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Elhunyt Egyed Péter filozófus
Hatvannégy éves korában el-
hunyt Egyed Péter kolozsvári 
filozófus, a kolozsvári Babeș–
Bolyai Tudományegyetem ok-
tatója. Kolozsváron született 
1954-ben, szülővárosában érett-
ségizett, majd a BBTE filozófia 
szakán szerzett diplomát. 1973 
óta közölt verset, kritikát, ta-
nulmányt, először többnyire az 
Echinoxban és a Korunkban. Ta-
nulmányai a filozófia közössé-
gi funkciója iránti érzékenysé-
get és határozott kritikai maga-
tartást tükröznek. Egyed Péter 
Arany János-jutalomban és Mé-
hes György-díjban is részesült, 
2015-ben a Magyar Érdemrend 
tisztikeresztjével tüntették ki. 

A kormány „kifehérítené” az elítélteket?
 
Olyan sürgősségi rendelet elfogadását javasolja a kormánynak az igazság-
ügyi miniszter, amely szerint a hírszerző szolgálat és a korrupcióellenes 
ügyészség titkos megállapodása, illetve törvénytelen lehallgatások alap-
ján „igazságtalanul elítélt” személyek rendkívüli jogorvoslatot kérhetnek. 
Az ellenzék szerint Tudorel Toader „rejtett amnesztiát készít elő”. Toader 
közölte: a rendelet szerint kérheti a jogerős ítélet felülvizsgálatát az a sze-
mély, aki úgy érzi, hogy a Román Hírszerző Szolgálat és a korrupcióellenes 
ügyészség vagy más intézmény közti titkos megállapodások vagy törvény-
telen lehallgatások alapján igazságtalanul ítélték el. Dan Barna, a Mentsé-
tek meg Romániát Szövetség elnöke úgy fogalmazott, a kormány az elítél-
tek „mesterséges kifehérítésére” készül azzal, hogy megpróbál politikai 
akarattal kivonni bizonyítékokat folyamatban lévő ügyekből, és kormány-
rendelettel próbál felülvizsgáltatni jogerős ítéleteket.

Dragnea szerint Johannis hazaáruló
A Szociáldemokrata Párt elnöke kilátásba helyezte, hogy a koalíciós pár-
tok feljelentést tesznek Klaus Johannis államfő ellen hazaárulás miatt. 
Liviu Dragnea hozzátette, a PSD jogászai dolgoznak egy erről szóló do-
kumentumon, amelyről azonban nem egyeztetett még a kisebbik koalí-
ciós párt, a Liberálisok és Demokraták Szövetségének vezetőjével, Călin 
Popescu Tăriceanuval. A PSD-elnök rámutatott, Johannis „több közel-
múltbeli tette” is kimerítette a hazaárulás fogalmát. Ezek közé sorolta 
azt, hogy az elnök felszólította a kormányt, közölje, van-e pénz az állam-
kasszában nyugdíjakra és a közalkalmazottak bérére. Az alkotmány sze-
rint az államfő vád alá helyezéséről a parlament kétharmados többség-
gel dönt. A legfelsőbb bíróságon zajló per idejére az elnököt felfüggesztik 
tisztségéből.

Püspökszentelés Temesváron
 

A temesvári Szent 
György-székesegy-
házban hétfőn a Te-
mesvári Eg yház-
megye püspökévé 
szentelték fel Pál Jó-
zsef Csabát (képün-
kön), aki korábban 
a resicabányai Ha-
vas Boldogasszony 
templom plébáno-
sa és hegyvidéki 
főesperes volt. Az 
új püspököt a cere-
mónia végén Semjén 

Zsolt miniszterelnök-helyettes is köszöntötte. A három nyelven – németül, 
magyarul és románul – tartott szertartás keretében mintegy negyven ro-
mániai, magyarországi, szerbiai, horvátországi, németországi római kato-
likus, illetve görög katolikus püspök tette Pál József Csaba fejére a kezét.  
A püspök felkenésének, a főpásztori jelképek átadásának ceremóniáját 
Martin Roos leköszönő püspök, valamint Ioan Robu bukaresti érsek, met-
ropolita és Jakubinyi György gyulafehérvári érsek vezette.

Változások a Digi kínálatában
 
Eltűnt hétvégétől a Digi Románia (RCS & RDS) kábeltelevíziós kínálatából a 
TV2. Az egyik legnézettebb magyar csatorna helyén a Comedy Central Ma-
gyarország műsora látható. A szolgáltatónál más változások is történtek: a 
Mozi+ kábelcsatorna is eltűnt, helyét a Film4, míg a Prime helyét a Comedy 
Central Family Magyarország vette át. A kábeltelevíziós csatornakiosztás 
módosítása után több erdélyi magyar néző a Digi Facebook-oldalán kérte 
számon a döntést. A szolgáltató ezt a választ adta: „három nagy nézettségű 
csatornával kedveskedünk a nézőinknek: Comedy Central, Comedy Central 
Family és Film4. Folyamatosan azon vagyunk, hogy minél változatosabb és 
minél magasabb színvonalú programokat sugározzunk. A TV2, a Mozi+ és a 
Prime többé nem szerepel a kínálatunkban”. A magyarországi sajtó szerint a 
döntés hátterében az állhat, hogy a Digi és az erős magyar kormányzati hát-
széllel bíró TV2 csoport viszonya nem felhőtlen, mert a Spíler Tv beindításá-
val a Magyarországon is jelen lévő romániai médiaszolgáltató az angol mel-
lett az olasz labdarúgó-bajnokság közvetítését is elvesztette.

Nézeteltérés NATO-csatlakozás ügyben
 
Katasztrofális következményei lehetnek annak, ha Georgia a NATO tagál-
lamává válik – figyelmeztetett Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök. 
Az orosz kormányfő szerint a „Georgia és Dél-Oszétia közötti konfliktust” 
2008-ban „meg lehetetett volna előzni”, mert „nem volt elkerülhetetlen”. 
Medvegyev arra reagált, hogy Jens Stoltenberg NATO-főtitkár július 12-én 
megerősítette az atlanti szövetség szándékát Georgia felvételére. A NATO 
vezetői a 2008 áprilisában megtartott bukaresti csúcstalálkozón kilátás-
ba helyezték, hogy idővel Ukrajna és Georgia a NATO tagja lesz. Vlagyimir 
Putyin orosz elnök közölte, Moszkva „rendkívül negatív módon” viszonyul-
na az ukrán és a georgiai NATO-tagsághoz.

Német hírszerzés: veszélyessé válhatnak  
az iszlamisták gyerekei
Veszélyessé válhatnak a szélsőséges iszlamisták családjában nevelkedő 
gyermekek – figyelmeztetett a német belföldi hírszerzés és elhárítás a Szö-
vetségi Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV) elemzésében. E gyerekeket olyan 
világkép alapján nevelik, amelyben az erőszak elfogadottnak, és valameny-
nyi idegen csoport alávalónak számít – idézett a nemzetbiztonsági szol-
gálat jelentéséből a Berliner Morgenpost című lap. Hans-Georg Maassen, 
a BfV elnöke a fővárosi lapnak elmondta, a „dzsihadista szocializáció” 
aggasztó, és a következő évek egyik alkotmányvédelmi kihívása. Az elem-
zés szerint nemcsak az Iszlám Állam szíriai vagy iraki területeit megjárt 
családokban nevelt gyermekek válhatnak veszélyessé, hanem azok is, akik 
nem hagyták el Németországot.

Japánban megemlékeztek 
a hirosimai atomtámadás áldozatairól
Japánban egyperces csenddel adóztak hétfőn a hirosimai atomtámadás ál-
dozatai emlékének az első atombomba ledobásának 73. évfordulóján. Abe 
Sindzó miniszterelnök megemlékező beszédében kijelentette: egyre nő a 
különbség az atomhatalmak és az atomfegyverrel nem rendelkező orszá-
gok között. Hirosimában, a Béke Emlékparkban Matszui Kadzumi, a város 
polgármestere azt mondta: olyan világot kell teremteni, amelyben nincse-
nek atomfegyverek. Kifejtette, a világban több mint 14 ezer nukleáris rob-
banófej van, amelyek miatt megismétlődhet Hirosima tragikus története. 
Egyes országok ünnepélyesen hivatkoznak nemzeti érzületükre, miköz-
ben nukleáris fegyvereik modernizációjával foglalkoznak ahelyett, hogy a 
nukleáris leszerelés útjára lépnének.

Erős földrengés volt Indonéziában
Cunamiriasztást adtak ki vasárnap Indonézia Lombok és Bali szigetein, 
miután 7-es erősségű földrengés rázta meg a térséget, aminek következté-
ben legkevesebb 91-en meghaltak. A riasztást később visszavonták, csak 
rövid ideig volt érvényben. Az indonéziai katasztrófavédelem jelentése sze-
rint 15 kilométeres mélységben rengett a föld. A földrengés pánikot váltott 
ki a két szigeten nyaraló turisták és a helyi lakosok körében. Beszámolók 
szerint Balin több másodpercig érezhető volt a földmozgás, míg Lombokon 
mintegy fél percig volt érezhető a rengés, amelynek hatására az emberek 
kirohantak az utcára. Mindkét szigeten károk keletkeztek otthonokban, 
számos régi épület megrongálódott.

Steven Seagal színész lesz 
Putyin amerikai különmegbízottja

Humanitárius ügyekben közvetítő különmegbízott lesz Oroszország és az 
Egyesült Államok között Steven Seagal volt hollywoodi színész és harcmű-
vész – közölte a hétvégén az orosz külügyminisztérium. A 66 éves Seagal 
– aki 2016-ban orosz állampolgárságot kapott – tevékenységét a kulturá-
lis és a művészetek terén való együttműködés, valamint a nyilvánossággal 
és az ifjúsággal való kapcsolattartás terén fogja kifejteni. A poszt nem jár 
fizetséggel. Putyin és Seagal egyaránt 1952-es születésű, mindketten a ja-
pán harcművészetek feketeövesei, és nagy becsben tartják egymást. A 90-
es években sikeres amerikai színész 2013-ban nyíltan ki is jelentette, hogy 
„a világ egyik legnagyszerűbb, ha nem a legnagyszerűbb vezetőjének” tart-
ja az orosz elnököt, akivel többször is mutatkozott.

1 hónap                     15 lej

3 hónap                     45 lej

6 hónap                     90 lej

12 hónap                 170 le

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. 

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: 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.

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. 
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 hét-
köznap 8–16 óra között.
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