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A KOLOZSVÁRI SZÉNÁSI ZOLTÁN ÉS KATONA ALPÁR  JÓTÉKONYSÁGI AKCIÓJA A YUPPI TÁBORT TÁMOGATJA

Az álmoktól a hatórás úszásig

Katona Alpár és Szénási Zoltán 13 Celsius-fokos vízben is úszott az adománygyűjtő akció keretében

Több mint 40 ezer lejt gyűjtött 
öt romániai tó átúszásával 
Szénási Zoltán és Katona Alpár 
a Yuppi Lake Challenge projekt 
keretében. A kolozsvári spor-
tolók a krónikus beteg gyere-
keket megszólító Yuppi tábort 
támogatják.

 » BEDE LAURA

Á lmodtunk, edzettünk, úsz-
tunk, és sikerrel zártuk a 
Yuppi Lake Challenge pro-

jektet – mondta el érdeklődésünkre 
Szénási Zoltán, aki Katona Alpárral 
közösen vett részt a jótékonysági 
kampányban. A kolozsvári fi atal-
emberek öt romániai tó átúszásával 
összesen 43 566 lejt gyűjtöttek az 
onkológiai beteg, diabéteszes vagy 
más autoimmun betegséggel diag-
nosztizált gyerekeket és fi atalokat 
táboroztató Yuppi tábor számára.

A kezdeményezés egyedisége 
abban állt, hogy a két sporto-
ló elsősorban futó- és hegymá-
szómúlttal rendelkezik, úszó-
tapasztalatuk épphogy kielégítő. 
A tavak átúszását ezért ők is sa-
ját korlátaik átlépéseként fogták 
fel. „Kezdetben nem gondoltuk, 
hogy véghez tudjuk vinni a pro-
jektet, hiszen nem vagyunk profi 
úszók. Körülbelül ezelőtt egy évvel 
elkezdtünk edzeni, majd tavasszal 
már nyílt vízen úsztunk, így ké-
szültünk fel a hosszabb távok meg-
tételére. Összességében nagyon jó 
tapasztalat és kaland volt” – fogal-
mazott Szénási Zoltán. Hozzátet-
te, a tervezett hét tó helyett végül 
időhiány, illetve rossz időjárási 
viszonyok miatt öt átúszása sike-
rült: a Kolozs megyei Jósikafalvi-tó 
(Bélesi-tó), Tárnica-tó, Dragán-völ-
gyi tó, a Beszterce-Naszód megyei 
Kolibicai-tó és (részben) a Hargita 
megyei Zetelaki-tó. „Szeptember 
elejére beterveztünk két úszást, 

de ekkor olyan hideg volt, mint 
télen. A legalacsonyabb hőmér-
sékletű víz 13 fok volt a Zetela-
ki-tónál, így a neoprénruhában, 
illetve hagyományos úszófelsze-
relésünkben nem tudtunk több 
mint egy órát a vízben tartózkod-
ni. Viszont a projektben szerep-
lő, legkisebb tó átúszásához is 
legkevesebb három óra szüksé-
ges” – részletezte a kolozsvári 
sportoló. Kifejtette, a maximum 
idő, amit egyhuzamban úsztak, 
6 óra volt.

Szénási Zoltán arról is beszá-
molt, hogy a kitűzött összeg 45 ezer 
lej volt, de a kampány nem zárult 
le olyan szempontból, hogy még 
tárgyalnak az adományt ajánló cé-
gekkel. Egyébként bárki adakozhat 
továbbra is a Yuppicamp.galantom.
ro/lakechallenge oldalon.

A Rupicapra Social projekt 
alapítói, Szénási Zoltán és Ka-
tona Alpár 2016-ban álltak a 
Yuppi tábor mozgalom mellé. 
A YuppiRun keretében 210 kilo-
métert lefutva gyűjtöttek adomá-
nyokat, azt követően, 2017-ben a 
YuppiRide alkalmával elbicik-
liztek Chamonix-ig, majd meg-
mászták a Mont Blanc-ot. Tavaly 
pedig a YuppiSlide elnevezésű 
akcióban szerették volna átsízni 
az izlandi Vatnajökull gleccsert, 
Európa legnagyobb gleccserét.

A kolozsvári székhelyű Yuppi 
Tábormozgalom Egyesület 2011 
óta szervez élményterápiás tá-
borokat Mezősályin, Maros me-
gyében. A táborok résztvevőinek 
többféle aktivitás biztosított a 
tábor egész idején: magas kötél-
pályán való mászás, lovaglás, 
evezés, íjászat, kézművesség, 
fényképezés, színház. Ezek a fog-
lalkozások mind olyan élménye-
ket nyújtanak, amelyek erősítik 
az önbizalmat, és olyan érzelmi 
támaszt jelentenek, amelyek a 
gyermekek fi zikai jólétére is visz-
szahatnak.

 » A kezdemé-
nyezés egye-
disége abban 
állt, hogy a két 
sportoló első-
sorban futó- és 
hegymászómúlt-
tal rendelkezik, 
úszótapaszta-
latuk épphogy 
kielégítő. A tavak 
átúszását ezért 
ők is saját korlá-
taik átlépéseként 
fogták fel. 
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 » KRÓNIKA

A nemzet háziorvosa című pá-
lyázaton legtöbb szavazatot 

kapott, alapellátásban dolgozó 
háziorvosokat és nővéreket immár 
kilencedik alkalommal ünnepel-
ték hétfő este Budapesten. A házi-
orvosok, nővérek megbecsülését, 
presztízsét erősítő pályázat május-
ban indult, meghirdetője az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma (Emmi) 
Egészségügyért Felelős Államtit-
kársága, fővédnöke pedig Kásler 
Miklós, az Emmi minisztere volt. 
A tíz magyarországi és tíz, határon 
túli toplistást a zsűri választotta 
ki, a végső sorrendet azonban a 
www.evpraxisa.hu internetes por-
tál olvasói és szavazói döntötték 
el. Szavaztak a hálás páciensek, a 
polgármesterek, az orvos kollégák, 
a rezidensek, a védőnők és a szak-
mai egyesületek, szerkesztőségek, 

valamint idősotthonok, alapítvá-
nyok is.

A határon túli nyerteslista első és 
második helyén is vajdasági orvos 
szerepel – dr. Herbut Elvira, illetve 
dr. Gondos Attila –, a dobogó har-
madik helyére pedig a kárpátaljai 
dr. Katona Béla került. A hálás pá-
ciensek többek között a csíkszere-
dai dr. Kovács Emőke (6. hely) és a 
nagyváradi dr. Pásztor Gyöngyvér 
(9. hely) munkáját is értékelték. Az 
Innomed kilencedik éve ajándékoz 
EKG-készüléket a magyarországi és 
határon túli nyerteseknek.

„Szép a kezdeményezés, hiszen 
azokról az orvosokról szól, akik 
mindennap találkoznak a bete-
gekkel, és a diagnosztizálástól a 
gyógyulásig kísérik őket. Ők azok, 
akiket annak idején Hippokratész 
megálmodott, és ők azok, akiknek 
munkáját közvetlenül ítélik meg a 
betegek” – mondta Kásler Miklós 

a pályázat díjátadó gáláján. Hor-
váth Ildikó egészségügyért felelős 
államtitkár arról beszélt, hogy ez 
egy különleges, nemes versengés, 
hiszen a páciensek saját történe-
teikkel, tapasztalataikkal verseng-
tek egy-egy orvos díjáért. A zsűri 
elnökeként elmondta, a mezőny 
erős volt, nehéz volt a legjobbakat 
kiválasztani. „Jó volt látni a sokfé-
le módon megjelenített szeretetet, 
szaktudást, emberi odaadást és a 
napról napra elvégzett nehéz mun-
kát”.

Lőrinczi Zoltán, az Emmi nemzet-
közi ügyekért felelős államtitkára 
hangsúlyozta, hogy orvosként, kol-
légaként is felelősséget érez a Kár-
pát-medencében élő összes magya-
rért. A világnak meg kell tudnia, 
hogy „a magyar egy szenvedőként, 
reménykedőként is.” Azt kívánja, 
hogy a kezdeményezés teljesedjen 
ki még jobban.

Erdélyi toplistásai is vannak A nemzet háziorvosa pályázatnak

A csíkszeredai dr. Kovács Emőke is sok szavazatot kapott

 » INNEN-ONNAN

Különleges üveglemezen 
az 1978-as Superman-fi lm
A Microsoftnak egy új tech-
nológiával sikerült a Warner 
Bros. teljes hollywoodi Super-
man-filmjét egy új és különösen 
tartós adathordozón, egy pohár-
alátét nagyságú kvarcüvegleme-
zen rögzíteni. Az 1978-as film 
tartós és ellenálló adathordozó-
ra mentését a Silica projekt tette 
lehetővé. A kutatók szerint a 
kidolgozott technológiában ult-
ragyors lézeroptikát és mester-
séges intelligenciát használnak 
az adatok kvarcüvegre írására. 
A szokásos adathordozóktól 
eltérően a kvarcüveg ellenáll a 
magas hőmérsékleteknek, az 
áradásoknak és más természeti 
katasztrófáknak, környezeti 
ártalmaknak, valamint a mág-
neses behatásoknak. A módszer 
különösen alkalmas a történeti 
levéltárból származó adatok 
vagy kulturális kincsek megőr-
zésére – közölte Jennifer Langs-
ton, a Microsoft menedzsere.

Lady Gaga énekes-színésznő 
a „fekete özvegy” szerepében
Lady Gaga játssza Ridley Scott 
új filmjében a „fekete özvegy-
ként” elhíresült Patrizia Reggi-
anit, az 1995-ben meggyilkolt 
Maurizio Gucci olasz divatcsá-
szár volt feleségét, aki sohasem 
ismerte el, hogy megbízást adott 
volt férje megölésére. Reggiani 
18 évet töltött egy olaszorszá-
gi börtönben, ahonnan 2016 
októberében szabadult. A 
most hetvenéves nőt 1997-ben 
tartóztatták le, és huszonhat év 
börtönre ítélték, de jó magavi-
selete miatt előbb kiengedték. 
A Lady Gaga főszereplésével 
készülő mozit Ridley Scott 
rendezi, aki a produceri teendő-
ket is magára vállalta. Az olasz 
származású amerikai énekesnőt 
legutóbb a Csillag születik című 
filmben láthatta a közönség. 
Alakításáért Oscar-díjra jelölték 
a legjobb női főszereplő kategó-
riában. A Gucci-film címéről és 
megjelenési dátumáról egyelőre 
nincsenek információk.




