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Párbeszédet és elrettentést akar a NATO Szijjártó Péter: nemzetközi nyomás
A NATO-t aggasztja a határainál megnövekedett orosz katonai jelenalá helyezik Ukrajnát
lét, amit nem hagy válasz nélkül. Ugyanakkor párbeszédre törek-
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szik Oroszországgal, nem akar újabb hidegháborút – mondta Jens
Stoltenberg, az észak-atlanti szervezet főtitkára Bukarestben a NATO parlamenti közgyűlése 63. ülésszakának megnyitóján. Klaus
Johannis román államfő a NATO keleti szárnyának, főleg a feketetengeri térségnek a megerősítését szorgalmazta a parlamenti közgyűlés bukaresti ülésszakának megnyitóján. Oroszországgal kapcsolatban hosszú távú, átfogó NATO-stratégiát sürgetett, amelynek
szerinte a párbeszédet, illetve a védelem megerősítését és az elrettentést is magában kell foglalnia.
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Sajtóértesülések szerint olyan törvénytervezeten dolgozik a kormány,
amely külön adóbesorolásba venné azokat a magánszemélyeket, akik
egy év leforgása alatt több mint két autót értékesítenek. Függetlenül
attól, hogy az illető személy mikor jutott az értékesített gépjármű birtokába, a harmadik autónál már úgy kell adóznia, mintha egyéni vállalkozása lenne. A Tudose-kabinet azt is vizsgálja, milyen név alatt
vezesse vissza a korábban több formában is kudarcba fulladt gépkocsi-regisztrációs díjat, miután a környezetvédelmi bélyegilleték februári eltörlése óta drasztikusan megugrott a Romániába behozott használt gépkocsik száma.
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Háborús bűnösök Koszovóban

 Az (X)-szignóval el lá tott szö ve gek

fize tett rek lá mok, köz le mé nyek.

 Ameg je lent írá sok nem fel tét le nül

aszerkesztõség vé le mé nyét tük rö zik!
 Szerkesztõségünkfenn tart ja
a jogot, hogy a be ér ke zett le ve lek és
másfé le írá sok közlésérõl dönt sön.
 Kézira to kat nem õrzünk meg,
ésnem kül dünk vis sza!
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Alap Er dély egész te rü le tén elõ fi zet he tõ a postahi va tal ok ban. A Ko lozs vá ri Pos ta igaz ga tó sághoztar to zó me gyék ben (Kolozs, Szil ágy, Bi har,
Szatmár, Mára maros, Beszterce-Naszód) la punk
sajtó ka ta ló gus-szá ma 14041; a Bras sói Postaigaz ga tó ság hoz tar to zó me gyék ben (Bras só,
Kovászna, Har gi ta, Ma ros, Fe hér és Szeben) a
kata ló gus szám 15028, a Te mes vá ri Pos ta igaz ga tósághoz 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 hónap ra 90 lej, egy év re 170 lej.
La pun kat megrendelheti az Udvarhelyi Híradó
lapcso port terjesztõinél: Udvarhelyszék: Ud varhe 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 (0266361201), illetve az alábbi lapterjesztõ cégeknél:
Szat már me gye: Inform Me dia (0261-711731), Három szék: H-Press (0754-042502, 0267-310384).
MTPress – Bu ka rest, Dé va, Zilah, Szat már né me ti
– 021-2554816.

Szent László-szobor
magyar állami támogatással
Még ősszel elkezdődik a nagyváradi római katolikus püspöki palota felújítása, amelyre a magyar kormány kétmilliárd forintos támogatást biztosított. Ugyanakkor van remény arra, hogy Magyarország
támogatja a nagyváradi magyarság rég dédelgetett álmát, a Szent
László-szobor felállítását. Többek között ezekről is szó esett Orbán
Viktor magyar miniszterelnöknek a nagyváradi római katolikus püspöki palotában tett magánlátogatásán, ahová a Partiumi Keresztény
Egyetem tanévnyitójáról érkezett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kíséretében.

Székelyföldön az ország
egyetlen korszerű szeméttelepe

A háromszéki Lécfalván elkezdte működését az ország első és egyetlen integrált hulladékgazdálkodási rendszere, amely a szakemberek
szerint 30–40 évre oldja meg Kovászna megye szemétgondjait. Az uniós támogatással felépített hulladékkezelő központot már 2015 októbeMagyar or szá gon az Er dé lyi Nap ló éj jel-nap pal az
rében átadták, ám több mint két évbe került a létesítményt működtealábbi te le fon szá mon ren del he tõ meg: (1)476tő cég kiválasztása és a központ beüzemelése. A létesítmény kizáró2198.Elõ fi ze té si árak: egy ha vi 720 Ft, ne gyed éves
lag Háromszéket szolgálja ki. A megyei tanács elnöke, Tamás Sándor
2100 Ft, fél éves 4100 Ft, egy éves 7900 Ft.
hangsúlyozta: a megye összes nem környezetbarát szeméttelepét bezárták, és környezetük ökológiai restaurálása is megtörtént. A hullaAlap sza bad el adás ban Er dély egész te rü le tén
megvá sá rol ha tó az új sá gos stan dok nál, üz le tek és dékkezelő központ a megyei önkormányzat legnagyobb uniós pályánagyáru há zak új ság áru dá i ban, va la mint a köz sé gi zatból megvalósított beruházása, mintegy 20 millió euróba került. A léésfa lu si ma gán ter jesz tõk nél. Sza bad el adás ban
tesítményt a debreceni Keviép Kft. építette.
egy lap szám ára 4 lej.
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Külföl di elõ fi ze tõ ink ban ki át uta lás sal ren del he tik
megla pun kat:
Eurószámla: RO64 RZBR 0000 0600 1155 7082,
RaiffeisenBank, Ko lozs vár.
Egyhó na pi elõ fi ze tés Eu ró pá ba 5 euró, há rom hónap 15 euró, 6 hó nap 30 euró, 12 hó nap 60 euró.
Hirde tés fel vé tel a szer kesz tõ ség ben. Ké rés re
részle tes tá jé koz ta tót kül dünk ár aján la ta ink ról.

Szerkesz 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
Honlap: www.erdelyinaplo.ro
Hirde tés fel vé tel és ter jesz tés a fenti címen
hétköznap 8–16 óra között.

Az új ukrán oktatási törvény rosszabb helyzetet teremt a magyarok
és más kisebbségek számára, mint amilyenben a Szovjetunió idején
voltak az oktatás terén – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter Ungváron. A miniszter azt követően beszélt erről,
hogy a kárpátaljai magyar szervezetek és a történelmi egyházak vezetőivel egyeztetett a tanügyi jogszabály kapcsán kialakult helyzetről.
Szijjártó elmondta: a megbeszélésen arra az egyértelmű következtetésre jutottak, hogy a nemrég hatályba lépett oktatási törvény gyakorlatilag ellehetetleníti Kárpátalján a magyar iskolák működését, elveszi
a már megszerzett jogot az anyanyelven történő tanulástól tízéves kor
fölött. Ezzel pedig Ukrajna minden létező nemzetközi kötelezettségét
megszegi. A külügyminiszter kifejtette: az egyetlen lehetőség a nemzetközi nyomás növelése. Ennek szellemében az európai uniós tagországok külügyminisztereinek jövő heti tanácskozásán kezdeményezni fogja az idén szeptember 1-jei hatállyal életbe lépett EU–Ukrajna
társulási megállapodás felülvizsgálatát.

Románia nem ismeri el a szakadárokat
Teodor Meleşcanu román külügyminiszter szerint törvénytelen eldönteni egy ország feldarabolását anélkül, hogy tárgyalnának az illető ország kormányával, az egyedüli olyan szervezettel, amely megtestesíti az állam szerkezetét. Meleşcanu szerint Románia részéről
ez elvi álláspont, amely egyaránt érvényes Koszovó és Metohija (a
függetlenségét 2008-ban kikiáltó egykori jugoszláv autonóm tartomány szerb elnevezése), Katalónia vagy Kurdisztán esetében. „Mi
kitartunk álláspontunk mellett függetlenül attól, mi történik Európa
vagy a világ más tájain, és nagyon reméljük, hogy európai uniós, illetve más szervezetekhez tartozó partnereink megértik, hogy álláspontunk olyan elveken nyugszik, amelyeket érvényesítenünk kell,
ha tiszteletben akarjuk tartani a nemzetközi jogot” – magyarázta a
román külügyminiszter. Az EU tagállamai közül Románia, Spanyolország, Görögország, Szlovákia és Ciprus nem ismerte el Koszovót
független államként.

Hashim Thaci koszovói elnök szerint a nemzetközi közösség nem tartotta be szavát, amikor az euroatlanti integráció felgyorsítását, valamint a vízumkényszer eltörlését ígérte Pristinának cserébe azért, ha
az felállítja az egykori Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UCK) által
elkövetett háborús bűnöket vizsgáló különleges bíróságot. A testület
tavaly állt fel, eddig azonban még senki ellen nem kezdődött eljárás.
Az új igazságszolgáltatási testület, főleg a tanúk védelme érdekében,
Hollandiában fog működni, és az 1998–1999-es koszovói konfliktus
idején, valamint azt követően – 1998. január 1. és 2000. december 31.
között – a gerillaakcióiról elhíresült UCK által elkövetett háborús bűnöket vizsgálja. A koszovói konfliktus idején a becslések szerint mintegy tízezren vesztették életüket, és több mint 1700-an eltűntek. A különleges bíróság felállítása heves ellenállásba ütközött Koszovóban, az
UCK veteránjai tüntetést szerveztek ellene, és a helyi parlament csak
második nekifutásra döntött a testület létrehozásáról.

Évi 200 ezer menekültet fogadnának be
A Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke, Angela Merkel német kancellár és a testvérpárt bajor Keresztényszociális Unió (CSU) vezetője,
Horst Seehofer közös berlini sajtótájékoztatón jelentették be: a pártszövetség keretében sikerült kompromisszumos megoldást kötni menekültkérdésben. Németország évente legtöbb 200 ezer menekültet fogadna be. Ezzel az egyezséggel ülnek közös tárgyalóasztalhoz jövő héten a kormányalakító koalíciós tárgyalások elkezdése végett a liberális FDP és a Zöldek pártjával. A pártszövetség azt tervezi, hogy október
18-án először az FDP-vel, majd a Zöldekkel folytatja le az első megbeszélést, és két nappal később, október 20-án mind a két lehetséges koalíciós partnerrel együtt tart egy második fordulót.

Amerikai diplomatákat
vesznek őrizetbe Ankarában
Törökországban az amerikai konzulátus egy újabb munkatársa ellen
adtak ki letartóztatási parancsot azt követően, hogy egy másik diplomata őrizetbe vétele miatt a hétvégén Washington és Ankara kölcsönösen felfüggesztette a vízumkiadásokat. A török hatóságok szerint az
őrizetbe vett konzulátusi alkalmazott kapcsolatban állt a tavaly nyári törökországi puccskísérlet fő felelősének kikiáltott Fethullah Gülen
mozgalmával. A török hatóságok kémkedéssel és a török kormány, valamint az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják. A
török kormány felszólította az Egyesült Államokat, állítsa helyre a vízumkiadások rendjét törökországi külképviseletein. Ez okból bekérették a külügyminisztériumba Philip Kosnettet, az Egyesült Államok ankarai nagykövetségének ügyvezetőjét.

Ingyenes wifihozzáférés Európa-szerte
Az EU tanácsa jóváhagyta, hogy az unió a városházakon, könyvtárakban, parkokban és egyéb nyilvános helyeken elérhető ingyenes wifihozzáférési pontok létesítését támogassa. A döntés értelmében az EU
külön alappal támogatja, hogy 2020-ig mintegy 6000, eddig ingyenes
wifivel le nem fedett településen építsenek ki hotspotokat a közösségi élet helyszínein.

