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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.
Kiadó: Udvarhelyi Híradó Kft. 
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3 hónap                     45 lej

6 hónap                     90 lej

12 hónap                 170 lej

Elhunyt Mihály volt román király
Elhunyt 96 éves korában Mihály volt román király – jelentette be ked-
den az egykori uralkodó családja. A volt román uralkodó daganatos 
betegségben és leukémiában szenvedett, Svájcban kezelték, ottani 
rezidenciáján érte a halál. Ő az egyik utolsó olyan személyiség, aki 
a második világháború idején államfő volt. A volt király tavaly már-
ciusban súlyos betegségére hivatkozva közölte, hogy visszavonul a 
közélettől, és lányát, Margit „trónörökös hercegnőt” bízta meg, hogy 
a „korona őreként” képviselje a román királyi családot. Bár Mihály 
korábban sem volt aktív szereplője a román közéletnek, nagy tiszte-
letnek örvendett az országban, és személyes tekintélye is hozzájá-
rult ahhoz, hogy a királyság eszméje az utóbbi évtizedben egyre nép-
szerűbbé vált Romániában.

Kányádi Sándoré az irodalmi
Prima Primissima Díj
A nagygalambfalvi születésű, 
Budapesten élő Kányádi Sán-
dor Kossuth-díjas költő, író, mű-
fordító kapta az irodalmi Prima 
Primissima Díjat a hét végén a 
magyar fővárosban. Az elisme-
rést tíz kategóriában 15. alkalom-
mal vehették át a magyar szelle-
mi élet, a művészet, a tudomány 
és a sport jeles képviselői. Kozma 
Imre atya, a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat alapító elnöke, a díj 
kuratóriumának tagja köszöntő-
jében kiemelte: a művészetnek, a 
tudománynak és a sportnak nem 
sztárjai, hanem munkásai van-
nak, akik egyedül a kihívásra és az alkotásra figyelnek. Kányádi 
Sándor első verseskötete 1955-ben jelent meg Virágzik a cseresznye-
fa címmel. Az anyanyelv megtartó ereje, az erdélyi kisebbségi sors 
alaptémaként határozzák meg költészetét. Verseiben a magyarság 
sorskérdéseire keresi a választ (Fától fáig, Halottak napja Bécsben, 
Krónikás ének, Visszafojtott szavak a Házsongárdban).

Új tulajdonosa van a Praktikernek
Megvette a Praktiker Romania barkácsáruházlánc részvényeinek 
száz százalékát a Susli családtól a Kingfisher vállalatcsoporthoz 
tartozó Brico Depot Romania. A román barkácsáru és lakberendezé-
si piac egyik főszereplőjének számító Praktiker 26 áruházat működ-
tet az országban és több mint 1600 alkalmazottat foglalkoztat. Ta-
valy 140 millió eurós forgalmat bonyolított le. A Brico Depot-nak 15 
áruháza és csaknem ezer alkalmazottja van az országban, forgalma 
pedig tavaly elérte a 144 millió eurót. A Kingfisher Európa egyik leg-
nagyobb, 77 ezer alkalmazottat foglalkoztató kiskereskedelmi vál-
lalatcsoportja, amely 1200 lakberendezési és barkácsáruházat mű-
ködtet tíz országban.

Ion Ţiriac vezeti a gazdagok toplistáját
Ion Ţiriac volt román teniszcsillag az idén is megőrizte első helyét 
a leggazdagabb romániai vállalkozók toplistáján, vagyonát a Capital 
című gazdasági hetilap 1,7–1,8 milliárd euróra becsülte. A máso-
dik helyen Dragoş és Adrian Pavăl testvérek vannak, akiknek va-
gyona eléri az 1,1–1,2 milliárd eurót. Ők birtokolják a Dedeman 
barkácsáruházláncot, amely az elmúlt években jelentősen terjesz-
kedett. Az első tíz leggazdagabb üzletember listáján egy magyar 
nemzetiségű vállalkozó is található Teszári Zoltán személyében, aki 
a Digit működtető RCS és RDS telekommunikációs cég tulajdonosa. 
Az ő vagyonát az újság 550–570 millió euróra becsülte a tavalyi 500 
millió euróhoz képest.

Kormányszóvivő: boszorkányüldözés 
folyik Magyarország ellen
Az Európai Parlament belügyi, állampolgári és igazságügyi szak-
bizottsága (LIBE) csütörtökre tervezett, Magyarországgal foglalko-
zó brüsszeli meghallgatása egy kíméletlen boszorkányüldözésnek és 
a kommunista időkből ismert koncepciós pernek a keveréke – jelen-
tette ki Kovács Zoltán kormányszóvivő. Elmondta: Magyarországnak 
nincs szégyenkeznivalója az uniós eljárások és együttműködések mi-
att. A korábbi eljárások lezárultával, vagy azok folyamatban lévő rész-
eredményeinek bemutatásakor rendre bebizonyosodott, hogy Ma-
gyarország teljes mértékben megfelel az európai keretek adta feltéte-
leknek. Az illegális bevándorlással kapcsolatban elmondta: Magyar-
ország volt az első az unióban, amely az illegális migráció megállítá-
sa érdekében alapos és működő intézkedéseket hozott, amelyek fenn-
tartják a lehetőségét annak, hogy ellenőrizze a beáramlást.

Önrendelkezést akar Korzika
A korzikai regionális 
parlamenti választások 
első fordulójában legtöbb 
szavazatot elért, magát 
nacionalistáknak neve-
ző pártszövetség hétfőn 
kezdeményezte a tár-
gyalások megnyitását 
a francia kormánnyal 
a nagyobb autonómiá-
ról, de kizárta, hogy el-
szakadásra törekedne. 
„Nem ott tartunk, mint 
Katalónia, hanem Korzi-
ka emancipációjáért dol-
gozunk” – mondta a France Inter közszolgálati rádióban Jean-Guy 
Talamoni (képünkön), a győztes szövetséget alkotó egyik párt, a füg-
getlenséget szorgalmazók vezetője. A vasárnapi első fordulót 45,4 
százalékos támogatottsággal a függetlenségpártiakból és az autonó-
miapártiakból álló Pè a Corsica pártszövetség nyerte meg.

Hat katalán vezetőt szabadon engednek 
Előzetes letartóztatásban marad Oriol Junqueras volt katalán elnök-
helyettes és Joaquim Forn egykori katalán belügyi tanácsos, míg a le-
váltott katalán kormány hat másik tagja óvadék ellenében szabadlá-
bon védekezhet – jelentette be a madridi legfelsőbb bíróság. A politi-
kusoknak 100 ezer eurót kell befizetniük a bíróságnak, hogy szabadon 
távozhassanak. Ezen kívül le kell adniuk útlevelüket, és nem hagyhat-
ják el az országot. Pablo Llarena bíró indoklásában a bűnismétlés ve-
szélyének fennállásával indokolta, hogy a többiekétől eltérő döntést 
hozott Oriol Junqueras és Joaquim Forn esetében. Oriol Junqueras 
pártja, a Katalán Köztársasági Baloldal (ERC) listavezetője a decem-
ber 21-i katalán parlamenti választásokon, amelynek hivatalos kam-
pánya már elkezdődött. A spanyol legfőbb ügyész október 30-án kez-
deményezett eljárást a politikusokkal szemben lázadás, zendülés, 
hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények miatt arra hivatkozva, hogy 
„döntéseikkel és tetteikkel az elmúlt két év során intézményi válságot 
idéztek elő, amely a függetlenség egyoldalú kinyilvánításában tetőzött 
az alkotmány teljes semmibevételével október 27-én”.

Közös dél-koreai–amerikai hadgyakorlat
Eddigi legnagyobb közös légi hadgyakorlatába kezdett hét elején Dél-
Korea és az Egyesült Államok. Az ötnapos manőverekben 230 harci 
repülő – köztük több mint húsz, radarokkal érzékelhetetlen „lopako-
dó” gép – és 12 ezer amerikai katona vesz részt. Egyebek közt észak-
koreai nukleáris és rakétatámadást szimulálnak, és annak elhárítá-
sát gyakorolják. A hadgyakorlat előtt alig egy héttel Észak-Korea ismét 
ballisztikus rakétát bocsátott fel azt állítva, hogy immár képes csapást 
mérni az Egyesült Államok bármely pontjára, akár Washingtonra is. 
A gyakorlatot már korábban eltervezték. Észak-Korea a hét végén vele 
szembeni provokációnak minősítette a hadgyakorlatot, amely – a kom-
munista diktatúra megfogalmazása szerint – „csupán még borzasz-
tóbb megtorlásra ösztönöz”.

Ír–brit vita a határkérdésről
Észak-Írország legnagyobb britpárti protestáns politikai ereje, a De-
mokratikus Unionista Párt (DUP) nem támogatna olyan megoldást, 
amelyben a tartomány az Egyesült Királyság más országrészeitől elté-
rő sátust kapna a brit EU-tagság megszűnése után. Nem hivatalos lon-
doni értesülések szerint a DUP vezetőjének erről szóló hétfői közlemé-
nye volt az oka annak, hogy a várakozásokkal ellentétben hétfőn még 
nem sikerült áttörést elérni Theresa May brit miniszterelnök brüsz-
szeli tárgyalásain. Leo Varadkar ír miniszterelnök a hétfői megállapo-
dás elmaradásának hírére kijelentette: az ír kormány nem sokkal ko-
rábban még biztosítékokat kapott Londontól és az Európai Bizottság 
Brexit-főtárgyalója, Michel Barnier stábjától arra, hogy a brit kormány 
elfogadta a határkérdésről szóló, Írország aggályait eloszlató megálla-
podási szövegtervezetet.  Leo Varadkar megerősítette: az ír kormány 
kizárólag akkor tud hozzájárulni a Brexit-tárgyalások második szaka-
szának elkezdéséhez, ha szilárd garanciákat kap arra, hogy a brit EU-
tagság megszűnése után sem lesz fizikai határellenőrzés Írország és 
Észak-Írország között.

FOTÓ: MTI

Helyt adott az Udvarhelyi Híradó Kft. csődvédelemre vonatkozó ké-
relmének hétfőn a Hargita megyei törvényszék. A legnagyobb erdélyi 
magyar médiacég – amely az Erdélyi Naplót is megjelenteti – körlevél-
ben értesítette a munkatársait, hogy a fizetésképtelenség elkerülése 
érdekében kezdeményezett eljárással lehetőség nyílik a lapkiadó hely-
zetének stabilizálására. A lapkiadás továbbra is zavartalan.
„A fizetésképtelenség megelőzését célzó eljárás azt jelenti, hogy az 
átszervezés ideje alatt tevékenységünket tovább folytatjuk, és – ki-
adói tevékenységünk észszerűsítésével, racionalizálásával – konszoli-
dáljuk a társaság helyzetét, tartozásainkat a vonatkozó jogszabályok-
kal összhangban kiegyenlítjük, folyó fizetési kötelezettségeinknek to-
vábbra is eleget teszünk. Mindez a különböző ágazatokat érintő keret-
szűkítéseket és források átirányítását vonhatja magával” – olvasható 
az Udvarhelyi Híradó Kft. (UH) tájékoztatójában.
A dokumentum emlékeztet, hogy egy évvel ezelőtt, 2016 decembe-
rében gondatlan vagyonkezelés gyanújával leváltották az akkori me-
nedzsmentet, amely ellen bűnügyi eljárás indult. A korábbi években 
felgyűlt adósságok azonban azóta is terhelik a céget.

Csődvédelem alatt
az Udvarhelyi Híradó Kft.
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