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Jogerős ítéletben elutasította a Bihar megyei 
törvényszék a Nagyvárad-Olaszi római ka-
tolikus plébánia keresetét, amelyben visz-
szaigényelte az egyház által épített ingatlant, 
amelyben ma a Szacsvay Imre Általános Isko-
la működik. A hírt a nagyváradi önkormányzat 
jelentette be, jelezve egyúttal, hogy a döntés-
sel elhárult a felújítás akadálya, így hamarosan 
hozzálátnak a leromlott állagú ingatlan felújítá-
sához. „A döntés annak ellenére született, hogy 
a helyzet a napnál is világosabb, hiszen az épü-

letben egykor működő Szent László Koldusápo-
ló és Fiúgyermek Menedékházat Winkler József 
püspök kezdeményezésére és 10 ezer koroná-
nyi támogatásával 1886-ban hozták létre, és azt 
a vincés nővérek működtették, tehát vitathatat-
lanul egyházi tulajdonról beszélhetünk. Az már 
csak a szokásos romániai jogi zavarkeltés ré-
sze, hogy a 2015-ben indult perben a bíró nem 
ismerte el a jogutódlás tényét” – áll az Erdélyi 
Magyar Néppárt nagyváradi szervezetének ál-
lásfoglalásában.

Két amerikai közgazdász, William D. Nord-
haus és Paul M. Romer kapta meg az idei köz-
gazdasági Nobel-emlékdíjat – jelentette be 
a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. Az 
1941-ben született William Dawbney „Bill” 
Nordhaus a Yale Egyetemen tanít, és a klíma-
változás gazdasági hatásainak vizsgálatában 
végzett munkájával érdemelte ki a díjat. Ő al-
kotta meg a gazdaság és a klímaváltozás kö-
zötti kölcsönhatás kvantitatív modelljét. Az 
1955-ben született Paul Michael Romer a Vi-
lágbank főközgazdásza és alelnöke volt idén 
január végéig, és kutatásaival megmutat-
ta, hogy a gazdasági erők miként késztetik a 
vállalatokat újításokra, megvetve ezzel a fej-
lődés egy új modelljének, az endogén növeke-

dés elméletének alapjait. A kilencmillió svéd 
korona (hozzávetőleg egy millió euró) pénzju-
talommal járó díjat december 10-én adják át 
Oslóban. A pénzjutalom megoszlik a két ki-
tüntetett között. „Megállapításaik jelentősen 
kiszélesítették a gazdasági elemzés terüle-
tét olyan modellek kidolgozásával, amelyek 
megmagyarázzák, hogy a piacgazdaság, a 
természet és a tudás miként gyakorol köl-
csönhatást egymásra” – indokolta döntését az 
akadémia, hozzátéve, hogy a díjazottak nem 
adnak kizárólagos válaszokat, de megállapí-
tásaik sokkal közelebb visznek annak a kér-
désnek a megválaszolásához, hogy miként 
érhető el a tartós és fenntartható világgazda-
sági növekedés.

Egyelőre nem mond le tisztségéről Makkai Ger-
gely, Marosvásárhely RMDSZ-es alpolgármes-
tere, aki hétfőn megtérítette azt az összeget, 
amelyet a város költségvetéséből – a szövet-
ség által ellenzett – dél-koreai útjára fordítot-
tak. A politikus a Marosvásárhelyi Rádiónak 
elmondta: arra hivatkozva próbálják eltávolíta-

ni a tisztségéből, hogy dél-koreai utazásával fel-
háborodást váltott ki a marosvásárhelyiekben, 
ő azonban nem érzékeli ezt a felháborodást. 
Hozzátette: várja, hogy írásban szólítsák fel a 
lemondásra, és támasszák alá a felszólítást, ad-
dig azonban tovább végzi munkáját és vállalá-
sát mandátuma végéig szeretné folytatni.

Egy új tanulmány szerint a globális felmele-
gedéssel kapcsolatban még annál is rosszabb 
a helyzet, mint amit eddig sejtettek a tudó-
sok. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 
(ENSZ) Éghajlatváltozási Kormányközi Testü-
lete (IPCC) által közreadott legfrissebb jelenté-
se alapján az emberiségnek alig 10 éve maradt, 
arra, hogy csökkentse a légkörben a szén-di-
oxid mennyiségét. Úgy látják, az országoknak 
a történelemben soha nem látott, drasztikus 
lépéseket kell tenniük, különben a globális fel-
melegedés átbillen azon a holtponton, ahon-
nan már visszafordíthatatlan lesz a változás. 
Mivel a globális szén-dioxid kibocsátás mérté-
ke nem lassul, egyre kevésbé valószínű, hogy 
a 2015-ös Párizsi Klímaegyezményben meg-
fogalmazott célkitűzéseket sikerül megva-

lósítani. Ahhoz, hogy a globális hőmérséklet 
emelkedését az iparosodás előtti szinthez ké-
pest 1,5 °C alatt tartsák, olyan gyökeres vál-
tozásra lenne szükség a közlekedésben, az 
energiatermelésben és más egyéb területeken, 
amelyre a történelem során még soha nem volt 
példa. A kutatók több javaslatot is megfogal-
maztak, amelyekkel még visszaszorítható a 
felmelegedés, de ezek betartása mellett is va-
lószínű, hogy a Föld átlaghőmérséklete 2030-
ra nagyjából 1,5 Celsius-fokkal megemelkedik. 
A kutatók szerint minden egyes országnak 
csökkentenie kellene szén-dioxid-kibocsátá-
sát, méghozzá legalább 45%-kal, emellett az 
energiaforrások 85%-ának megújuló energia-
forrásnak kellene lennie. Mindez persze nem 
lenne olcsó, de hosszú távon megérné.

Gyertyás tüntetésre hívják a csíkszeredai 
börtön elé pénteken mindazokat, akik szí-
vükön viselik a terrorvád miatt elítélt Beke 
István és Szőcs Zoltán sorsát. A szerkesz-
tőségünkbe eljuttatott felhívásban emlé-
keztetnek, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági 
Mozgalom két aktivistáját száz napja börtö-
nözték be. „Jelenleg Csíkszeredában töltik a 
jogtalan úton kiszabott szabadságvesztésü-
ket, amelyet az azt kiszabó bíróság törvény-
telen módon mind a mai napig nem indokolt 
meg. Az ügyük során folyamatosan tapasz-

talható jogsértések tetőzéseként még mindig 
nincs bírósági indoklás arra vonatkozóan, 
hogy Zoltánt és Istvánt miért ítélték el, illet-
ve miért szabtak ki 5-5 év letöltendő börtön-
büntetést nekik. Ez nemcsak törvénytelen, 
hanem egyenesen szembeköpi a jogállamisá-
got” – áll a felhívásban. „Október 12-én pén-
teken 20 órai kezdettel a csíkszeredai börtön 
előtt gyertyagyújtással tüntetünk a sorozatos 
jogsértések ellen és az ártatlanul bebörtön-
zöttek szabadon bocsátásáért” – fogalmaz-
nak a szervezők.

Egyre több részlet derül ki arról a bolgár ok-
nyomozó újságírónőről, akinek félig lemez-
telenített holttestét a román határon, a Duna 
partján fekvő Rusze közelében találták meg 
vasárnap. Viktoria Marinova épp egy új műso-
ron dolgozott, amelynek a Detektor címet ad-
ták, nem véletlenül: az első adásban például 
bolgár és romániai magyar újságírókkal ké-
szített interjút, akiket megfenyegettek, és egy 
éjszakára le is tartóztattak, miközben mun-
kájukat végezték. A két újságíró éppen egy 
európai uniós támogatások elsikkasztásával 
kapcsolatos ügyben nyomozott. Marinova holt-

testét a várostól távolabb, egy erdős részen ta-
lálták meg nem messze a folyóparttól. A Daily 
Beast hírportál szerint a nőt olyan brutálisan 
megverték, hogy arca felismerhetetlen volt, és 
halála előtt meg is kínozhatták. A hatóságok 
jelenleg vizsgálják, hogy Marinova munkájá-
nak köze lehetett-e brutális halálához, azaz 
hogy olyasvalaki gyilkolta-e meg, akinek eset-
leg nem tetszett, hogy az újságírónő túl mélyre 
ás a korrupciós ügyekben. Az AFP hírügynök-
ség szerint egyelőre semmilyen nyom nem 
utal arra, hogy a nőt munkája miatt ölték volna 
meg, de a nyomozás még folyik.

Megkezdődött Liviu Dragnea román szociál-
demokrata házelnök fellebbviteli tárgyalása 
hétfőn második korrupciós perében, amely-
ben első fokon letöltendő szabadságvesztés-
re ítélték. A kormánypárt elnökét hangoskodó 
szimpatizánsok és ellentüntetők várták a leg-
felsőbb bíróság épülete előtt, de Dragnea nem 
jelent meg, csak egy kérvényt küldött a bíró-
ságnak, amelyben halasztást kért arra hivat-

kozva, hogy ügyvédet akar fogadni. Az ügyét 
tárgyaló öttagú bírói tanács Dragnea kérésé-
nek helyt adva november 5-re tűzte ki a tár-
gyalási napot. Dragneát júniusban első fokon 
hivatali visszaélésre való felbujtásért három 
év és hat hónap letöltendő szabadságvesztésre 
ítélte a román legfelsőbb bíróság egy háromta-
gú bírói tanácsa és elrendelte korábbi felfüg-
gesztett börtönbüntetése letöltését.

Előkészületben van Kim Dzsong Un észak-
koreai vezető oroszországi látogatása – je-
lentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője 
újságíróknak Moszkvában. Peszkov szerint 
egyeztetés folyik a látogatás lehetséges idő-

pontjáról, helyszínéről és formátumáról. 
Emlékeztetett, hogy Kimnek érvényes orosz-
országi meghívása van, s közölte, hogy a 
konkrét megállapodás esetén be fog számol-
ni a részletekről.

Október elsejétől kezdődően megtarthatják a 
román órákat a magyar elemi iskolák tanítói, 
de pénzt már nem kapnak ezért. A miniszté-
rium ugyanis július 27-én elfogadott 4165-ös 
rendelete szerint októberre már nem utalják ki 
a kisebbségi nyelveken oktató tanítóknak a ro-
mán nyelvórák megtartásáért járó juttatást. A 
minisztérium korábban túlórákként könyvelte 
el és fizette ki a kisebbségi iskolákban megtar-
tott román órákat, melyek többletterhet rónak 
az ilyen tanintézetekben dolgozó tanítók-
ra. A kisebbségi nyelveken oktató iskolákban 

ugyanis az anyanyelvi írás, olvasás, kommu-
nikáció és irodalom órák mellett tanítják a ro-
mán nyelvet is, mely a román iskolákban az 
anyanyelv oktatásának számít. Asztalos Csa-
ba az Országos Diszkriminációellenes Ta-
nács (CNCD) elnöke a Maszol.ro portálnak 
elmondta: hivatalból kivizsgálják a diszkrimi-
nációgyanús rendeletet. A testület október 15-i
ülésére behívták az Oktatási Minisztérium 
képviselőit. Asztalos azért tartotta diszkrimi-
nációgyanúsnak a rendeletet, mert az sérti az 
„azonos munkáért azonos bér” elvét.
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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!
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