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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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Nő a külkereskedelmi deficit
Az első öt hónapban 18 százalékkal, 680 millió euróval nőtt a román 
külkereskedelmi mérleg hiánya a tavalyi azonos időszakhoz mérten. 
A vizsgált időszakban a külkereskedelmi mérleg deficitje elérte a 4,467 
milliárd eurót, miután a behozatal továbbra is gyorsabb ütemben növe-
kedett a kivitelnél. Románia a január-májusi időszakban 25,812 milli-
árd euró értékben exportált, ami 11,1 százalékos növekedésnek felel 
meg. Az import értéke 12 százalékkal 30,279 milliárd euróra nőtt. Má-
jusban a kivitel 19,3 százalékkal 5,577 milliárd euróra nőtt a tavalyi ötö-
dik hónaphoz mérten, a behozatal 18 százalékkal 6,682 milliárd euróra 
emelkedett. Románia külkereskedelmének háromnegyedét az Európai 
Unió tagállamaival bonyolította le. Az ország tavaly 5,1 százalékkal töb-
bet, 57,385 milliárd euró értékben exportált az előző évinél, az import 
ugyanakkor 7 százalékkal bővült, elérte a 67,342 milliárd eurót.

Sepsiszentgyörgyi stadionviták
„A prefektus haragszik a sportra, különösen a focit és a kosárlabdát pró-
bálja ellehetetleníteni” – fogalmazott sajtótájékoztatóján Antal Árpád, 
Sepsiszentgyörgy polgármestere, miután Sebastian Cucu Kovászna me-
gyei prefektus közölte, nem támogatja a helyi önkormányzat által kezde-
ményezett stadionátvételt. A háromszéki elöljáró elmondta: előkészítet-
tek egy kormányhatározat-tervezetet, hogy a város átvegye az ifjúsági 
és sportminisztériumtól a helyi sportközpontot, ahol az élvonalba jutott 
Sepsi OSK labdarúgócsapata hazai mérkőzéseit játszaná. Cucu azon-
ban nem írta alá a tervezetet, így azt nem is tudták továbbítani a kor-
mányhoz. Sebastian Cucu a Krónikának elmondta, azért utasította el 
a kezdeményezést, mert szerinte „nem volt elegendő érv” ahhoz, hogy 
aláírja. Megjegyezte, hogy az ügyben a sportbázist birtokló sportminisz-
tériumhoz fordult bővebb tájékoztatásért, és szerinte – ha bizonyos kér-
dések tisztázódnak – a későbbiekben még vissza lehet térni az ügyre.

Ellentmondásos minimálbéremelés
Ellentmondott tegnap Liviu Dragnea a kormányprogramnak, közöl-
ve: 2018-ra 1550 lejes minimálbérrel számol a szociálliberális koalíció, 
nem pedig 2000 lejjel. A Tudose-kabinet beiktatása előtt módosított kor-
mányprogramban azonban az áll, hogy jövőre 2000 lej lesz a minimál-
bér, majd 2019-ben 2200 lejre, 2020-ban pedig 2400 lejre nő. Ehhez ké-
pest a PSD-elnök azt mondja, 2018-ra a kormányprogram 1550 lejes mi-
nimálbérrel számol, ami 2019-ben 1650 lejre, míg 2020-ban 1750 lejre nő.

A Marosba zuhant egy teherautó 

Beszakadt hétfőn egy aszfaltot szállító teherautó alatt a székelyföldi 
Gyergyóújfalu alszegi Maros-hídja. A jármű a Gyergyóújfaluban még 
csak patak méretű Marosba zuhant, a sofőrnek nem esett bántódása. 
A 16 tonnás önsúlyú, 14 tonna aszfalttal terhelt gépkocsi épp a hídra ve-
zető alszegi út aszfaltozásához szállította az alapanyagot, és háttal to-
latott a fémszerkezetű, fa járófelületű hídra, amely nem bírta el a súlyt. 
A gépkocsi rakománya a folyóba zuhant, a vezetőfülke fennakadt a híd-
pilléren. Az aszfaltozó székelyudvarhelyi cég munkavezetője a baleset 
miatt a közlekedési rendőrséget okolta, amely semmilyen súlykorláto-
zást nem jelölt a híd két oldalán.

Irakiakat fogtak el a zöldhatáron
Magyarországra a zöldhatáron keresztül átszökni próbáló iraki mene-
dékkérőket tartóztattak fel román hatóságok szombaton. A határrendé-
szet közleménye szerint a kürtösi határrendészek az illegális bevándor-
lás megfékezése érdekében végrehajtott művelet során hajnali négy óra-
kor fedezték fel a magyar határ felé haladó 16 tagú csoportot egy kuko-
ricaföldön. A hét felnőttet és a kilenc kiskorút elfogták. Kihallgatásukon 
kiderült, hogy valamennyien iraki állampolgárok, akiket korábban már 
menedékkérőkként vettek nyilvántartásba Romániában. Elmondták, 
hogy Kisiratosig több taxival érkeztek, majd gyalog próbáltak átszökni 
a határon, hogy bejussanak a schengeni övezetbe. A csoport tagjai ellen 
illegális határátlépés kísérletének gyanúja miatt kezdeményezett bün-
tetőeljárást a román határrendészet.

Felszabadult Moszul

Donald Trump amerikai elnök hétfőn gratulált Haider al-Abádi iraki 
kormányfőnek Moszul felszabadításához. Hangsúlyozta, hogy az Egye-
sült Államok teljesen szét fogja zúzni az Iszlám Állam nevű terrorszer-
vezetet, amely három éven át birtokolta az észak-iraki várost. A szer-
vezet napjai Irakban és Szíriában „meg vannak számlálva”. Haider 
al-Abádi Moszulban jelentette be, hogy az iraki kormánycsapatok visz-
szafoglalták a várost a dzsihadistáktól.

1,5 millióval nőtt az Unió lakossága
Egy év alatt nagyjából 1,5 millióval bővült az Európai Unió lakossága, 
amely 2017. január 1-jén 511,8 millió volt, a növekedés oka a pozitív mig-
rációs egyenleg – derült ki az uniós statisztikai hivatal (Eurostat) jelen-
téséből. A lakosság számának emelkedését a hivatal egyértelműen a 
bevándorlás számlájára írta, tavaly ugyanis nem volt természetes né-
pességnövekedés, az 5,1 millió születésre ugyanannyi halálozás jutott. 
Az unió legnépesebb tagállama továbbra is Németország 82,8 millió fő-
vel, míg Franciaországban 67 millióan, az Egyesült Királyságban 65,8 
millióan, Olaszországban pedig 60,6 millióan élnek. Ebben a négy or-
szágban él a 28 tagú EU lakosságának több mint fele. A közzétett adatok 
szerint 18 tagországban bővült a népességszám 2016-ban, míg tízben – 
köztük Magyarországon – csökkent. A legnagyobb emelkedést Luxem-
burgban (+19,8 százalék) regisztrálták, ezt követte Svédország (+14,5), 
Málta (+13,8), Írország (+10,6) és Ausztria (+9,5). A legnagyobb csökke-
nést Litvániában (–14,2 százalék), Lettországban (–9,6), Horvátország-
ban (–8,7), Bulgáriában (–7,3), továbbá Romániában (–6,2) jegyezték fel.

EU-s országokból kitiltott török vezetők
Ausztria megtiltotta a belépést a török gazdasági miniszternek, Nihat 
Zeybekcinek, aki a tavalyi, kudarcba fulladt törökországi puccskísérlet 
évfordulóján tartandó rendezvényen akart részt venni. Az osztrák kül-
ügyminisztérium a döntést azzal indokolta, hogy a török miniszter kizá-
rólag a nyilvános szereplés miatt akart beutazni az országba. A szóvivő 
szerint államközi látogatás keretében „természetesen szívesen látják” 
a török minisztert. A török kormány azzal reagált a bejelentésre, hogy 
Bécs nem őszintén védi a demokratikus értékeket, és a gazdasági mi-
niszter nem is kérvényezte hivatalosan a részvételét az eseményen. Az 
osztrák döntést megelőzően a holland kormány azt közölte, hogy Tugrul 
Türkes, a török diaszpóráért felelős miniszterelnök-helyettes vagy a tö-
rök kormány más tagjainak hollandiai látogatása „nem kívánatos”, te-
kintettel a két ország kétoldalú kapcsolatainak jelenlegi helyzetére.

Olaszország: korlátoznák a migrációt
A tengeren átkelőket menteni kell, de nem kell mindenkit befogadni – je-
lentette ki Matteo Renzi, az olasz balközép Demokrata Párt (PD) minisz-
terelnök-jelöltje vasárnap a közszolgálati televíziónak adott nyilatkoza-
tában. Az olaszországi migrációs helyzetről és annak esetleges megol-
dásairól az utóbbi időben feltűnően gyakran nyilatkozó Renzi úgy fo-
galmazott: Olaszországnak „meg kell azt állítania, hogy mindenki hoz-
zánk jöjjön”. „Mindenkit meg kell mentenünk, de nem fogadhatunk be 
mindenkit, ezt diktálja a józan ész – mondta a volt miniszterelnök, aki 
a PD élén ismét a kormányfői székre pályázik. Hozzátette, Olaszország 
akkor tud kijönni a migráció teremtette válsághelyzetből, ha „erősebben 
hallatja szavát az Európai Unióban”. Megjegyezte, hogy a következő hat 
hónapban a következő hat év forrásainak elosztásáról születnek dönté-
sek, és ha az unió „nem segít a migrációban, mi nem adunk pénzt an-
nak, aki nem fogadja be a migránsokat. Vagy mindenki tiszteletben tart-
ja a szabályokat, vagy elzárjuk a pénzcsapokat.”

Franciaország drasztikusan 
csökkentené az atomenergiát
Franciaország 2017-ig bezárna mintegy 17-et a jelenleg működő 58 nuk-
leáris reaktorából – jelentette be Nicolas Hulot környezetvédelmi mi-
niszter megfelelően az előző szocialista kormány azon ígéretének, hogy 
2025-ig felére csökkentik az atomenergia arányát a lakossági energiael-
látásban. A nukleáris energia jelenleg a legjelentősebb forrás a francia 
energiaellátásban, mintegy 75 százalékban. Francois Hollande előző, 
baloldali államfő kezdeményezésére 2015-ben fogadta el a nemzetgyű-
lés az energetikai átmenetről szóló törvénytervezetet, amely kimondja, 
hogy az arányt 2025-ig 50 százalékra kell csökkenteni. 

1 hónap                     15 lej

3 hónap                     45 lej

6 hónap                     90 lej

12 hónap                 170 lej
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