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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 cégek-
nél: Ko lozs vár: Apex (0264-596213), Ka lo ta szeg: 
Ampress (0744-516547), 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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Emlékezés a madéfalvi veszedelemre

A székelység titka a szabadság és az önrendelkezés iránti olthatat-
lan vágy – mondta Potápi Árpád János Bonyhádon, a madéfalvi vé-
rengzés 254. évfordulója alkalmából. A nemzetpolitikáért felelős ál-
lamtitkár a város székely emlékparkjában tartott megemlékezésen 
felidézte: 1764. január 7. a székelyek mészárlásának napjaként vo-
nult be a történelembe, amikor a Habsburg-udvar elleni lázadás mi-
att a császári katonaság több mint kétszáz székelyt, köztük nőket és 
gyerekeket ölt meg Madéfalván. Azon a hajnalon odaveszett magyar-
ságunk egy darabja – mondta a politikus. Az Erdélyi Magyar Nemze-
ti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács közös szervezésében Maros-
vásárhelyen a Kultúrpalota kistermében emlékeztek a madéfalvi ve-
szedelem áldozataira.

A magyar nemzeti önrendelkezés éve
 
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) az erdélyi magyar nem-
zeti önrendelkezés évét ünnepli 2018-ban, ennek jegyében szervezi 
idei programjait – jelentette ki Tőkés László EP-képviselő. Az EMNT 
elnöke szerint az önrendelkezés évének kinyilvánítására az ad okot, 
hogy száz évvel ezelőtt alakult meg Apáthy István vezetésével az Er-
délyi Nemzeti Tanács, amelyre az EMNT jogelődjeként tekint. Tő-
kés László elmondta: meg kell adni a tiszteletet az Erdély és Romá-
nia egyesülése kinyilvánításának a centenáriumát ünneplő románok-
nak. Be kell látni azonban, hogy az erdélyi magyaroknak ünneplés-
re nincs okuk, mert „nem érezhetik magukat otthon a hazában”. Úgy 
vélte: mind a románoknak, mind a magyaroknak az lenne a legna-
gyobb centenáriumi ajándék, ha elkezdődne a posztkommunizmus 
vége, folytatódna a rendszerváltás, és ezzel együtt a kisebbségpoliti-
kai rendszerváltás is.

Vádat emeltek a képviselőház
volt elnöke ellen
 
Vádat emelt az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) Valeriu 
Zgonea volt képviselőházi elnök ellen befolyással való üzérkedés mi-
att. A vádhatóság szerint 2012 júliusa és 2013 áprilisa között a képvi-
selőház elnöki tisztségét és a PSD alelnöki tisztségét betöltő Valeriu 
Zgonea elfogadta Dumitru Dobrică megyei tanácsos arra vonatkozó 
ajánlatát, hogy anyagi haszonért cserébe befolyása révén magas tiszt-
ségbe juttassa Dobrică egyik hozzátartozóját. Ezt követően Zgonea 
62 143 lejt kapott Dumitru Dobricától. 2013. április 22-én Valeriu 
Zgonea rokonát egy, az informatikai minisztériumhoz tartozó intéz-
mény elnökévé nevezték ki, holott az illető nem rendelkezett az ehhez 
szükséges képesítéssel.

Politikusok is érintettek a Lucan-ügyben
 
Emil Boc, Kolozsvár jelenlegi polgármestere, Gheorghe Funar hajda-
ni elöljáró és Florian Bodog egészségügyi miniszter is érintett a kará-
csony előtt őrizetbe vett Mihai Lucan kolozsvári urológus ügyében – ál-
lítja Emanuel Ungureanu. A képviselőház egészségügyi bizottságának 
USR-s elnöke arról beszélt, hogy Lucant hogyan segítették politikusok, 
ügyészek, bírák, orvosok és a titkosszolgálat emberei. A DIICOT azzal 
gyanúsítja az orvost, hogy magánklinikáján az egyébként általa veze-
tett állami urológiai intézet felszerelését és fogyóeszközeit használ-
ta, sőt időnként még az urológiai intézet személyzetét is igénybe vette. 
Ungureanu szerint Kolozsváron még 2003 óta szervkereskedelemről 
beszélnek, olaszok és azeriek jártak oda veseátültetésre.

Pedofilt fogtak Bukarestben
 
Elfogták hétfőn a hatóságok a napok óta körözött pedofilt, aki kislányt  
molesztált egy bukaresti tömbház liftjében. A 45 év körüli férfi a fővá-
rosi rendőrség közlekedésrendészeti osztályán dolgozik, és elfogá-
sát megkönnyítette, hogy kollégái felismerték. Az eset egy lakónegyed 
egyik tömbházában történt a múlt héten a főváros hatodik kerületé-
ben. A pedofil az ötéves kislánnyal és egy kilencéves kisfiúval együtt 
lépett be a liftbe. A testvérek a negyedik emeleten szerettek volna ki-
szállni, de a férfi a nyolcadikig vitte, s közben molesztálta a kislányt. 
Mintegy tíz perc elteltével a pedofil levitte a gyermekeket a negyedik-
re, majd elmenekült.

Magyarország nem akarta a migránsokat
 
A németek akarták befogadni a migránsokat, nem a magyarok, Magyar-
ország azzal teszi a dolgát, hogy védi a schengeni határt – jelentette ki Or-
bán Viktor miniszterelnök a német Bild napilapban és a Bild honlapján 
megjelent interjúban. A magyar kormányfő hangsúlyozta: a határvédelem 
2015 óta egymilliárd euróba került és Brüsszel egyetlen fillért sem fizet 
ezért. Szerinte a probléma megoldása nem az, hogy az illegálisan az EU-
ban tartózkodó embereket az unió egész területén szétosszák, hanem a 
segítséget kell oda vinni, ahol a baj van. Arra a felvetésre, hogy miközben 
„pénzt fogad el az EU-tól”, megtagadja a menekültek befogadását, Orbán 
Viktor kijelentette: a Kohéziós Alap nem ajándék, hanem egy „tisztessé-
ges kiegyenlítés”, mert a közép-európai országok megnyitották piacukat. 
„Ennek semmi köze a menekültkérdéshez” – emelte ki. 

Elhunyt Tőkéczki László történész
 
Életének 67. évében elhunyt 
Tőkéczki László Széchenyi-
díjas történész. 1970–1972 
között a debreceni Kos-
suth Lajos Tudományegye-
tem, 1972–1975 között az Eöt-
vös Loránd Tudományegye-
tem (ELTE) bölcsészkarán 
tanult, és történelem-német 
szakos tanári oklevelet szer-
zett. 1978-ban került a Ma-
gyar Tudományos Akadé-
mia Pedagógiai Kutatócso-
portjához, 1989 óta volt az 
ELTE Bölcsészettudományi 
Kar Történeti Intézete Műve-
lődéstörténeti tanszékének 
tanszékvezetője.A Duna Televízió alapító kuratóriumának is tagja 
volt. Tőkéczki László 2014-ben a Magyar Érdemrend középkeresztje 
kitüntetést vehette át, 2017-ben Széchenyi-díjjal tüntették ki.

Támadást terveztek szerb kolostorok
ellen koszovói szélsőségesek
 
Koszovói albán szélsőségesek támadást terveztek helyi szerb kolosto-
rok ellen az ortodox karácsony idején, ám a hatóságok közbelépése mi-
att végül elálltak tervüktől – közölte a Vecsernye Novoszti című belgrá-
di napilap. A lap értesülései szerint a fő célpont a Viszoki Dekani kolos-
tor, illetve a peci patriarchátusi kolostor volt. Mindkét templom az ortodox 
szerbek fő koszovói szentélye. A tervezett támadásról szóló információt 
Alekszandar Vulin szerb védelmi miniszter és Ljubisa Dikovics vezérka-
ri főnök is megerősítette, aki azt mondta: eddig minden békés és nyugodt. 
Vulin felhívta a figyelmet arra, hogy a szerb biztonsági szolgálatok meg-
figyelik a koszovói szélsőségeseket, különösen az UCK egykori vezetőit, 
valamint azokat az iszlamistákat, akik a külföldi összecsapásokban már 
harci tapasztalatot szereztek.

Volt cseh elnök a bevándorlásról
 
Václav Klaus volt cseh államfő szerint a muszlimok folytatódó tömeges 
bevándorlása Európába elpusztíthatja a kontinenst. Az 1989-es rendszer-
váltás utáni Csehország egyik meghatározó politikusa rámutatott, hogy 
a muzulmán kultúra nem őshonos Európában, illetve hogy különbséget 
kell tenni az individuális és a tömeges bevándorlás között, amelyet sze-
rinte „felerészt az európai elitek szerveznek”. Klaus ezzel összefüggés-
ben élesen bírálta és nagyon veszélyesnek minősítette Emmanuel Macron 
francia elnök javaslatait az európai integráció elmélyítésére. Egyébként a 
hét végén államfőt választanak Csehországban, a tisztségért kilenc je-
lölt száll ringbe.

A Volkswagen marad az első
 
Továbbra is a Volkswagen-csoport (VW) a világ legnagyobb autógyártó-
ja. A német társaság tavaly minden korábbinál több gépjárművet adott el, 
és rekordnagyságú bevételre tett szert – írta a Bild am Sonntag című né-
met lap. A VW számításai alapján nagyjából 10,7 milliót gyártmányt érté-
kesítettek 2017-ben, ami történelmi csúcs és nagymértékű növekedés az 
egy évvel korábbi 10,3 millióhoz képest. A Toyota ismét a második, a japán 
társaság 10,4 millió autót adott el. A VW az árbevételben is új csúcsot ál-
lított be, első alkalommal érte el a 220 milliárd eurós határt. A VW a név-
adó Volkswagen, az Audi, a Skoda és a Seat típusú személyautók mellett 
olyan luxusmárkák gyártója, mint a Bentley, a Bugatti, a Lamborghini, a 
Porsche, illetve a Ducati sportmotorkerékpár.

Maffiatípusú leszámolás Bulgáriában
 
Agyonlőttek egy gazdag bolgár üzletembert Szófiában cégének irodája 
előtt a nyílt utcán, amikor beszállni készült kocsijába – adta hírül a bol-
gár rendőrség. Szemtanúk elmondása szerint a lövéseket egy közeli au-
tóból adták le. A 49 éves áldozattal, Petar Hrisztovval nem végeztek azon-
nal a lövedékek: a férfi kórházba került, ahol félóra múlva belehalt sérü-
léseibe. Bulgária rendőrparancsnoka valószínűnek tartja, hogy üzleti ér-
dekek állnak a gyilkosság hátterében. Hrisztov hatalmas tejüzemet bir-
tokolt, de voltak érdekeltségei az építőiparban, az ingatlanszektorban és 
a turizmusban is.

1 hónap                     15 lej

3 hónap                     45 lej

6 hónap                     90 lej

12 hónap                 170 lej




