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HUMORA SEGÍTETTE AZ ÉLETBEN MARADÁSBAN az idén 100. életévébe lépett Olofsson Placid atyát, 
aki egy évtizedet töltött a Gulágon. 1916-ban Rákosszentmihályon született, nővére apáca, ő pap lett. 
Antibolsevista propagandáért, terrorcselekményért és szervezkedésért ítélték el 1946-ban. 
A Tabán moziban március 10-én 18 órától vetítik a Nehézsorsúak című dokumentumfilmsorozat 5. részét, 
melyben szarkasztikus humorral idézi fel a tábori élet megpróbáltatásait. Nagyon hamar megérezte, hogy 
neki a vegetációs létben is küldetése, hivatása van. Úgy érezte, azért kellett épp oda kerülnie, hogy tartsa a 
lelket azokban, akikben össze akarják törni, s ő is felelős azért, hogy ne emberroncsok kerüljenek haza, 
hanem lelkileg egészséges emberek. 
PLACID ATYA SZABÁLYAI A TÚLÉLÉSHEZ, melyek a hétköznapi életben is megszívlelendők: 
1. A szenvedést nem szabad dramatizálni! Nem szabad panaszkodni, mert attól gyengébb lesz az ember. 
2. Az öröm szükséges a túléléshez. Ezért észre kell venni és tudatosan kell keresni az élet apró örömeit. 
3. Nem vagyunk tökéletesek, de itt és most kell megmutatnunk, hogy különbek vagyunk rabtartóinknál. Ez 
mozgósítja az életenergiákat. 
4. Akinek van hová kapaszkodnia, annak könnyebb. Mi hívők, ha a Jóistenbe kapaszkodunk, rájövünk, 
hogy Ő is akarja túlélésünket. 
A GULÁG filmesteken március 3. és május 5. között csütörtökönként 18 órától Sára Sándor történelmi 
dokumentumfilmjeinek kiemelkedő darabjaiból láthatnak tematikus válogatást az érdeklődők. Számszerűen 
még ma sem tudjuk, hogy hány magyar töltött hosszú éveket szovjet GULÁG és GUPVI lágerekben. Az 
áldozatok sorsáról hosszú ideig nem lehetett szólni a nyilvánosság előtt. Sára Sándor Nehézsorsúak című 
dokumentumfilm-sorozatában 14 túlélő eleveníti fel a szovjet munkatáborokban töltött éveket. 
A Vereitas Intézet szervezésében sorrakerülő vetítés után Kovács Kálmán Árpád történész beszél a film 
történeti hátteréről. 
A belépés DÍJTALAN, ingyenes jegyek a Tabán mozi pénztárában (1016 Budapest, Krisztina krt. 87-89.) 
igényelhetők. 
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