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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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Tiltakoznak a vásárhelyi iskola miatt 
Az RMDSZ, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgá-
ri Párt (MPP) is közleményben kérte szimpatizánsait, hogy vegyenek 
részt azon a szerda délutáni marosvásárhelyi tiltakozó megmozdulá-
son, amelyet a Római Katolikus Státus Alapítvány hirdetett a megszű-
nés határára juttatott Római Katolikus Gimnázium védelmében. A ro-
mán hatóságok ugyanis egy éven keresztül csúfot űztek a szülőkből, 
semmibe vették a diákok jövőjét, végveszélybe sodorták az iskolát. A 
Biró Zsolt MPP-elnök által jegyzett közlemény úgy fogalmaz: „adjunk 
hangot az igazunknak. Mondjunk nemet a jogköntösbe bújtatott intéz-
kedések kitervelőinek. Ne hagyjuk az iskolát!” A néppárt álláspontja 
szerint a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium és a Maros-
vásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) ügye az el-
nyomás, a diszkrimináció és az erőszakos asszimiláció szimbólumá-
vá vált. A szülői csoport közölte: a magyar pártok és a Római Katoli-
kus Státus Alapítvány képviselőivel közösen egyeztek meg a szerdai 
tüntetés megszervezéséről.«

Petíció az új adózás ellen
Online petíció indult annak érdekében, hogy ne kelljen külön bank-
számlát nyitni az általános forgalmi adónak (áfa/TVA): a Kis- és Köze-
pes Vállalkozások Országos Tanácsa (CNIPMMR) közleményben hív-
ta fel a figyelmet a megosztott áfa-fizetés körüli gondokra. A Petitie.org 
honlapon indított internetes aláírásgyűjtést a felhívás szövege szerint 
könyvelők kezdeményezték, akik leszögezik, „a kormány újfent meg-
mutatta, hogy jottányit sem ért ahhoz, mit jelent könyvelőnek lenni”. 
Aberrációnak nevezik a kormány kezdeményezését, és felhívják a fi-
gyelmet arra, hogy a rendszer azokban az országokban sem műkö-
dik rendesen, ahol korábban bevezették. A cégek képviselői szerint az 
intézkedés nyomán nőnek a cégek kiadásai, hiszen módosítani kell a 
könyvelési programot, plusz illetékeket kell fizetni a pénzintézetnek 
az új bankszámla után, ugyanakkor a lépés kihat a cash-flowra, és 
akadályozza a pénzek mozgását.

Össztűz alatt a kilövési engedély
Újabb botrány körvonalazó-
dik a veszélyes medvék ki-
lövésére vonatkozó minisz-
teri rendelet miatt. Az Álla-
tokat és a Környezetet Vé-
delmező Föderáció bűnvá-
di feljelentést tett Graţiela 
Gavrilescu környezetvédel-
mi miniszter ellen, amiért 
szeptember elsején aláír-
ta a rendeletet, amely 140 
medve és 97 farkas kilövé-
sét teszi lehetővé. A feljelen-
tést azzal indokolják, hogy 
a rendelet törvénytelen, hi-
szen megsérti a nagyvadak 
védelmére vonatkozó romá-
niai és nemzetközi előírá-
sokat. Az állatvédők szerint 
sem a rendeletben, sem an-
nak indoklásában nem mutatnak be konkrét helyzetet, csak általános-
ságokról beszélnek. A zöld szervezet tagjai azt is kifogásolják, hogy a 
minisztérium nem vesz számba más, „kevésbé szélsőséges” megol-
dást, az állatvédők számos, erre vonatkozó javaslatát is figyelmen kí-
vül hagyták. Eközben a vadászegyesületek és a székelyföldi megyék 
elöljárói is elégedetlenek a rendelettel. Ők azt szeretnék, ha engedé-
lyeznék, hogy értékesíteni lehessen a medvéket, különben a kilövés 
csak veszteséggel jár, amit viszont senki nem vállal.

Átvilágítják a legfőbb ügyészséget
Miközben a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) igazság-
ügyi felügyelete Tudorel Toader igazságügy-miniszter felkérésére el-
kezdte a legfőbb ügyészség átvilágítását, Hans Klemm, az Egyesült 
Államok bukaresti nagykövete találkozót kezdeményezett a tárca-
vezetővel az igazságügyi törvények tervezett módosítása miatt. Alin 
Alexandru, a felügyelet szóvivője közölte: az átvilágítás szeptember 
29-ig tart, és összesen nyolc ellenőr vesz benne részt. Ez idő alatt a 
legfőbb ügyészség 2016-os, illetve a 2017-es év első felében kifejtett te-
vékenységét veszik górcső alá, különös tekintettel a menedzsment ha-
tékonyságára és az ügyek elosztására. A vizsgálatokat azt követően 
rendelték el, hogy fölmerült: egyes ügyészek a hírszerzéssel együtt-
működve, politikai alapon indítottak eljárásokat politikusok és üzlet-
emberek ellen.

Halálos vihar tombolt Erdélyben
Halálos áldozata is volt az országon vasárnap délután végigsöprő vi-
harnak. A székelyföldi Bélboron egy férfi lovasszekérrel tartott egy 
esztena felé a viharban, amikor egy szél által kidöntött fa a szekerére 
zuhant. A férfi a helyszínen életét vesztette. A vihar elsősorban az er-
délyi megyéket sújtotta, de Dél-Romániában is károkat okozott. A nagy 
mennyiségű csapadékot hozó és helyenként jégveréssel kísért vihar 
fákat döntött ki, elektromos vezetékeket tépett le, épületeket, járműve-
ket rongált meg. Hargita megyében 28 település maradt részben vagy 
egészen áram nélkül. 17 megyében 172 úttestre vagy épületekre dőlt 
fa, illetve 114 elsodort háztető eltávolításához riasztották a tűzoltókat.

Szijjártó: a határvédelem is szolidaritás
„Aki a határvédelmet nem sorolja a szolidaritás kérdéskörébe, az nem 
érti Európa jelenlegi helyzetét. Az a szolidaritás, amely nem hajlandó 
figyelembe venni a határvédelmet, nem igazi szolidaritás” – jelentette 
ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A tár-
cavezető kifejtette, hogy Magyarország nemcsak az ország megvédé-
se miatt tesz a határvédelemért, hanem mert uniós kötelezettség. A 
külügyminiszter szerint ugyan az Európai Bizottság részéről sokat 
mondják, hogy kerítést nem támogat az EU, de a kerítés jó, ez a meg-
oldás, mert napi több mint tízezer illegális bevándorlót feltartóztatni 
csak fizikai védelemmel lehet. Mint mondta, Görögországnak 1,5 mil-
liárd eurót különítettek el az illegális bevándorlás kezelésére, Olasz-
ország 740 millió, Bulgária pedig 260 millió eurót kap erre uniós forrá-
sokból, vagyis a frontországoknak igenis jár támogatás a szolidaritás 
alapján, de Magyarországnak nem.

Német kancellárjelöltek tévévitája

A szeptember 24-i németországi szövetségi parlamenti választást fel-
vezető kampány egyik legfontosabb tévévitájára került sor vasárnap 
este Martin Schulz szociáldemokrata jelölt és Angela Merkel hiva-
talban levő kancellár között. Martin Schulz azt hangsúlyozta, hogy 
Angela Merkel hibázott, amikor 2015 szeptemberében a menekül-
tek beengedéséről határozott, mert nem vonta be a döntésbe az eu-
rópai partnereket. Így lehetővé tette Magyarországnak és Lengyelor-
szágnak, hogy kivonják magukat a felelősségvállalás alól. Válaszában 
Merkel asszony úgy fogalmazott: „Orbán Viktor elvette a menetjegye-
ket a Budapesten lévő menekültektől és nem engedte, hogy elindulja-
nak a vonatok, és tudtuk, hogy Magyarország nem hajlandó szolidá-
risan részt venni a menekültek ellátásában”. Merkel szerint gyorsan 
kellett cselekedni, mert „semmi reményem nem volt abban, hogy Or-
bán Viktor megváltoztatja hozzáállását” – mondta a kancellár. Martin 
Schulz szerint 3–5 százaléknyi fanatikus és radikális miatt nem sza-
bad elítélni egy vallást, és meg kell akadályozni, hogy kívülről „gyűlö-
letet exportáljanak” Németországba.

Fogynak a diplomáciai eszközök
Észak-Korea ellen
Peking nem engedi meg, hogy „káosz és háború” keletkezzen a Kore-
ai-félszigeten – hangsúlyozta Kína ENSZ-nagykövete hétfőn az ENSZ 
Biztonsági Tanácsának (BT) rendkívüli ülésén. Az ülésen Oroszor-
szág ENSZ-nagykövete ugyancsak a katonai megoldás ellen foglalt ál-
lás. A kínai diplomata, Liu Csie-ji arra szólította fel Észak-Koreát, hogy 
azonnal hagyjon fel a „helytelen cselekedetekkel”. A nagykövet az ösz-
szes érdekelt felet felhívta arra, hogy „komolyan fontolja meg” a phen-
jani ballisztikusrakéta-program, illetve atomprogram, továbbá a tér-
ségbeli amerikai és dél-koreai hadgyakorlatok egyidejű felfüggesztés-
ét. Az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete kijelentette, hogy Washing-
ton nem akar háborút, de „türelme nem végtelen”. Phenjan az elmúlt 
héten hidrogénbomba-kísérletet hajtott végre, vasárnap pedig újabb 
rakétakísérletre került sor észak-koreai felségvizeken.

Járványveszély Amerikában
Csaknem kétmillió embernek kellett elhagynia otthonát a Harvey tró-
pusi vihar miatt Texasban és Louisianában – jelentette be a hétvégén 
az amerikai szövetségi katasztrófa-elhárítási hivatal (FEMA). A szer-
vezet jelentése szerint 779 ezer texasinak a hatóságok felszólítására 
el kellett hagynia otthonát, további 900 ezren önként menekültek el a 
vihar elől. Houstonban egyes negyedekben már szállingóznak visz-
sza otthonaikba az emberek, megkezdődött a károk felmérése. A ha-
tóságok arra figyelmeztetnek, hogy nagy a járványveszély, ahol van is 
csapvíz, nem fogyasztható, az utcán hömpölygő víz baktériumokkal 
és nehézfémekkel szennyezett, kígyókat és alligátorokat sodorhat a 
víz. Houstonban és a környékén lévő hat megyében 44-re emelkedett a 
vihar halálos áldozatainak száma; 19 eltűntet még mindig keresnek.

Silány a multik élelmiszere
Horvátországban a vizsgált termékek több mint felénél találtak kü-
lönbséget a nagy nemzetközi cégek által forgalmazott élelmiszerek 
minősége között – jelentette be Biljana Borzan horvát európai parla-
menti képviselő pénteken. A kutatások eredménye a legnagyobb el-
térést az élelmiszeripari termékek között és egy mosóporban mutat-
ta ki. A EP-képviselő szerint a horvát vizsgálat, hasonlóan a többi eu-
rópai vizsgálathoz, bebizonyította, hogy igaza volt az emberek nyolc-
van százalékának, akik úgy vélték: a multinacionális vállalatok sok-
kal gyengébb minőségű élelmiszert és italokat árulnak Közép- és Ke-
let-Európa országaiban, mint az unió nyugati felében.




