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Több mint 2 és fél millióan, egyes hírtelevíziók szerint 3 milliónál többen vonultak utcára
Franciaországban tegnap a terrorizmus elleni történelmi tiltakozó felvonulásokon. Korábban a
szervezők másfél millióra becsülték a Párizsban a Charlie Hebdo című szatirikus lap elleni múlt
szerdai véres merénylet és az azt követő túszejtések 17 áldozatának emlékére rendezett
megemlékezésen résztvevők számát. A fővároson kívül a vidéki városokban is több mint
egymillióan tüntettek. A francia televíziók tudósítása szerint a II. világháború végének
ünneplése óta nem volt ilyen jelentős tömegmegmozdulás Franciaországban.

A felvonuló menet élén Francois Hollande francia államfő oldalán mintegy ötven ország államés kormányfője vonult fel, köztük Klaus Johannis román államelnök is, aki a francia államfőn
kívül Angela Merkel német kancellárral, Jean Claude Junkerrel, az Európai Bizottság elnökével,
a holland miniszterelnökkel, Donald Tuskkal, az Európai Tanács elnökével is tárgyalt. Klaus
Johannis elmondta, véleménye szerint a tegnapi felvonulás nem csupán a francia, hanem a
nemzetközi szolidaritás erejét hivatott megmutatni, és azt, hogy mindennemű terrorizmus ellen
harcoltunk és harcolni fogunk a továbbiakban is.

Nem minden közméltóság jelenlétét méltányolták azonban a francia lapok a felvonuláson, a Le
Monde például élesen bírálta, hogy meghívást kaptak és eljöhettek a rendezvényre olyanok is,
mint például Ahmet Davutoglu török miniszterelnök, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, Ali
Bongo gaboni elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök akik a lap szerint "kevéssé a
véleménynyilvánítás és a sajtószabadság tiszteletben tartásáról ismertek". A francia elnöki
hivatal a kedélyek lecsillapítása érdekében közleményt adott ki, amelyben kifejti, hogy a
terroristák a sajtószabadságra és a rendőrökre támadtak, antiszemita cselekményeket hajtottak
végre. Nem megengedhető, hogy különbséget tegyünk az országok között és megbélyegezzük
őket. Ezek a vezetők egyértelműen elítélték a Charlie Hebdo elleni támadást.

Ma délelőtt kezdte el a tárgyalásokat a parlamenti pártok képviselőivel a Védelmi Minisztérium
költségvetéséről Klaus Johannis államfő a Cotroceni Palotába. Mindegyik parlamenti
alakulatnak 30-30 perc áll a rendelkezésére, hogy a témában az államelnökkel beszéljen. Tíz
órától a Szociáldemokrata Párt, majd a Nemzeti Liberális Párt képviselőit fogadta Klaus
Johannis. Ezt követően a Románia Haladásáért Nemzeti Szövetség, a Konzervatív Párt, az
RMDSZ, a nemzeti kisebbségek parlamenti csoportjával, valamint a Dan Diaconescu féle
Néppárt képviselőivel egyeztet a Védelmi Minisztérium költségvetéséről. A legtöbb parlamenti
párt támogatja az államfő javaslatát, miszerint Románia a bruttó hazai össztermék legalább két
százalékára növelje 2017-ig védelmi kiadásait, és ezt a szintet tartsa meg tíz évig függetlenül
attól, hogy melyik politikai alakulat kerül kormányra.A tárgyalások a számítások szerint adásunk
idején, azaz ma délután 3 órakor érnek véget.
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A Romániából hetven évvel ezelőtt deportált svábok és szászok emlékére tartott evangélikus
istentiszteleten vett részt vasárnap Klaus Johannis a nagyszebeni evangélikus templomban. A
deportáltak között voltak az államfő nagyszülei is. Hetven éve, 1945 januárjában 70 ezer
romániai svábot és szászt, gyerekeket és nőket is szovjet munkatáborokba hurcoltak. „Egyetlen
bűnük az volt, hogy Németország elvesztette a háborút, és a német ajkúakat meg kellett
büntetni. Közöttük voltak a nagyszüleim is, akik néhány év múlva a sok szenvedéstől
megöregedve tértek haza. Soha nem mesélték el, mi történt a lágerben” – írta szombat reggel
Facebook-oldalára Klaus Johannis.

A Richter-skálán 4,1-es erősségű földrengés volt Vranceában ma reggel, a rengés 17
kilométeres mélységben következett be - közölte az Országos Geofizikai Intézet. A földtani
intézet Vrancea szeizmikus térségében az elmúlt öt nap mindegyikében mért földrengést, a ma
reggeli volt azonban a legközelebb a föld felszínétől. Szakemberek szerint ez a szeizmikus
mozgás még természetesnek bizonyul, ezek hiánya nyomástúltengést jelentene, amely egy
katasztrófához vezetne. Vasárnap kétszer is rengett a föld ugyanott; ebben az évben pedig ez a
nyolcadik földrengés.

A Dacia cég jelentései és sajtóértesülések szerint jövő év második felében bemutatkozhat a
második generációs Dacia Duster, ami 2017 elején, vagyis két év múlva érkezhet meg a piacra.
2017-re a jelenlegi Duster, ami már túl is van első komolyabb frissítésén modellciklusa végéhez
érkezik. Az újdonság szinte minden téren jobb lesz a jelenlegi változatnál, igaz, a találgatások
szerint az ára is borsosabbra alakulhat valamivel.

A dohányáru volt tavaly a legfontosabb mezőgazdasági exportterméke Romániának, az ország
külkereskedelmi egyenlege pedig, immár második éve, pozitív. Negatívum, hogy a
termékstruktúra kedvezőtlen, a bevétel három negyedét feldolgozatlan mezőgazdasági
termékek teszik ki.Húsz év után 2013-ban történt meg először, hogy Románia több
mezőgazdasági terméket exportált, mint amennyit külföldről behozott. Az Európai Unió
tagországaival szemben veszteséges az agrárkereskedelmi mérlegünk, a pozitív egyenleg az
Unión kívüli országokkal folyatott kereskedelemnek tudható be. A Mezőgazdasági Minisztérium
adatai szerint a cigarettaexport legfontosabb célországa 2014-ben Olaszország volt, a második
legjelentősebb exporttétel az Egyiptomba szállított búza.

A tolerancia szimbólumaként is számon tartott helyszínen, Tordán, a vallásszabadság napját
ünnepli holnap, január 13-án a Magyar Unitárius Egyház. A megemlékezés délelőtt
istentisztelettel kezdődik, hiszen az Erdélyi Unitárius Egyház megalapítása szintén a
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vallásszabadság kihirdetéséhez és az 1568-as országgyűléshez kötődik. 447 évvel ezelőtt,
1568 január 6 és 13-a között ülésezett az erdélyi országgyűlés, ahol a rendek, miután
megállapodtak, a tordai katolikus templomban Európában elsőként hirdettek
vallásszabadságot. Ez a szabadság négy keresztény vallásra: a katolikus, a református, az
evangélikus és az unitárius vallásra vonatkozott. A rendelkezés mögött politikai, társadalmi
érdekek álltak. A Habsburg Birodalom és az Oszmán Birodalom közé ékelt Erdélyi
Fejedelemség nem engedhette meg magának, hogy belső vallási ellentétek miatt,
kiszolgáltatottá váljon a létét fenyegető külső ellenség számára. A tordai országgyűlésnek a
hitről, mint Isten ajándékáról leírt gondolatai azonban, már megelőlegezik a későbbi
évszázadok ökumenikus keresztény törekvéseit.

Külföld

Jean-Yves Le Drian védelmi miniszter tájékoztatása szerint Franciaország 10 ezer katonát
mozgósít holnap estétől az ország érzékeny pontjainak biztosítására a párizsi
terrortámadásokat követően. Bernard Cazeneuve belügyminiszter közölte, hogy a zsidó iskolák
védelmére már ma közel 5 ezer rendőrt és csendőrt rendel ki, akikhez a következő 48 órában a
katonák is csatlakoznak. A belügyminiszter ezt annak a kóser boltnak a közelében jelentette be,
ahol Amedy Coulibaly, az egyik dzsihadista a pénteki túszejtés során megölte négy zsidó
túszát.

Paolo Gentiloni olasz külügyminiszter szerint helytelen megoldás lenne a huszonhat európai
országot magában foglaló schengeni övezet és az ezen belül biztosított mozgásszabadság
felfüggesztése a terrorista támadások veszélyével szemben, mivel Schengen az európaiak
számára a szabadság, a demokrácia jelképe. Paolo Gentiloni ugyanakkor hangsúlyozta, hogy
az iszlámra hivatkozó terrorizmus nem egyenlő az iszlám vallással. Olaszország fegyverekkel
és kiképzéssel segíti az Iszlám Állam terrorszervezettel szemben fellépő nemzetközi katonai
koalíció tevékenységét. Véleménye szerint az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet rég óta
nem látott veszélyt képvisel az Európával szomszédos Közel-Kelet térségében. Bejelentette,
hogy az olasz kormány a terrorista propagandát folytató internetes honlapok bezárásának
elrendelésére készül.

Horvátország megválasztotta első női elnökét. A szinte véglegesnek mondható hivatalos
részeredmények alapján biztosnak mondható, hogy Kolinda Grabar Kitarovic jobbközép
ellenzéki politikus nyerte meg a horvátországi elnökválasztás második fordulóját - ő lesz
Horvátország első női elnöke. A tegnap tartott második fordulóban Grabar Kitarovic, a
jobbközép Horvát Demokratikus Közösség jelöltje a szavazatok 50,45 százalékát, míg Josipovic
a voksok 49,55 szerezte meg.
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Indonéz búvárok megtalálták és kiemelték a tengerből az AirAsia légitársaság két hete lezuhant
repülőgépének egyik, adatrögzítő fekete dobozát - jelentette be a kutatást irányító indonéz
illetékes. Egyelőre nem tudni, hogy a készülék milyen állapotban van, lekérdezhetők-e a rajta
tárolt információk. A gép másik, a pilóták beszélgetéseit rögzítő fekete dobozát egyelőre nem
találják, de folytatják a kutatást - mondta a szakember. Az indonéz hatóságok ma teljesen
lezárták a hajóforgalom elől a Jávai-tengernek azt a részét, ahol keresik a másik fekete dobozt.

Ferenc pápa vasárnap harminchárom csecsemőt részesített a keresztség szentségében a
Sixtus-kápolnában Jézus megkeresztelésének ünnepén. A katolikus egyházfő húsz kislányt,
közöttük egy ikerpárt és tizenhárom kisfiút keresztelt meg a Vízkereszt utáni első vasárnap,
amikor az egyház Jézusnak a Jordán folyóban való keresztelését ünnepli.A gyerekek a
Vatikánvárosban dolgozó laikusok, közöttük a Vatikáni Múzeum teremőreinek, a Vatikáni Rádió
dolgozóinak, a vatikáni csendőrség tagjainak gyermekei voltak.

Meteo

Estig országszerte túlnyomórészt változékony idő várható, átmeneti napsütéssel illetve
csapadékképződéssel, eső, havas eső, sőt havazás is előfordulhat. A nappali csúcsértékek 0
és 8 fok között lesznek. Éjszakára egy újabb hidegfront éri el térségünket, éjszaka is eshet az
eső, illetve havazhat, a csúcsértékek éjszaka -9 és 0 fok között alakulnak. Holnap a mainál
derűsebb, de hűvösebb időre számíthatunk, a nappali hőmérséklet nem haladja meg a 7 fokot.
Adásunk idején Bukarestben süt a nap és 3 fokot mérnek.
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