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H I R D E T É S

NOVEMBER 16-ÁIG LEHET JELÖLNI VAGY JELENTKEZNI A KOLOZSVÁRI FELHÍVÁSRA

Díj a fi atal tehetségeknek

Kolozsvári, fiatal tehetsé-
geket keres az YZ Intézet, 
a Paprika Rádió és a K 
plusz. Felhívásuk célja 
20 olyan fiatal bemuta-
tása, aki az üzleti élet, 
kultúra, tudomány, sport 
vagy közélet kategóriában 
egyedülálló teljesítményt 
mutat fel.

 » BEDE LAURA

A Magyar Ifj úsági Központ 
YZ Intézete, a Paprika Rá-
dió és a K plusz program 

felhívást tett közzé olyan aktív, 
húszas éveikben járó fi atalok 
bemutatására, akik tehetségük-
kel és tevékenységükkel kima-
gasló eredményeket értek el. A 
kezdeményezés célja 20 olyan 
fi atal bemutatása, aki az üzleti 
élet, kultúra, tudomány, sport 
vagy közélet kategóriában egye-
dülálló és Kolozsvárhoz köthető 
teljesítményt mutat fel – tájé-
koztatták szerkesztőségünket a 
szervezők. „Napjainkban meg-

szokott jelenség, hogy példaké-
peink mindig távoli, csak cím-
lapokról és a médiából ismert 
személyek, akiknek élete és 
tevékenysége tündérmeseszerű 
tartalomként él a köztudatban. 
Eközben megfeledkezünk vagy 
nem is tudunk azokról a tehetsé-
ges fi atalokról, akik a közvetlen 
környezetünkben tevékenyked-

nek, akiknek eredményei minta-
ként szolgálhatnak az erdélyi és 
kolozsvári közösségnek” – fogal-
mazott Both Orsolya, a YZ Intézet 
ügyvezetője.

A 20 huszonéves tehetség 
2020-ban díjra öt kategóriá-

ban lehet jelölni, jelentkezni: 
üzlet – vállalkozók, innovatív 
fejlesztők; kultúra –  művésze-
ti téren kimagasló tehetségek 
(irodalom, képzőművészet, 
zene, tánc, színház, fi lm-fotó); 
tudomány – fi gyelemre méltó 
kutatói eredményt elérő szemé-
lyek, tudományos publikáció; 
sport – sportoló, edző, verse-
nyeken díjazott személyek; 
közélet – civil kezdeményezé-
sekben, közösségi munkában 
vagy érdekképviseletben való 
aktív részvétel.

Magánszemélyek, szerve-
zetek és intézmények is jelöl-
hetnek olyan tehetséget, akire 
büszkék saját közösségükben. 
Önjelölés is lehetséges, tehát 
bármely huszonéves fiatal 
jelentkezhet a díjra. Jelölni 
vagy jelentkezni az office@
yzintezet.ro e-mail-címen le-
het november 16-áig, csatolva 
a jelölt életrajzát, indoklást, 
megjelölve a kategóriát, il-
letve a kategóriában díjazan-
dó tevékenységet. További 
információk elérhetők az YZ 
Intézet honlapján vagy a Fa-
cebook-eseményben.

Fiatalok előtérben. Többek között a fi gyelemre méltó kutatói eredményt elérő huszonéves kolozsváriakat díjazzák

 » A 20 huszonéves 
tehetség 2020-ban díjra 
öt kategóriában lehet je-
lölni, jelentkezni: üzlet, 
kultúra, tudomány, sport 
közélet. Magánszemé-
lyek, szervezetek és in-
tézmények is jelölhetnek 
olyan tehetséget, akire 
büszkék saját közössé-
gükben.
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 » INNEN-ONNAN

Komfortzóna a kommunikációs napok középpontjában
Online térben, KOMMforton belül és kívül címmel rendezik meg 
december 4–5. között a 12. kommunikációs napokat. A szervezők 
előadásokkal, workshopokkal és izgalmas beszélgetésekkel várják az 
érdeklődőket. Olyan előadókra számíthatunk idén, mint Papp-Váry 
Árpád, a Budapesti Metropolitan Egyetem habilitált főiskolai taná-
ra, Nyáry Krisztián író, Kádár Annamária pszichológus, Ott Anna, a 
Hadik kávéház művészeti vezetője, valamint Guld Ádám, a Pécsi Tu-
dományegyetem adjunktusa. A konferencia szervezői a világ jelenlegi 
helyzetéből indultak ki, hiszen 2020-ban gyakran ki kellett lépnünk a 
komfortzónánkból annak ellenére, hogy otthon, teljes kényelemben 
tanultunk, dolgoztunk, szocializálódtunk – olvasható a szerkesztősé-
günkhöz eljuttatott közleményben. A konferenciát a Babeş–Bolyai Tu-
dományegyetem kommunikáció és közkapcsolatok szakának végzős 
hallgatói szervezik. Az évente megújuló csapat számára a rendezvény 
egyfajta szervezési főpróba a diplomaszerzés előtt. További informáci-
ókkal a szervezőcsapat hamarosan jelentkezik az esemény Facebook-, 
illetve Instagram-oldalán.

Meghalt Ken Spears, a Scooby-Doo rajzfi lmsorozat alkotója
Meghalt 82 éves korában Ken Spears amerikai producer, forgatókönyv-
író, vágó, a Scooby-Doo rajzfi lmsorozat egyik alkotója. Spears alkotó-
társa, Joe Ruby idén augusztusban, 87 évesen hunyt el. A Scooby-Doo, 
merre vagy? 1969-ben indult a Hanna-Barbera produkciójaként a CBS 
tévécsatornán, ahol 1976-ig futott, számos fi lm és sok újabb sorozat 
készült a nyomán. Ruby, Spears és Takamoto Ivao rajzolótársuk 
többféle variációt is kipróbált, mielőtt a négy tini, Fred, Diána, Vilma, 
Bozont és kutyájuk, Scooby-Doo megjelent volna a képernyőn.
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