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Nemzeti konszenzusra van szükség a kultúra területén is - véli a miniszterelnök. Victor Ponta
erről a Román Kultúra Napja alkalmából beszélt. Meglátása szerint az akadémiai szférának kell
előállnia egy hosszútávú fejlesztési stratégiával, amelynek megvalósítását valamennyi politikai
párt vállalná. A kormányfő szerint nagyon fontos lenne leszögezni, milyen támogatás jár az
ágazatnak, de főleg az, hogy a stratégia ne változzon, valahányszor miniszter-, kormány- vagy
államfőváltás történik.
Euroatlanti elkötelezettségét bizonygatja az államfő - saját szavai
szerint ez a megfontolás állt amögött, hogy első hivatalos külföldi útján Brüsszelbe látogat, az
Európai Bizottság és az Észak-atlanti Szervezet székhelyére. Elutazása előtt Klaus Johannis
emlékeztetett, hogy Románia nyolc éve tagja az Európai Uniónak, ez idő alatt jelentősen
megszilárdította intézményrendszerét, és hozzájárulása az európai projekthez ennek megfelelő
kell hogy legyen. Mostani látogatásán világossá akarja tenni, hogy elnöksége egyik fő
célkitűzése az európai integráció elmélyítése.
A Szervezett-bűnözés és Terrorizmus Ellenes Ügyészség (DIICOT) bekérte az RMDSZ-től
Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester legutóbbi SZKT-ülésen elhangzott felszólalásának
hanganyagát. A szövetség eleget tett ennek a kérésnek – közölte Kovács Péter főtitkár. A
politikus hangsúlyozta, remélik, hogy az ügyészség elküldött hangfelvétel, valamint a felszólalás
írásos kivonatának román változata elegendő bizonyíték arra, hogy a szövetséget, Antal
Árpádot ne vizsgálják ki terrorizmus gyanújával, illetve a mondvacsinált eljárást berekesszék. A
Főtitkárság vezetője emlékeztetett arra, hogy a szövetség 25 év alatt a politikai színtéren
minden egyes alkalommal a párbeszédet választotta, olyan körülmények között is, hogy
Románia határain túl ebben az időben nem minden esetben ez történt. Ezért is nevetséges az
Ügyészség kivizsgálása – tette hozzá az RMDSZ főtitkára.

A levélben történő szavazást nem lehet bevezetni csak a diaszpóra számára – hangsúlyozta az
alsóház elnöke a választási törvények kidolgozására létrejött bizottság tegnapi ülése után.
Valeriu Zgonea, aki egyben a testület elnöke is, hangsúlyozta: csakis olyan szabályozást lehet
alkotni, amely valamennyi állampolgárra érvényes, függetlenül attól, hol él, az ország területén
vagy a határokon túl. A házelnök szerint kényes az eseti bizottság feladata, a testületnek
vigyáznia kell, hogy megalkotandó az új választási törvény mindenben megfeleljen az
alkotmány előírásainak. Zgonea nem bocsátkozott találgatásokba azt illetően, hogy mikor
készül el a jogszabály.

A Legfelső Bíró Tanács is kifogásolja a kibernetikai biztonsági törvényt, amely civil szervezetek
szerint alapjogokat sért. Marius Tudose elnök javasolta egy munkacsoport felállítását a törvény
elemzése érdekében. A jogszabály jogvédők szerint gyakorlatilag korlátlan hozzáférést
biztosítana a hatóságoknak a magánszemélyek informatikai rendszereihez – számítógépéhez,
okostelefonjához –, ráadásul bírói engedély nélkül, pusztán „indokolt kérés" alapján. A
törvénytervezetet a titkosszolgálatok ösztönzésére fogadta el a román törvényhozás röviddel
karácsony előtt, egyhangú szavazattal. A kihirdetés előtt a liberálisok megóvták a törvényt az
alkotmánybíróságon.
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Kolozsvárott banki garanciával valósul meg a többnyelvűség. Az Erste csoporthoz tartozó
Román Kereskedelmi Bank (BCR) lesz a Kolozsvár Európai Ifjúsági Főváros (EIF) hivatalos
bankja. A pénzintézet az első olyan támogatója a programsorozatnak, amely nyíltan felvállalja a
szervezők által szorgalmazott többnyelvűséget. Szórólapjaikon öt nyelven, köztük magyarul is
feltüntetik, hogy a BCR az EIF hivatalos bankja, ezt az éves rendezvénysorozatot koordináló
Share Szövetséggel kötött megállapodás is rögzíti. – A többnyelvűség nemcsak értéke, hanem
erőforrása is Kolozsvárnak, ezért is fontos partneri viszonyt teremteni egy nemzetközi
nagyvállalattal – hívta fel a figyelmet Horváth Anna alpolgármestere.

Felvonulásra hívja január 24-ére, Sepsiszentgyörgyre a háromszéki románokat az a román fiú,
aki trikolórral pózolt a városban tavalyi március 15-én, a magyar nemzeti ünnepen. A Gandul
szerint Havasalföld és Moldova egyesülése évfordulóján hatalmas, 150 méteres román zászlót
is kifeszítenének Sepsiszentgyörgyön. Ezt a zászló korábban már megjárta egy kolozsvári
eseményen is. A trikolórt a Besszarábia és Románia egyesülését szorgalmazó, Unionista
Platform 2012 elnevezésű szervezet készítette. Elnöke, George Simon a Gandulnak
megerősítette, hogy a zászlót január 24-én elviszik Sepsiszentgyörgyre is. A maszol.ro
emlékeztet: a háromszéki középiskolás diákból – akárcsak a trikolóros hajpántot viselő
kovásznai lányból – valóságos nemzeti hőst faragott a sajtó, miután Facebook-oldalán halállal
fenyegették a gesztusa miatt.

JINGLE
Egy autós szándékosan elütött egy rendőrnőt Francois Hollande elnök rezidenciája előtt
Párizsban, szerda éjszaka. A francia média szerint a rendőr megsérült, két embert őrizetbe
vettek az incidenssel kapcsolatban. A helyi sajtó tudósítása szerint az autós egyirányú úton
érkezett, a menetiránnyal szemben közelítette meg az elnöki rezidenciát. Az eset egy héttel
azután történt, hogy a biztonsági szintet magasabb fokúra emelték Franciaországban, a 17
emberéletet követelő terrortámadások miatt – írja a Reuters. A jelentések szerint eddig nem
derült ki, hogy van-e kapcsolat a múlt heti támadások és a mostani incidens között. A francia
rendőrség egyelőre nem kommentálta a történteket.

Fenyegető levelet kapott négy brüsszeli újságos, hogy ne terjesszék a Charlie Hebdo szatirikus
francia hetilap legújabb számát, amely Belgiumban mától kapható - közölték a belga hatóságok.
Franciaországban tegnap jelent meg a Charlie Hebdo első száma, amely a párizsi
vérengzéseket követően készült. Mint kiderült, az amúgy 60 ezres példányszámú lapból most
ötmillió darab sem volt elég, az újságot már a reggeli órákban elkapkodták.
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Az FBI őrizetbe vett egy férfit az egyesült államokbeli Ohióban, akiről azt valószínűsítik, hogy
terrortámadást tervezett végrehajtani a washingtoni Capitolium ellen. A bírósági iratok szerint az
Iszlám Állam (IS) által inspirált, húszéves Christopher Cornell feladata az lett volna, hogy
megöljön egy kormányzati tisztviselőt. A férfit régóta nyomon követték a titkosszolgálat emberei,
és szerdán el is fogták, miután lőfegyvereket vásárolt – írja a BBC. Cornell akkor került az FBI
látószögébe, amikor augusztusban közösségi oldalán nyíltan kiállt a radikális iszlamista
szervezet mellett.
Közben lefokozták az amerikai elnök biztonságáért felelős szolgálat, a Secret Service négy
vezetőjét, miután a belbiztonsági minisztérium lefolytatta vizsgálatát a Barack Obama
rezidenciája és személye körül az elmúlt hónapokban történt incidensek ügyében.

Szlovákiában február 7-én népszavazást tartanak a melegek jogairól. A referendumot a
Szövetség a Családért civil szervezet kezdeményezte egyházak támogatásával. Az
alkotmánybíróság három kérdésre bólintott rá. Ezek arra vonatkoznak, hogy házasságnak csak
egy férfi és egy nő kapcsolatát lehessen nevezni, a homoszexuális kapcsolatban élő párok ne
fogadhassanak örökbe gyereket, és a szülők beleszólhassanak az iskolák szexuális neveléssel
és az eutanáziával kapcsolatos tantervébe. A referendum kapcsán az egyházak között sincs
egyetértés. Míg a katolikus és a protestáns püspökök egy része szavazásra buzdítja a híveiket,
evangélikusok pótcselekvésnek tartják a népszavazást, mivel szerintük a családot nem kívülről,
hanem belülről fenyegeti veszély.
Közben az osztrák alkotmánybíróság tegnap visszavonta az örökbefogadás tilalmát azonos
nemű párok esetében. Eszerint mostantól nem vér szerinti gyermeket is örökbe fogadhatnak
azonos nemű párok.

Negyedmillió hadkötelest mozgósítanak Ukrajnában. A hírt maga az államfő, Petro Porosenko
jelentette be azon a munkamegbeszélésen, amelyet a megyei állami hivatalok vezetőivel
folytatott. Porosenko azt is közölte: úgy döntött, hogy gyásznappá nyilvánítja január 15-ét
mindazok emlékére, akiknek "terroristák" oltották ki az életét, külön pedig annak a 11 embernek
az emlékére, akik a Donyeck megyében kedden egy autóbusz ellen végrehajtott rakétatámadás
következtében haltak meg.

Az iráni külügyminiszter szerint aktívabb szerepet kellene szánni Oroszországnak az
atomtárgyalásokban, mivel az talán közelebb hozná a hatok és Irán közötti megállapodás
időpontját. Az iráni atomprogramról folyó tárgyalásokat ma kezdi újra az ENSZ Biztonsági
Tanácsának öt tagja és Németország Genfben. A hatok és Irán szeretnék még idén március
1-jére tető alá hozni egy megállapodást az arab ország atomprogramjáról.

Nagy méretű aszteroida halad el a Föld mellett 26-ról 27-de virradó éjjel. Az égitest 1,2 millió
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kilométerre közelíti meg bolygónkat, ami körülbelül háromszorosa a Föld és a Hold közötti
távolságnak. Emiatt szabad szemmel nem lesz látható, egy közönséges teleszkóppal viszont
már meg lehet majd figyelni.
A csillagászok szerint nem áll fenn a veszély, hogy az aszteroida a Földnek ütközzön. Ha ez
bekövetkezne, a becsapódás helyen tíz kilométer átmérőjű kráter jönne létre, és az
atmoszférába kerülő por miatt újabb jégkorszak köszöntene be.
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