
TARTALOM HELYETT SHOW-MŰSOR JELLEMEZTE A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYT

Vasárnap fény derül Klaus
Johannis ellenfelének kilétére

A rendszerváltás óta nyolcadik alkalommal várják az urnák elé vasárnap 
Romániában a választópolgárokat, hogy megválasszák az ország államfő-
jét. A legesélyesebb jelölt az első mandátuma lejártával újabb ötéves elnöki 
tisztségre pályázó Klaus Johannis, a második fordulóba jutást jelentő má-
sodik hely várományosa ugyanakkor még bizonytalan, erre három kihívó is 
esélyes. A Krónikának nyilatkozó elemző nem tartja lefutott mérkőzésnek 
az elnökválasztást, amelynek kampánya Pászkán Zsolt szerint nem tartal-
mi kérdésekről, hanem médiaeseményekről szólt. A szakértő úgy véli, az 
RMDSZ jelöltje, Kelemen Hunor elsősorban a jövő évi, a mostaninál össze-
hasonlíthatatlanul fontosabb megmérettetésekre készül.

Nem várható őrségváltás. Az első mandátuma során sokat felmutatni nem tudó, újrázni készülő Klaus Johannis tudatosan kerülte a vitát a kampányban 

Váta másodfokon
megnyerte a sajtópert
Másodfokon a felperes Váta Ló-
ránd színművész javára döntött a 
táblabíróság a Transindex kiadója 
és volt főszerkesztője ellen indított 
sajtóperben. A hírportál – amely 
korábbi cikkében szexuális zak-
latással vádolta meg a kolozsvári 
színészt – fellebbezhet az ítélet el-
len, erről az indoklás függvényében 
döntenek, mondták lapunknak. A 
színművész a Krónika kérdésére 
erkölcsi jóvátételként értékelte a 
döntést.  2.»

Megtiszteltetés
a Prima díj
Meglepetés, megtiszteltetés és 
további felelősségvállalás – ezt 
jelenti a Prima díj, illetve a Prima 
Primissima díjra való jelölés – 
mondták el megkeresésünkre a 
Téka, valamint a Napsugár Alapít-
vány vezetői. Balázs Bécsi Attila 
és Zsigmond Emese a múlt héten 
bejelentett elismerést értékelte a 
Krónikának.  5.»

Szokásos pénzhiány
az egészségügyben
Újabb összegeket kell kiutalnia a 
kormánynak az egészségügy szá-
mára, az érintettek egybehangzó 
véleménye ugyanis az, hogy nem 
áll annyi pénz a rendelkezésre, ami 
biztosítaná év végéig az országos 
programok lebonyolítását, illetve 
az egészségügyben dolgozók fi zeté-
sét. A páciensek és a szakszervezet 
is megszokta már, hogy minden 
évben ez a forgatókönyv.  20.»

Országúti 
zajszintcsökkentés
A sebességkorlátozás szigorítá-
sával csökkentetné a zajszintet 
különböző településeken a 
közúti infrastruktúrát kezelő 
országos társaság a következő öt 
évben. A lapunknak nyilatkozó 
szakember szerint a végleges 
megoldás a terelőutak megépíté-
se lenne. 4.»

 » Ha az első 
fordulóban egyik 
jelölt sem szerzi 
meg a választói 
névjegyzékben 
szereplő polgárok 
több mint felének 
támogatását, 
november 24-én a 
két első helyezett 
a második fordu-
lóban mérkőzik 
meg egymással. 
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Mezei János állítólag a Dăncilă-
kormány támogatására szólított  3.»

Kelemen Hunor: „Ha felkerül az
étlapra, elfogyasztják a közösséget”
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