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Életének 76. évében, súlyos betegségben kedd hajnalban elhunyt Kötő József dramaturg,
színháztörténész, egykori parlamenti képviselő, az Oktatási és Kutatási Minisztérium egykori
államtitkára. Kötő József 1939-ben született Kolozsváron, a nagyenyedi Bethlen Gábor
Kollégiumban érettségizett 1958-ban. Magyar szakos tanári oklevelet a Babes-Bolyai
Tudományegyetemen szerzett; ugyanott doktorált 1984-ben.

Zsobokon általános iskolai tanár volt, majd húsz éven át a Kolozsvári Állami Magyar Színház
irodalmi titkára, 1986-1990 között igazgatója. A Hét kolozsvári szerkesztője (1990), az RMDSZ
országos társadalomszervezési titkára, majd közművelődési-, oktatási alelnöke. Az Erdélyi
Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, később tiszteletbeli elnöke. 1991-től egyetemi
előadótanár, a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületi tagja volt. A BBTE Színház karának
oktatója volt, számos tanulmánya és színháztörténeti kötete jelent meg. A Játéktér című erdélyi
magyar színházi lap alapító tagja. Kötő Józsefet az EMKE és az RMDSZ saját halottjának
tekinti. Kötő József temetése szombaton lesz Kolozsváron. Mindazok, akik kegyeletüket
szeretnék leróni emléke előtt, megtehetik január 24-én, szombaton 11 órától, a Kolozsvári
Állami Magyar Színház előterében elhelyezett ravatalánál.

A magánszemélyek csődjét szabályozó törvényt legvalószínűbb, hogy a jövő héten tárgyalja
meg a parlament rendkívüli ülésszakán. A Képviselőház állandó bizottságának délelőtti ülésén
eldöntötték, hogy holnaptól a Jogi Bizottság vitatja meg a jogszabályt, majd jelentést kell
készítenie, enélkül a plénum elé nem terjeszthető a törvénytervezet. Ugyancsak holnap a
Képviselőház Költségvetési Bizottságával tárgyalnak a Nemzeti Bank és a
Pénzügyminisztérium, a bankok és a fogyasztók képviselői a frankalapú hitelesek gondjairól.

A svájci frank válsága okozta gazdasági helyzetről tárgyalt Klaus Iohannis elnök Victor Ponta
kormányfővel a Cotroceni palotában. A találkozón terítékre került a kormány jövőbeli
tevékenysége, de szó volt aktuális nemzetközi politikai kérdésekről is –olvasható az Államelnöki
Hivatal közleményében.

Három napi emelkedés után ma 0,8 százalékkal csökkent a svájci frank árfolyama – közölte a
Nemzeti Bank. Egy svájci frank ma 4,43 lejbe kerül, a dollár 0,35 banival olcsóbb, mint tegnap,
miközben az euró 0,19 banival drágult tegnaphoz képest, elérve a 4,50 lejt.

A második félév első napján kerülnek az ábécés-könyvek az első osztályosok padjaira –
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jelentette be az oktatásügyi miniszter. Sorin Câmpeanu szerint a tankönyvek kinyomtathatók,
miután az Óvásokat Megoldó Országos Tanács elutasította a múlt hónapban benyújtott utolsó
óvást is. A tárcavezető bejelentette, a jövő héten meghirdetik a versenytárgyalást a harmadik
osztályos tankönyvekre, hogy azok a következő tanév elején eljussanak a diákokhoz.

A helyi önkormányzati képviselők átállását lehetővé tevő sürgősségi kormányrendelet valós
célja az volt, hogy bizonyos politikai irányba terelje a képviselőket és lehetővé tegye ily módon
új politikai többség kialakítását, ami nem minősül rendkívüli helyzetnek – olvasható az
Alkotmánybíróság indoklásában, ami miatt tavaly decemberben alaptörvénybe ütközőnek
minősítette az 55-ös sürgősségi kormányrendeletet, amely lehetővé tette a helyi önkormányzati
képviselőknek, hogy mandátumuk elvesztése nélkül átiratkozzanak egy másik alakulatba, mint
amelynek színeiben megválasztották őket.

Nem tudtak megállapodni a munkáltatók és a szakszervezetek a Hunyadi Energetikai
Komplexum átszervezéséről. Az alkalmazottak nem tartják megfelelő megoldásnak az
elbocsátásokat, amit a vezetőség kilátásba helyezett. A vállalat majdnem 900 alkalmazottat
készül elbocsátani és 100 millió euró befektetést ígért technológiai fejlesztésre. A
szakszervezetek szerint nem lehet elbocsátásokkal megoldani a vállalat helyzetét, miközben a
bányászok az improvizációknak és tapasztalatuknak köszönhetően tudnak dolgozni a
tárnákban. A Hunyad Energetikai Komplexum a privatizálandó vállalatok lajstromán szerepel,
de még mielőtt megválna az állam tőle csődbe mehet a 200 millió lejt meghaladó adóssága
miatt.

Sepsiszentgyörgyi székhellyel megalakult az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület. A
civil szervezetet célja az erdélyi történelmi jelképek – címerek, pecsétek, zászlók – kutatása, és
a kutatási eredmények népszerűsítése hazai magyar és román nyelvű, magyarországi, valamint
nemzetközi konferenciákon, hazai és külföldi folyóiratokban. Továbbá tematikus konferenciák
szervezése, saját kiadványok megjelentetése. Az egyesület tanácsadást is vállal, segít a
közigazgatási egységek címerének és zászlajának megtervezésében. Az egyesület
szorgalmazza a történelmi jelképek használatát, és határozottan kiáll a több évszázados
szimbólumok változatlan alkalmazásáért – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott
közleményben. Az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesületet 2015. január. 16-án
jegyezték be a társadalmi szervezetek lajstromába. Az egyesület Erdély címerén alapuló
jelképe dr. Tudor-Radu Tiron heraldikus, címerművész, a Nemzetközi Heraldikai Akadémia
társult tagja és dr. Szekeres Attila István heraldikus, címergrafikus, a most bejegyzett egyesület
elnökének közös munkája.

Iraki légicsapás következtében megsebesült az Iszlám Állam terrorszervezet vezetője, Abu Bakr
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al-Bagdadi - jelentette ki az Al-Hajat című arab nyelvű újságnak Haider al-Abádi iraki
kormányfő. Az al-Hajatnak adott interjújában Haider al-Abádi arról is beszél, hogy véleménye
szerint az Iszlám Állam jelentette fenyegetés miatt számos nyugati ország vezetése átértékelte
teendőit. Példaként Abádi azt hozza fel, hogy szinte senki nem beszél már a szíriai elnök
hatalomból való eltávolításának szükségességéről. Abádi rámutatott arra is, hogy az Egyesült
Államok és Irán közelebb kerültek egy kétoldalú megállapodáshoz.

Az izraeli hadsereg magasabb fokú készültséget rendelt el az ország északi részén, és rakéták
elleni Vaskupola védelmi egységeket telepített a libanoni határhoz, mert a Hezbollah libanoni
radikális síita szervezet bosszújától tart a konvojuk elleni vasárnapi légicsapások nyomán –
közölte ma az izraeli közszolgálati rádió. Jeruzsálem hivatalosan nem vállalta magára a
vasárnapi légicsapásokat a Golán-fennsík izraeli-szíriai határának szíriai oldalán elhaladó
katonai konvoj ellen, de az ENSZ ott állomásozó megfigyelői két, Izraelből Szíriába küldött drónt
észleltek közvetlenül az akció előtt, majd azt követően. A konvojban tizenketten vesztették
életüket, a Hezbollah tisztjei.

Ferenc pápa szigorúan ragaszkodik ugyan az egyház fogamzásgátlást tiltó tanításához, de
hétfőn kijelentette, hogy a katolikusoknak nem kell úgy szaporodniuk, "mint a nyulaknak", és a
"felelősségteljes gyermekvállalásra" kell hagyatkozniuk. A Fülöp-szigetekről hazatérőben a
katolikus egyházfő a repülőgépen újságíróknak nyilatkozva hangoztatta: számos, az egyház
által is elfogadott módszer létezik a születésszabályozásra. Fontosnak mondta azonban, hogy
külső intézmény ne erőltesse rájuk nézeteit a születendő gyermekek számának
szabályozásáról, és bírálta a fejlődő világ "ideológiai gyarmatosítását".

Három napra megnyitotta Egyiptom a Gázai övezettel közös határ rafahi átkelőjét ma reggel; az
ENSZ szerint a palesztin enklávéban 54 ezren várnak a kiutazásra. Egy belügyminisztériumi
közlemény szerint a határt csütörtök estig mindkét irányban nyitva tartják a gázaiak előtt. Az
átkelő utoljára december közepén volt nyitva, akkor is csak néhány napra. Az ENSZ Biztonsági
Tanácsának (BT) múlt csütörtöki jelentéséből az derül ki, hogy a hivatalos adatok szerint
körülbelül 17 ezer ember - köztük ápolásra szorulók - várakoznak a gázai oldalon. A kiutazásra
várók regisztrált eseteken túli számát a BT 37 ezerre teszi.

A Nemzetközi Valutaalap lefelé módosította a világgazdaság idei és a jövő évi növekedésének
várható ütemét. A ma nyilvánosságra hozott World Economic Outlook jelentés frissítése szerint
2015-ben 3,5 százalékos, 2016-ban 3,7 százalékos gazdasági növekedés lehet, mindkét
esetben 0,3 százalékponttal alacsonyabb a 2014. októberi jelentésben jósoltnál.
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Elhunyt S. Nagy István EMeRton-díjas, Artisjus-életműdíjas dalszövegíró, aki az 1950-es évek
második felétől számos slágert írt mások mellett Kovács Katinak, Koncz Zsuzsának, Zalatnay
Saroltának és Máté Péternek. S. Nagy Istvánt hosszan tartó, súlyos betegség után ma
hajnalban, 81. születésnapján érte a halál - közölte felesége, Csongrádi Kata énekesnő az
MTI-vel. Legnagyobb sikere Máté Péter zenéjével és előadásában az Elmegyek című dal volt.
Dalszövegeivel győzött a Táncdalfesztiválon 1969-ben Késmárky Marika az Egy fiú a házból
című dallal, két évre rá pedig Zalatnay Sarolta és a Fák, virágok, fény. 1963-tól hosszú időn át
Payer András volt a szerzőtársa, Szörényi Leventével írta az első külföldön is sikeres magyar
nyelvű beat-dalt, a Rohan az időt, amelyet Koncz Zsuzsa adott elő. Több mint hétezer dal
szövege fűződik a nevéhez.

Megfizethető Braille-nyomtatók gyártására hozott létre céget egy 13 éves kaliforniai kisfiú, aki
tavaly egy iskolai tudományos kiállításon mutatta be a látássérülteket segítő szerkezet legóból
készült prototípusát. A nyolcadik osztályos Shubham Banerjee azután rukkolt elő Braigo
elnevezésű gépével, miután az interneten keresgélve szembesült vele, hogy egy
Braille-nyomtató ára nagyjából kétezer dollárnál kezdődik, ami túlságosan drága a vakok
többsége számára, különösen a fejlődő országokban. A kisfiú célja, hogy Braigo Labs nevű
start-up-ja olyan asztali nyomtatókat gyártson, amelyek ára nagyjából 350 dollár körül mozog és
a manapság használatos, akár kilenc kilót meghaladó modelleknél is jóval könnyebbek. Az új
vállalkozás szeretné már idén nyáron elküldeni a prototípust tesztelésre a vakok szervezeteihez
és terveik szerint év végén piacra dobják az első modellt. Mivel Shubham túlságosan fiatal
ahhoz, hogy saját cége vezérigazgatója legyen, ezért ezt a posztot az édesanyja tölti be.

Estig az ország legnagyobb részén ködös marad az idő, csapadék sehol nem valószínű. A
hőmérséklet -1 és +13 fok között van. Holnap Máramarosban és Dobrudzsában ködre, máshol
borús, esős időre kell számítani. A hőmérséklet hajnalban -5 és +7, holnap napközben a
csúcsértékek 1 és 14 fok között lesz. Bukarestben most köd van és 3 fokot mutat a hőmérő.
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