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Johannis elsöpörte Dăncilát,
hátat fordítottak a magyarok

Az előzetes várakozásokat igazolva elsöprő győzelmet aratott Klaus Johannis 
az elnökválasztás vasárnapi, második fordulójában: az újabb ötéves mandá-
tumot szerző államfő a szavazatok 65,88 százalékát kapta meg a voksok 99,67 
százalékos feldolgozottsága melletti adatok szerint, míg ellenfele, Viorica 
Dăncilă csupán 34,12 százalékot szerzett. Ezáltal a PSD minden idők legrosz-
szabb elnökválasztási eredményét mondhatja magáénak. A székely megyék 
választópolgárai látványos távolmaradással üzentek a román politikai elitnek. 
Illyés Gergely politológus szerint a magyar közösség gesztusának oka a két 
jelölt személyében keresendő; a román politikai szereplők speciális üzenetek 
nélkül nem számíthatnak szavazatokra a magyar közösségtől. 

Elnöki öröm. Klaus Johannis a PNL székházában, a párt politikusai körében ünnepelte győzelmét

Készülhet a váradi
Rimanóczy-szobor
Keresi a városépítő ifj . Rimanóczy 
Kálmán szobrának a megálmodó-
ját a nagyváradi önkormányzat. 
A pályázatra jelentkezőknek az 
interaktív szobor körüli teret is 
rendezniük kell, új arculatot adva 
a Barátok temploma előtti közte-
rületnek, amelyet akár teresíteni 
is lehetne, és szintén Rimanóczy 
Kálmánról neveznék el.  3.»

Demokratikus 
képviseletet akarnak
Részarányuknak megfelelő képvi-
seletben reménykednek a Marosvá-
sárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, 
Tudomány- és Technológiai Egye-
tem magyar oktatói és diákjai. Az 
intézményben zajló választásokon 
egyelőre egyetlen főtanszék élére 
sem került magyar tanár. Nagy 
Előd prorektor elmondta, annak 
dacára, hogy mintegy 20 százalékra 
csökkent a kisebbségi jelenlét az 
intézményben, még mindig bízik a 
demokratikusan megoszló képvise-
letben. 2.»

Az állam torzítja
az ingatlanpiacot
Az első félévben tapasztalt mérsé-
kelt növekedés után a harmadik 
negyedévben ismét jelentősen meg-
ugrottak a lakásárak Romániában. 
Országos szinten Csíkszeredában 
jegyezték a legnagyobb árnöveke-
dést, ehhez pedig a szakemberek 
szerint nagymértékben hozzájárul-
tak a rendőrök és katonák lakhatási 
támogatásának tavaly év végén 
bevezetett módosításai.  6.»

Torokgyíkveszélyre
fi gyelmeztetnek 
Dift éria elleni országos oltáskam-
pány sürgős elindítását kéri a 
Háziorvosok Országos Szövetsége, 
mivel Ukrajnában többen megbete-
gedtek. A torokgyíknak is nevezett 
betegség elleni immunizálást a 
felnőtt lakosság esetében tartják 
elengedhetetlennek, ugyanis a tíz 
évig védettséget biztosító védőol-
tást utoljára 14 éves korban kap a 
hazai lakosság.  8.»

 » Szociálde-
mokrata jelöltre 
hagyományosan 
nagyon kis arány-
ban szavaznak a 
magyarok, Klaus 
Johannis pedig az 
elmúlt öt évben 
eljátszotta a 
bizalmat.
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Johannis, Dăncilă? – Autonómia!
Beszédesek a hargitai adatok  4.»

Patthelyzetben a tömbházak
hőszigetelése  7.»

Mánya János kalotaszegire farag,
különben nem vág a vésője  12.»
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