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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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A székely szabadság napja 
Marosvásárhelyi felvonulásra hívja híveit március 10-re, a székely sza-
badság napjára a Székely Nemzeti Tanács (SZNT). A szervezet közle-
ményében Izsák Balázs SZNT-elnök arra figyelmeztetett, hogy az idei 
marosvásárhelyi felvonulásra egy olyan évben kerül sor, amikor ki-
bontakozása századik évfordulóját ünnepli a székely önrendelkezési 
mozgalom, amikor ötven év telt el azóta, hogy Nicolae Ceauşescu kom-
munista diktátor megszüntette a Székelyföldre kiterjedő Magyar Auto-
nóm Tartományt, amikor harmadjára került a román parlament aszta-
lára a Székelyföld területi autonómiájának statútumtervezete, és ami-
kor Románia azóta leváltott miniszterelnöke akasztással fenyegette 
meg a székelyeket. Az SZNT elnöke a világban élő magyarok szerve-
zeteihez is felhívással fordult. Arra kérte őket, hogy március 10-én vo-
nuljanak székely zászlókkal Románia külképviseletei elé, és fejezzék 
ki szolidaritásukat a székely autonómiamozgalommal.

Matuzsálemi kocsipark

Romániában hatmillióra emelkedett a forgalomba helyezett sze-
mélygépkocsik száma, ezek közül 4,5 millió tíz évnél régebbi gyár-
tású jármű. A romániai utakon közlekedő hazai rendszámú autók 
40 százaléka több mint 15, 20 százaléka pedig több mint 20 éves. Az 
országban a legelterjedtebb márka a hazai gyártású Dacia (1,3 mil-
lió) ezt követi a Volkswagen (991 ezer), az Opel (680 ezer), a Ford (446 
ezer) és a Renault (321 ezer). Az országban 23 ezer busz és 26 ezer 
mikrobusz van forgalomban, ezek mintegy fele legalább tízéves. Ro-
mániában tavaly több mint félmillió autóval bővült az autópark. Az 
újautópiac is tízszázalékos növekedést mutatott, de ezek több mint 
négyszerese (520 ezer) volt a külföldről behozott használt autók szá-
ma, ami több mint 70 százalékos bővülést jelent az előző évhez ké-
pest. A kiugró növekedés annak tulajdonítható, hogy 2017 februárjá-
tól a kormány eltörölte a környezetvédelmi illetéket, ami korábban 
megnehezítette a környezetszennyező autók forgalomba helyezését.

Támogatás az egyházkerületnek
A magyar kormány egy tavalyi döntése értelmében 630 millió fo-
rinttal támogatja a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
különböző fejlesztési terveit, amelyek szociális és oktatási intéz-
mények, valamint közösségi és hitéleti célok támogatására irányul-
nak – jelentette ki Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériu-
mának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért fe-
lelős helyettes államtitkára Nagyváradon. Fülöp Attila az MTI-nek 
telefonon elmondta: a 630 millió forintos támogatásból 150 milli-
ót szociális intézményekre, 80 milliót oktatási intézményekre, 400 
millió forintot hitéleti és közösségi tevékenységekre fordítanak. A 
beruházások közül kiemelte a szatmárnémeti Láncos templom fel-
újítását, amelyre 30 milliót fordítanak, a nagyváradi Lorántffy Zsu-
zsanna Református Gimnázium korszerűsítését, amire 35 millió 
forintot költenek, illetve 90 millió forintot fordítanak a nagykárolyi 
Kálvin-központ befejezésére. Emellett hét egyházmegyei központot 
létesítenek 280 millió forintból.

Elévült microsoftos vádak
Fegyelmi vizsgálatot kezdeményezett a román legfőbb ügyész az 
úgynevezett Microsoft-aktában korábban eljáró Mihaela Moraru 
Iorga ügyész ellen, miután a korrupcióellenes ügyészség (DNA) azt 
közölte, hogy a feltételezett bűncselekmények elévülése miatt meg-
szüntette az eljárást az ügy több gyanúsítottja, köztük több volt mi-
niszter ellen. A legnagyobb romániai korrupciós ügyként emlege-
tett – csaknem 300 gyanúsítottat érintő – Microsoft-akta első négy 
már bíróság elé állított vádlottja esetében 2016 októberében szüle-
tett meg a – több éves letöltendő börtönbüntetésről és 17 millió eu-
rós vagyonelkobzásról szóló – jogerős ítélet. Korábban másik há-
rom gyanúsított – Ecaterina Andronescu volt oktatási miniszter, 
Mihai Tănăsescu egykori pénzügyminiszter és Şerban Mihăilescu 
volt kormányfőtitkár – esetében is elévülés miatt zárták le az eljá-
rást, Daniel Funeriu volt oktatási miniszter ellen pedig bűncselek-
mény hiányában szüntették be az eljárást.

Oktatási-nevelési támogatás 2018-ra
A Bethlen Gábor Alap meghirdette az idei esztendőre a „Szülőföldön 
magyarul” nevű program pályázati kiírását. A magyar tannyelvű óvo-
dába és iskolába járó gyerekek szülei vagy törvényes gyámjai 22 400 
forintnak megfelelő lejt igényelhetnek a Romániai Magyar Pedagógu-
sok Szövetsége címére eljuttatott pályázatban, amelynek tartalmaz-
nia kell a kitöltött űrlapot, a gyerek születési bizonyítványát, a szülő 
személyi igazolványának másolatát és az iskolából származó igazo-
lást, hogy a gyerek magyar tannyelvű osztályban tanul. A pályázat be-
nyújtásának határideje: március 14.

MSZP-s ígéretek Kolozsváron

Ellentétben „néhány ellenzéki párttal”, a szocialisták úgy gondolják, 
hogy szerzett jogot nem szabad elvenni, a határon túli magyarok sza-
vazati joga fontos vívmány, azt meg kell tartani – nyilatkozta Molnár 
Gyula, az MSZP elnöke pénteken Kolozsváron az M1 aktuális csator-
nának. Molnár Gyula és Karácsony Gergely (képünkön), az MSZP-
Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje közéleti fórumon vett részt. A párt-
elnök arról beszélt, hogy a tartósan külföldön élő magyarok szavazá-
sát is könnyíteni kellene. Támogatják a határon túli magyarság autonó-
miatörekvéseit, legyen szó kulturális vagy területi autonómiáról – tet-
ték hozzá. Molnár Gyula úgy fogalmazott: „az autonómia minden for-
májáról fogunk beszélni reményeim szerint”.

Szórólapokat küld a Fidesz 
Minden magyar háztartásba szórólapot juttat el a Fidesz a napokban, 
ebben tájékoztatják az embereket arról, hogy ha a bevándorláspár-
ti ellenzék tehetné, akkor lebontaná a határzárat – mondta Hidvéghi 
Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A kormánypárti politikus 
közölte: mióta bemutatták a plakátot arról, hogy az ellenzék együtt 
bontaná le a határzárat, az ellenzéki vezetők „kétségbeesett hazudo-
zásba kezdtek”, és próbálják letagadni ezt. Ezek a politikusok nem-
csak a múltban ellenezték a határzár megépítését; ha lehetőséget kap-
nának rá, habozás nélkül végrehajtanák a „Soros-tervet” és beenged-
nék a bevándorlókat Magyarországra – jelentette ki a kommunikáci-
ós igazgató. Szerinte az elmúlt 3 évet a migráció témájában az ellen-
zékiek végighazudták: először azt állították, nem létezik bevándorlás, 
majd azt mondták, nincsenek kvóták, illetve azok nem lesznek köte-
lezőek, most pedig azt próbálják letagadni, hogy lebontanák a magyar 
határt védő kerítést.

Lesz német koalíciós kormány 
Tervek szerint a hét végén zárulnak a német koalíciós tárgyalá-
sok az Angela Merkel kancellár vezette Kereszténydemokrata Unió 
(CDU) és bajor testvérpártja, a Horst Seehofer bajor kormányfő ve-
zette Keresztényszociális Unió (CSU) és Martin Schulz, a Német 
Szociáldemokrata Párt (SPD) elnökének delegációi között. Az utolsó 
vitatott kérdések közé tartozik az állami és a magán biztosítótársa-
ságokon alapuló duális betegbiztosítási rendszer jövője, a határo-
zott időre szóló munkaszerződésre vonatkozó szabályok átalakítá-
sa és a minisztériumok elosztása a három párt között. A koalíciós 
tárgyalás után az SPD tagságának szavaznia kell a koalíciós szer-
ződés tervezetéről. A tagságában uralkodó véleményáramlatok-
ról egyelőre nincsenek reprezentatív adatok, de az tudható, hogy 
a januárban tartott rendkívüli kongresszuson az alapszervezete-
ket képviselő küldöttek szűk többséggel, 56,3 százalékos arányban 
szavazták meg, hogy hivatalos tárgyalás kezdődjék az újabb koalí-
cióról a CDU/CSU-val.

Atomfegyverrel válaszolhat Amerika
Amerikai tisztségviselők felvázolták egy sajtótájékoztatón Wa-
shingtonnak az atomfegyverek alkalmazásával kapcsolatos terve-
it. Patrick Shanahan védelmi miniszterhelyettes bejelentette, hogy 
Donald Trump elnök kormányzata lényegében folytatja elődje, Ba-
rack Obama adminisztrációjának nukleáris fegyverekkel kapcso-
latos politikáját, de erőteljesebb álláspontot foglal majd el bizonyos 
kérdésekben. A 74 oldalas jelentés szerint a kormányzat nem ter-
vezi az amerikai stratégiai nukleáris fegyverzet növelését, de Wa-
shington atomfegyverrel válaszolhat az Egyesült Államok és szö-
vetségesei ellen esetlegesen intézett olyan nagyobb támadásokra 
is, amelyeket nem atomfegyverekkel követnek el. A figyelmeztetés 
nem részletezte, hogy milyen „különleges körülmények” vezethet-
nek ahhoz, hogy Washington nukleáris ellencsapással válaszoljon, 
de megjegyezte, hogy az Egyesült Államok, szövetségeseinek és 
partnereinek civil lakossága, infrastruktúrája, nukleáris hadereje 
vagy parancsnoksága elleni nem nukleáris támadások beletartoz-
nak ebbe a kategóriába.

Újabb török letartóztatási hullám
Immár 449 embert vettek őrizetbe Törökországban az utóbbi két hét-
ben, amiért a szíriai Afrínnál január 20-án indított török hadművele-
tet ellenző és arról a hatóságok szerint valótlan állításokat tartalmazó 
posztokat tettek közzé a közösségi médiában. Százhuszonnégy em-
bert egyúttal azért állítottak elő, mert a katonai beavatkozás ellen til-
takozó megmozdulásokon vett részt. A kormány szerint ez terrorista 
propagandának minősül. Az északnyugat-szíriai Afrín térségét ellen-
őrző Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd milíciát Ankara a török-
országi kurd szeparatista Kurdisztáni Munkáspárttal (PKK) szövetsé-
ges terrorszervezetnek tartja.

1 hónap                     15 lej

3 hónap                     45 lej

6 hónap                     90 lej

12 hónap                 170 lej
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