíkszentdomokoson  12.»

Nemcsak a telefon sír: 
meghalt Koós János  12.»
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