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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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1 hónap                     15 lej
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Magyarul beszélt az üzletben,
ezért rátámadtak Kolozsváron
Sajnálatának adott hangot közösségi oldalán az a kolozsvári italbolt, 
ahol megszólították, majd bántalmazták Imecs-Magdó Levente szí-
nészt és barátait amiatt, hogy magyarul beszélt. A TopDrinks közöl-
te, nem az alkalmazottjuk követte el az agressziót. Imecs-Magdó Le-
vente színész szerint harmadmagával tértek be október 27-e éjjelén az 
italboltba, amikor odabent egy férfi számon kérte tőlük, hogy miért be-
szélnek magyarul Romániában. A művész közölte, a szóváltásba be-
kapcsolódott a szerinte ittas elárusító és egy állítólagos éjjeliőr is, majd 
távozásukkor rájuk támadtak, őt pedig ököllel állon ütötték. „Az a sze-
mély, aki kiprovokálta a történteket, nem dolgozik nálunk, és sohasem 
állt a cégünk alkalmazásában” – szerepel a TopDrinks bejegyzésé-
ben. Az állásfoglalás vélhetően összefügg azzal, hogy az Imecs-Magdó 
Levente beszámolója közzétételét követően számos szemrehányó és 
elítélő poszt jelent meg a cég közösségi oldalán elsősorban magyar 
nyelvű felhasználók részéről.

Tüntetés a kormány ellen 
Ezrek tüntettek vasár-
nap este az ország na-
gyobb városaiban az 
igazságügyi törvénye-
ket módosító tervezet 
ellen tiltakozva. A „Nem 
akarunk tolvaj nemzet 
lenni” jelszóval inter-
netes fórumokon meg-
hirdetett megmozdulás 
szervezői a kormány 
igazságügyi reformter-
vezete ellen tiltakoz-
nak, amely szerintük 
politikai befolyása alá 
vonná az igazságszol-
gáltatást és meggátolná a korrupt politikusok elszámoltatását. A PSD–
ALDE-koalíció múlt kedden terjesztette a parlament elé az igazság-
szolgáltatás működését szabályozó törvények módosításáról szóló ja-
vaslatát, amelyet mind Klaus Johannis államfő, mind a bírák és ügyé-
szek szakmai szervezete kifogásolt. A törvénymódosítás egyebek mel-
lett korlátozná az államfő szerepét az ügyészségi vezetők kinevezésé-
ben, és kivonná a szakma kizárólagos ellenőrzése alól azt az Igazság-
szolgáltatási Felügyeletet, amely – esetleges tévedéseikért vagy visz-
szaéléseikért – felelősségre vonhatja a bírákat és ügyészeket. Buka-
restben a kormánypalota előtti téren a csendőrség szerint több mint 
12 ezer tüntető gyűlt össze.

PSD: Székelyföld nem létezik
A Magyar Polgári Párt elnöke, Biró Zsolt parlamenti képviselő egy 
Facebook-bejegyzésben így ír: „Az európai nemzetállamok viszonyu-
lását figyelve megállapítható, hogy azt, amit mi Erdély és különösen 
Székelyföld tekintetében mindig is hangsúlyoztunk, most az európai 
politika szereplői is egyre nyíltabban hangoztatják, nevezetesen azt, 
hogy az autonómia legitim, pozitív, és biztonságpolitikai szempontból 
stabilitást jelent; az egyoldalú területi elszakadás pedig negatív, illegi-
tim és biztonságpolitikai szempontból instabilitást generál”. Az erdé-
lyi magyar politikus üzenetére Răzvan Rotaru parlamenti képviselő a 
PSD hivatalos közleményében úgy reagált, hogy „Erdély azonos Romá-
niával, és Románia azonos Erdéllyel. Székelyek nem léteznek és Szé-
kelyföld sem. Romániában csak – különböző etnikumú – román állam-
polgárok léteznek. Románia mindig is egységes, oszthatatlan, szuve-
rén és független nemzetállam marad”.

Aláírásgyűjtés az európai bérunióért
Romániában is elkezdődött a béruniós európai polgári kezdeménye-
zés támogató aláírásainak a gyűjtése – jelentette be egy kolozsvári 
sajtótájékoztatón Gyöngyösi Márton és Dragoş Tîrnoveanu, a kezde-
ményező bizottság magyarországi és romániai tagja. A Jobbik ország-
gyűlési képviselője elmondta: román kollégájával öt állomást érintő er-
délyi kampánykörútra indul, amelyen ismertetik a kezdeményezést, 
szakszervezeti vezetőkkel és más érdeklődőkkel tárgyalnak. Gyön-
gyösi elmondta: mind Magyarország, mind Románia lakói több mint 
tíz éve várják, hogy a bérek és az életszínvonal felzárkózzon a nyu-
gat-európai szinthez, de mindkét országban keveset tettek a kormá-
nyok e cél eléréséért. „Nem szeretnénk jogokat és kompetenciákat át-
adni Brüsszelnek. Nem mondjuk, hogy a bérek felzárkóztatása egyik 
napról a másikra megvalósítható. De azt igenis állítjuk, hogy az egyen-
lő munkáért egyenlő bért elvet mint célt meg kell fogalmazni” – jelen-
tette ki a képviselő.

Súlyosbodott a volt román király állapota
Mihály egykori román király egészségi állapota súlyosbodott – közölte 
a királyi ház sajtóirodája. Az 1947-ben lemondott, 95 éves exuralkodó 
még tavaly márciusban jelentette be, hogy súlyos rákbetegsége miatt 
visszavonul a közéletből. A Svájcban élő exuralkodót megműtötték és 
kezelésre vonult vissza, azóta lánya, Margit hercegnő képviseli. A ki-
rályi ház közleménye szerint a volt uralkodó áttételes epidermoid 
carcinomában, vagyis laphámrákban, a bőrrák egy formájában, vala-
mint krónikus fehérvérűségben szenved.

A klímaegyezményről tárgyalnak
az ENSZ-tagországok Bonnban
A németországi Bonnban hétfőn kezdődött el az ENSZ 23. klímakonfe-
renciája. A párizsi klímaegyezmény végrehajtási szabályairól tárgyal-
nak. A november 17-ig tartó tanácskozáson 195 ország 25 ezer küldött-
je tárgyal arról, hogy miként lehet egységesen mérni a globális felme-
legedést okozó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését, 
és hogyan kell beszámolni a nemzeti kibocsátás-csökkentési válla-
lások teljesítéséről. A hivatalosan az ENSZ Éghajlatváltozási Keret-
egyezménye 23. éves ülésének (COP 23) nevezett konferencia az első 
nagyszabású nemzetközi klímavédelmi tanácskozás, amióta a francia 
fővárosban 2015-ben elfogadták az éghajlatváltozás megfékezését cél-
zó erőfeszítések nemzetközi összehangolásáról szóló Párizsi megál-
lapodást, és amióta Donald Trump amerikai elnök az idén júniusban 
bejelentette, hogy az Egyesült Államok kilép az egyezményből. Bonn-
ban várhatóan csak előkészítik a klímavédelmi egyezmény végrehaj-
tási előírásait, és a teljes szabálykönyvet 2018 decemberében fogadják 
el a COP 24-en, amelyet a lengyelországi Katowicében rendeznek meg.

Huszonhat emberrel végzett
az amerikai ámokfutó
Huszonhatra nőtt a halálos áldozatok száma a dél-texasi Sutherland 
Springsben, ahol a település templomában vasárnap délben egy ámok-
futó lövöldözött. A sebesültek száma meghaladja a harmincat. Az is-
tentisztelet közben lövöldöző férfit Devin Kelleynek hívták és 26 éves 
volt. Tettének indítékairól a rendőrségnek egyelőre nincs sejtése, de 
azt közölték, hogy Kelley katona volt, és úgynevezett poszttraumatikus 
stresszben szenvedett. A helyi rendőrség és az amerikai Szövetségi 
Nyomozó Iroda (FBI) képviselői a korábban megjelent információkat 
pontosítva azt közölték, hogy a támadó már a templom előtt lövöldöz-
ni kezdett, majd odabenn folytatta az ámokfutást. A vérengzés után 
elmenekült, de a percek alatt kiérkező rendőrök üldözőbe vették, és 
mintegy nyolc-tíz kilométerre Sutherland Springstől érték utol. Nem 
tudni, hogy öngyilkos lett-e, vagy menekülés közben lőtték le. A rend-
őrség később közölte: Kelley 2016-ban vásárolta a fegyvert, és bár San 
Antonio mellett lakott, egy coloradói lakcímet adott meg. A szükséges 
rubrikába pedig azt írta be, hogy büntetlen előéletű, ami arra is rá-
világít, hogy az Egyesült Államokban szinte bárki fegyverhez juthat.

A volt katalán elnök sorsáról dönt
a belga bíróság
November 17-én kell első alkalommal megjelennie az illetékes belga 
bíróság előtt Carles Puigdemont leváltott katalán elnöknek és koráb-
bi kabinetje négy Belgiumban tartózkodó tagjának. Az ellenük kiadott 
európai elfogatóparancs értelmében ugyanis 15 napon belül meg kell 
jelenniük a bíróságon. Bírósági források szerint az öt korábbi katalán 
vezető első meghallgatását továbbiak követhetik majd, ezért kiadatása 
még hetekig elhúzódhat. Az érintettek a bíróság engedélye nélkül nem 
hagyhatják el az országot és tájékoztatniuk kell a hatóságokat a hollé-
tükről, valamint eleget kell tenniük a rendőrségi vagy bírósági idézé-
seknek. Az ügyben eljáró vizsgálóbíró hétfőre virradóan szabadlábra 
helyezte Puigdemontot és volt minisztereit mindaddig, amíg az illeté-
kes bíróság nem dönt arról, hogy kiadhatók-e a spanyol hatóságoknak. 
Puigdemont korábban azt mondta, kész együttműködni a spanyol ha-
tóságokkal, de elvesztette bizalmát a spanyol igazságszolgáltatásban, 
amely szerinte „átpolitizálódott”.

Amerika összefog Japánnal

Az Egyesült Államok összefog japán szövetségesével az észak-koreai 
fenyegetéssel szemben – közölte a tokiói látogatáson tartózkodó Do-
nald Trump amerikai elnök Abe Sindzó japán miniszterelnökkel kö-
zös sajtóértekezletén. Trump ismét elmondta, hogy az észak-koreai 
atomprogram és a tömegpusztító fegyverek birtoklására való törekvés 
„az egész civilizált világot fenyegeti”, valamint a Phenjannal szembeni 
„stratégiai türelem ideje lejárt”. „Egyesek azt mondják, hogy túl erős a 
retorikám, de nézzék meg, hogy milyen hatása volt a gyenge retoriká-
nak az elmúlt 25 évben” – mondta az amerikai elnök. Abe Sindzó be-
jelentette a sajtóértekezleten, hogy az Észak-Korea elleni büntetőin-
tézkedések szigorításaként Japán befagyasztja 35 észak-koreai szer-
vezet, illetve személyiség javait. Tokió már eddig is büntette Phenjant 
nukleáris és rakétaprogramja miatt és azért, mert Phenjan évtizedek-
kel ezelőtt több embert elrabolt Japánból.

FORRÁS: HOTNEWS.RO




