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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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Elszármazott szászok találkozója

Klaus Johannis államfő szombaton délelőtt románul és németül is 
köszöntötte a nagyszebeni Nagypiac-téren az elszármazott szá-
szok találkozójának résztvevőit. Kijelentette, örömmel tölti el, hogy 
az idősebb generációk mellett sok fiatalt és gyereket is lát. Johannis 
szerint ez annak a bizonyítéka, hogy a fiatalok tudatában vannak 
annak, hogy Erdély nem csupán szüleik elszármazási helye, ha-
nem identitásuk alapja is. Az államfő számba vette az erdélyi szá-
szok 900 éves történetének több kulcsfontosságú fordulópontját. 
Külön kitért arra, ami a második világháborúban és azután történt, 
amikor az erdélyi szászok nemzeti identitása került veszélybe. 
Emlékeztetett, hogy 1918-ban az erdélyi szászok támogatták Er-
dély Romániához csatolását. A nagyszebeni történelmi találkozón 
mintegy 12 ezer romániai, ausztriai, németországi szász vett részt, 
de érkeztek vendégek az Egyesült Államokból is. 

Uzsorás csendőrök után nyomoznak
Tizenkét házkutatást tartott a múlt héten a Román Csendőrség 
egyik egységénél a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni 
Ügyészség (DIICOT), ahol az alkalmazottak egy részét uzsorával 
és sikkasztással gyanúsítják – írja a DIICOT által az Agerpres hír-
ügynökséghez küldött közlemény. Az ügyészek szerint felmerül a 
gyanúja annak, hogy 2011-től kezdve az alkalmazottak egy része 
szervezett csoportot hozott létre, amely több alkalommal jelentős 
kamattal adott kölcsön pénzt, és amely több tárgyat és értéket el-
sikkasztott az egység tulajdonából. 

Szabadlábon a volt miniszter
Elhagyta hétfőn a vaslui-i börtönt Relu Fenechiu volt szállításügyi 
miniszter, miután Vaslui törvényszéke feltételes szabadlábra he-
lyezéséről döntött. Távozásakor a volt miniszter az újságírók ér-
tésére adta, hogy véleménye szerint igazságtalanul fosztották meg 
szabadságától. Állítása szerint Sofica Dumitraşcu bíró meglátogat-
ta őt a börtönben, és bocsánatát kérte amiatt, hogy szabadságvesz-
tésre ítélte. Relu Fenechiu liberális politikust, a szállításügyi tár-
ca egykori vezetőjét 2014 januárjában ítélték jogerősen 5 év és 6 hó-
nap szabadságvesztésre. Ebből három és fél évet töltött le. Az álta-
la okozott 5,5 millió lejes kár a mai napig nem térült meg. Egy má-
sik ügyben befolyással való üzérkedéssel és pénzmosással vádolta 
a DNA, ebben a volt tárcavezető beismerő vallomást tett. 

Túl sok rendőr ment nyugdíjba
Megszüntetné a román kormány a rendőrök 47 éves koruk előt-
ti nyugdíjba vonulásának lehetőségét, és meggátolná azt is, hogy a 
korkedvezménnyel nyugállományba vonultakat foglalkoztassák az 
állami szektorban – nyilatkozta Carmen Dan belügyminiszter. A 
tárca vezetője szerint jelenleg azok a rendőrök, akiknek megszű-
nik a munkaköre, vagy akiknek átszervezik az alegységét, bármi-
lyen más munkakört elutasíthatnak és nyugdíjba vonulhatnak már 
47 éves koruk előtt is, ha egyébként teljesítik a nyugdíjazás feltét-
eleit. Dan elmondta, több mint 12 ezer rendőr ment tavaly korked-
vezménnyel nyugdíjba, mivel a nyugdíjuk az addigi bérüket is meg-
haladta, és semmi sem akadályozta őket abban, hogy a nyugellá-
tásuk mellett újabb állást vállaljanak. A belügyminiszter szerint 
a román kormány ősszel módosítani fogja a rendőrök jogállásáról 
szóló törvényt.

Eltörölhetik a vízumot az amerikaiak
Teodor Meleşcanu külügyminiszter úgy véli, az Egyesült Államok 
egy-két éven belül eltörli a román állampolgárok vízumkötelessé-
gét. A román diplomácia vezetője szerint a vízumkötelesség meg-
szüntetéséről a külügy külön munkacsoportja egyeztet az amerikai 
féllel. „Brüsszelben kétszer is tárgyaltam erről amerikai szakértők 
egy csoportjával. Véleményem szerint a vízumkötelesség eltörlésé-
re két éven belül kerülhet sor” – mondta Meleşcanu. A külügymi-
niszter szerint Klaus Johannis washingtoni látogatása ismét feltet-
te Romániát az Egyesült Államok politikai térképére. 

Magas a terrorveszély Franciaországban
Franciaországba 271 dzsihadista tért vissza, miután Irakban vagy 
Szíriában harcolt szélsőséges szervezetek fegyvereseiként, és az 
ügyészség mindannyiuk ellen vizsgálatot indított – közölte Gérard 
Collomb francia belügyminiszter. A francia hatóságok szerint össze-
sen mintegy 700 francia állampolgár ment a Közel-Keletre, hogy csat-
lakozzon az Iszlám Állam nevű terrorszervezethez. A 217 felnőtt mel-
lett 54 kiskorú francia állampolgár is hazatért a háborús övezetből. 
A visszatérők közül több őrizetben van. Collomb úgy értékelte, hogy 
„nagyon magas” a veszélye annak, hogy terrortámadás történik Fran-
ciaországban. Említést tett a párizsi Champs-Élysées-n történt két 
merényletről, és hét olyan kísérletről is, amelyeket a francia hatósá-
goknak sikerült meghiúsítaniuk. A belügyminiszter arra is kitért, hogy 
összesen már 18 500-nál is több ember neve szerepel azon a megelő-
zési célból felállított listán, amelyen a hatóságok azokat tartják nyil-
ván, akik radikális viselkedést mutatnak.

Megdőlt a melegrekord Budapesten
Szombaton hajnalban országos hajnali melegrekord dőlt meg Budapes-
ten – tájékoztatott az Országos Meteorológiai Szolgálat. Mint kifejtették: 
eddig ezen a napon a legmagasabb minimum-hőmérsékletet 2012-ben 
Pécsett mérték, 24,2 fokot. Szombatra virradóra az országban többfelé 
nem csökkent 25 fok alá a hőmérséklet, és ezzel megdőlt a legmagasabb 
minimum-hőmérséklet rekordja. A legmagasabb hőmérsékletet Buda-
pest Lágymányoson mérték, ahol a leghidegebb órákban is csak 26,6 
fokig hűlt le a levegő: így ez lett az új napi országos minimum-rekord.

Leverték a lázadást Venezuelában

A venezuelai hatóságok bejelentették, hogy leverték azt a kisebb láza-
dást, amelyet Nicolás Maduro elnök kormánya ellen kíséreltek meg vég-
rehajtani a fővárostól keletre fekvő Valencia nagyváros közelében. A tá-
madás egy katonai bázisnál történt, a hatóságok közlése szerint a „ter-
rorista támadás” résztvevői közül kettőt megöltek, további hetet pedig 
őrizetbe vettek. Előzőleg a közösségi médiát bejárta egy videó, ame-
lyen egy csoport katonai egyenruhában lévő férfi bejelenti felkelésüket, 
alig két nappal a kormánypárti alkotmányozó nemzetgyűlés létrehozá-
sát követően. A csoport vezetője, a Nemzeti Gárdából 2014-ben eltávo-
lított Juan Caguaripano százados azt mondta, lépésük Nicolás Maduro 
államfő gyilkos önkényuralma ellen irányul, de nem államcsínyt hajta-
nak végre, hanem polgári és katonai akciót az alkotmányos rend hely-
reállítása érdekében. 

Erdogan Németországot vádolja
Recep Tayyip Erdogan török elnök ismét a Törökország-ellenes ter-
rorszervezetek támogatásával vádolta Németországot. A török ál-
lamfő az északkelet-törökországi Rizében tartott beszédet a kor-
mányzó Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) helyi képviselői előtt. Az el-
nök elsősorban azt kifogásolta, hogy Berlin nem reagált arra a több 
ezer aktára, amelyben Ankara az általa terrorszervezeteknek minő-
sített csoportokhoz köthető emberek kiadatását kérte. Mint mondta: 
Törökország 4500 dossziét juttatott el Angela Merkel német kancel-
lárhoz, de egyikre sem kapott választ. Rámutatott: Berlin ugyanak-
kor azt várja Ankarától, hogy az majd kiadja a Törökországban ter-
rorizmus vádjával letartóztatott német állampolgárokat. A török el-
nök hangoztatta: a terrorszervezetek mögött számos erő áll, de ez-
zel kapcsolatban részletet nem említett. 

Képeslapok a gengsztereknek
Képeslapon üdvözölné Európa legkeresettebb bűnözőit az uniós rendőri 
együttműködést koordináló szervezet, az Europol nyári kampányában, 
de nem ismeri a pontos címüket, ezért a lakosság segítségét kéri tartóz-
kodási helyük megállapításához. Mivel a nyaralási szezonban valószí-
nűleg a körözöttek is üdülőhelyeken húzzák meg magukat, az Europol 
különösen számít a vakációzók információira. Az üdvözlőlapos akció 
oldalán országonként egy-egy képeslapot, összesen 21-et tettek közzé. 
A magyar bűnözők kézre kerítését célzó felhívás képeslapján – amelyet 
az egyik legkeresettebb magyarnak, Kosztadinvoszki Viktor Milósnak 
címeztek – ez szerepel: „Kedves Viktor, tudjuk, hogy szereted a csípős 
ételeket, ezért egy speciális gulyáslevest készítettünk neked! Gyere 
vissza! Üdvözlettel: a rendőrség”.

1 hónap                     15 lej

3 hónap                     45 lej

6 hónap                     90 lej

12 hónap                 170 lej
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