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Ciper, sicer prekrasen otok, 
ki ga na leto obišče vsaj dva 
milijona turistov, se je ta 
teden odel v črno. Najverje-
tneje angleški turisti, ki se 
zabavajo v Ayia Napi, ruski 
turisti, ki prebivajo v svojih 
poletnih vilah v Limassolu, 
in Francozi, Nemci ter Švedi, 
razkropljeni med Larnako in 
Pafosom, niso niti opazili nič 
posebnega, dokler klime, ki 
so hladile pekočih 40 stopinj 
Celzija, niso obmolknile. V 
ponedeljek, 11. julija, je na-
mreč zgodaj zjutraj eksplo-
diralo slabo shranjeno in 
nepravilno vzdrževano iran-
sko orožje, ki so ga ciprske 
oblasti zajele na poti v Sirijo. 
V 1,5 megatonski eksploziji je 
umrlo trinajst ljudi. Prav tako 
je eksplozija odnesla s seboj 
največjo elektrarno, ki je oskr-
bovala otok z več kot petdeset 
odstotki energije.

Zaradi nesrečnega dogodka 
je življenje v Nikoziji ta teden 
precej drugačno od običajne-
ga. V ponedeljek smo najprej 
ostali brez interneta, nato 
brez elektrike in na koncu do-
bili informacijo, da se začenja 
redukcija vode. Čeprav na Ci-
pru človek shaja brez znanja 
grščine, je zaradi omenjenega 

Čas dopustov je in tisti, 
ki se še vedno trudimo z 
delom, moramo priznati, 
da nam misli vse bolj uha-
jajo na morje. Pogosto si 
dopustniki ob odhodu poleg 
brisač in kopalk prtljažnik 
napolnijo še s hrano in pi-
jačo. Nekateri prisegajo, 
da se to splača, medtem ko 
drugi priznajo, da zaupajo 
preizkušeni hrani z domačih 
trgovskih polic.

V Evropi se trudimo, da 
bi notranji trg resnično zaži-
vel. To bi pomenilo enotnejše 
cene izdelkov, predvsem pa 
enotne kakovostne standar-
de. Zanimivo, da smo prav 
o tem tik pred poletnimi 
počitnicami sprejeli evrop-
ski zakon, ki določa, kako 
mora biti označena hrana. 
To pomeni, da je natančno 
določeno, katere vrednosti 
bodo proizvajalci morali do-
volj jasno objaviti na emba-
laži prehranskega izdelka. 
To nam bo koristilo, če se 
bomo na dopust odpravili v 
katero od evropskih držav, a 
žal ne takoj. Prvi rezultati te 
direktive bodo vidni že v treh 
letih po njeni delni uveljavi-
tvi, medtem ko bo direktiva 
v celoti začela veljati po petih 
letih.

Verjetno pa ni le hrana ti-
sto, kar nam med dopustom 
krepi zdravje. To je namreč 
čas, ko smo več na prostem, 
v naravi, in dihamo čistejši 
zrak. Sama se v poletni vro-
čini prav potrudim, da kar 
najbolj izklopim službene 
obveznosti, saj morajo ime-
ti počitek tudi možgani. In 
da se izognem stresu, ki je 
sicer kar stalen spremljeva-

PISMO IZ …
Pismo iz Bruslja, Nikozije, Londona, torej iz raz-
ličnih prestolnic sveta in iz mest različnih držav 
na zemeljski polobli (od Združenih držav Amerike, 
Velike Britanije, Kitajske …), v Novem tedniku ob-
javljamo ob petkih. K pisanju pisma o življenjskem 
in delovnem utripu v tujini vabimo različne bolj in 
manj znane posameznike, ki imajo korenine na Celj-
skem. V juliju se nam je s pismom iz Bruslja in Stras-
bourga oglašala slovenska poslanka v Evropskem 
parlamentu, dr. Romana Jordan Cizelj. Pridružila se 
nam je Mišela Mavrič, ki živi na Cipru, konkretneje 
v Nikoziji, medtem ko dela kot raziskovalka na eni 
tamkajšnjih univerz v Limassolu. Ljudje s širšega 
območja Celjskega se iz različnih razlogov potepajo 
marsikje po svetu.
V uredništvu vas prijazno vabimo, da nam na e-
naslov tednik@nt-rc.si ali morda osebno sporočite, 
kje v svetu živi kdo od vaših sorodnikov, znancev, 
prijateljev, in povabili ga bomo, da nas s kakšnim 
elektronskim pismom popelje v svoj svet na tujem.

PISMO IZ BRUSLJA

Trenutek za izklop

lec v dinamičnem življenju 
evropskih politik. Kako se 
mi prileže, ko »telovadnico« 
v bruseljskem stanovanju za-
menjam s telovadbo v gozdu 
v Sloveniji! Tudi tek v sicer 
lepo urejenem parku, ki se 
razprostira med Evropskim 
parlamentom in najetim 
apartmajem, ni enak teku 
doma. Mnogo lepši in bliž-
je naravi je sprehod, včasih 
tudi tek v gozdu. Včasih se 
kar ustavim in prisluhnem 
gozdni govorici. A je zaradi 
prehitrega tempa, ko sem v 
Sloveniji praviloma le tri dni 
v tednu, mnogokrat ne sli-
šim. Premočno sem v mislih 
še pri službenih zadevah, 
včasih pa si sploh ne utrgam 
tistih nekaj minut, da bi se 
konec tedna odpravila ven, 
na prosto. Spet tretjič je krivo 
vreme …

Zdaj ni nobenega opravi-
čila. Evropski parlament je 
zaprt, delo so prekinili tudi 
kolegice in kolegi v državnem 
zboru. Nekateri sicer pravijo, 
da so dnevi včasih prevroči, 
drugič spet prehladni za po-
letne sprehode. Meni pa se 
zdijo večinoma prav prijetni, 
če jih primerjam z muhastim 
bruseljskim vremenom, en-
krat z visokimi, drugič spet z 
nizkimi temperaturami, veli-
kokrat pa je tam deževno in 
vetrovno.

Za mnoge je iskanje po-
čitniške destinacije pravi 
stres, pomembna odločitev, 
ko morajo uravnotežiti želje 
z zmožnostmi, ob tem pa 
morajo imeti še kanček sre-
če, da se tisto, kar jim je bilo 
obljubljeno ob plačilu, tudi 
uresniči. Sama nimam prav 
nobenih načrtov. Predvsem si 
želim imeti malo miru in čim 
manj potovati, saj med letom 
vsak teden potujem na delo 
v skoraj 1200 km oddaljeni 
Bruselj ali okrog 800 km od-
daljeni Strassbourg. Vmes pa 
dodatno opravim še kakšno 
kratko potovanje. Tako bom 
letos sicer za kratek čas od-
šla kam na morje, sicer pa 
je moje geslo: med počitni-
cami čim dlje od kovčkov in 
potovanj. Želim se sprostiti, 
si odpočiti in nabrati novih 
moči do konca avgusta, ko 
bomo spet začeli delati. Da se 
bom tako kot večina kolegic 
in kolegov vesela in dobre vo-
lje vrnila v parlament, ko se 
bomo spet veselo pozdravlja-
li. Ne »po slovensko«, temveč 
z objemom in s poljubom. V 
mestu, kjer je tudi za moške 
poljub pri pozdravljanju ob-
vezen, rokovanje pa že mno-
go manj.

PISMO IZ NIKOZIJE

Kot vsaka emigracija se je 
tudi moja začela po čudnem 
spletu okoliščin. Služba, ki 
sem jo imela v Sloveniji, je 
precej najedala moje zdrav-
je. Obenem sem v Veliki Bri-
taniji delala doktorat. Pred 
mano je bilo mnogo poti, ki 
so se kar naenkrat združile 
in me pripeljale na Ciper. V 
Veliki Britaniji sem najprej 
spoznala svojega partnerja 
– Ciprčana, nato dobila po-
nudbo za raziskovalno delo 
na eni od ciprskih univerz. 
Trenutno živim v Nikozi-
ji, delam v Limassolu kot 
raziskovalka na oddelku 
za turizem, ob vikendih pa 
odkrivam lepote ciprskih 
plaž in hribov.

Ciprski mrk
ta teden precej težko slediti 
informacijam o političnem 
in energetskem dogajanju. 
V torek so nam sporočili, naj 
ne skrbimo zaradi vode, a naj 
vseeno pričakujemo redukcijo 
elektrike nadaljnjih šest me-
secev. Obenem se je na Face-
booku pojavilo precej skupin, 
ki so pozivale k odstopu pred-
sednika Dimitrisa Christofia, 
saj bi on prvi moral vedeti, da 
se orožje ne shranjuje v kon-
teinerjih na 40 stopinjah Cel-
zija in poliva z vodo. Od ust 
do ust, saj je Ciper precej maj-
hen otok, se je informacija o 
protestu in maršu razširila in 
v torek zvečer se nas je zbralo 
na tisoče pred predsednikovo 
palačo. Stari, mladi, matere 
z majhnimi otroki, tujci in 
Nikozijci smo stali in poziva-
li predsednika k odstopu, ko 
je kar naenkrat, po mojem 
mnenju brez posebnega ra-
zloga, začel po nas deževati 
solzivec. Torkov miren protest 
z nekaj manjšimi izgredi, kot 
je metanje kamenja s ceste na 
predsednikov vrt, so oblasti 
grobo zatrle.

V tem trenutku je vzdušje 
precej klavrno, saj bo ciprska 
vlada najverjetneje morala 
uvoziti elektriko z okupirane 
turške strani otoka, kar bi po-
sledično pomenilo neke vrste 
priznanje okupirane strani, 
vsaj na idejni ravni. Še več, 
Nikozijci mi pripovedujejo, 
da gre pri nakupu elektrike 
od Turkov za spretne politične 
igre vlade, ki sama sebe na-
ziva s komunisti, protestnike 
pa s fašisti (izbor terminov, 
zaradi katerih bi vas v Slove-
niji precej postrani gledali, v 
Italiji pa celo zaprli), da bo ob 
predsedniških volitvah nasle-
dnje leto igrala na strune pri-
jateljstva s turško stranjo in 
tako ohranila glasove močne-
ga levega volilnega aparata.

Protesti se nadaljujejo in 
morda se nekaj tisoč prote-
stnikov ne zdi veliko, vendar 
je trenutno dogajanje prvo 
takšnih po nemirih v 70. le-
tih. Ciprčani so se po hunti 
in okupaciji leta 1974 zavili 

v popolno tišino in mnoga 
leta tolerirali prav vsako ne-
spodobnost in nesposobnost 
političnega vodstva. Kdo ve, 
morda politični veter veje iz 
ne preveč oddaljenega Egip-
ta, Sirije in Libanona, vendar 
protesti niso nasilni. Vsak 
večer se pred predsednikovo 
palačo zbere na tisoče ljudi. V 
tradiciji grške agore postavijo 
oder. Vabljen je vsakdo, ki želi 
govoriti. Vsak večer prižgejo 
sveče, preberejo imena umrlih 
in jim zaželijo večno življenje. 
Moram priznati, da mi je nav-
kljub tragičnemu dogodku 
življenje v Nikoziji ta teden 
v užitek, saj lahko opazujem 
neverjetno tradicijo demokra-
cije, ki je globoko zakoreninje-
na v grških Ciprčanih.

Poškodovan 
otrok

Policija išče morebitne očividce torkove 
nesreče na lokalni cesti izven Orle vasi.

INFO 113 Padel s štirih 
metrov

V torek dopoldne se je v Cinkarni Celje 
v Kidričevi ulici zgodila hujša delovna ne-
sreča.

Med delom je s podesta na višini okrog 
štirih metrov padel 49-letni delavec, drža-
vljan Bosne in Hercegovine, ki je opravljal 
vzdrževalna dela. Moškemu so pomoč nu-
dili na kraju nesreče, reševalna ekipa nujne 
medicinske pomoči pa ga je odpeljala na 
zdravljenje v celjsko bolnišnico. Okoliščine 
nesreče še preiskujejo. Delovna nesreča se je 
zgodila še v sredo v Interevropi v Kidričevi 
ulici, kjer je delavec padel s prikolice. Zaradi 
poškodb se zdravi v bolnišnici.

Udar strele v 
Brezovi

V Brezovi v Šmartnem v Rožni dolini je 
v sredo zagorel stanovanjski objekt, v ka-
terega je udarila strela.

Nesreča se je zgodila ob močnem deževju, 
ki se je nad Celjem razširilo v popoldanskem 

Otrok, ki je vozil kolo, je trčil z voznikom 
rdeče-rjavega motorja, ki je po nezgodi odpe-
ljal. Mladoletnik se je v nesreči lažje poško-
doval. Policija zbira informacije na številki 
113 oziroma na anonimnem telefonu policije 
080-1200.

času. Požar, ki je izbruhnil na opažu hiše, 
je začel gasiti sosed, na terenu so bili tudi 
celjski poklicni gasilci in prostovoljni gasilci 
iz Šmartnega. Večjih težav zaradi deževja 
drugod ni bilo, niti v prometu. So pa imeli 
probleme na Regijskem centru za obvešča-
nje, kjer je prišlo do izpada centrale. A so 
napako popravili, tako da je bila številka 112 
kmalu normalno dostopna.

BMW na opekah
V noči na sredo so neznanci vlomili v trgo-

vino na Lopati v Celju, od koder so odnesli 
menjalni denar, cigarete, kozmetiko in pre-
hrambene izdelke v vrednosti tisoč evrov.

Izpred stanovanjske hiše na Polzeli pa je 
v sredo nekdo odpeljal skuter, vreden 600 
evrov. Policisti pa še iščejo nepridiprave, ki 
so v preteklih dneh ukradli tovorno priko-
lico s parkirnega prostora v Arclinu. Brez 
vozila je ostal tudi lastnik motorja, ki so mu 
ga sunili v Podvrhu pri Žalcu. V Ulici Alme 
Karlinove v Celju pa so se tatovi spravili na 
BMW, s katerega so demontirali štiri platišča 
s pnevmatikami. Vozilo je lastnico pričakalo 
kar na na opekah …

SŠol

Nesreča s 70 
potniki

Pred cestninsko postajo na 
Vranskem na avtocesti Celje – Lju-
bljana sta v torek zjutraj trčila 
dvonadstropni avtobus s kar 70 
potniki in tovorno vozilo.

Dve poškodovani osebi so mo-
rali odpeljati na zdravljenje v 
celjsko bolnišnico. Promet je bil 
na tem odseku oviran kar nekaj 
časa, pri reševanju in odpravljanju 
posledic je sodelovalo tudi devet 
celjskih poklicnih gasilcev.
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Dr. Romana Jordan Cizelj, slo-
venska poslanka v Evropskem 
parlamentu

MIŠELA MAVRIČ, raziskovalka 
na oddelku za turizem ciprske 
univerze za tehnologijo


