
2 ERDÉLYI NAPLÓ  2017. május 18. HÉTRÕL HÉTRE

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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Spontán sztrájk az adóhatóságnál
A pénzügyminisztérium 
alárendeltségébe tarto-
zó intézmények mintegy 
22 ezer alkalmazottja 
lépett hétfő reggel spon-
tán sztrájkba. Az alkal-
mazottak az egységes 
bérezést célzó törvény 
tervezetének rájuk vo-
natkozó előírásaival és 
munkakörülményeikkel 
elégedetlenek. Az adó-
hatósági alkalmazottak 
szakszervezete szerint a jogszabályjavaslat elvesz a fizetésükből, 
ezért arra kérik a kormányt, gondolják újra a bértáblákat. „Ahelyett, 
hogy a kormány 10 ezer lejt fizetne 3500 újonnan alkalmazott adóta-
nácsadónak – ami a kétszerese a pénzügyminisztérium alárendeltsé-
gébe tartozó intézmények alkalmazottai fizetésének –, adhatna inkább 
becsületes fizetést annak a 25 000 alkalmazottnak, aki begyűjti az ál-
lamkassza bevételeit. Ez ugyanis sokkal reálisabb, igazságosabb, meg-
térülőbb beruházás, s hozzájárulna jól képzett szakemberek bevoná-
sához és megtartásához” – mutat rá közleményében a szakszervezet.

Csökken a postások fizetése
Az állami postavállalat átszervezésével május elsejétől a vidéki pos-
tai ügynökök munkaidejét felére csökkentették, ami elégedetlenséget 
szült az alkalmazottak körében. Sokan abban reménykednek, hogy ha 
nem írják alá a szerződésmódosítást, a vállalat vezetősége eláll szán-
dékától. Azonban több megyei postaigazgató is jelezte, hogy az ellen-
szegülőket elbocsájtják, a megüresedett helyeket pedig meghirde-
tik. A vidéki postai ügynökök a hónap elején új szerződéseket kaptak, 
amelyben a korábbi nyolc óráról hat, illetve négy órára csökkentették 
napi munkaidejüket, és ezzel száma bérük és az ételjegyek összege 
is kevesebb lett. Dombi József, a Hargita megyei postahivatal vezetője 
lapcsoportunknak elmondta, ez országos intézkedés, törvényesen jár-
tak el: ahol négy órára nem kapnak munkaerőt, ott átszervezik a háló-
zatot, a településeket pedig olyan személyhez csatolják, aki napi hat-
órás munkát tud igazolni, így teljes munkaideje lesz.

Bátorítanák a fiatalok alkalmazását
Június végéig életbe lép az Első fizetés program – jelentette be Răzvan 
Rotaru szociáldemokrata párti képviselő. A program a felsőoktatási in-
tézményben frissen diplomázott fiataloknak három évig havi 2500 lejes 
bruttó jövedelmet biztosít, ezen kívül a fiatal alkalmazott után fizeten-
dő bérköltségek 50 százalékát megtérítik a munkáltatónak, ha öt évig 
alkalmazásában tartja a fiatalt. A fiatalok alkalmazását bátorító intéz-
kedéseket egy jogszabályba foglalják, amelyet a munkaügyi miniszté-
rium egyik munkacsoportja dolgoz ki. Romániában sokkal nagyobb a 
munkanélküliek aránya a fiatalok körében, mint a középkorúaknál.

Új iskolát alapítana
Marosvásárhelyen az RMDSZ
Új marosvásárhelyi tanintézmény létrehozásának eljárását indítja el 
az RMDSZ, miután Maros megye prefektusa kifogásolta a római ka-
tolikus gimnázium újbóli létrehozásáról szóló önkormányzati határo-
zatokat. Az RMDSZ országos ügyvezető elnökségének oktatási főosz-
tálya által előkészített önkormányzati határozattervezet arról is ren-
delkezik, hogy a 2018–2019-es tanévben induló új intézmény átveszi 
a jelenlegi katolikus gimnázium diákjait és tanárait. Csíky Csengele, 
a szülők szószólója az MTI-nek elmondta, az oktatási miniszter által 
adott, hétfőn lejáró határidőre Lucian Goga prefektus tízoldalas jogi 
véleményt fűzött a május elején hozott határozatokhoz, és arra kérte 
az önkormányzatot, vonja vissza azokat. A visszavonás elmulasztása 
esetére a prefektus kilátásba helyezte a határozatok megtámadását 
a közigazgatási bíróságon. A marosvásárhelyi önkormányzati testü-
let május 4-én a Szabad Emberek Pártja kezdeményezésére az intéz-
mény újraalapításáról fogadott el határozatokat. A 23 tagú önkormány-
zati testületben az RMDSZ tíz és a POL két magyar és egy román kép-
viselője is támogatja az iskolaügy megoldását.

Virágokkal kiírt községháza
Virágokkal írták ki a „Csíkkozmás, községháza” feliratot a székely-
földi falu polgármesteri hivatala előtt, miután egy kedvezőtlen bíró-
sági ítélet következtében el kellett távolítani a községháza feliratot az 
épület homlokzatáról. A polgármester, az alpolgármester és az önkor-
mányzati képviselők egy része alakította ki az épület előtt azt a fer-
de felületet, amely jól láthatóvá teszi a beleültetett virágok által kiraj-
zolt betűket. Szántó László, a község polgármestere lapcsoportunk-
nak elmondta: a virágokat Csíkkozmás testvértelepülése, a Fejér me-
gyei Daruszentmiklós önkormányzata adományozta. A csíkkozmási 
polgármesteri hivatalt a székelyföldi románok jogaiért fellépő Méltó-
ságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) perelte be. Az egyesület 
azzal érvelt, hogy a román közigazgatásban a polgármesteri hivatal a 
hivatalos megnevezés, és a községháza felirat az 1940 és 1945 közöt-
ti magyar közigazgatást idézi. A Hargita megyei törvényszék a pana-
szosnak adott igazat, és a felirat eltávolítására kötelezte a polgármes-
teri tisztséget korábban betöltő Bodó Dávidot.

Sikeres a magyar nemzeti konzultáció
Másfél millióan küldték vissza a nemzeti konzultációs kérdőíveket – 
erről beszélt egy budapesti fórumon Gulyás Gergely. A Fidesz frakció-
vezető-helyettese két témát emelt ki a konzultáció kérdései közül: a 
migrációt, illetve a hatósági ármegállapítás jogának megvédését. Gu-
lyás Gergely elmondta: Magyarország számára nincs alternatívája az 
Európai Uniónak. A világgazdaságban olyan hatalmas szereplők mel-
lett, mint az Egyesült Államok vagy Kína, a kis országok csak akkor le-
hetnek eredményesek, ha intézményes kapcsolatban vannak más eu-
rópai országgal. Ugyanakkor a politikus hangsúlyozta, hogy a vita az 
EU-ban nem természetellenes.

Zsarolóvírusok globális hadjárata 
Múlt héten robbant a 
hír, hogy egy zsaroló-
vírus miatt az Egye-
sült Királyságban le-
álltak a kórházak szá-
mítástechnikai rend-
szerei, kaotikus a hely-
zet. Ezután sorra ér-
keztek jelentések más 
országokból is, ahol ha-
sonló jelenségeket ta-
pasztaltak. Mostanra 
már százötven körül 
van azon országok száma, amelyeket érint a globális kibertámadás. 
A kártevő program működésének lényege, hogy bejutva a számítógép-
re, titkosítja az ott talált fájlokat, amelynek feloldásáért váltságdíjat 
követel. A WannaCry nevű rosszindulatú program a Windows operáci-
ós rendszerekben fellelhető sérülékenységeket használja ki. A zsaro-
lóvírusok nem ismeretlenek az informatikában, de ezt az ügyet az te-
szi különlegesen érdekessé, hogy egyes szakértői vélemények szerint 
ennek a változatnak az alapja az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynök-
ség (NSA) által kémkedésre fejlesztett kiberfegyver egy része, amit 
egy hackercsoport lopott el. Szakemberek szerint – mivel a kártevő 
program sikere egy már ismert sérülékenységen alapszik – viszony-
lag könnyű ellene a védekezés, a vállalatok gyakran mégsem állnak 
készen erre. Ennek egyik oka lehet, hogy nincs megfelelő eszközük a 
programfrissítések térítésére az informatikai rendszereik végpontja-
in, vagy egyszerűen hanyagságból nem teszik ezt meg.

Édouard Philippe
az új francia kormányfő
A normandiai Le Havre jobboldali polgármesterét, Édouard Philippe-
et nevezte ki az új francia államfő, Emmanuel Macron kormányfőnek. 
A 46 éves Edouard Philippe a kormányfői tisztséget december óta be-
töltő szocialista Bernard Cazeneuve-öt követi a miniszterelnöki szék-
ben. Első feladata az új francia kormány összeállítása lesz. A fiata-
lon még szocialista színekben politizáló városvezető a jobbközép köz-
társaságiak államfőjelölt-állító választásán alulmaradt Alain Juppé 
volt kormányfő legbelsőbb politikai köréhez tartozik. A kinevezéssel 
Emmanuel Macron nem titkolt célja a jobboldal destabilizálása és a 
legnagyobb ellenzéki párt, a jobbközép köztársaságiak szétrobbantá-
sa a júniusi nemzetgyűlési választások előtt.

Washington Post: Trump hírszerzési 
titkokról beszélt az oroszoknak
A The Washington Post című napilap jelentése szerint Donald Trump 
amerikai elnök titkos információkat osztott meg Szergej Lavrov orosz 
külügyminiszterrel múlt heti tárgyalásain. A lap meg nem nevezett 
kormányzati tisztségviselőkre hivatkozva közölte az értesüléseket. 
Ezek szerint az amerikai elnök arról beszélt az orosz külügyminisz-
ternek és a kíséretében lévő Szergej Kiszljak washingtoni orosz nagy-
követnek, hogy az Iszlám Állam nevű terrorszervezet laptopokba be-
épített robbanószerkezetekkel tervez merényleteket végrehajtani, s 
ennek fejleményeiről ő naponta kap hírszerzési jelentéseket. A hírt 
Rex Tillerson külügyminiszter közleményben cáfolta, de az újságcikk 
nyomán komoly belpolitikai vita alakult ki az Egyesült Államokban.

Holland politikai válság
Összeomlottak a hollandiai koalíciós tárgyalások, amelyek a már-
cius 15-i választások nyomán kezdődtek meg négy párt részvételé-
vel. Az érintett pártok nem tudtak megegyezésre jutni a bevándorlási 
politikáról. A pártok vezetői szerint a kérdésben áthidalhatatlanok a 
nézetkülönbségek. A tárgyalásokon a választást megnyerő Néppárt 
a Szabadságért és a Demokráciáért (VVD) nevű liberális konzerva-
tív párt, a kereszténydemokrata párt (CDA), valamint a liberális D66 
és a környezetvédő Zöld Baloldal (GroenLinks) vett részt. A D66 és a 
GroenLinks hasonló állásponton van a bevándorlás és a menekült-
válság ügyében, a VVD és a CDA azonban a „keményvonalasabb” 
migrációs politika híve. A kormányalakításhoz legalább 76 képvise-
lői helyre van szükség a parlament 150 fős alsóházában, ami a vá-
lasztás eredményei alapján azt jelenti, hogy négy pártnak kell koa-
lícióra lépnie egymással. Szakemberek szerint a tárgyalások össze-
omlása miatt a válság még hónapokig elhúzódhat.

1 hónap                     15 lej

3 hónap                     45 lej

6 hónap                     90 lej

12 hónap                 170 lej




