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Nem hajlandó kiállni nyilvános vitára
Klaus Johannis hallani sem akar Viorica Dăncilă felajánlásáról
• Mereven elzárkózik
Klaus Johannis és a
Nemzeti Liberális Párt
(PNL) attól, hogy az új-
rázni készülő államfő
nyilvános vitát foly-
tasson Viorica Dăncilă
szociáldemokrata
pártelnökkel az el-
nökválasztás második
fordulója előtt.

B A L O G H  L E V E N T E

N em hajlandó kiállni nyilvá-
nos vitára Klaus Johannis 
hivatalban levő államfő, a 

Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnök-
jelöltje vele együtt második fordu-
lóba jutott kihívójával, Viorica Dăn-
cilă szociáldemokrata pártelnökkel. 
A PNL és Johannis több kifogást is 
felhozott arra, hogy Johannis miért 
nem akar vitázni.

A PSD megkeresését tegnap 
Dan Motreanu, a PNL kampány-
főnöke azzal hárította el, hogy 

Dăncilă elutasította a párbeszédet 
az államfővel a fontos kérdések-
ben, például az uniós biztos kije-
lölésében is, így a vitának nincs 
értelme, az ugyanis csupán olcsó 
kampánytrükk. Közölte: Johannis 

kampánya ugyanúgy folytatódik, 
mint az első forduló előtt: a válasz-
tópolgárokkal folytatott személyes 
találkozókkal. Motreanu arra hi-
vatkozott, hogy egy elnökjelölti vi-
ta semmi újat nem hozna, a helyzet 
akkor lenne más, ha a PSD jelöltje 
nem jutott volna a második for-
dulóba. A kampányfőnök szerint 
a PSD-ből hiányzik a párbeszéd 
kultúrája, és sokat ártott Romá-
niának és a demokráciának, ezért 
Johannis inkább a választópolgá-
rokkal találkozik. Ludovic Orban 
miniszterelnök, a PNL elnöke is 
azt mondta tegnap: Johannisnak 
elsősorban az állampolgárokkal 
kell megismertetnie terveit, és 
ennek érdekében folyamatosan 
kommunikál velük. Hozzátette: 
ha a Szociáldemokrata Párt (PSD) 
elnöke, Viorica Dăncilă vitát akar, 
vitázzon vele arról, hogy milyen 
„katasztrofális állapotokat” ha-

gyott maga után a kormányfői 
tisztségből való menesztésekor.

Johannis a fiatalokra figyel

Johannis még hétfőn este szintén 
arról beszélt: a szociáldemokraták 
megpróbálják mindenféle manőver-
rel magukra irányítani a fi gyelmet, 
de ő a választókkal való találko-
zásokra akar koncentrálni. Elége-
detten nyilatkozott az első forduló 
eredményéről. A második fordulót 
előkészítő kampányról azt mondta: 
a fi atalokra fogja irányítani fi gyel-
mét, hogy az urnáknál való na-
gyobb részvételre bírja őket. 

Lia Olguţa Vasilescu, a PSD kam-
pányfőnöke még hétfőn levélben 
fordult a Nemzeti Liberális Párt kam-
pányfőnökéhez, Dan Motreanuhoz, 

kérve, hogy legalább két nyilvános 
vitát szervezzenek a második fordu-
lóba jutott két államfőjelölt, Viorica 
Dăncilă és Klaus Johannis között. 
Johannis nem volt mindig ilyen fi ny-
nyás az államfőjelölti vita kapcsán: 
2014-ben folyamatosan ostromolta 
Victor Pontát, a PSD akkori államfő-
jelöltjét, hogy az álljon ki nyil-
vános vitára vele. Akkor úgy 
fogalmazott: Pontának fel 
kell hagynia a „trükközés-
sel, és legyen bátorsága az 
érvek korrekt ütköztetésére”, 
amelyben egyik fél sem indul 
illegitim előnnyel. „Meg kell 
állapítanom, hogy Ponta úr 
a szokásos arroganciával vi-
szonyul a kampányvitához, amely 
szükséges, és a polgárok is várják, 
akik kíváncsiak a jelöltek terveire” – 
vélekedett akkor Johannis.  Dăncilă 
tegnap szemére is hányta Johannis-
nak a következetlenséget. 

Két képet kellett össze-
illesztenünk, hogy egymás 
mellett láthassuk a két jelöltet
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Fellép a Dirty Slippers
A Dirty Slippers magyar zenekar Kolozsváron és Csíkszentdomokoson 
lép fel a hétvégén. Pénteken este hét órától Kolozsvár egyik legújabb 
klubjában, a L’autre Caféban adnak koncertet, másnap, szintén este 
héttől Csíkszentdomokoson a Kultúrházban játszanak. Mindkét kon-
certre a belépés ingyenes.

Felnőttelőadás az Arielben
A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban ma és pénte-
ken 19 órakor az Ariel Stúdióban a Jóisten és pszichológusa című, 14 
éven felüli nézőknek ajánlott előadást lehet megtekinteni. Mivel a he-
lyek száma korlátozott, előzetesen helyet kell foglalni a 0747-942181-
es telefonszámon.

Leonora, addio! – a Stúdió Színházban
A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Köteles Sámuel utcai Stúdió 
Színházában csütörtökön 19 órakor a Leonora, addio! című produkció 
látható. Rendező: Abai-Szabó Tamás rendezőszakos hallgató.

• RÖVIDEN

E gészhetes rendezvénysorozattal
irányítják a fi gyelmet a kora-

szülöttekre Gyergyószentmiklóson a 
koraszülöttek nemzetközi világnapja 
alkalmából. A Gyulafehérvári Cari-
tas korai nevelés és fogyatékkal élők 
fejlesztése programjának munkatár-
sai két beszélgetést és egy „inkubá-
torsimogatót” szerveznek.

A gyergyószentmiklósi magánkli-
nika és a kórház kerítésén elhelye-
zett négy molinó jelzi, hogy elkez-
dődött a városban is a koraszülöttek 
világnapja alkalmából szervezett 
egyhetes programsorozat, melynek 
mondandója bátorító azon szülők 
számára, akikhez korábban érkezett 
a kicsi, de azoknak is, akik gyereket 
terveznek, várandósak. A kezdemé-
nyezéssel érzékenyíteni szeretnénk 

a nagyközönséget a koraszülöttségi 
jelenséggel kapcsolatban. Azt kíván-
juk elérni, hogy ott legyen a köztu-
datban az, hogy mennyire szüksége 
van ezeknek a családoknak a körü-
löttük levők támaszára – mondta el 
érdeklődésünkre Kassay Noémi, a 
Gyulafehérvári Caritas munkatár-
sa a gyergyószentmiklósi progra-
mok kapcsán. A rendezvénysorozat 
nyitónapján, november 12-én Pupák 
Felméri Zsuzsa gyógytornász moz-
gásfejlődésről beszélt a jelenlévők-
nek, a folytatásban november 14-én, 
csütörtökön 17.30 és 19 óra között 
beszédfejlődésről tartanak előadást 
a gyergyószentmiklósi Márton Áron 
Szociális Központban. Meghívott 
szakember Szabó Blanka, gyógype-
dagógus. „Egy nagyon érdekes prog-

ramunk pénteken délután öt órától 
fog kezdődni a gyergyószentmiklósi 
kórházban. Ez arról fog szólni, hogy 
mi történik az újszülöttel az első 
órákban. Megmutatják és beszélnek 
az inkubátor hasznosságá-
ról, ezzel pedig az ijesztő 
mivoltán is szeretnénk 
enyhíteni – részletezte a 
szervezők részéről Kassay 
Noémi. Az „inkubátorsimo-
gató” nevet viselő program-
pontot Fehér Dálya Emőke 
gyermekorvos tartja. 

A programra a Gyulafehérvári 
Caritas Cseperedő programjára já-
rókat, a koraszülött gyereket nevelő 
családokat, a várandós kismamákat, 
illetve a kisbabát tervező családokat 
is várják.  (Hegyi Zsuzsánna)

A koraszülöttek kerülnek a figyelem középpontjába

Körvonalazódik az első forduló eredménye
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) jelöltje, Klaus Johannis a szavazatok 37,49%-
át szerezte meg az államfőválasztás vasárnapi első fordulójában, a Szoci-
áldemokrata Párt (PSD) jelöltje, Viorica Dăncilă a voksok 22,69%-át, míg 
az USR–PLUS választási szövetség jelöltje, Dan Barna a voksok 14,73%-át 
kapta. Az összesen 19 586 szavazókörzetből 19 407 adatait összesítet-
ték 19.30-ig, ami 99,09%-os feldolgozottságot jelent. Hátravolt még 179 
külföldi szavazókör adatainak összesítése. Johannis 3 381 848 szavazatot 
(37,49%) kapott az első fordulóban, Dăncilă 2 047 141 voksot (22,69%), 
Barna 1 329 161 szavazatot (14,73%) szerzett. A további sorrend: Mircea 
Diaconu (UN OM Szövetség) – 8,96% (808 380 voks), Theodor Paleologu 
(Népi Mozgalom Párt) – 5,70% (514 607), Kelemen Hunor (RMDSZ) – 3,95% 
(356 199). Összesen 9 163 044 állampolgár járult az urnákhoz vasárnap, 
azaz a választói névjegyzékben szereplők 50,11%-a. Az érvényes szava-
zatok száma 9 021 070, ami a leadott voksok 98,45%-át teszi ki. 139 901 
szavazatot (1,53%) érvénytelennek nyilvánítottak.




