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Szer kesz tõ ség és ki adó hi va tal: 
400185 Ko lozs vár, Onisifor Ghibu
(volt Eper jes) ut ca 14. szám
tel.: 0364-142301, 0264-455959,
fax: 0264-455969
e-mail cím: office@erdelyinaplo.ro

ELŐFIZETÉSEKÉRT  HÍVJANAK!
A lap Er dély egész te rü le tén elõ fi zet he tõ a pos-
ta hi va tal ok ban. A Ko lozs vá ri Pos ta igaz ga tó ság-
hoz tar to zó me gyék ben (Kolozs, Szil ágy, Bi har, 
Szatmár, Mára maros, Beszterce-Naszód) la punk 
saj tó ka ta ló gus-szá ma 14041; a Bras sói Pos-
ta igaz ga tó ság hoz tar to zó me gyék ben (Bras só, 
Kovászna, Har gi ta, Ma ros, Fe hér és Szeben) a 
ka ta ló gus szám 15028, a Te mes vá ri Pos ta igaz ga tó-
ság hoz tar to zó me gyék ben (Temes, Arad, Hunyad, 
Krassó-Szörény) pe dig 13127. Az elõ fi ze tés dí ja 
egy hó nap ra 15 lej, há rom hó nap ra 45 lej, hat hó-
nap ra 90 lej, egy év re 170 lej. 

La pun kat megrendelheti az Udvarhelyi Híradó 
lap cso  port terjesztõinél: Udvarhelyszék: Ud var-
he lyi Hír adó (0266-218361), Csík: Csí ki Hír lap 
(0266-372370), Ma rosszék: Vá sár he lyi Hír lap 
(0265-260170), Gyergyó: Gyergyói Hír lap (0266-
361201), illetve az alábbi lapterjesztõ cégek-
nél: Ko lozs vár: Apex (0264-596213), Ka lo ta szeg: 
Ampress (0744-516547), Szat már me gye: Inform 
Me dia (0261-711731), Há rom szék: H-Press (0754-
042502, 0267-310384). MT Press – Bu ka rest, 
Dé va, Zilah, Szat már né me ti – 021-2554816.

Ma gyar or szá gon az Er dé lyi Nap ló éj jel-nap pal az 
aláb bi te le fon szá mon ren del he tõ meg: (1)476-
2198. Elõ fi ze té si árak: egy ha vi 720 Ft, ne gyed éves 
2100 Ft, fél éves 4100 Ft, egy éves 7900 Ft.

A lap sza bad el adás ban Er dély egész te rü le tén 
meg vá sá rol ha tó az új sá gos stan dok nál, üz le tek és 
nagy áru há zak új ság áru dá i ban, va la mint a köz sé gi 
és fa lu si ma gán ter jesz tõk nél. Sza bad el adás ban 
egy lap szám ára 4 lej. 

Kül föl di elõ fi ze tõ ink ban ki át uta lás sal ren del he tik 
meg la pun kat: 
Eurószámla: RO64 RZBR 0000 0600 1155 7082, 
Raiffeisen Bank, Ko lozs vár.
Egy hó na pi elõ fi ze tés Eu ró pá ba 5 euró, há rom hó-
nap 15 euró, 6 hó nap 30 euró, 12 hó nap 60 euró. 
Hir de tés fel vé tel a szer kesz tõ ség ben. Ké rés re 
rész le tes tá jé koz ta tót kül dünk ár aján la ta ink ról.
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 Az (X)-szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek. 
 A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!
 Szerkesztõségünk fenn tart ja 
a jo got, hogy a be ér ke zett le ve lek és 
más fé le írá sok közlésérõl dönt sön.
 Kéz ira to kat nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza!

Hon lap: www.erdelyinaplo.ro
Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a fenti címen 
hétköznap 8–16 óra között.

A lap meg je le nik min den csü tör tö kön.
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Tüntetnek a katolikus iskoláért
Péntekig tartó tüntetéssorozatba kezdett hétfőn a marosvásárhelyi 
prefektusi hivatal előtt a létbizonytalanságba sodort marosvásárhelyi 
Római Katolikus Gimnáziumban tanuló gyermekek szüleinek egy cso-
portja. Csíky Csengele, a csoport szóvivője elmondta: korábban közér-
dekű adatigényléssel fordultak az iskola ügyében érintett valamennyi 
intézményhez, és a kapott információk alapján megállapították, hogy 
a marosvásárhelyi polgármesteri hivatalé a legnagyobb felelősség az 
iskola körül kialakult áldatlan helyzet miatt. Hozzátette: ennek ellené-
re nem tüntethetnek a polgármesteri hivatal előtt, mert a helyi önkor-
mányzati testület egy korábbi határozata ezt megtiltja. A szóvivő sze-
rint a tüntetéssorozattal nyomást akarnak gyakorolni a polgármesteri 
hivatalra, hogy 
lássa el felada-
tát az iskolák 
ügyében. Ha a 
hivatal továbbra 
is késlekedik a 
jövő évi iskola-
hálózatra vonat-
kozó határozat 
elkészítésével, 
akkor más, erő-
sebb tiltakozá-
si formákat vá-
lasztanak.

Lemondatnák a főügyészeket
Laura Codruţa Kövesi korrupcióellenes főügyész és Augustin Lazar 
legfőbb ügyész tevékenységének „kiértékelésére” készül a román 
igazságügyi miniszter, aki a két intézményvezető lemondását sem 
zárta ki, miután egy alkotmánybírósági határozat megállapította: a 
korrupcióellenes ügyészség (DNA) túllépte hatáskörét. A tárcavezető 
az Antena 3 műsorvezetőjének felvetésére nem adott egyértelmű vá-
laszt arra, hogy kezdeményezni fogja-e a két ügyészségi vezető levál-
tását. Toader azonban arra is utalt, hogy a Romániáról igazságügyi 
országjelentéseket készítő és korrupcióellenes harcát bátorító Euró-
pai Unió feltehetően nem nézné jó szemmel a két ügyészségi veze-
tő leváltását, ezért a maga részéről csak szakmai és vezetői munká-
juk alapos kiértékelése után akar bármilyen döntést hozni. A minisz-
ter szavaira reagálva Augustin Lazar legfőbb ügyész hétfőn közölte, 
hogy nem mond le. A korrupcióellenes főügyész még nem nyilatko-
zott a kérdésben.

Könnyítenének a túlzsúfolt börtönökön
A túlzsúfolt börtönökben raboskodó elítéltek büntetésének lerövi-
dítéséről fogadott el törvénytervezetet a bukaresti szenátus. Min-
den elítéltnek, akit olyan közös cellában tartanak fogva, ahol nem 
jut legalább négy négyzetméter egy rabra, harmincnaponként há-
rom nappal rövidülne a büntetése, amennyiben a tervezetet ugyan-
ebben a formában erősíti majd meg a képviselőház is. A könnyítés 
nem vonatkozik azokra, akiknek már kárpótlást ítélt meg az ember-
telen fogvatartási körülményekért az Emberi Jogok Emberi Bírósága 
(EJEB). A Dacian Cioloş vezette szakértői kormány által tavaly kidol-
gozott tervezetet kisebb módosításokkal csaknem egyhangúlag fo-
gadta el a kétkamarás román parlament felsőháza. Az EJEB egy mo-
dellként szolgáló, úgynevezett pilótaítéletet hozott 2012-ben Romá-
nia ellen, ami azt jelenti, hogy a többi háromezer hasonló ügyben au-
tomatikusan a román állam ellen fog dönteni, ha Bukarest záros ha-
táridőn belül nem javít a börtöneiben uralkodó siralmas állapotokon.

Felmérik a diákok tudását
Elkezdődött hétfőn a nyolcadik osztályos tanulók képességfelmé-
rő próbavizsgája és a 11–12. osztályosok próbaérettségije. A péntekig 
tartó vizsgasorozaton összesen mintegy mintegy 450 ezer tanuló vesz 
részt. Első nap román nyelv és irodalomból mérték fel a tanulók tu-
dását, kedden anyanyelvből próbavizsgáztak a nemzeti kisebbségek-
hez tartozó tanulók. Csütörtökön a nyolcadik osztályos diákok mate-
matikából, az érettségire készülők pedig a szaknak megfelelő kötele-
ző tantárgyból vizsgáznak. Pénteken a szaknak megfelelő választott 
tantárgyból kell vizsgázniuk a 12. osztályos diákoknak. Az oktatási 
minisztérium által megszabott ütemterv értelmében a próbavizsgák 
eredményeit március 31-én teszik közzé. A jegyeket csak abban az 
esetben írják be a naplóba, ha a tanulók ezt külön igénylik.

Visegrád: nem lesz román csatlakozás
Románia nem csatlakozhat a visegrádi csoporthoz az Európai Unió jö-
vőjét illető tárgyalások során, mert más az álláspontja bizonyos kér-
désekben, főleg Magyarországgal és Lengyelországgal szemben – je-
lentette ki Leonard Orban. „Mi az integráció elmélyítését szorgalmaz-
zuk, és úgy gondoljuk, az uniónak előre kell haladnia, nem hiszünk 
abban, hogy vissza kéne utalni bizonyos hatásköröket a tagországok-
hoz, ellenkezőleg: minél több kompetenciát európai szintre kell emel-
ni, amennyire lehetséges” – idézte az Agerpres Orbant. Hozzátette: 
Románia a környezetvédelmi és más kérdésekben összhangban van 
a visegrádi négyekkel, de az EU jövőjét tekintve nem. Az ügy előzmé-
nye, hogy Victor Ponta volt miniszterelnök a napokban úgy fogalma-
zott: Sorin Grindeanu kormányfő olyan egységes Európát támogat, 
amely szerinte már nem létezik, Klaus Johannis államelnök pedig „a 
Berlinből érkező fax” alapján szavaz.

Erdogan az Európai Bírósághoz fordul
Törökország az Európai Bírósághoz fordul a külügy- és a családügyi 
minisztereket sújtó holland korlátozások miatt, jelentette ki Recep 
Tayyip Erdogan az A Haber kormányközeli török hírtelevíziónak 
adott hétfő esti interjújában. A török államfő szerint az eredmény 
sejthető, de a szükséges eljárás lefolytatása érdekében benyújtják 
panaszukat. Mint mondta: Ankara minden rendelkezésére álló dip-
lomáciai szankciót latba vet. Hollandia és Törökország között a na-
pokban diplomáciai vitát okozott, hogy a holland hatóságok nem en-
gedték meg két török miniszternek, hogy Rotterdamban részt vegyen 
az elnöki rendszer bevezetéséről döntő április 16-i török népszava-
zással kapcsolatos kampányrendezvényen.

Eltiltották a katalán elnököt
Két évre eltiltotta közhivatal betöltésétől Artur Mas volt elnököt a kata-
lán legfelsőbb bíróság. A politikusnak, és egykori kormánya két tagjá-
nak azért kellett bíróság elé állnia, mert a spanyol alkotmánybíróság 
felfüggesztő határozata ellenére 2014. november 9-én „alternatív nép-
szavazást” tartottak Katalóniában, hogy megtudják, mennyien támo-
gatják az autonóm közösség elszakadását Spanyolországtól. A volt ka-
talán elnök egykori helyettesét, Joana Ortegát egy év kilenc hónapra, 
Irene Rigau volt regionális oktatásügyi minisztert egy év hat hónapra 
tiltotta el köztisztség viselésétől a bíróság, amiért engedetlenséget ta-
núsítottak az alkotmánybíróság döntésével szemben. A hivatali visz-
szaélés vádja alól mindhármukat felmentette a bíróság. Az ügyészség 
eredetileg azt indítványozta a bíróságnak, hogy a volt elnököt 10 évre, 
a két volt tanácsost 9 évre tiltsák el közhivatal viselésétől. A volt elnök 
bírósági meghallgatásakor több ezren vonultak az épület elé kifejezve 
szolidaritásukat a vádlottakkal.

Új skót népszavazást kérnek 
a függetlenségről
Nicola Sturgeon skót miniszterelnök hétfőn bejelentette, a jövő hé-
ten felhatalmazást kér a skót parlamenttől az újabb skóciai függet-
lenségi népszavazás kiírásához szükséges lépések megtételére. 
Sturgeon szerint a referendumot 2018 ősze és 2019 tavasza között 
lehetne megtartani. A skót kormányfő kijelentette: 2018 ősze lehet a 
legkorábbi időpont, mivel a jelenleg ismert menetrend alapján addig-
ra egyértelművé válhat, hogy a brit kormány milyen egyezséget ér-
het el a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről folyó tárgyaláso-
kon. Theresa May brit miniszterelnök általános várakozások szerint 
ezen a héten bejelenti a brit EU-tagság megszűnéséhez vezető folya-
mat elindítását a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyének aktiválásá-
val. Nicola Sturgeon kijelentette: nem fér kétség ahhoz, hogy a skót 
kormánynak megvan a választói felhatalmazása az új függetlenségi 
népszavazás kiírására.

Dróntámadások terroristák ellen

A The Wall Street Journal című amerikai üzleti lap szerint Donald 
Trump elnök kibővítette a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) jogkö-
rét, lehetővé téve számára, hogy dróntámadásokat is indíthasson fel-
tételezett terroristák ellen. A lap meg nem nevezett kormányzati 
tisztségviselőkre hivatkozva közölte az információt. Értékelése sze-
rint ez jelentős változás Barack Obama politikájához képest, amely 
korlátok közé szorította a CIA paramilitáris tevékenységét. Korábban 
ugyanis a hírszerző ügynökség nem, csakis a védelmi minisztérium, 
a Pentagon hajthatott végre dróncsapásokat a terrorizmussal gya-
núsítottak ellen. Az újság információit sem a védelmi minisztérium, 
sem a CIA nem kívánta kommentálni. A lap megjegyezte: nem világos, 
hogy a CIA új jogkörei pontosan mire és mely térségekre terjednek ki.

NATO: növelnék a támogatást
A transzatlanti kapcsolatok szempontjából elengedhetetlen, hogy 
a NATO tagállamai tovább növeljék védelmi kiadásaikat – hangsú-
lyozta Jens Stoltenberg, a szövetség főtitkára Brüsszelben. A főtitkár 
egyúttal nyugalomra intette a szövetség két tagállamát, Hollandiát és 
Törökországot, amelyek között diplomáciai feszültség alakult ki az 
elmúlt napokban. A NATO tagállamai 2014-ben vállalták, hogy 2024-
ig bruttó hazai termékük (GDP) legalább 2 százalékára emelik vé-
delmi kiadásaikat. Ezt a szintet azonban tavaly mindössze öt ország 
– az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Lengyelország, Görögország 
és Észtország – érte el. „Idén meg kell kettőznünk az erőfeszítése-
inket. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a szövetségünk alapját képe-
ző transzatlanti kapocs szilárd maradjon” – fogalmazott Stoltenberg 
a katonai szervezet 2016-os évértékelő jelentésének bemutatása-
kor. A NATO friss helyzetértékelése szerint a tagországok többségé-
ben emelkedtek tavaly a védelmi kiadások, ez azonban még mindig 
messze van az új amerikai kormányzat által megkövetelt szinttől. 

1 hónap                     15 lej

3 hónap                     45 lej

6 hónap                     90 lej

12 hónap                 170 lej
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