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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

A fi atalok több 
mint fele rágyújt

A 16 és 25 év közötti romániai fia-
talok több mint fele dohányzik, 

és közel fele szívott már marihuá-
nás cigarettát – derült ki egy kuta-
tásból, amelynek során az év ele-
jén 10 200 fiatalt kérdeztek meg a 
káros szenvedélyekről, a szexuális 
szokásaikról, a szüleikkel fenntar-
tott viszonyról és lelkiállapotukról. 
A Mihai Copăceanu pszichológus 
doktori dolgozata részét képező 
kutatás eredményeit az Agerpres 
hírügynökség ismertette. 
Az MTI által idézett kutatás szerint 
a megkérdezett fiatalok 52,9 száza-
léka vallotta magát dohányosnak, 
28,4 százalékuk pedig nikotin-
függőnek. A fiatalok 45 százaléka 
szívott már marihuánás cigarettát, 
6,8 százalékuk a megkérdezésüket 
megelőző héten is. A megkérde-
zettek 43,6 százaléka nyilatkozott 
úgy, hogy legalább egyszer aján-
dékba kapott használatra drogot. 
A fiatalok több mint fele legálissá 
tenné a marihuána árusítását. 
A megkérdezettek 80,7 százaléka 
mondta azt, hogy havonta egy-
négy alkalommal fogyaszt szeszes 
italt, és 7,7 százalékuk ezt heti 
több alkalommal teszi, 1,9 száza-
lékuk pedig alkoholfüggőnek vélte 
magát. A fiatalok 11,7 százaléka 
válaszolt úgy, hogy az elmúlt egy 
évben egyáltalán nem fogyasztott 
alkoholt.

A kutatás az internet böngészé-
sével töltött időre is rákérdezett. 
A válaszadók 30,9 százaléka 
napi 2 és 4 óra közötti időt, 30,3 
százalékuk 4 és 6 óra közöttit, 
17,1 százalékuk több mint 6 órát, 
11,1 százalékuk pedig több mint 
nyolc órát tölt internetezéssel. Ez 
idő alatt elsősorban a közösségi 
oldalakat böngészik. Csak 10,6 szá-
zalék válaszolta, hogy két óránál 
kevesebbet böngészi a világhálót 
naponta. A megkérdezettek több-
sége 16 évesen létesített először 
szexuális kapcsolatot. 

Három százalékuk (304 fiatal) 
vallotta, hogy nemi erőszak áldo-
zata volt, de közülük csak 102-en 
jelentették fel az elkövetőt, 60-an 
egyáltalán senkivel nem beszélték 
meg a történteket. A felmérésben 
részt vevő fiatalok több mint 80 
százaléka állította azt, hogy jó 
vagy kiváló a kapcsolata a szüle-
ivel. Ennek ellenére 48,9 száza-
lékuk gondolt már valamikor az 
öngyilkosságra, és 20,4 százalékuk 
meg is kísérelte ezt. A megkérde-
zettek 28,5 százaléka felelte, hogy 
fordult már valamikor korábban 
pszichológushoz segítségért.  
(Krónika)

HAT ERDÉLYI KÖZÉLETI SZEMÉLYISÉG VETT ÁT MAGYAR ÁLLAMI KITÜNTETÉST CSÍKSZEREDÁBAN

Elismerték a hivatásvállalást

Tárt karokkal. Vetró András szobrászművészt Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki

Magyar állami kitüntetést vett 
át csütörtökön a csíkszeredai 
főkonzulátuson hat erdélyi 
közéleti személyiség, akiknek 
Áder János, Magyarország köz-
társasági elnöke adományozott 
rangos elismeréseket az erdélyi 
magyar közösség érdekében 
kifejtett munkásságukért.

 » BARABÁS HAJNAL

Ú jra ünnepélyes eseménynek 
adott otthont a csíkszeredai 
Lázár-ház, ahol csütörtökön 

hat erdélyi személyiséget részesí-
tettek magyar állami kitüntetésben 
az augusztus 20-ai nemzeti ünnep 
alkalmából. Az Áder János, Magyar-
ország köztársasági elnöke által 
adományozott kitüntetéseket Tóth 
László főkonzul adta át a díjazot-
taknak a magyarságért vállalt hiva-
tásuk és a közösségért kifejtett tevé-
kenységük elismeréseként.

Antal Zsolt, Demeter Lajos
Antal Zsolt táncművész, táncokta-
tó, koreográfus, a Hargita Nemzeti 
Székely Népi Együttes tagja mun-
kásságáért Magyar Ezüst Érdem-
keresztet vehetett át. A néptáncos 
1970-ben született Csíkkarcfalván. 
Alapító tagja az 1990-ben alakult 
Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttesnek, amelynek aktív tán-
cosa a mai napig. Számos előadás 
színpadra kerülésében alkotóként 
és koreográfusként vett részt, tán-
coktatóként is tevékenykedik.

Demeter Lajos, a sepsiszentgyör-
gyi Bod Péter Megyei Könyvtár 
nyugalmazott könyvtárosa Magyar 
Arany Érdemkereszt kitüntetésben 
részesült. A róla írt laudációból 
megtudtuk, hogy 1953-ban született 
Sepsiszentgyörgyön. Nem képzett 
történészként ugyan, de összetett 
helyismereti munkák kerültek ki a 
keze alól. 2001 nyarától 2018 őszé-
ig, nyugdíjba vonulásáig dolgozott 
a sepsiszentgyörgyi könyvtárban.

Fazakas János, 
Ferencz Sándor Csaba
Fazakas János néptáncpedagógus, 
a Maros Művészegyüttes volt tagja 
szintén Magyar Arany Érdemkeresz-
tet vehetett át. A kitüntetett 1960-
ban született Nyárádszeredában. 
Életútjának meghatározó állomása 

volt a Maros Művészegyüttes, ahol 
1990 augusztusától 2011-ben történt 
nyugdíjba vonulásáig dolgozott, de 
párhuzamosan megkezdte a Maros 
megyei falvakban való néptáncok-
tatást is.

Ferencz Sándor Csaba karnagy, 
a nyárádszeredai Bocskai István 
Dalkar vezetője, a Nyárádszeredai 
Elméleti Líceum nyugalmazott ze-
netanára a Magyar Ezüst Érdem-
kereszt kitüntetésben részesült. 
Laudációjában elhangzott, hogy 
1941-ben született Gyergyócsoma-
falván. Zenét oktatott a margittai 
elméleti líceumban, közben több 
kórust is vezetett. Később zenei 
szakirányító lett a Maros Megyei 
Művelődési Osztályon, majd a 
nyárádszeredai elméleti líceumba 
nevezték ki zenetanárnak, ahol 
2003-as nyugdíjazásáig tanított. 
1991-ben alapította meg a Bocskai 
István Dalkart. A kórusnak jelentős 
szerepe van Nyárádmente kulturá-
lis életében. 2014-től a Jobbágyfalvi 
Nagy Ferenc férfi kart is vezeti.

Gazda Klára, Vetró András
Gazda Klára néprajzkutató, a Ba-
beş–Bolyai Tudományegyetem Ma-
gyar Néprajz és Antropológia In-
tézetének nyugalmazott egyetemi 
docense a Magyar Érdemrend Lo-
vagkeresztjét vehette át. A kitünte-
tett 1944-ben született a Kovászna 

megyei Zalánban. A kolozsvári tu-
dományegyetemen magyar nyelv 
és irodalom szakos oklevelet 
szerzett, majd 1976-ban az ELTE 
doktori iskolájában szerzett dok-
tori címet. 1991-től a kolozsvári 
Babeş–Bolyai Tudományegyetem 
Magyar Néprajz és Antropológia 
Tanszékének adjunktusa, majd 
docense, 2008-ig. A magyar et-
nológia-folklorisztika módszeres 
művelője. Kutatásai a tárgyi kultú-
ra, a gazdálkodás és életforma, a 
díszítőművészet és a népköltészet 
területére terjednek ki.

Vetró András szobrászművészt 
is Magyar Arany Érdemkereszt-
tel tüntették ki. A képzőművész 
1948-ban született Temesváron. 
1973-ban végzett a Kolozsvári Ion 
Andreescu Képzőművészeti Főis-
kola szobrászati szakán. Diplo-
mázását követően 1973-ban Kéz-
divásárhelyre kérte kinevezését, 
ahol mintázást, rajzot és művé-
szettörténetet tanított a helybéli 
Nagy Mózes Líceumban, egészen 
2014-ben bekövetkezett nyugdí-
jazásáig. Több mint négy évtize-
des művészi munkássága során a 
magyar, és különösen az erdélyi 
magyar történelem szinte minden 
meghatározó személyiségéről, 
Szent Istvántól Nagy Imréig készí-
tett szobrot, domborművet vagy 
plakettet.

 » Az Áder 
János, Magyar-
ország köztársa-
sági elnöke által 
adományozott 
kitüntetéseket 
Tóth László 
főkonzul adta át 
a díjazottaknak 
csütörtökön 
Csíkszeredában 
a magyarságért 
vállalt hivatásuk 
és a közössé-
gért kifejtett 
tevékenységük 
elismeréseként.
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