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Hétköznapi boldog(talan)
ságsaink, Betépett álmodozók 
és Droghelyzet címmel tart 
előadásokat Zacher Gábor 
magyarországi toxikológus 
február 24. és március 3. között 
Kolozsváron, Margittán, Nagy-
váradon, Marosvásárhelyen, 
Gyergyószentmiklóson, Csíksze-
redában, Székelyudvarhelyen, 
Kézdivásárhelyen és Sepsiszent-
györgyön.

 » BEDE LAURA

K ilenc erdélyi városban, három 
különböző témában tart előa-
dást február 24. és március 3. kö-

zött Zacher Gábor magyarországi toxi-
kológus, címzetes egyetemi docens, 
főorvos. A Hétköznapi boldog(talan)
ságsaink című előadás a szenvedély-
betegségekről, függőségekről szól, és 
a következő városokban követhető 
fi gyelemmel: Kolozsvár, Nagyvárad, 
Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy. 
„Ez nagyon népszerű téma, hiszen 
nincs olyan ember, akinek ne lenne 
valamilyen függősége, kapcsolód-
jon mobiltelefonhoz, csokoládéhoz, 
edzéshez, szerencsejátékhoz, kávé-
hoz, alkoholhoz, cigarettához vagy 
kábítószerhez. Görbetükröt tart a tár-
sadalomnak és közben rávilágít függő-
ségeinkre, amelyek mindannyiunkat 
körülvesznek. Hétköznapi szokások 
is függőség tárgyát képezhetik, legyen 
az akár pozitív vagy negatív hatással 
ránk” – olvasható a turnét szervező 
Eventikum iroda sajtóközleményében. 

A második előadás új témát dolgoz 
fel és a Betépett álmodozókról szól. 
Marosvásárhelyen kívül Gyergyó-
szentmiklóson, Székelyudvarhelyen 
és Csíkszeredában tekinthető meg. 
Zacher azokról a hírességekről beszél 
majd, akiket nagyon korán romba 
döntött függőségük, viszont jelen-
tősen vitték előre a világ szekerét, és 
kevesebbek volnánk ma nélkülük. 
Műveik, zenéjük, festményeik révén 
közelebb kerülhettünk a tudatmó-
dosító szerekhez, átélhetjük hatásait 

anélkül, hogy kipróbáltuk volna. Az 
előadás megpróbál válaszolni arra a 
kérdésre, hogy vajon a pszichoaktív 
szerek, az alkohol, droghasználat va-
lóban serkentőleg hat a kreativitásra? 
A tudatmódosítók valóban az agyte-
kervények és gondolatok katalizáto-
rai? Szerhasználat nélkül is el lehet 
érni azt a magasságot, ahová felívelt 
a jó néhány géniusz pályája? Step-
hen King, a Beatles, Van Gogh, Janis 
Joplin, Amy Winehouse, Jimi Hend-
rix. Eszköz volt-e csupán számukra a 

DIÁKOKNAK ÉS FELNŐTTEKNEK EGYARÁNT TART ELŐADÁST A MAGYARORSZÁGI TOXIKOLÓGUS ERDÉLYBEN A SZENVEDÉLYBETEGSÉGEKRŐL

Függőségekről Zacher Gábor megközelítésében

Függőségek ismertetése. Zacher Gábor tavalyi, erdélyi előadássorozatát is nagy érdeklődés övezte
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szer a kiteljesedéshez, vagy sokkal 
inkább egyfajta elixír, mely életben 
tartotta őket?

A Droghelyzet című műsor a mar-
gittai Horváth János Elméleti Lí-
ceum diákjait és a sepsiszentgyörgyi 
Székely Mikó Kollégium tanítványait 
érinti. Nem szokványos drogpreven-
ciós előadásról beszélünk, amely 
elrettentő példákat felsorakoztatva 
próbálja lebeszélni a fi atalokat a tu-
datmódosító szerek használatáról. 
A problémát a gyökerektől kell kez-
deni. Kérdés, hogy kapott-e a gyerek 
otthon a képzeletbeli puttonyába 
értékrendet? Példaképet? Jövőképet? 
Ha droghoz nyúlna, miért tenné? 
Mit ad neki a szer? A droghelyzet 
kulcsszava a kommunikáció, ez a 
szülő-gyerek közötti kérdés alfája és 
omegája. A megelőzés pedig egyre 
fontosabb szerepet tölt be. Egy iskola 
értékrendjébe sok minden beletarto-
zik, de leginkább a nagyok felelős-
sége. Az, hogy milyenné válik egy 
gyerek, nagy részben a diáktársak-
tól is függ. Viszont megfelelő kom-
munikációval a tanárok és szülők 
is sokat tehetnek a megelőzésért. 
Ebben segít az előadás.

A turné állomásai és időpont-
jai: Kolozsvár, február 24., 19 óra; 
Margitta, február 26., 11 óra; Nagy-
várad, február 26., 19 óra; Gyergyó-
szentmiklós, február 27., 19 óra, 
Marosvásárhely, február 28., 19:30; 
Székelyudvarhely, február 29., 
19 óra; Csíkszereda, március 1., 
19 óra; Kézdivásárhely, március 2., 
19 óra; Sepsiszentgyörgy, március 
3., 11, illetve 19 óra. A jegyek ára, és  
a megjelölt pénztárak az Eventikum 
oldalán található.

 » A droghely-
zet kulcsszava a 
kommunikáció, 
ez a szülő-gye-
rek közötti 
kérdés alfája 
és omegája. A 
megelőzés pedig 
egyre fontosabb 
szerepet tölt be. 

 » KRÓNIKA

A guineai kormány hétfőn este je-
lezte a Budapest–Bamako szer-

vezőinek, hogy a rali az előzetes 
megállapodás ellenére nem halad-
hat át az ország második legnagyobb 
településén, Labén – közölte a 24.hu 
portál. A 200 ezer fős városban az 
elmúlt napokban elnök elleni tünte-
tések kezdődtek, melyek ezután utcai 
összecsapásokká fajultak. Nem hivata-
los hírek szerint a tüntetések emberé-
letet is követeltek. A Budapest–Bama-
ko futam történetében ez az első eset, 

hogy egy kormány nem tudja garantál-
ni a résztvevők biztonságát – mondta a 
24.hu-nak Szabó Gál András, a verseny 
főszervezője. Hozzátette, hogy a guine-
ai kormány azt ígérte, a rali védelmére 
ezer katonát mozgósítanak, de még 
nem tudni, hogy a csapat milyen biz-
tonságos útvonalon folytathatja útját a 
célállomás, Sierra Leone felé. A mint-
egy 600 fős Budapest–Bamako csa-
pata jelenleg a szenegáli St. Luisban 
tartózkodik. A futam résztvevőinek 
nagyjából fele magyar állampolgár, 
köztük marosvásárhelyi, szatmárné-
meti, kolozsvári versenyzőkkel.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Dokumentumfi lm-sorozatot készít 
a BBC Greta Thunbergről – írja 

a Variety. A stúdió a nemzetközi 
kampányútjára kíséri el a fi atal klí-
maaktivistát. „Az éghajlatváltozás 
valószínűleg életünk legfontosabb 
kérdése, ezért időszerűnek tűnik 
egy olyan tekintélyes sorozat készí-
tése, amely felfedezi a tényeket és 
a tudományt ezen összetett téma 
mögött” – mondta Rob Liddell, a 

BBC Studios ügyvezető producere. 
Hozzátette, rendkívüli kiváltság, 
hogy ezt Gretaval együtt tehetik 
meg, aki globális ikon, és a bolygó 
egyik legismertebb arca. A sorozat 
elsősorban a fi atal aktivistát köve-
ti, ahogy tudósokkal és éghajlati 
szakértőkkel találkozik, és feltárja 
a lehetséges megoldásokat a klíma-
katasztrófa megelőzésére, de egyben 
egy „coming-of-age” sztori is lesz, 
mivel a 17 éves lány felnőtté válását 
követi majd.

Elakadt a Budapest–Bamako Rali

Sorozat készül Greta Thunbergről

 » B. L. J.

A világ egyik legismertebb rajzfi lmfi -
gurái, Tom és Jerry – ha más néven 

is – 80 évvel ezelőtt születtek. Az MGM 
fi lmstúdió megirigyelte versenytár-
sai sikereit, amelyeket a Miki Egérrel 
(Mickey Mouse) vagy a Cucu Malaccal 
(Porky Pig) értek el. A feladatot az ani-
mációs osztály két fi atal, 30 éven aluli 
munkatársa, William Hanna és Joe 
Barbera kapta. Az utóbbi ötlete volt a 
macska és az egér harcának egyszerű 
koncepciója, konfl iktusokkal és üldö-
zésekkel – olvasható a HVG.hu portá-
lon. Puss Gets the Boot (Elbocsátás) 
címmel 1940-ben elkészült az első al-
kotás. A fi lmben még Jasper a macska 
és Jinx az egér neve, de az animációs 
fi lm népszerű lett. Aztán megszületett 
Tom és Jerry, és a sorozat a következő 
két évtizedben aratta legnagyobb si-
kereit, több Oscar-díjat is begyűjtve. 
A produkció gyártása azonban szám-
talan nehézségbe ütközött főként a 
költséglefaragások miatt, 1961-ben 
a készítését Prágába szervezték ki. A 
sorozatot aztán többször is folytatták, 
de nem érték el az eredeti sikereket. 
Mindenesetre Nagy-Britanniában 2015-
ben egy felmérés szerint a felnőttek 
körében Tom és Jerry volt a legnépsze-
rűbb rajzfi lm.

Imádták a két fi gurát szerte a vilá-
gon, Pakisztántól Kínáig, de 2016-ban 
egy egyiptomi tisztviselő a rajzfi lmet 
tette felelőssé a közel-keleti erőszakért. 
Ali Khamenei, Irán legfőbb vallási ve-
zetője pedig Tom és Jerry viszonyához 
hasonlította az USA és Irán kapcso-
latát. A 2001-ben meghalt Hanna és a 
2006-ben eltávozott Barbera nemcsak 
munka- és üzlettársak, de barátok is 
voltak, rendkívüli módon tisztelve a 
másik munkáját. A Warner Brothers, 
a Tom és Jerry jogainak birtokosa idén 
egy játékfi lm elkészítését tervezi az is-
mert macskáról és egérről.

Nyolcvanéves a Tom és Jerry rajzfi lm

 » A Warner 
Brothers, a Tom 
és Jerry jogainak 
birtokosa idén 
egy játékfi lm elké-
szítését tervezi az 
ismert macskáról 
és egérről.




