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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 cégeknél: 
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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Romániát dicsérte Donald Trump

Az Egyesült Államok és Románia népei között rokon vonások van-
nak, hiszen a szabadságszeretetet és a kulturális gyökerek tisztele-
tét egyaránt fontosnak tartják – mondta Donald Trump a román ál-
lamfővel tartott sajtótájékoztatón Washingtonban. Emellett az ameri-
kai–román viszonyt dicsérte. Az amerikai elnök elégedetten szólt ar-
ról, hogy Románia kötelezettséget vállalt védelmi kiadásainak emelé-
sére. Egy romániai újságíró kérdésére válaszolva Trump leszögezte: 
az amerikai kormány maximálisan tiszteletben tartja a NATO alap-
szerződésének 5. cikkelyét, vagyis elkötelezett az európai szövetsé-
gesek biztonságának szavatolása mellett. A kelet-európai államfők kö-
zül Trump mandátuma idején elsőként Washingtonba látogató Klaus 
Johannis szerint az észak-atlanti katonai szövetségnek fenn kell tar-
tania elrettentő erejét.

Nem a kétnyelvű utcanévtáblákra
Maros megye prefektusa fenntartja a marosvásárhelyi Dózsa György 
út kétnyelvű utcanévtáblái leszerelésére vonatkozó utasítását. Sze-
rinte nincs törvényes alap a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezésére. 
Lucian Goga prefektust az MTI azzal kapcsolatban kérdezte, hogy 
május végén a helyi közigazgatás működését szabályozó törvényre hi-
vatkozva háromnapos határidőt adott a marosvásárhelyi polgármes-
teri hivatalnak a Dózsa György út magyar utcaneveinek az eltávolítá-
sára, később viszont egy olyan önkormányzati határozat bírósági ér-
vénytelenítésével magyarázta a felszólítást, amelyik nem a kétnyelvű 
utcanévtáblákról szólt. „Semmi bajom senkivel, de a prefektusi hivatal 
úgy tekinti, hogy nincs törvényes alap az utcák kétnyelvű feliratozásá-
ra. A törvény csak a településnevekre és az intézménynevekre vonat-
kozik, nem terjed ki az utcanevekre is” – jelentette ki.

Az RMDSZ-szel kormányozna Dragnea
Az RMDSZ kormányra hívása mellett érvelt Liviu Dragnea, a buka-
resti kormány fő erejét képező Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, 
aki a România TV hírtelevízióban azt mondta: nem zárkózik el at-
tól, hogy felkérje az RMDSZ-t a kormányzati részvételre. A PSD el-
nöke kifejtette, azért is tartaná pozitív lépésnek az RMDSZ részvé-
telét, mert 2018-ban a „nagy egyesülés” centenáriumát ünnepli az 
ország. „Azt hiszem, hogy jövőre lehetőségünk kínálkozna több seb 
bekötözésére. Jó megoldás lenne. Talán tévedek, talán egyesek meg-
haragszanak, talán egyeseknek gondjuk van ezzel, de mindannyian 
románok vagyunk” – fogalmazott a pártelnök. Liviu Dragnea először 
az RMDSZ májusi kongresszusán hívta burkoltan a kormánykoalí-
cióba a magyar szövetséget, amellyel a decemberi választások után 
parlamenti együttműködésről állapodott meg a PSD–ALDE-koalíció. 
A kormány politikai összetételének megváltozásához a parlament 
bizalmi voksára van szükség, ami jó alkalom lehet Dragneának egy 
nagyszabású kormányátalakításra, hogy leváltsa Sorin Grindeanu 
miniszterelnököt.

Cigarettacsempészet drónnal
Ukrajnából drónnal Romániába küldött cigarettaszállítmányt 
koboztak el a román hatóságok vasárnap hajnalban. A román 
határrendészek éjjellátó készülékkel vették észre hajnali fél három-
kor azt a drónt, amely Ukrajnából repült át a határon egy cigaretta-
szállítmánnyal, majd visszatért oda, ahonnan indult. A helyszínre sie-
tő határrendészek a Suceava megyei Gălăneşti falu térségében össze-
sen négyezer csomag cigarettát találtak, és bekísérték, majd őrizet-
be vették azt a román fiatalembert, aki a cigarettaküldeményt próbál-
ta begyűjteni. A határrendészek a négyezer csomag fehérorosz gyárt-
mányú cigaretta értékét 46 800 lejre becsülték.

Időközi helyhatósági választások
A választási névjegyzékben szereplő polgárok alig egyharmada já-
rult az urnák elé a vasárnapi időközi polgármester-választáson Ro-
mániában. A tavaly júniusban 48 százalékos részvétel mellett meg-
rendezett önkormányzati választások óta 49 polgármesteri szék üre-
sedett meg. A legkisebb részvételt Hargita megyében jegyezték, ahol 
Madéfalva polgárai szavazhattak. Az RMDSZ színeiben politizáló, jog-
erősen összeférhetetlenné nyilvánított eddigi polgármester (Szentes 
Csabát) utódját, a szintén RMDSZ-es, a tisztségre kihívó nélkül pályá-
zó Csibi Józsefet a jogosultak 14,7 százalékának részvételével válasz-
tották meg. A PSD megtartotta Olténia fővárosának, a csaknem 300 
ezres Craiovának a vezetését, ahol Mihai Genoiut választották meg 
a munkaügyi miniszterré kinevezett Lia Olguţa Vasilescu volt polgár-
mester helyére.

Rács mögött a Kék Bálna kitalálói
Megtört kihallgatása alatt az a 26 éves moszkvai postás, aki a köz-
ismert Kék Bálna „közösségimédia-játék” segítségével eddig 130 ti-
zenéves öngyilkosságát idézte elő. A kegyetlen játék egyik fő admi-
nisztrátora egy Ilja Szidorov nevű orosz férfi, aki kihallgatása so-
rán bevallotta, ő álmodta meg és üzemeltette a brutális médiajáté-
kot, amelynek lényege, hogy a fiatalokat egyre veszélyesebb kihívá-
sok elé állítják, majd a játék ötvenedik napján közlik velük az utol-
só feladatukat: végezniük kell magukkal. A férfi ellen számos bizo-
nyítékot gyűjtött be az orosz nyomozóhatóság. Jelenleg az Urál men-
ti cseljabinszki régióban tartják fogva. Ha elítélik, ötéves börtönbün-
tetés várhat rá. Szidorov nem az egyetlen letartóztatott adminisztrá-
tor: a 21 éves Philipp Budeikint már elfogta az orosz rendőrség. Ő 16 
lányt próbált rávenni az öngyilkosságra interneten.

Franciaország: elsöprő győzelmet 
aratott Macron pártja
Az előrejelzésekhez képest is nagyobb győzelmet aratott Emmanuel 
Macron elnök pártja, a Köztársaság lendületben (LREM). A francia 
nemzetgyűlési választások első fordulójában a párt a szavazatok 
32,2 százalékával végzett az élen. Ezzel az eredménnyel az 577 
képviselői helyből 380-430-at, azaz abszolút többséget szerezhet-
nek a vasárnapi második fordulóban. Május elején csak 280 körüli 
mandátumot jeleztek Macron pártjának. A nemzetgyűlési válasz-
tások kimenetele tehát már az első fordulóban eldőlt, ennek elle-
nére a francia lapok szerint nem lehet „Macron-mániáról” beszél-
ni az országban, hiszen rekordalacsony, 49 százalék volt a részvé-
teli arány. A legnagyobb ellenzéki párt, a jobbközép köztársasági-
ak 21,56 százalékkal kerültek a második helyre, és 70–130 fős frak-
ciójuk lehet, a Marine Le Pen vezette Nemzeti Front 13,20 százalé-
kot szerzett, és maximum tíz mandátumot kaphat, amellyel nem tud 
önálló frakciót alakítani.

Theresa May pártja koalícióra kényszerül
Az előrehozott választások eredményeként a konzervatívoké lett a 
legnagyobb alsóházi frakció Nagy-Britanniában, de a párt elvesz-
tette abszolút többségét, így kisebbségi kormányzásra kénysze-
rül. Theresa May brit miniszterelnök (képünkön) hétfőn elnézést 
kért a Konzervatív Párt frakciójától a vártnál gyengébb választási 

eredményekért. A miniszter-
elnök szerint ő sodorta a pár-
tot a jelenlegi „zűrzavarba”, 
de ő is fogja „ebből a helyzet-
ből kirángatni”.A tervek sze-
rint a Konzervatív Párt a leg-
nagyobb észak-írországi lo-
jalista erő, a DUP frakciójá-
val együttműködve kormá-
nyoz tovább, mivel a két párt-
nak együttesen megvan az 
abszolút többsége az alsó-
házban. A DUP azonban nem 
vall olyan liberális nézete-
ket, mint a Konzervatív Párt. 
Mereven ellenzik például az 
azonos neműek házasságát 
és az abortuszt.

Nem enged a zsarolásnak Magyarország
Még az Európai Bizottság sem veheti el a tagországoktól azt a jogot, 
hogy mindenki maga döntse el, kit akar beengedni a saját országá-
ba, kikkel akar együtt élni és kikkel nem – jelentette ki Szijjártó Pé-
ter külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlésben. A ma-
gyar kormány zsarolásnak és európaiatlannak tekinti, hogy az Eu-
rópai Bizottság eljárást kíván indítani azon tagállamok ellen, ame-
lyek nem hajlandóak végrehajtani az illegális bevándorlók kötele-
ző betelepítéséről szóló kvótadöntést. A miniszter szerint a beván-
dorlási válságnak a kiváltó okait kell kezelni, tehát az Iszlám Ál-
lam terrorcselekményeit kell megállítani.

Telefon: belföldi díjszabás Európában
Június 15-től belföldi díjszabás szerint fizetik a külföldi országok-
ban történő telefonos beszélgetéseket és sms-üzeneteket az Euró-
pai Unió állampolgárai. Az Országos Hírközlési Hatóság (ANCOM) 
tájékoztatása szerint az Európai Unió és az Európai Gazdasági 
Térség területéről a roaminghelyzetben történő telefonbeszélgeté-
seket, szöveges üzeneteket és az adathasználatot a belföldi díjcso-
magból vonják le. Ezek elhasználása után romániai díjszabás sze-
rint történik a számlázás. Az új feltételek a kedvezmény életbe lé-
pése előtt megkötött, roamingszolgáltatást tartalmazó szerződé-
sekre is érvényesek, tehát a felhasználóknak nem kell új csomag-
ra váltaniuk vagy bérletet újítaniuk. Az új szabályzás bevezeti a 
méltányos felhasználás fogalmát, azonban ezt részletezniük kell a 
szolgáltatóknak a felhasználókkal kötött szerződésekben. Az új fel-
tételek csak azokra az előfizetőkre vonatkoznak, akiknek lakóhe-
lye a szolgáltató tagállamába szól, és csak időszakos látogatásokat 
tesznek más uniós országokba. Visszaélés esetén többletdíjat szá-
molhat fel a szolgáltató.

1 hónap                     15 lej

3 hónap                     45 lej

6 hónap                     90 lej

12 hónap                 170 lej

FOTÓ: PRESIDENCY.RO




