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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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Megállíthatatlan a kanyarójárvány
Romániában az elmúlt héten több mint hétszázzal nőtt a kanyaróban 
szenvedő betegek száma, ami csaknem négyszerese az elmúlt kilenc 
hét átlagának. A közegészségügyi hatóság közlése szerint 4 793 bete-
get tartottak nyilván a hatóságok, ebből 21-en meghaltak. A legtöbb, 
5–5 halálos esetet Arad, Temes és Dolj megyében jegyezték. Szeben 
megyében nőtt meg látványosan, 37-ről 170-re a betegek száma, és ez-
zel a dél-erdélyi megye a 17. helyről a 6. helyre került a kanyarójár-
vány által érintett romániai megyék rangsorában. A járvány az ország 
38 megyéjét érintette. Továbbra is Krassó-Szörény, Temes és Arad me-
gyékben tartják nyilván a legtöbb beteget. Az országban azt követően 
jelent meg a kanyarójárvány, hogy a szülők tömegesen kezdték megta-
gadni a betegség elleni vakcina beadatását gyermekeiknek.

Torlódások a román-magyar határon
„A román és a magyar hatóságok nem megfelelő kommunikációja is 
hozzájárult ahhoz, hogy a húsvét előtti időszakban torlódások alakul-
tak ki a két ország közötti határátkelőkön” – fogalmazott Carmen Dan 
román belügyminiszter. A politikus szerint a román hatóságok felké-
szültek arra, hogy húsvét előtt az ünnepekre hazatérő vendégmun-
kások miatt ugrásszerűen megnő a forgalom a határátkelőkön, de nem 
mindig volt megfelelő a kommunikálás a magyar féllel. A román bel-
ügyminisztérium egy rövid- és egy középtávú intézkedési tervet is el-
készített az ünnepek időszakában tapasztalható torlódások elkerü-
lésére. A rövid távú tervnek megfelelően az irodai munkát végző sze-
mélyzetet is a határátkelőhelyekre vezényelték, és ezáltal 1200-zal 
nőtt az ország határain szolgálatot teljesítő határrendészek száma. 
A középtávú intézkedések sorában újabb kilépő és belépő sávok léte-
sítését, valamint a vonatkozó törvények ésszerűsítését említette.

Előzetesben a bujkáló Sebastian Ghiţă
Őrizetbe vették Belgrádban a több korrupciós ügyben is vizsgált 
Sebastian Ghiţă román üzletembert, volt politikust, aki decemberben 
szökött meg a román hatóságok elől. Sebastian Ghiţát a szerbek tar-
tóztatták le. A román rendőrség köszönetet mondott több európai ál-
lam hatóságának a Ghiţă-ügy megoldására tett erőfeszítéséért. A Digi 
24 hírtelevízió közölte: a román hatóságok a testvérét követve akadtak 
rá Ghiţára, aki időközben szakállt növesztett. A szerb rendőrök által 
igazoltatott román üzletember hamis szlovén iratokat mutatott fel. A 
román média híradásai szerint Ghiţának a SRI-hez fűződő kapcsola-
tai is szerepet játszhattak abban, hogy informatikai cégei futószalagon 
nyertek nemzetbiztonsági jellegű, eurómilliós állami megbízásokat. A 
Ghiţă által kiszivárogtatott bizalmas információk ügyében január ele-
jén a román legfőbb ügyészség hivatalból vizsgálatot indított.

Nem államosítanák a magánnyugdíjakat
Megbírságolta a pénzügyi felügyelet a holland NN Pensii biztosí-
tót tőkéje 1 százalékával, vagyis 750 ezer lejre, mert ügyfeleit ar-
ról tájékoztatta, hogy államosíthatják a kötelező magánnyugdíjakat, 
amit a román kormány időközben cáfolt. Az NN Pensii ügyfeleinek 
egy elektronikus levelet küldött ki, amelyben arról tájékoztatta őket, 
hogy a román közéletben felmerült a magánnyugdíjak államosításá-
nak lehetősége, és arra kérte az érintetteket, kövessék figyelemmel 
az erről szóló vitát. A levél előzménye, hogy Cătălin Predoiu, az el-
lenzéki Nemzeti Liberális Párt (PNL) első alelnöke április elején azt 
állította, a szociálliberális kormány a magánnyugdíjak államosításá-
ra készül, hogy növelje az államháztartás bevételeit. A kormány kép-
viselője cáfolta a hírt.

Új decentralizációs stratégia
Elfogadta a kormány a közigazgatás decentralizálására vonatko-
zó stratégiát, amelynek értelmében a mezőgazdaság, az oktatás, az 
egészségügy, a művelődés, az ifjúság és sport, a környezetvédelem 
és az idegenforgalom területén ad át hatásköröket a helyi és a megyei 
önkormányzatoknak. „A stratégiában lefektetett menetrend értelmé-
ben az összes érintett minisztérium három hónapon belül kidolgozza 
a hatástanulmányt arra vonatkozóan, milyen hatással járnak az intéz-
kedések a saját területükön, és legtöbb hét hónapon belül – a hatásta-
nulmányok és a minisztériumi elemzések függvényében – minden de-
centralizációs szektorra vonatkozóan elfogadják a szükséges törvé-
nyeket” – jelentette ki Sevil Shhaideh közigazgatásért felelős minisz-
terelnök-helyettes, aki szerint a helyi hatóságok kizárólagos hatás-
köröket kapnak. Minden, ami jelenleg is központi hatáskörben van, a 
szabályzatok kidolgozása után továbbra is abban marad. A decentra-
lizáció előnye, hogy közelebb viszi a szolgáltatásokat a polgárokhoz.

Győzött a török alkotmánymódosítás

A vasárnapi referendumon 86 százalékos részvételi arány mellett a 
szavazók 51,34 százaléka igennel, 48,66 százaléka nemmel voksolt 
a 18 pontból álló alkotmánymódosításra, amelynek révén megszűn-
ne a Török Köztársaság 1923-as megalapításakor létrejött miniszter-
elnöki tisztség, és a kormányfő hatáskörei a mindenkori köztársasá-
gi elnökre szállnának át. A legnagyobb ellenzéki párt, a Köztársasági 
Néppárt (CHP) vitatja az eredményt. Recep Tayyip Erdogan elnök (ké-
pünkön) elmondta, nem minden olyan alkotmánymódosítás lép azon-
nal érvénybe, amelyről vasárnap döntöttek a választópolgárok. Egyes 
reformok csak 2019 novemberében lépnek hatályba, de a halálbünte-
tés visszaállításának ügyét azonnal meg fogja vitatni az ország politi-
kai vezetőivel, és ha szükséges, a kérdést népszavazásra bocsáthat-
ják. „Törökország csaknem fele nem ért egyet az elnöki rendszer beve-
zetésével, tehát Recep Tayyip Erdogan elnök nem érezhet nagy támo-
gatást a háta mögött” – fejtette ki Tarik Demirkan Törökország-szak-
értő az M1 aktuális csatornán.

Buszkonvoj elleni merénylet Aleppónál
Ferenc pápa elítélte, gyalázatos tettnek nevezte húsvétvasárnapi 
Urbi et Orbi üzenetében a szombaton Szíriában egy buszkonvoj el-
len elkövetett merényletet, amelyben több mint száz ember meghalt 
Aleppónál. „Az Úristen segítse azokat, akik azon fáradoznak, hogy 
gyógyulást és vigasztalást vigyenek a szeretett és mártír Szíria ci-
vil lakosságának, egy olyan háború áldozatainak, amely folyamatosan 
szüli a borzalmakat és a halált” – mondta a pápa több tízezer ember 
előtt a vatikáni Szent Péter téren.

Elfogták a szentpétervári metróban
elkövetett robbantás szervezőjét
Moszkva közelében elfogták a szentpétervári metróban elkövetett ter-
rortámadás egyik feltételezett szervezőjét. Az orosz Szövetségi Biz-
tonsági Szolgálat (FSZB) szerint az őrizetbe vett 27 éves Abror Azimov 
készítette fel a robbantásra az öngyilkos merénylőt. Azimovot, aki 
a szolgálat által meg nem nevezett közép-ázsiai országból érkezett 
Oroszországba, a Nyomozó Bizottság (SZK) hallgatja ki. A pokolgépes 
merénylettel kapcsolatban korábban nyolc, szintén közép-ázsiai szár-
mazású személyt vettek őrizetbe. Mint azt Alekszandr Bortnyikov, 
az FSZB igazgatója bejelentette, mindannyian titkos terrorsejtek tag-
jai voltak. A szentpétervári metróban április 3-án elkövetett pokolgé-
pes merényletben 14 ember halt meg, és további 102 megsebesült. Az 
öngyilkos támadás feltételezett elkövetője a 22 éves orosz állampol-
gárságú, kirgizisztáni üzbég származású Akbarzson Dzsalilov volt.

Oroszország elutasítja
a Phenjan elleni katonai fellépést
Oroszország reméli, hogy az Egyesült Államok nem tesz egyoldalú lé-
péseket Észak-Koreával szemben, mint ahogy azt nemrégiben Szí-
ria esetében tette – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter 
Moszkvában. Lavrov Mike Pence amerikai alelnök szavaira reagált, 
aki Dél-Koreában tett látogatása alkalmából kijelentette: Washing-
ton nem folytatja tovább a „stratégiai türelem” politikáját Phenjan-
nal szemben. „Ha az amerikai alelnök által használt képletes beszéd 
alatt az erő egyoldalú alkalmazásával való fenyegetés értendő, akkor 
az nagyon veszélyes út. Elfogadhatatlannak tartjuk Phenjan nukleá-
ris és rakétaügyi, az ENSZ BT számos határozatát megsértő kalandor 
lépéseit, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ugyanilyen módon, az 
erőnek az ENSZ Alapokmányába ütköző alkalmazásával meg szabad 
sérteni a nemzetközi jogot” – fogalmazott az orosz külügyminiszter.

Francia államfőesélyek
A függetlenként induló Emmanuel Macron, a szocialista kormány-
zat volt gazdasági minisztere és Marine Le Pen, a radikális jobboldali 
Nemzeti Front elnöke vezeti továbbra is fej–fej mellett az április 23-án 
esedékes francia elnökválasztás esélyeit mérő felméréseket. A har-
madik és a negyedik helyen álló Francois Fillon konzervatív jelöltnek 
és a radikális baloldali Jean-Luc Mélenchonnak is esélye van bejutni 
a második fordulóba, ahol Macron mindegyik riválisa felett győzelmet 
arathat, Le Pen pedig mindenkitől vereséget szenvedhet. Emmanuel 
Macron jelenleg 24, Marine Le Pen 23 százalékon áll, miközben 
François Fillon és Jean-Luc Mélenchon 0,5 százalékpontot esett visz-
sza, az előbbinek 19,5, az utóbbinak 18 százalékos a támogatottsága.

1 hónap                     15 lej

3 hónap                     45 lej

6 hónap                     90 lej

12 hónap                 170 lej




