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Szegényebb lett az Európai Unió
A hétvégén kilépett az Egyesült Királyság a szervezetből

• A hétvégétől eggyel 
kevesebb tagállama 
van az Európai Unió-
nak, miután számos 
halasztást követően 
az Egyesült Királyság 
végül kilépett a szer-
vezetből.

B A L O G H  L E V E N T E

I smét 27 tagúvá vált az Európai 
Unió, miután helyi idő szerint 
péntek este 11-kor – kelet-eu-

rópai idő szerint éjjel 1 órakor – az 
Egyesült Királyság kilépett a szerve-
zetből. Az Európai Unió és elődszer-

vezeteinek történetében a brit 
kilépésig nem volt példa tel-
jes jogú tagország távozásá-
ra. Az Egyesült Királyság 47 
évet és egy hónapot töltött el 

az Európai Közösségek, majd 
utódja, az Európai Unió tagorszá-
gaként, ugyanis 1973. január 1-én 
lépett be a közösségbe Sir Edward 
Heath akkori konzervatív párti mi-
niszterelnök vezetésével.

Jelképes mozzanatok

Péntek este levonták a brit lobogót 
az uniós tagországok állam-, illet-
ve kormányfőit tömörítő Európai 
Tanács, majd az Európai Parlament 
brüsszeli és strasbourgi épületei 
előtt, végül az Európai Bizottság 
székháza mellett álló oszlopsorról 
is, amely az eddigi 28 uniós tagor-
szág zászlaját tartotta. 

Londonban a parlament to-
ronyórájának világhíres harangja, 
a Big Ben – felvételről felidézett 
– hangjával búcsúztak el az Eu-
rópai Uniótól, utána pedig a brit 
lobogó stilizált képét vetítették ki 
a miniszterelnöki hivatal, a Dow-
ning Street falára. Boris Johnson 
brit miniszterelnök közvetlenül a 
kilépés előtt közzétett üzenetében 
azt mondta, hogy az Európai Unió 
fejlődési iránya már nem felelt 
meg Nagy-Britannia igényeinek. 
Szerinte a Brexit sokak számára 

„a remény bámulatos pillanatát” 
jelenti, olyan pillanatot, amelyről 
azt hitték, hogy soha nem jön el. 
Hozzátette: a legfontosabb annak 
kimondása, hogy a Brexit nem 
valaminek a vége, hanem kezdet, 
amikor „felmegy a függöny a mi 
nagy nemzeti drámánk új felvo-
nása előtt”.

Elkezdődött az átmeneti időszak

A kilépés pillanatában elkezdődött 
a várhatóan 11 hónapig, december 

31-ig tartó átmeneti időszak, amely-
nek egyik legfontosabb célja az, 
hogy időt biztosítson Londonnak 
és az EU-nak a megállapodásra a 
jövőbeni kétoldalú kapcsolatrend-
szer sarkalatos szabályairól. Ennek 
lejártáig jórészt a jelenlegi szabály-
rendszer marad érvényben az Eu-
rópai Unióval fennálló viszonyban, 
vagyis legalább az idei év végéig 
semmiféle érdemi változás nem lesz 
érzékelhető olyan területeken, mint 
az EU-állampolgárok jogosultságai, 
a beutazás, a bevándorlás szabályo-

zása, a légiközlekedés vagy a keres-
kedelem.

A brit kormány elsődleges céljai 
között szerepel egy átfogó, a szol-
gáltatásokra is kiterjedő kétoldalú 
szabadkereskedelmi megállapodás 
megkötése az EU-val, de ebben az 
időszakban kell szabályozási meg-
állapodásra jutni olyan területeken 
is, mint a igazságügyi hatóságok 
büntetőjogi együttműködése, a 
gyógyszer- és a repülésbiztonság, a 
halászati jogok vagy a védelmi és a 
biztonságpolitika.

S zámos csodája ismeretes a feb-
ruár 3-án ünnepelt, legendás 

Szent Balázs vértanú püspöknek 
– ezek az alapjai töretlen népszerű-
ségének a névadásban, néphagyo-
mányban, ugyanakkor a Balázs-ál-
dás ma is gyakorolt liturgikus 
cselekmény. A tizennégy segítő 
szent egyike.

Örmény származású és a kis-
ázsiai Szebaszté püspöke volt. 
Születési dátuma nem ismert. A 
keresztényüldözések idején nem 
tudták hittagadásra kényszeríteni; 
316-ban a legkegyetlenebb módon 
kínozták meg, majd  végezték ki. 
Legismertebb csodája, hogy imá-
jával és keresztbe tett égő gyertyá-
val mentette meg a torkán akadt 
halszálkától fuldokló gyermeket. 
Ezért, és mert a változatos kínzások 
után vízbe fojtották, elsősorban a 
torokkal kapcsolatos betegségek, 
torokgyík, azaz diftéria és torok-
fájás valamint pestis és fogfájás 

esetén fordultak hozzá. Segítségét 
kérik gégedaganatos-, vérzéses-, 
keléses- és hólyagbetegségek ellen 
is. Védőszentjükként tisztelik a ki-
kiáltók, énekesek, orvosok, gyer-
tyaöntők, szélmolnárok, fúvós-
muzsikusok. Szintén legendájából 
következően hozzá imádkoznak az 
állatok védelméért, és hogy tartsa 
távol a farkasokat a nyájaktól. A 
Balázs-napi vizet a fiatal baromfik-
nak adták, hogy ne vigye el a róka. 
Ezen a napon szokás volt a lovak 
megáldása. Úgy tartották, hogy az 
aznapi kenyér elűzi a torokfájást.

Magyar nyelvterületen a 16. szá-
zad óta ismert a Balázs-áldás. Em-
léknapján, vagy a hozzá legközelebb 
eső vasárnapon a pap két, keresztbe 
tett, X alakban összekötött vagy Y 
alakba hajlított gyertyát tart a hí-
vők álla alá-elé, és a torok- illetve 
minden más bajtól való védelemért 
imádkozik.

Molnár Melinda

Balázsolás, Balázs-áldás

B A L O G H  L E V E N T E

A magyar házelnök Az üzlet című 
internetes lapban szombaton 

megjelent interjúban arról is beszélt, 
hogy a munkaerőhiány megoldására 
korlátozott mértékben és kontrollált 
módon a külföldről érkező vendég-
munkások alkalmazása sem „ör-
dögtől való”, de ez nem vezethet tö-
meges bevándorláshoz, végső soron 
csak is a demográfi ai fordulat hozhat 
megoldást. Az Országgyűlés elnö-
ke hangsúlyozta: a külhoni magyar 
közösségek megőrzéséhez a magyar 
intézményrendszer megtartásán túl 
abban is segítséget kell nyújtani, 

hogy a magyarlakta térségek a fi atal 
generációk számára is élhető hellyé 
váljanak, azaz legyen munkahely, 
óvoda, magyar támogató szakmai 
környezet, közösségi lehetőségek. 
„Ezzel nem csupán magyar érdeke-
ket szolgálunk, hanem az egységes 
Kárpát-medence fejlődése érdekében 
cselekszünk” – jelentette ki Kövér 
László, hozzátéve, hogy jelenleg Kár-
pátalja esetében azért kell harcolni, 
hogy az ott élő magyarság egyáltalán 
megtarthassa korábban megszerzett 
jogait. A házelnök úgy értékelt: Ma-
gyarország az egységes Kárpát-me-
dencei gazdasági tér megteremtésé-
ben kifejezetten jó eredményeket ért 
el az elmúlt években. Elmondta: a 
Kárpát-medencei Gazdaságfejlesztési 

Programnak köszönhetően már több 
mint 50 ezer vállalkozásfejlesztési 
projekt valósult meg a határon túl, 
amelyek összesen több mint 200 mil-
liárd forintnyi fejlesztést generáltak. 

Kiemelt figyelem irányul a 
határon túli civil szervezetekre

A Miniszterelnökség nemzetpoliti-
kai államtitkársága az idén kiemelt 
fi gyelmet fordít a határon túli civil 
szervezetekre – mondta a nemzetpo-
litikáért felelős államtitkár szomba-
ton Bonyhádon az MTI-nek. Potápi 
Árpád János a Vörösmarty Mihály 
Művelődési Központban rendezett 
székely bál megnyitója után emlékez-
tetett arra, hogy a Magyar Állandó Ér-
tekezlet tavaly novemberben döntött 
arról, hogy 2020-ban az államtitkár-
ság a nemzeti összetartozás évének 
programjaival összhangban megva-
lósítja az erős magyar közösségek éve 
tematikus programsorozatot is. 

Az egységes Kárpát-medence fejlődése a cél
• A külhoni magyar közösségek és vállalkozók támo-
gatása nem csupán magyar érdekeket szolgál, hanem 
az egységes Kárpát-medence fejlődését is elősegíti – 
mondta Kövér László. 




