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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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Diplomáciai vita a katolikus gimnáziumról

A Bolyai Farkas Gimnázium ernyője alá sorolta a Maros megyei tanfel-
ügyelőség igazgatótanácsa a marosvásárhelyi Római Katolikus Gim-
náziumot. Az iskola diákjai abban az épületben folytatják a tanulmá-
nyaikat, amelyben eddig is tanultak, csupán az iskola adminisztratív 
ügyei kerülnek át a Bolyai Farkas Gimnáziumhoz mindaddig, amíg le-
zárulnak az iskola létrehozásával kapcsolatos perek. Csíky Csengele, 
a Civilek a Katolikus Iskoláért szülői csoport szóvivője az MTI-nek 
elmondta: a kialakult helyzetben kielégítőnek találják a megoldást. 
Hozzátette: ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy az illetékes intézmé-
nyek immár minden részletre figyelve újra létrehozzák a római kato-
likus iskolát. A katolikus iskola diákjainak és tanárainak a más isko-
la ernyője alá történő besorolását Liviu Pop oktatási miniszter rendel-
te el csütörtökön.

Mihai Tudose román miniszterelnök szerint hiba lenne felnagyí-
tani a marosvásárhelyi gimnázium körüli problémákat, meggyőző-
dése szerint Magyarország nem fogja emiatt elrontani kétoldalú kap-
csolatait Romániával. A miniszterelnök egy tévé-interjúban arra rea-
gált, hogy a marosvásárhelyi iskolaügy miatt a Külgazdasági és Kül-
ügyminisztérium berendelte Románia budapesti nagykövetét, aki-
vel közölték: Magyarország határozatlan ideig felfüggeszti Románia 
OECD-tagságának támogatását.

Kelemen Hunor szerint csakis a politikai akaraton múlik, hogy meg-
marad-e a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium. Az RMDSZ 
elnöke az Agerpres hírügynökségnek elmondta: az elmúlt egy évben 
Liviu Pop oktatási miniszterrel, Dacian Cioloş és Sorin Grindeanu mi-
niszterelnökökkel, valamint Klaus Johannis államfővel is tárgyalt a 
Római Katolikus Gimnázium ügyéről, de valamennyien azt mondták, 
nincs mit tenniük. Amikor azonban a marosvásárhelyi önkormány-
zat három rendben is határozattal próbálta kiigazítani azt az állítóla-
gos adminisztratív hibát, amely az iskola létrehozásakor történt, eze-
ket valamennyi alkalommal megtámadta a prefektus. A Római Katoli-
kus Gimnázium védelmében szervezett marosvásárhelyi tüntetésen 
az egyházak, a szülők és a diákok képviselői szólaltak fel, de a tün-
tető tömegben valamennyi erdélyi magyar párt és politikai szervezet 
vezetői jelen voltak.

Tőkés László európai parlamenti képviselő a téma kapcsán írásbeli 
választ igénylő kérdést intézett Brüsszelben az Európai Bizottsághoz. 
Ebben az erdélyi politikus többek között azt hangsúlyozza, hogy „az 
Európai Bizottság által készített jelentésekben foglalt menetrendet és 
vállalásokat Románia nem tartotta be. De nemcsak a nemzetközi vál-
lalásokat, hanem több esetben a saját törvényeit sem tartja be, példá-
nak okáért a tanügyi törvényt a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógysze-
részeti Egyetem esetében, az önkormányzati törvényt Kolozsváron, 
a kétnyelvű feliratokra vonatkozóan vagy a magyar katolikus iskola 
ügyében Marosvásárhelyen”. Válaszában az Európai Bizottság szóvi-
vője úgy fogalmaz: a „Bizottság alapvetően nem rendelkezik hatáskör-
rel a kisebbségek tekintetében, különösen a kisebbségek jogállásának, 
önrendelkezésének és autonómiájának elismerésével, illetve a regio-
nális és kisebbségi nyelvek használatát szabályozó rendszerrel kap-
csolatos ügyekben. Ilyen esetekben a tagállamok megtartják a kisebb-
ségekkel kapcsolatos általános döntéshozatali hatáskörüket”.

Megtalálták Bardocz Sándor újságíró 
földi maradványait
Minden bizonnyal a mintegy két hó-
nappal ezelőtt eltűnt Bardocz Sán-
dor kolozsvári újságíró földi ma-
radványaira bukkantak a Kolozs 
megyei Szucságban. A rendőrség 
feltételezése szerint öngyilkosság 
történt. Az 54 éves Bardocz Sán-
dor július 15-én távozott egy ba-
rátja szucsági otthonából, azóta 
senki nem látta. Barátai, ismerő-
sei augusztusban keresési akciót 
is szerveztek a Kolozs megyei fa-
luban és környékén, ám nem jár-
tak sikerrel. Az elmúlt időszak-
ban egészségi és magánéleti problémákkal küzdő újságíró, zenész 
holttestét hétfőn Szucság belterületén, egy kis ligetben találták meg. 
Bardocz Sándor hegedűsként érettségizett a Marosvásárhelyi Zene- 
és Képzőművészeti Gimnáziumban, majd tanári oklevelet szerzett a 
kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem történelem–filozófia sza-
kán. 1991 óta a Román Televízió kolozsvári stúdiójának magyar adásá-
nál dolgozott szerkesztőként, majd főszerkesztőként, az elmúlt évek-
ben az adás főmunkatársaként. Az erdélyi közönség számára Bardocz 
Sándor nemcsak a képernyőről volt ismerős, hiszen zenészként is 
tevékenykedett, a Tarisznyás együttes prímása volt.

Keményebb szankciók Észak-Korea ellen
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) újabb egyhangú határozatban to-
vábbi szankciókat szavazott meg Észak-Korea ellen amiatt, hogy 
Phenjan szeptember 3-án kísérleti hidrogénbomba-robbantást haj-
tott végre. A szankciók megtiltják az észak-koreai textilexportot és 
felső határt szabnak a nyersolajimportnak. Az Egyesült Államok en-
nél szélesebb körű és keményebb büntetőintézkedéseket javasolt, de 
Oroszország és Kína támogatásának megszerzéséhez engednie kel-
lett. 2006 óta ez volt a kilencedik határozat, amelyet a világszervezet 
15 tagú testülete egyhangúlag hozott meg, hogy megbüntesse az ázsi-
ai kommunista diktatúrát nukleáris programjáért, rakétakísérleteiért 
és robbantási tesztjeiért. Az eddigi büntetőintézkedések nem hoztak 
eredményt, nem sikerült Phenjant tárgyalóasztalhoz kényszeríteni. A 
most meghozott szankciók érzékenyen érinthetik az országot. A har-
madik legfontosabb exportcikke ugyanis – a feketeszén és az ásványi 
anyagok után – tavaly a textiláru volt. A textil 80 százalékát a kínai pi-
acon értékesítették.

Tömegtüntetések Franciaországban
Utcai tüntetésekre és sztrájkra szólít fel kedden a francia munkajogi 
reform ellen a legradikálisabb szakszervezet, a CGT. A megmozdulás 
az első nagy teszt lesz Emmanuel Macron államfő számára, aki már 
előzetesen jelezte, hogy a szakszervezeti tiltakozás nem fogja meghát-
rálásra késztetni. A CGT mintegy kétszáz megmozdulást szervez or-
szágszerte és négyezer vállalatnál tettek közzé sztrájkfelhívást. A fel-
mérések szerint a franciák mintegy hatvan százaléka nem támogatja a 
munkajogi reformot, a tiltakozó megmozdulás ugyanakkor nem élvez 
akkora támogatottságot, mint 2016 tavaszán. A munkaerőpiac rugal-
masabbá tételét célzó reform – amelynek legfőbb intézkedései a végki-
elégítések maximalizálása és a vállalatokon belül a szakszervezetek 
nélküli, közvetlen egyeztetések bevezetése – Emmanuel Macron egyik 
legfőbb választási ígérete volt a több mint egy évtizede 10 százalékon 
stagnáló munkanélküliség csökkentésére.

Magyarország nem akar kvótát
„Német választási lufi” a Frankfurter Allgemeine Zeitung azon cikke, 
amely szerint megállapodás körvonalazódik az unión belül a mene-
kültek elosztásáról – nyilatkozta Kovács Zoltán kormányszóvivő hét-
főn. A frankfurti lap vasárnap arról írt, hogy a megállapodáshoz nagy-
mértékben hozzájárultak a visegrádi négyek a rugalmas szolidaritás 
fogalmának bevezetésével, és hogy a választások után erősödhet Or-
bán Viktor miniszterelnök készsége a kompromisszumra. Kovács Zol-
tán kormányszóvivő a FAZ cikkét úgy kommentálta: az egy német vá-
lasztási lufi, és egy szó sem igaz belőle. Hozzátette: Magyarország el-
vi alapon, elvi okokból ellenzi a beletelepítési kvótát, a magyar kor-
mány és miniszterelnök álláspontja szerint ugyanis egy olyan szabad 
ország, mint Magyarország, nem engedheti meg magának, hogy má-
sok döntsék el, kik jöjjenek az ország területére.

Florida: több millió ember áram nélkül 

Kedden Floridát már elhagyta és Georgia, valamint Dél-Karolina part 
menti vidékeit pusztította az Irma vihar. Ezekben az államokban rend-
kívüli állapotot hirdettek ki. A széles viharzóna lassan észak felé ha-
lad, de az esőzések és az áradások nem szűntek meg. Floridában a 
vihar tíz halálos áldozatot követelt. A floridai repülőtereket egyelőre 
nem nyitják meg, és a szakemberek arra is felhívták az áram nélkül 
maradt több mint hatmillió floridai figyelmét, hogy előfordulhat, hosz-
szú hetekig nem tudják rendbe hozni az áramszolgáltatást. Áram hí-
ján Florida hétfőn este is teljes sötétségbe burkolózott.

Nyert az orosz kormánypárt
Az előzetes adatok szerint Oroszországban mind a 16 kormányzó-
választást a kormányzó Egységes Oroszország párt jelöltje nyerte 
meg vasárnap, második fordulóra egyik érintett régióban sem lesz 
szükség. Moszkvában a parlamenten kívüli ellenzék megerősítet-
te ugyan pozícióit, de a jelenlegi szabályozás szerint nem lesz ké-
pes önállóan jelöltet állítani a 2018-as polgármester-választáson. 
Oroszország 85 régiójából 82-ben tartottak vasárnap helyhatósá-
gi, regionális vagy kormányzóválasztást. A választók 16 kormány-
zó személyéről és hat regionális törvényhozás összetételéről dönt-
hettek, Moszkvában pedig 1500 helyi képviselői hely sorsa dől el. 
A politikai tisztségekért 42 párt és hat civil egyesület versengett 
egymással. Dmitrij Peszkovnak, a Kreml szóvivőjének értékelése 
szerint az eredmények az Egységes Oroszország támogatottságá-
ról, valamint több fiatal kormányzójelölt megválasztása esetében 
Putyin elnök káderpolitikája iránti bizalomról tanúskodnak.
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