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Hetek óta folyik a láthatatlan ellenség elleni 
harc, a jelen állás szerint egyelőre úgy fest: 
vesztésre állunk. A jelen állás szerint. Mert az 
világos, igen távol állunk még attól, hogy a 
küzdelem végkimenetelét előre láthassuk. Te‐
kintve az ellenség arcnélküliségét, a magunk 
felkészületlenségét, annyit már most kijelent‐
hetünk: még számos érzékeny áldozattal és 
reményeink szerint sokáig ható, épülésünket 
szolgáló tanulsággal járó háború folyik. Ami 
elől nem térhetünk ki, amit kénytelenek leszünk 
végigharcolni. Már ha élni akarunk – és aka‐
runk.
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Húsvét járvány idején, 
avagy: az ünnep  
nem marad el! 
 
Mindenik húsvét eddig is kü‐
lönbözött egy kicsit a többitől, 
de ez a mostani egészen más, 
mert elmaradnak a nagy, ün‐
neplő tömegek templomi halle‐
lujás éneklései. Elmaradt Csíksze‐
redában a szenteltet megszentelő töme‐
ges áldás, elmarad a húsvétmásodnapi locsolás, 
és nem fognak ott díszleni Sáromberkén a ha‐
gyományos, színes bokréták, de az ünnep nem 
marad el, mert a húsvét nem csak a külső vi‐
lágban ünnep, hanem benn a szívben, a lélek‐
ben, és ott él a hit, a remény és a szeretet örök 
hármasságában.

Új sorozat, XIV. évfolyam // 7. szám  // április 2–15. //  Megjelenik csütörtökön // 12 oldal //  ára: 1,5 lej

Járvány idején csak  
részben szünetel a sportélet 

 
A koronavírus‐járvány ugyan padlóra küldte 
a hazai és a nemzetközi sportéletet, de nem 
küldte padlóra a versenyzőket. Zöme közülük 
felelősségteljesen igyekszik cselekedni és 
edzeni otthonukban, tudva azt, hogy sokak 
számára ők igazi példaképek.

10–11. old. // SPORT

Laborban tenyésztették  
ki a koronavírust? 

 
A világ vezető virológusai szerint nem, a romániaiak 
fele szerint viszont igen – derül ki egy friss felmé‐
résből: a megkérdezettek 52%‐a úgy véli, hogy 
az egész világot jelenleg rettegésben tartó, az em‐
berek milliárdjait pedig otthonülésre kényszerítő 
koronavírust laboratóriumban hozták létre...

9. old. // HUMOR

Kőrösi Csoma Sándor nyo‑
mában Pakisztán földjén 

 
Dr. Flórián Csaba neve nem ismeretlen városunk 
olvasóközönsége előtt. A Kőrösi Csoma Sándor 
nyomában járó marosvásárhelyi születésű orvos 
Ázsiába tett utazásáról 2018 januárjában is 
beszámoltunk. Mai lapszámunkban arra kértük, 
meséljen legújabb ilyen jellegű utazásairól.

6‑7. old. // INTERJÚ

Maros megyei hetilap 

A Lateral Románia magáncég – amelynek Marosvásárhelyen is van kirendeltsége – az 
elmúlt hetekben megalkotta egy tüdőventillációs gép prototípusát, amelyet 3D‑nyomtató 
segítségével és nyílt forráskódú technológiával hoztak létre. A cég célja, hogy a koronaví‑
rus‑járvány kezelésében segítse a súlyos esetek gyógyítását. Jelenleg szakemberek és 
anyagi támogatók segítségét várják, hogy a gépet a kórház szolgálatába állítsák.

Maros megyei szakemberek 
tüdőventillációs gép prototí‑
pusát készítették el



| Központ hetilap | 2020. / 7. | április 2–15. |

KOS: Nagyon nagy hévvel veti bele magát a 
hétbe azzal a tervvel, hogy megvalósítja a terveit. 
Ám a sors közbeszól, és adódhatnak olyan kel‐
lemetlenségek a környezetében, amelyek meg‐
kívánják a figyelmét és az energiáját. 
BIKA: Alapvetően szerencsés hete van, bár 

adódhatnak olyan momentumai, amikor a leg‐
kevésbé sem érzi majd magát annak. De talán 
mégiscsak jó hír lehet önre nézve, hogy pénz áll 
a házhoz. 
IKREK: Derűs és nyugodt napok várnak az Ikrek 

jegyűekre annak ellenére, hogy igazság szerint 
anyagilag nem állnak a helyzet magaslatán. Rá‐
adásul ebből adódóan lehetnek további kelle‐
metlenségei és bosszúságai a napokban. 
RÁK: Meglehetősen hullámzó hét elé néz. Lesz‐

nek különösen mély és magas pontjai egyaránt. 
Erről persze a hangulata is szeszélyesen alakul, 
hiszen ön a stabilitás híve, rosszul viseli az ilyen 
gyors váltásokat. 
OROSZLÁN: A héten tovább folytatódnak a sors 

által küldött megpróbáltatások, de nincs miért 
aggódnia, tökéletesen helyt fog állni. Bármilyen 
tervekkel is készüljön, nem kellene a szőnyege 
alá seperni, amelyeket régóta halogat, ideje őket 
elővennie. 
SZŰZ: Elképesztően érzékeny és ezzel együtt 

sértődékeny is lesz a héten. Minden bosszantja 
vagy bántja és depresszióhoz közeli állapotban 
lesz. De a hét végére már ki is lábal ebből az ál‐
lapotból. 
MÉRLEG: Tele van önbizalommal és vágyakkal. 

Úgy érzi, mindenre képes. Emellé párosul a csil‐
lagok kedvező állása is, akik minden szükséges 
erőt, lehetőséget meg is adnak önnek ahhoz, 
hogy célba érjen. 
SKORPIÓ: A héten igazán érezheti majd, hogy 

kézben tartja az irányítást. Hatalmasnak, befo‐
lyásosnak érezi magát. Ráadásul a korábban csak 
hobbinak hitt tevékenység is kezd komoly teret 
nyerni az életében és nem pusztán szenvedély 
jelleggel. 
NYILAS: A napokban kimondottan türelmetlen 

és ingerlékeny lesz. Ezzel és érzékenységével 
együtt könnyen megbánthat másokat, egy‐egy 
megjegyzéssel, amit meg később megbán.  
BAK: Fordítson több figyelmet az egészségére. 

Mostanában elhanyagolta, és ha nem tesz érte, 
meg lesz a böjtje. Egy kicsit vissza kellene fognia 
a nagymértékű étvágyát és többet kellene mo‐
zognia. 
VÍZÖNTŐ: Meglehetősen eseménytelen a hete, 

márpedig ezt nem bírja, ezért ha kell, erőnek 
erejével, de a hét közepére kitalál valamit, amivel 
feldobhatná. Talán túl jól sikerül is, és nem csak 
a mindennapjai, de a környezete is felbolydul‐
hat. 
HALAK: Meglepetésekkel teli hét vár önre. A 

csillagok több tekintetben is kedvezni fognak, és 
még akár környezetváltozással is számolhat. Le‐
hetőség szerint pihenjen minél többet.
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Rekordidő alatt  
készült el a prototípus 

 
A prototípus megalkotá‐

sának hírét március 20‐án 
hozta nyilvánosságra a cég 
a Facebook‐oldalán, ugyan‐
akkor felhívást intéztek azok‐
hoz a személyekhez, akik 
elektronikában, mérnöki 
munkákban jártasak, és se‐
gíteni szeretnének a pro‐
jektben. Emellett anyagi hoz‐
zájárulást is várnak, hogy 
mihamarabb működésbe le‐
hessen hozni a szerkezetet. 

 „A prototípus működő‐
képes, de jelenleg szüksé‐
günk van magánszemélyek‐
re, illetve vállalkozásokra, 
amelyek a következő szak‐
mákban jártasak: orvosok, 
akik kezelni tudják ezeket a 
gépeket, egyéb szakágban 
dolgozó orvosok, asszisz‐
tensek, szakemberek, ugyan‐
akkor CNC‐gép kezelésében 
jártas személyek, mechani‐
kus fizikusok, és egyéb, ha‐
sonló szakmákban tapasztalt 
emberek segítségére számí‐
tunk” – szögezték le a cég 
kommunikációs felelősei.  

Költséghatékony  
előállítás a cél 

 
Egy helyi napilapnak Cip‐

rian Morar, a Lateral Romá‐
nia megalapítója és ügyve‐
zető igazgatója elmondta, 
hogy a kezdeményezés célja, 
hogy egy olyan dizájnt ala‐
kítsanak ki, amelyet nagyon 
olcsón állíthatnak elő Ro‐
mániában, és ehhez már 
meglévő anyagokat és alkat‐
részeket használjanak, mint 
például autómotort, vagy 
bútorgyártásban használatos 
síneket, illetőleg a prototípus 
motorja saját tervezésű, és 
3D‐nyomtatóval készül. 

„Jelenleg a projekt máso‐
dik lépésénél tartunk, amely‐
nek része egy helyi beszál‐
lítói hálózat létrehozása, 
amely alkatrészeket gyárt‐
hat, például műanyag injek‐
torokat, valamint egy helyi 
szakemberek – orvosok – 
hálózatának létrehozása. A 
harmadik lépés a tesztelés, 
a negyedik pedig a gyártás 
és a forgalmazás. Ez egy ver‐
senyfutás az idővel, mert 
tudjuk, hogy csak pár nappal 

járunk az olaszországi tra‐
gédia mögött” – mondta Cip‐
rian Morar, aki tervezési és 
szoftverfejlesztési háttérrel 
rendelkező vállalkozó, és aki 
a Szilícium‐völgyben gyara‐
pította tapasztalatait, vala‐
mint számos közismert nem‐
zetközi cég fejlesztése is a 
nevéhez fűződik.  

A ventillációs gép elké‐
szítésének ötletét az MIT 
nyílt forráskódú projektje 
inspirálta, de száz százalék‐
ban romániai tervezésű.  

 
Támogatás a vírus  
elleni küzdelemhez 

 
Március 23‐ától kezdődő‐

en a Lateral Románia csapata 
információcserét indított egy 
hasonló prototípuson dol‐
gozó temesvári kutatócso‐
porttal. A Lateralnak irodái 
vannak városunkban, Nagy‐
váradon, Kolozsváron és 
New Yorkban is.   

„Fenomenális, hogy a világ 
nyitott és információval se‐
gítünk egymásnak. Emberek 
százai vesznek részt promó‐
ciós kampányban, hogy se‐

Maros megyei szakemberek 
tüdőventillációs gép prototí‑
pusát készítették el
A Lateral Románia magáncég – amelynek Marosvásárhelyen is van kirendeltsége – 
az elmúlt hetekben megalkotta egy tüdőventillációs gép prototípusát, amelyet 3D‑
nyomtató segítségével és nyílt forráskódú technológiával hoztak létre. A cég célja, 
hogy a koronavírus‑járvány kezelésében segítse a súlyos esetek gyógyítását. Jelenleg 
szakemberek és anyagi támogatók segítségét várják, hogy a gépet a kórház 
szolgálatába állítsák.



Hetek óta folyik a lát‐
hatatlan ellenség elleni 
harc, a jelen állás sze‐
rint egyelőre úgy fest: 
vesztésre állunk. A je‐
len állás szerint. Mert 
az világos, igen távol 
állunk még attól, hogy 
a küzdelem végkimene‐
telét előre láthassuk. Te‐
kintve az ellenség arc‐
nélküliségét, a magunk 
felkészületlenségét, annyit már most kijelenthetünk: 
még számos érzékeny áldozattal és reményeink szerint 
sokáig ható, épülésünket szolgáló tanulsággal járó 
háború folyik. Ami elől nem térhetünk ki, amit kény‐
telenek leszünk végigharcolni. Már ha élni akarunk – 
és akarunk.     

Ilyen rendkívüli, embert próbáló kihívások idején 
derül ki, mit ér az állam. Amit nem kevés adólejekkel 
mi, állampolgárok tartunk el/fenn. Ne feledjük, az 
állam van az adófizetőkért – legalábbis így kellene 
ennek lennie –, semmiképpen sem fordítva: az adófi‐
zetők az államért, ahogyan azt az állami pénzből élők 
hada hiszi. Az igazság órája jött el, amikor kiderül, 
számíthatunk‐e arra, hogy eleget tesz kötelezettségének, 
azaz megvéd, amikor védelemre lenne szükségünk. 
Merthogy ezért tartjuk. Mármint az államot, számos 
illetékes és illetéktelen intézményével.   

Addig is, amíg az állam mint rendszer, adminiszt‐
rációs gépezet rádöbben a maga felelősségére – min‐
denesetre ahogyan az első vonalban küzdő orvosait, 
egészségügyi dolgozóit a minimális fegyverzet, akarom 
mondani: eszközök, védőfelszerelés nélkül csatába 
küldte, az nem jogosít fel sok reményre –, megtalálja 
a legmegfelelőbb válaszokat a járvány okozta kihívá‐
sokra, mi egyénenként tesszük, amit szükségesnek 
tartunk, amire ismereteink, emberi tartásunk, elszánt‐
ságunk alapján képesek vagyunk. Hogy ez mire ele‐
gendő, egyáltalán elegendő‐e valamire, az a későbbi‐
ekben derül ki.  

Ha igaz a mondás: szélsőséges élethelyzetekben 
ismerszik meg valójában az ember, akkor ez érvényes 
az általa alkotott kisebb‐nagyobb közösségekre is. 
Beleértve a politikai közösségeket is. Mit mondjak, 
ezen a téren nem vagyunk elkényeztetettek. Igaz, 
minden népnek, nemzetnek olyan vezetői vannak, 
amilyent megérdemel. A politikusi, emberi felelőtlenség 
csúcsa az, ahogyan egyesek, alkalmatlanságukat is‐
mételten bizonyítva, most leszerepeltek. Elegendő, 
ha a nehéz helyzetben lemondott – valójában megfu‐
tamodott – volt egészségügyi miniszterre gondolunk.  

A magunk portáján maradva: az RMDSZ sem siette 
el a szavazóbázisát jelentő nyugdíjasok megkeresését, 
hogy megtudakolják, miben lehetnének segítségükre 
a járványügyi vészhelyzet idején. Pedig az előző hó‐
napok alatt aláírásgyűjtés ürügyén folytatott adatha‐
lászat ezt könnyen lehetővé tenné. Ehelyett Tánczos 
Barna botrányos esetei által vonták magukra a figyel‐
met. Mint ismeretes a Hargita megyei szenátor a na‐
pokban azzal próbálta kimenteni magát a gyorshajtásért 
való felelősségre vonás alól, hogy azt hazudta: koro‐
navírus által fertőzött. Nem semmi.  

Abban egyezzünk meg, ez távol áll attól, amit az 
ilyen rendkívüli esetekben egy felelősségteljes politi‐
kustól – még ha RMDSZ‐tag is az illető – joggal elvár‐
nánk.  
Ui. A legfrissebb híradások szerint múlt pénteken 
Tánczos jogosítványát 30 napra bevonták, miután Csík‑
szeredában nem adott elsőbbséget a tűzoltóság és a 
rendőrség bevetésen lévő, megkülönböztetett jelzésekkel 
közlekedő egységeinek.
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Szentgyörgyi László
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gítsenek nekünk” – mondta 
a cég alapítója. Egyébként a 
vállalkozás jelenleg minden 
szponzorációját átirányította 
a koronavírus elleni küzde‐
lemhez, emellett jelentős 
összeget adományozott a 
Maros Megyei Sürgősségi 
Kórháznak tesztelési eszköz 
beszerzésére, és több ezer 
maszkot, védőfelszerelést 
rendelt a kórházak és a há‐
ziorvosok számára. 

 
Pál Piroska

 
Magánszemélyek és jogi személyek, akik támogatni 

szeretnék a Lateral Románia kezdeményezését, a kö‐
vetkező számlaszámon tehetik meg: ASOCIAțIA LA-
TERAL TOGETHER TÎRGU MUREȘ, C.I.F.: 36848517, 
SZÁMLASZÁM: RO44BTRLRONCRT0372497101 – 
BANCA TRANSILVANIA, valamint a szakemberek, 
akik csatlakozni szeretnének a projekthez, a covid@la‐
teral‐inc.com e‐mailcímen vehetik fel a kapcsolatot a 
vállalattal.

ÖNÖK IS TÁMOGATHATJÁK  
A FEJLESZTÉST
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Dr. Bakó Csongor István 
római katolikus pap: 

 
Maradj nyugodt  

és imádkozz! 
 
– Néhány hónapja az 

egész emberiséget egy lát‐
hatatlan és alattomos fer‐
tőző betegség veszélyezteti, 
amely napjainkra mindenki 
életének jelentős részévé 
vált. A jelenlegi pillanatot 
az aggasztó félelem, újabb 
bizonytalanságok és min‐
denekelőtt a széles körben 
elterjedt fizikai és erkölcsi 
szenvedés jellemzi. A világ‐
járvány hitünk, Istenbe ve‐
tett bizalmunk és egyben 
emberségünk, vagyis sze‐
retetünk próbája is.  

A koronavírus‐járvány sa‐
játosan árnyalja be idei 
nagyböjti szentidőnket: fel‐
borította életvitelünket, 
megállásra késztet, vagy leg‐
alábbis arra ösztönöz, hogy 
újragondoljuk napi teendő‐
inket, és szembesüljünk ha‐
tárainkkal. Sok minden tör‐
ténik ilyenkor a lelkünkben: 
nagy hullámokat élhetünk 
át, és lehetnek kérdéseink, 
bizonytalanságaink, öröme‐
ink. Isten Lelke új módokon 

nyit teret a húsvétra készü‐
lésnek, egyeseket kivisz a 
pusztába, az egyedüllétbe, 
a magányba, másokat az 
együtt maradás ajándékával 
csiszol.  

Időszerű törekvésünk 
címben megadott találó jel‐
mondatára a Kelta Keresz‐
tény Hagyomány Facebo‐
ok‐oldalán, ír keresztben 
végződő egytizedes rózsa‐
füzért ábrázoló kép felira‐
taként bukkantam, mely tö‐
mören foglalja össze azt a 
két legfontosabb kapaszko‐
dót, amelyek segítenek meg‐
őrizni lelkünk nyugalmát 
és szívünk bizalmát. 

Keresztény hitünk köz‐
ponti hittétele a húsvéti 
misztérium. Mindenekelőtt 
a feltámadt Krisztusban való 
mély hit, a feltámadásba ve‐
tett erős bizalom segít át a 
nehézségeken. Az a hihe‐
tetlen megnyugtató bizo‐
nyosság, hogy tudom, ez fog 
velem történni, ha Krisztust 
követő életet élek. Az ember 
önmagát bünteti, ha eluta‐
sítja az irgalmas Jézust, aki 
megjelenik az Egyház szí‐
vében, az Oltáriszentségben, 
ami felbecsülhetetlen aján‐
dék számunkra, lelki és testi 

gyógyszer, ami itt van ve‐
lünk a katolikus Egyházban. 
A bennünk élő Jézushoz az 
imádság, a szenvedés és a 
bűnbánat visz el.   

Nagyböjt van. Bánjuk 
meg bűneinket, ajánljuk fel 
szenvedéseinket, imádkoz‐
zunk többet, másképp, mé‐
lyebben, és meg fogjuk ta‐
pasztalni a lelkünkben Jézus 
jelenlétét. Ez félelemmen‐
tességet, szorongásnélküli‐
séget, aggodalomhiányt ad, 
ami a legfőbb erősítő az im‐
munrendszer számára, míg 
a stressz tönkreteszi azt. 

Tudnunk kell, Isten min‐
dig válaszol, akkor és úgy, 
amikor és ahogyan az ne‐
künk a legjobb. Sokszor 
megvárakoztat, hiszen kell 
formálódnunk. Átmenetileg 
ijesztő valóságnak tűnhet a 
járvány. De állhatatosnak 
kell lennünk, és bátran kell 
kérnünk az Urat. Imádságos 
lelkülettel forduljunk Isten‐
hez az egyre több halálos 
áldozatot szedő koronavírus 
pusztítása idején. Az őt sze‐
retőknek ugyanis minden 
a javukra válik, ahogy Szent 
Pál apostol írta. 

Ebben a helyzetben az 
Egyház még inkább megta‐

pasztalja a szentek szere‐
tetközösségének erejét, fel‐
emeli a keresztre feszített 
és feltámadt Urához foga‐
dalmait és imáit, továbbá 
kiváltképpen a szentmise 
áldozatát, amelyet a papok 
mindennap bemutatnak a 
hívő nép jelenléte nélkül is. 
Jó anyaként az Egyház azért 
könyörög az Úrhoz, hogy 
szabadítsa meg az emberi‐
séget ettől a csapástól, és 
kéri a Boldogságos Szűz Má‐
ria, az Irgalmasság Anyja 
és a Betegek Gyógyítója, va‐
lamint jegyese, Szent József 
közbenjárását, akiknek vé‐
delme alatt járja útját az 
Egyház a világban. 

Egyházam nemes szán‐
dékához csatlakozva én is 
arra buzdítok mindenkit, 
hogy a déli Mária‐imádságot 
(Úrangyala) követően fo‐
hászkodjunk együtt Isten‐
hez Erdő Péter bíboros 
imádságával, és kérjük a 
Szűzanya oltalmát Ferenc 
pápa felajánló imája segít‐
ségével, amelyeknek szöve‐
ge megtalálható a világhá‐
lón. Hasonlóan az európai 
püspökök közös imája is 
végezhető, amit szintén a 
jelenleg tomboló ragályos 

kór megszűnéséért fogal‐
maztak meg:  

Istenünk, Atyánk, világ 
Teremtője, aki mindenható 
és irgalmas vagy, aki irán‐
tunk való szeretetből küld‐
ted el Fiadat a világba, hogy 
lelkünk és testünk gyógyí‐
tója legyen, tekints gyer‐
mekeidre, akik Európa és a 
világ számos részén ezek‐
ben a nehéz, zűrzavart és 
aggodalmat okozó időkben 
Hozzád fordulnak, mert erő‐
re, megszabadításra és meg‐
nyugvásra van szükségük, 
szabadíts meg minket a be‐
tegségtől és a félelemtől, 
gyógyítsd meg a betegein‐
ket, adj vigasztalást a csa‐
ládjaiknak, bölcsességet a 
döntéshozóknak, erőt és ju‐
talmat az orvosoknak, ápo‐
lóknak és önkénteseknek, 
és örök életet az elhunyt‐
aknak. Ne hagyj el minket 
a megpróbáltatás idején, de 
szabadíts meg minden 
rossztól. 

Kérünk Téged, aki a Fiú‐
val és a Szentlélekkel együtt 
élsz és uralkodol mindörök‐
kön örökké. Ámen. 

Mária, egészség és re‐
mény anyja, könyörögj éret‐
tünk! 

Húsvét járvány  
idején, avagy: az 
ünnep nem marad el!

Elmaradt Csíkszeredában a szenteltet megszentelő tö‐
meges áldás, elmarad a húsvétmásodnapi locsolás, és 
nem fognak ott díszleni Sáromberkén a hagyományos, 
színes bokréták, de az ünnep nem marad el, mert a 
húsvét nem csak a külső világban ünnep, hanem benn a 
szívben, a lélekben, és ott él a hit, a remény és a szeretet 
örök hármasságában. A húsvét élet, mert a feltámadás a 
halált győzte le, és az életet nem lehet karanténba zárni. 
A húsvét az isteni világ győzelme az emberi ítélkezés 
fölött. A feltámadás Isten győzelme az ember akarata és 
döntése fölött. 

Ebben az évben elmarad a húsvéti úrvacsoraosztás, 
nem lesz ünnepi körmenet sem, de a húsvét nem marad 
el, mert a feltámadás az örökélet győzelme a véges emberi 
élet fölött, a legyőzhetetlen remény diadala az emberi 
szorongás fölött. Ezért vesztegzáros húsvéti világunkban 
is kívánunk egymásnak boldog ünnepeket. 

Mindenik húsvét eddig is különbözött egy kicsit a töb‑
bitől, de ez a mostani egészen más, mert elmaradnak 
a nagy, ünneplő tömegek templomi hallelujás éneklései. 
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Jakab István  
udvarfalvi református lel‐
kipásztor, a Maros Mező‐
ségi református Egyház‐

megye esperese: 
 
„Békesség néktek!” 

Jn 20,19 
 
‐ A feltámadott Jézus 

Krisztus köszöntő szavai 
ezek, melyekkel a félelmek‐
től megkötözött, egy jeru‐
zsálemi szobába bezárkó‐
zott tanítványait üdvözli. 
Kimondhatatlanul nagy 
ajándék ez a találkozás a 
zaklatott lelkű, nyugtalan 
tanítványok számára, akik‐
nek szívében fájdalom, fé‐
lelem, csalódás, keserűség 
uralkodott.  

Sok minden terhelte lel‐
kiismeretüket, a zsidóktól 
való félelmeik sem voltak 
alaptalanok. Csalódtak a po‐
litikai élet vezetőiben, a ró‐
maiakban és zsidókban 
egyaránt (Pilátus, Heródes), 
a vallási vezetőkből (Annás, 
Kajafás) kiábrándultak, egy‐
mást is hibáztatták hűtlen‐
ségükért, kicsinyhitűségü‐
kért, és legtöbbjüket az ön‐
vád marcangolta. Istent ma‐
gát sem értették: hogy tör‐
ténhetett meg mindez? Mi‐
ért engedte meg a Minden‐
ható, hogy Nagypénteken 
ez az égbe kiáltó igazság‐
talanság bekövetkezzen, ho‐
gyan feszíthették meg az 
egyetlen Igazat, Jézus Krisz‐
tust? Felháborító, hogy Ba‐
rabást, a gonosztevőt sza‐
badon bocsátották. 

A nagypénteki esemé‐
nyek lesújtó hatása alatt, 
megingott hittel és megté‐
pázott bizalommal, csak be‐
zárkózni és elzárkózni tud‐
tak a tanítványok. Isteni 
csoda és kegyelem, hogy 
együtt maradtak. Együtt 
vannak, de Jézus nélkül.  

A félelem az, ami össze‐
tartja őket, ami ebben a 
helyzetben a legnagyobb 
motivációs erő számukra. 
Még nem tudtak teljesen 
felocsúdni az aznap reggeli 
történések miatt: különféle 
híreket hallottak az asszo‐
nyoktól, közülük néhányan 
jártak az üres sírnál, sőt azt 
mondták, találkoztak az Úr‐

ral. Mindezen hírekkel, ese‐
ményekkel azonban nem 
igazán tudtak mit kezdeni. 
Szívükben félelem, lemon‐
dás, kiábrándultság. Csak 
bezárkózni és elzárkózni 
tudtak, mindentől és min‐
denkitől.  

A zárt ajtók ellenére 
azonban a teljesen váratla‐
nul megjelenő Jézus nagyon 
zavarba ejtette őket. Bár a 
Mester számos alkalommal 
beszélt nemcsak nagypén‐
teki kereszthaláláról, hanem 
harmadnapi feltámadásáról 
is, tanítványai nem hitték, 
hogy mindez megtörténhet. 
A kezdetekben egyiket sem 
hitték, sem a Nagypéntekre, 
sem a húsvétra nem voltak 
képesek felkészülni. Erre 
nem számítottak. „Békesség 
néktek!”‐ köszöntötte a Fel‐
támadott a félelmektől meg‐
kötözött tanítványokat. Ő 
nemcsak kívánja, hanem fel‐
kínálja, adja a békességet! 
Azt a békességet, amit ha‐
lálával és feltámadásával 
szerzett meg mindnyájunk 
számára.  

Mennyire jellemzőek a 
fentebb felvázolt állapotok 
a mi mostani életünkre is. 
Bezárkózás, elszigetelődés, 
karantén – bezárkózunk és 
elzárkózunk a ránk lesel‐
kedő vírusveszély elől.  

Félelmekkel, csalódással, 
bűntudattal, sokszor lidér‐
ces gondolatainkkal össze‐
zárva tengetjük napjainkat. 
Templomba nem mehetünk, 
gyülekezeti találkozásaink 
sem lehetnek, a megszokott 
módon úrvacsoráznunk 
sem lehet.  

De Ő ma is itt van közöt‐
tünk, a zárt ajtók ellenére 
is meg tud jelenni életünk‐
ben. Megjelenik azok élet‐
ében, akik imádkozva várják 
Őt, de váratlanul megjelen‐
het azok életében is, akik 
már nem számítanak Rá, 
nem számítanak semmi 
jóra. Ez a találkozás mind‐
nyájunk esélye. Jézus Krisz‐
tus nem kerüli el életünket, 
nem hagy bennünket ma‐
gunkra a nyomorúságban. 
Nem hagy magunkra kér‐
déseinkkel, kételyeinkkel, 
félelmeinkkel. Nem azért 
jön, hogy fejünkre olvassa 

bűneinek, hanem azért, 
hogy kegyelmét, gyógyító 
szeretetét ossza szét közöt‐
tünk. A Húsvét nem a szá‐
monkérésnek az ünnepe, 
hanem a békességnek, az 
Istennel és egymással való 
megbékélésnek a lehetősé‐
ge.  

Testvéreim! Nyissuk meg 
szívünket, engedjük közel 
hozzánk Istent, hogy békes‐
sége betöltse életünket. „Az 
áldott orvos közeleg, a drága 
főpap Jézus…” (Ref. énekes‐
könyv 446.). 

Áldott, békés, reményteli 
húsvéti ünnepeket kívánok! 
Békesség néktek! Békesség 
Istentől! 

 
Rigmány Arnold  

koronkai református  
lelkipásztor:  

 
Békesség néktek! 

 
Az idei böjtfőünnepi is‐

tentisztelet imádságának 
egyik mondata jut eszembe 
most, amikor íróasztalhoz 
ülve a közelgő húsvéttal 
kapcsolatos gondolataimat 
próbálom megfogalmazni. 
Az imatöredék valahogy így 
szólt: „Urunk, Jézus Krisz‐
tus! A böjt útján, a szenve‐
dés útján, szeretnénk úti‐
társaid lenni!”  

Íme! Azok vagyunk! A 
böjti úton a húsvét felé ha‐
ladva előttünk megy az Úr, 
alázatosan, s az Atyától ka‐
pott küldetést magára vál‐
lalva ott van benne az en‐
gedelmesség, amit később 
a Gecsemáné kertben így 
fogalmaz meg: Legyen meg 
Uram a Te akaratod! És mi 
mögötte, útitársakként me‐
gyünk utána, követjük Őt. 
Útitársak vagyunk! Az idei 
böjti utunk azonban más, 
mint az eddigiek. Más, mert 
az életünk gyakorlatától el‐
térő módon ebben az esz‐
tendőben úgy telnek a böjti 
vasárnapok, hogy az Euró‐
pa‐szerte tomboló és sok 
áldozatot követelő járvány 
miatti nem mehettünk az 
Isten házába. És jön virág‐
vasárnap, jön a húsvét. Nagy 
hiányérzetet fog jelenteni 
híveink számára templomi 
istentisztelet nélkül, ottho‐

nainkban maradva megülni 
az ünnepet. Igen, mert szá‐
munkra valahogy mindig a 
templomi, úrvacsorázó kö‐
zösségében való együttlét, 
valamint a feltámadott Úrral 
ott átélt lelki találkozás teszi 
igazán értékessé, bensősé‐
gessé az ünnep további ré‐
szét is, amit a családban, 
szeretteinkkel töltünk.  

Az akkori tanítványok egy 
jó darabig hűséges útitársak 
voltak. Míg a jézusi csoda‐
tételek és csodálatos gyó‐
gyítások alkalmával az Úr 
dicsőségéből nekik is jutott, 
nem volt nehéz hűségesnek 
lenni. Míg úgy voltak Mes‐
terük mellett, hogy büszkék 
lehettek hatalmára, gyógyító 
erejére, jó volt Őt követni. 
Szinte büszkeség volt szá‐
mukra úgy kísérni szamár‐
háton ülő Mesterüket a pál‐
mák városába, mint királyt. 
Igen! Jó tanítványnak lenni, 
míg az Úr dicsőségének 
fénysugarai vetülnek reánk. 
Aztán amikor jött az igazi 
böjt, a szenvedés, az elfo‐
gatás, a megkínoztatás, szét‐
széledtek. Nagycsütörtök, 
nagypéntek és nagyszombat 
eseményeiben már alább‐
hagyott a buzgalmuk. Sőt, 
az elhagyás, árulás, tagadás, 
vagyis a meghátrálás em‐
berei lettek. Mit érdemeltek 
volna? És mégis! A harmad‐
napon feltámadott Jézus 
mégis megjelent nekik, meg‐
kereste őket. Megjelent a 
félő, a bezárt ajtók mögött 
rejtőző tanítványoknak, és 
így szólította meg őket: „Bé‐
kesség néktek!”. És ebben 
a mondatban benne van az 
az elfogadás, az a megbo‐
csátás és az a végtelen sze‐
retet, amit senki mástól 
megkapni, megtapasztalni 
nem lehet. 

Gyülekezeti böjti utunkon 
az idei esztendőben úgy va‐
gyunk Urunk útitársai, hogy 
nem lesz virágvasárnapi 
konfirmáció. És már előre 
érezzük, hogy ez hiányozni 
fog! Igen, mert eddig ezen 
a napon, a konfirmáció nap‐
ján, valahogy mindannyiunk 
lelkében felelevenedett a 
péteri hitvallás, hogy: „Te 
vagy Uram a Krisztus, az 
élő Istennek Fia!”. Az ifjú 

hitvallástevőkkel együtt a 
mi hitünk is megerősödött, 
szárnyakat kapott. Most pe‐
dig úgy haladunk a böjti 
úton, hogy tudjuk, nem lesz 
ilyen ünnepélyes a virágva‐
sárnapi megálló. A harang 
ugyan szólni, emlékeztetni, 
hívni fog, de mi nem indul‐
hatunk! S megfogalmazódik 
bennünk ismét, hogy min‐
den akkor válik értékessé, 
amikor elvétetik. Ahogy a 
Jézus sírjára annak idején 
odahengerítették a nagy kö‐
vet, valahogy úgy zár be 
hajlékainkba bennünket is 
a böjti vasárnapokon a fé‐
lelemnek, az aggodalmas‐
kodásnak a köve. Jut néhány 
korty mindannyiunknak a 
keserű pohárból. Jobban lát‐
juk, érezzük, hogy mit jelent 
a böjt, mit jelent szenvedni, 
keresztet hordozni. A Fel‐
támadott azonban megje‐
lenik tanítványainak, nem‐
csak a templomban, hanem 
még a bezárt ajtók mögött 
is anélkül, hogy ajtót nyitna! 
Hiszem, hogy a Lélek ereje 
által az idei templomtalan 
húsvétkor is, a televízióban 
vagy a virtuális térben kö‐
vethető istentiszteleteken 
keresztül belép hozzánk is 
az Ige és a Lélek ereje által 
a halál fölött győzedelmes‐
kedő Megváltó Krisztusunk, 
s a létező legnagyobb sze‐
retettel így szólít meg ben‐
nünket is: „Békesség nék‐
tek!”  

Ezt az Ő jelenlétében 
megtapasztalható békessé‐
get kívánom a mai tanítvá‐
nyoknak, gyülekezeteink 
minden tagjának, s végül az 
apostol szavai által meg‐
győződéssel mondom: „Sem 
halál, sem élet, sem angya‐
lok, sem fejedelemségek, 
sem hatalmasságok, sem je‐
lenvalók, sem következen‐
dők, sem magasság, sem 
mélység, sem semmi más 
teremtmény nem szakíthat 
el minket az Isten szerel‐
métől, mely vagyon a mi 
Urunk Jézus Krisztusban.” 
(Róm. 8, 38‐39) 

Urunk, irgalmazz nékünk! 
 

Nagy‑Bodó Tibor

Dr. Bakó Csongor István

Rigmány Arnold

Jakab István
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– Az elmúlt években Cso‑
ma nyomában tett utazása‑
idról Ladakhban, Nyugat‑
Bengáliában több helyen 
írásban, szóban beszámoltál. 
Miért jött szóba az idén Pa‑
kisztán? 

– Tavaly ősszel kedvenc 
utazási irodám meghirdette 
az első pakisztáni útját. Az 
elmúlt évtizedekben nem 
lehetett ide utazni, így az 
érdeklődés olyan nagy volt, 
hogy csak a „harmadik tur‐
nusba” fértem be. Az or‐
szágnak most is vannak tar‐
tományai, például Belud‐
zsisztán, Gilgit‐Baltisztán, 
a nyugati határvidék, ahova 
nem lehet beutazni, illetve 
vannak helyek, ahova csak 
speciális engedéllyel. Nagy 
kár, mert csodálatos hegyeik 
vannak! A Hunza‐völgy és 
a Kaghan‐völgy a világ leg‐
szebb völgyei közé tartoz‐
nak.  Év elején olvastam, 
hogy Angliában Pakisztán 
lekerült a „turistáknak nem 
ajánlott országok” listájáról, 
és ez megnyugtatóan hang‐
zott.  

 
– Milyen útvonalon uta‑

ztatok? 
– Délről, Karacsiból  in‐

dultunk északnak, az In‐
dus‐völgyében. Karacsi ma 
21 millió lakosú város, né‐
hány éve a világ egyik leg‐
veszélyesebb városa volt, 
mára ez megváltozott. Igaz, 
voltak olyan útszakaszok, 
ahol rendőri felvezetéssel 
közlekedtünk és néhány ré‐
gészeti lelőhelyen, végig mö‐
göttem sétált egy fegyveres 
katona, aki néha arra kért 

mosolyogva, hogy fényké‐
pezzem le. Egyébként az 
emberek hihetetlenül ked‐
vesek, mosolygósak, szere‐
tik magukat a turistákkal 
„szelfizni”. Turistával na‐
gyon kevéssel találkoztunk. 
Nincsenek még felkészülve 
a turizmusra, ez látszott a 
szálláshelyeiken, amelyek 
viszont teljesen tiszták vol‐
tak. Röviden az útvonalról: 
Indus‐völgyén haladtunk 
északra, Makli nekropolisz 
(Thatta), a világ egyik leg‐
nagyobb temetője, 10 négy‐
zetkilométeres területen 
több mint félmillió sír a 14–
17. századból. A Ranikot 
erődítmény fala 35 km hosz‐
szú, a Mohendzsodáró az 
5.000 éves titokzatos város. 
Élmény volt látni a Bhutto 
család mauzóleumát. A bri‐
tek építette Sukkur‐gát az 
Induson, melynek köszön‐
hetően egy kiterjedt öntö‐
zőcsatorna rendszer való‐
sulhatott meg. Továbbá a 
romantikus Derawar erő‐
döt, Uch Sarif város sírem‐
lékeit, a 9.000 éves Harappa 
lelőhelyeit, Multan város 
szufi szentélyeit említhet‐
ném. Taxila, a gandhárai‐
buddhizmus fővárosa, mú‐
zeumával egyik gyöngysze‐
me volt utazásunknak. Szá‐
momra a legnagyobb él‐
ményt azonban Lahor je‐
lentette, elsősorban Kőrösi 
Csoma Sándor és további 
magyar emlékei miatt.  

 
– A Facebook‑oldaladon 

részletesebben írtál ezekről, 
röviden foglald össze, mit 
kell tudnunk róluk. 

– Kőrösi Csoma Sándor 
1822. március 12–23. között 
tartózkodott Lahorban. Ber‐
nard Le Calloc’h kutatásai 
alapján ma már tudjuk, hogy 
a várossal szemben, a Ravi 
folyó túlpartján lévő kara‐
vánszerájban szállt meg, 
Dzsahángír mogul uralkodó 
sírja mellett. Két francia 
tiszt társaságában utazott 
idáig, akik Teheránból ke‐
letre jöttek szerencsét pró‐
bálni a szíkh uralkodó had‐
seregében. Baktay regényé‐
ben úgy állítja be, hogy a 
két tiszt társaságában Cso‐
ma járt az uralkodó udva‐
rában, de ez nem felel meg 
a valóságnak. Csoma végig 
a szálláshelyén maradt, ezt 
a lahori rendőrfőnök kém‐
jének jelentéséből tudjuk. 
Lahorból indult Amritszár 
felé. Nagy élmény volt sé‐
tálni a cellák előtt, ahol egy‐
kor utazók, kereskedők 
szálltak meg, az udvaron 
mely egykor tevékkel, lo‐
vakkal, a karavánok segítő‐
személyeivel volt zsúfolt. 
Megemlítem, hogy napra 
pontosan 198 évvel Csoma 
után voltunk Lahorban.  

– Ezzel kapcsolatban, ké‑
szítettél egy virtuális emlék‑
táblát a neten, talán egyszer 
egy valódi is felkerül a ka‑
ravánszeráj falára. Milyen 
további magyar kapcsola‑
tokról tudunk?  

– Igen, az idén ünnepel‐
tük a brassói születésű, 
szász Honigberger Márton 
gyógyszerész‐orvos szüle‐
tésének 220. évfordulóját. 
Az ő élete számos ponton 
kapcsolódik Kőrösi Csoma 
életútjához. Honigberger 
Aleppóban kapcsolatba ke‐
rült az osztrák tiszteletbeli 
főkonzullal, akinek család‐
tagjait sikeresen kezelte. 
Picciotto főkonzul láttamoz‐
ta Csoma úti okmányát. 
Nagy valószínűséggel is‐
merte az európai kolónia 
tagjait, köztük Pohle Ignác 
kereskedőt, aki Csomát tá‐
mogatta és megszervezte 
bagdadi tartózkodását. Bag‐
dadban Szvoboda Antal ven‐
dégeként, ugyanabban a 
házban kapott szállást, ahol 
korábban Csoma is meg‐
szállt. Bagdadból 1829‐ben 
érkezett Lahorba, Kőrösi 
Csoma után hét évvel. Azon‐

nal hírnevet szerzett ma‐
gának, mikor megoperálta 
Allard – Csoma egyik francia 
útitársa –  fiát, akinek ge‐
rincfisztulája volt. 1833‐ig 
Lahorban tartózkodott Rán‐
dzsit Szingh maharadzsa 
udvari orvosaként. De más‐
sal is foglalkozott: puska‐
port gyártott, ágyúöntödét 
működtetett, pálinkát főzött, 
nyomdát rendezett be, és 
nem utolsó sorban régész‐
kedett, rejtélyes sírdombo‐
kat tárt fel, növényeket gyűj‐
tött. 1831‐ben találkozott 
Victor Jacquemont francia 
természettudóssal, aki meg‐
látogatta Csomát, a kanami 
kolostorban. Honvágya mi‐
att hazautazott Brassóba, 
útközben Kabulban átadta 
régiséggyűjteményét dr. Vic‐
tor Gerardnak – Kőrösi Cso‐
ma híres pártfogójának – 
aki később Kalkuttán ke‐
resztül Európába juttatta. 
Honigberger 1839‐től 1849‐
ig, másodszorra tíz évig tar‐
tózkodott Lahorban, a Teshil 
Bazár negyedben lévő há‐
zában kórházat működtetett 
szegények számára. 1841‐
ben nála szállt meg Schöfft 
Ágoston, akit beajánlott a 
maharadzsa udvari festőjé‐
nek. A 14 éves lahori mun‐
kássága gazdagok és sze‐
gények orvosaként, talán 
megérdemelne egy emlék‐
táblát a bazársoron.  

 
– Említetted Schöfft Ágos‑

tont, akiről tudjuk, hogy ő 
készítette el az egyetlen port‑
rét Csomáról. 

– Utazásom másik fontos 
célja volt a lahori erődben 
lévő Szikh Galéria meglá‐
togatása, ahol Schöfft Ágos‐
ton szikh uralkodókról ké‐
szített festményei láthatók.  
Az itt látható gyűjtemény 
az utolsó mogul uralkodó 

Kőrösi Csoma Sándor nyomában Pakisztán földjén
– Interjú Dr. Flórián Csabával – 

 
Dr. Flórián Csaba neve nem ismeretlen városunk ol‑
vasóközönsége előtt. A Kőrösi Csoma Sándor nyo‑
mában járó marosvásárhelyi születésű orvos Ázsiába 
tett utazásáról 2018 januárjában is beszámoltunk. 
Mai lapszámunkban arra kértük, meséljen legújabb 
ilyen jellegű utazásairól.
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Duleep Szingh lányának, 
Bamba hercegnőnek volt a 
tulajdona, aki Angliában ne‐
velkedett, és apja halála 
után 1912‐ben döntött úgy, 
hogy hazalátogat. Újsághir‐
detés útján keresett zeneileg 
művelt társalkodónőt ma‐
gának. A választása Gottes‐
mann Mária‐Antóniára 
esett, aki nem más, mint 
Baktay Ervin – Csoma ké‐
sőbbi életrajzírójának – nő‐
vére. Mária‐Antónia Pan‐
dzsábban férjhez ment egy 
szikh arisztokratához, akitől 
később Budapesten leánya 
született, Amrita Sher‐Gil. 
Ő a 19. századi India mo‐
dern képzőművészetének 
legnagyobb alakja. Amrita 
28 évesen, 1941‐ben La‐

horban halt meg. Bamba 
hercegnő halála után, a gyűj‐
temény a pakisztáni állam 
tulajdonába került.  

 
– Kiket láthatunk az em‑

lített képeken?  
– A kiállított művek a 

szikh uralkodóház tagjait 
ábrázolják európai festőktől, 
de javarészt a pesti szüle‐
tésű Schöfft Ágoston (1809–
1888) művei, aki 1841‐ben 
tartózkodott Sher Szingh 
maharadzsa udvarában. 
Schöfft 1840‐ben Kalkuttá‐
ban találkozott Kőrösi Cso‐
mával, és elkészítette a szé‐
kely tudós egyetlen fenn‐
maradt portréját. Innen uta‐
zott Lahorba, ahol kapcso‐
latba került a maharadzsá‐

val. Leghíresebb 3x5 méte‐
res monumentális festmé‐
nye, a Lahori udvar címet 
viseli, közel 100 szereplővel. 
Szerepel rajta többek közt 
Honigberger Márton és Cso‐
ma francia útitársai, Allard 
és Ventura is. Olvastam a 
neten, hogy az iszlamabadi 
magyar követség segítséget 
ajánlott fel a képek állapo‐
tának felmérésére, restau‐
rálására. Talán egyszer itt‐
hon is láthatjuk majd a 
Schöfft képeket.  

 
– Kiről kell még szólnunk?  
– Lahori tartózkodásunk 

utolsó magyar vonatkozású 
emlékhelye, a Pandzsábi 
Egyetem volt, melynek ala‐
pítója Leitner Gottlieb Vil‐

mos, akinek idén ünnepel‐
tük születése 180. évfordu‐
lóját.  Pesten született, zsidó 
szülőktől. Édesapja korai 
halála miatt, nyolcéves ko‐
rában Törökországba került, 
ahol édesanyja újból férjhez 
ment egy kikeresztelkedett 
zsidó katonaorvoshoz, aki 
a török szultán szolgálatá‐
ban állt. Egy isztambuli ko‐
rániskolában kapta az első 
oktatást. 15 évesen 9 nyel‐
ven beszélt, a krimi hábo‐
rúban tolmácsként szolgált. 
Tanulmányait a londoni 
King’s College‐ban végezte, 
ahol később arab, török és 
újgörög nyelveket és musz‐
lim jogot tanított.  1865‐
ben az angol kormány a la‐
hori kormánybizottság fő‐
nökének nevezte ki. Társa‐
dalmi és tudományos téren 
hihetetlen eredményeket 
ért el: támogatta a nők ok‐
tatását, hírlapokat, könyv‐
tárakat, iskolákat hozott lét‐
re, melyek közül a legjelen‐
tősebb a Punjab University 
College. Gandhárában ré‐
gészeti ásatásokat végzett, 
görög‐buddhista szobrokat 
talált, melyekről azt gon‐
dolta, hogy azok készítői a 
Nagy Sándor által odatele‐
pített makedónok leszár‐
mazottjai voltak. Leleteit az 
1873‐as bécsi világkiállítá‐
son mutatta be. Leitner 
1874‐től, tíz évig az általa 
alapított Pandzsáb Egyetem 

rektoraként tevékenykedett, 
s ő volt az „Asiatic Quarterly 
Review” alapító szerkesz‐
tője is. Ezen az egyetemen 
tanított később Stein Aurél 
is. Külön kiemelném, hogy 
utazásai során eljutott La‐
dakhba, Kőrösi Csoma egy‐
kori lakhelyére, a pukhtali 
kolostorba is. Élete végén, 
miután visszatért Angliába, 
1889‐ben felépítette Észak‐
Európa első muszlim me‐
csetét és temetőjét. Az isz‐
lamábádi magyar nagykö‐
vetség szorgalmazására 
2015‐ben, az egyetem Buk‐
hari előadótermében, Leit‐
ner G. Vilmosról emléktáb‐
lát avattak.  

 
– Szeretnéd még valamivel 

kiegészíteni? 
– Igen, szeretném felhívni 

az olvasók figyelmét a meg‐
újult Kőrösi Csoma Sándor 
Közművelődési Egyesület 
honlapjára, elérhetősége: 
csomaegyesulet.hu Az idén 
lett volna a 30. Csoma na‐
pok rendezvény Kovásznán, 
de a kialakult helyzet miatt 
októberre halasztották. Ad‐
dig is az érdeklődők sok ér‐
dekes dolgot találhatnak, 
olvashatnak az Egyesület 
munkájáról, Csoma életéről, 
a konferenciák történetéről.  

 
 

Kérdezett:  
Nemes Gyula Ali JInnah sírja

Országúti művészetSikh Galéria látogatói
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A járvány legyűrte a globalizmust

A járvány érdekes meg‑
világításba helyezte azt 
a liberális, globalista el‑
képzelést, mely szerint a 
világ dolgait a XXI. szá‑
zadban már nemzetek fe‑
letti, szupranacionális in‑
tézményekkel kell intéz‑
ni, a nemzetállamok kora 
lejárt, meg kell szüntetni 
a határokat, engedni kell 
a kultúrák, vallások, szo‑
kások stb. keveredését a 
világ minden táján. Fo‑
galmazzunk egyértelmű‑
en: a koronavírus‑járvány 
megmutatta, hogy a glo‑
balizmus járhatatlan út 
az emberiségnek. 
 
Miért? 
 

Azért, mert az elmúlt he‐
tek‐napok eseményei bizo‐
nyítják: a válságra adott vá‐
laszok egyértelműen nem‐
zeti válaszok, a nemzetál‐
lamok azok, amelyek cse‐
lekvőképesek, a nemzetál‐
lamok azok, amelyek be 
tudják vezetni és meg tud‐
ják szervezni a különböző 
korlátozó intézkedéseket, 
az üzletek bezárásától kezd‐
ve a vesztegzárak elrende‐
lésén, a csoportos összejö‐
vetelek betiltásán, az iskolák 
bezárásán keresztül a ha‐
tárok lezárásáig. Annál is 
inkább – s itt jogi nyelven 
szólok –, mert ebben a rend‐
kívüli, vis maior helyzetben 
csak a szuverén nemzetál‐
lamoknak van joguk arra, 
hogy felfüggesszenek a nor‐
mális élethez méretezett 
jogszabályokat a nemzeti 
közösség életének és biz‐
tonságának védelme érde‐
kében. Erre semmilyen 
nemzetközi hatóság, intéz‐
mény nincs feljogosítva, 
sem az ENSZ, sem az Euró‐
pai Unió, sem más nemzet‐
közi szervezet, de még So‐
ros György álcivil szerve‐
zetei sincsenek ebben a 
helyzetben. Bár nagyon erre 
vágynának, az nem kétsé‐
ges. 

Mindez azért roppant ér‐
dekes, mert maga a koro‐
navírus globális jelenség, 
szétterjedt az egész világon, 
minden kontinensen meg‐
fertőzi az embereket, mond‐
hatjuk, a vírus globális és 
multikulturális. Ám a pa‐
radoxon éppen abban van, 
hogy az ellene való véde‐
kezés viszont nem lehet 
más, csak lokális és nemzeti. 
Másképpen úgy is fogal‐
mazhatnám, hogy a vírus a 

globális mozgásával mutatja 
meg az emberiségnek, hogy 
az emberek csak akkor se‐
gíthetnek magukon és csa‐
ládjukon, közösségeiken, 
nemzetükön, ha lokálisan 
fognak össze és vigyáznak 
egymásra, és ezt várják el 
mindenki mástól is – ha tet‐
szik, globális céllal, de meg‐
maradva a lokalitás szintjén, 
a falvakban, a városokban, 
a cégeknél, a köztereken, a 
még működő intézmények‐
ben. Pontosan fogalmaz 
Szánthó Miklós A liberálisok 
rémálmáról című, a Magyar 
Nemzetben március 18‐án 
megjelent cikkében: „A jár‐
ványveszélyre adott politi‐
kai és jogi reakciók ellene 
hatnak annak a globalista, 
állam nélküli víziónak, 
melyre egész létünket tettük 
fel. És amely most a sze‐
münk láttára repedezik – a 
közérdek szerencséjére.” 

A mostani vészhelyzet‐
elhárítás szinte modellül 
szolgál arról, hogy valójában 
miként is lehetne értelmez‐
ni a globalitás és a lokalitás, 
a szupranacionalizmus és 
a szuverenitás feloldhatat‐
lannak látszó ellentmondá‐
sát. A liberálisok és a zöldek 
abból indulnak ki, hogy a 
„világfaluban” mindannyian 
egyformák vagyunk, s ebből 
a kozmopolita, világpolgár 
létünkből kiindulva adha‐
tunk megoldást a gondja‐
inkra, így a járványra is. 
Ezért a zöldek jelszava már 
régóta az, hogy „gondolkozz 
globálisan, cselekedj loká‐
lisan”, ám a nemzeti és kon‐
zervatív válasz a jelenlegi 
válság fényében is sokkal 
inkább az lehet, hogy „gon‐
dolkozz és cselekedj loká‐
lisan, gyakorolj hatást glo‐
bálisan”. 

Mindezt alátámasztja az, 
amit a járvány elleni fellépés 
kapcsán az unióban tapasz‐
talhattunk. Brüsszel, amikor 
már látszott, hogy a járvány 
megállíthatatlanul terjed 
Európában és gócponttá vá‐
lik Olaszországban, még 
mindig tehetetlenül vára‐

kozott, a tagállamok pedig 
sorra tették meg a szüksé‐
ges lépéseket saját nemzet‐
közösségük védelmében. 
Kirívó példája ennek az, 
amire Matteo Salvini utalt 
a napokban: a vészhelyzet‐
ben megmutatkozott, hogy 
Európa nem létezik, s hiába 
kért segítséget Olaszország, 
Brüsszel nem mozdult (igaz, 
szerinte a többi tagország 
sem), egyedül Kína és 
Oroszország nyújtott segít‐
séget: egészségügyi felsze‐
reléseket és orvosokat küld‐
tek az olaszoknak. 

De nemcsak a globalista 
unió, hanem a globalista 
európai pénzügyi központ, 
az Európai Központi Bank 
(EKB) sem tett gesztusokat 
az olaszoknak. Mind Salvini, 
a Liga vezetője, mind Gior‐
gia Meloni, az Olaszország 
Fivérei politikusa kijelen‐
tette, hogy Christine Lagar‐
de‐nak, az EKB elnökének 
azonnal le kellene monda‐
nia intoleráns nyilatkozata 
miatt. Lagarde asszony, a 
globalista pénzügyi elit tagja 
ugyanis elszólta magát, s 
közölte, hogy az EKB‐nak 
nem feladata a kockázati 
felárak leszorítása, vagyis 
az elnöknek – a globális tő‐
kének – nem áll szándéká‐
ban megvédeni a bajba ju‐
tott eurós országokat. Sal‐
vini szerint az elnök vagy 
felelőtlenül szólt, vagy va‐
lakik érdekei szerint be‐
szélt. 

Alighanem az utóbbi az 
igaz: az uniós vagy uniókö‐
zeli globális intézmények 
ennyit tesznek meg az uniós 
közösségért, ennyire szoli‐
dárisak a tagállamokkal, ha 
bajba kerülnek, méghozzá 
nagy bajba. Miről is beszél 
az uniós elit akkor, amikor 
szolidaritást vár el az afgán, 
az eritreai, a pakisztáni vagy 
a szíriai stb. illegális beván‐
dorlók befogadásakor? Nem 
szánalmas ez az egész? 

Kiderül tehát a válság‐
helyzetben, hogy az unió 
központi intézményei 
mennyire egyoldalúan és 

egoista módjára járnak el 
akkor, amikor állandóan 
szolidaritásra szólítják fel 
az uniós tagállamokat, de 
ha egy eurócenttel kellene 
gyorsan, itt és most segíteni, 
akkor már nagy és sűrű 
hallgatás a válasz. Vagyis a 
globális cselekvés éppen 
akkor nem működik, ami‐
kor a leginkább kellene. 
Aminek nem más az oka, 
hogy amíg a nemzetállamok 
egy közösséget alkotnak, 
közös identitásuk van és a 
honpolgárok felelősséget 
éreznek egymás iránt, addig 
az európai és globális in‐
tézményeknek nincs iden‐
titása, nincs közössége, 
nincs, aki bennük bízna 
meg, rájuk hallgatna, s nem 
a saját nemzetének veze‐
tőire. 

David Sassoli EP‐elnök 
és Ursula von der Leyen bi‐
zottsági elnök hiába sajnál‐
koznak most azon, hogy a 
tagállamok önkényesen jár‐
nak el, s hogy egymás kö‐
zötti bizalomra, együttmű‐
ködésre és szolidaritásra 
lenne szükség, mert ezek 
az alapelvek működtetik az 
unió lelkét. Kérdem én: biz‐
tos, hogy van az uniónak 
egyáltalán lelke? És ezt nem 
azért kérdezem, mert örü‐
lök annak, hogy nincs. Ha‐
nem azért, mert úgy nem 
lehet lelket önteni egy nem‐
zetek feletti intézménybe, 
hogy éveken át egyes tag‐
államokat másodrangúnak 
tekintünk, állandóan üldö‐
zünk és támadunk, fenye‐
getünk és büntetünk. Ebből 
nem jön ki közös lélek, alap‐
talan tehát most számon‐
kérni ezt a tagállamokon. 
A közös értékek, a szolida‐
ritás és a közös lélek tar‐
talmilag üres vagy sokszor 
hamis szólamai helyett sok‐
kal többet érhetnénk el, ha 
elsősorban a gazdasági ér‐
dekeket hangolnánk össze, 
mert az megvalósítható. Ne 
akarjunk jobban együttmű‐
ködni annál, mint ami szük‐
séges, de működjünk együtt 
abban, amiben lehetséges. 

A koronavírus‐járvány 
időszakában egy csapásra 
lezárultak nemcsak a schen‐
geni határok, hanem az uni‐
ón belüli országhatárok is. 
A nyílt társadalom elmélete 
(„nincsenek határok, nin‐
csenek nemzetek”) látvá‐
nyos pofont kapott az el‐
múlt időszakban: a nemze‐
tek és államok identitáskö‐
zösségben védik magukat. 
De – s éppen ez a lényeg – 
miután megőrzik határaikat 
és szuverenitásukat, és ön‐
állóvá válnak, láthatóan job‐
ban együtt tudnak működni 
a bajban, mint ha egy fel‐
sőbb hatalom kényszerítene 
az országokra intézkedése‐
ket és rendszabályokat egy‐
fajta oktrojált szolidaritás 
jegyében. 

S mindez milyen különös 
módon hasonló ahhoz a ki‐
híváshoz, amit a világjár‐
vány idején mint személyek 
is megtapasztalunk: elsze‐
parálódtunk egymástól, 
nem érintkezhetünk min‐
denkivel, akiket szeretünk, 
tehát megszűnik a testi 
érintkezés. Most mutatkozik 
meg, hogy a fizikai‐testi 
kapcsolat híján mi az, ami 
valóban összetart bennün‐
ket, embertől emberig. Ami 
az államok között a kölcsö‐
nös érdekeken alapuló 
együttműködés, az államo‐
kon belül a nemzeti identi‐
tás, az az emberek között 
nem más, mint a szeretet. 

Persze akkor, ha túlju‐
tunk ezen a válságon, mi, 
emberek ostobán el is fe‐
ledhetjük mindazt, amit 
most tisztán látunk, amikor 
pontos és világos fényben 
mutatkoznak meg máskor 
homályos dolgok. De mégis 
azt hiszem: ezekben a he‐
tekben‐hónapokban a világ 
létezésmódjának új mintá‐
zatai formálódnak. 

 
 

Fricz Tamás 
 

A szerző politológus,  
az Alapjogokért Központ 

kutatási tanácsadója 

| Központ hetilap | 2020. / 7. | április 2–15. |

AZ UNIÓ MEGSZŰNT LÉTEZNI, ÁM A NEMZETÁLLAMOK PONTOSAN TESZIK A DOLGUKAT
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A világ vezető virológusai 
szerint nem (habár az is le‐
het, hogy pont ők voltak), 
a romániaiak fele szerint 
viszont igen – derül ki egy 
friss felmérésből: a meg‐
kérdezettek 52%‐a úgy véli, 
hogy az egész világot jelen‐
leg rettegésben tartó, az 
emberek milliárdjait pedig 
otthonülésre kényszerítő 
koronavírust laboratórium‐
ban hozták létre, és csak 
14 százalék hiszi el a hiva‐
talos verziót, mely szerint 
a vírus állatról emberre ter‐
jedt át. (Valójában még ez 
utóbbi verzió sem biztos: 
egyes, folyamatban lévő ku‐
tatások szerint az sem ki‐
zárt, hogy egy korábbi, ke‐
vésbé agresszív koronaví‐
rus‐fajta évek‐évtizedek 

alatt mutálódott szép lassan 
az emberekben a mostani 
rosszasággá.)  

Az Avangarde 950 em‐
bert érintő közvélemény‐
kutatása szerint a lakosság 
45 százaléka elégedetlen a 
hatóságok járványhelyzettel 
szembeni válaszlépéseivel. 
A megelőzés hiányáért 40 
százalék a kormányt, 20 a 
diaszpórát, 18 az állampol‐
gárokat, 4 magát Klaus Io‐
hannist, szintén 4 százalék 
az orvos szakértőket teszi 
felelőssé, 14 százalék pedig 
nem tudja, kit hibáztasson. 
(A magyarok hogy nem ju‐
tottak eszükbe?) 

További adatok: 74 szá‐
zalék szerint az Európai 
Unió is hozhatott volna ha‐
tékonyabb intézkedéseket, 

46 százalék pedig kevesli 
az EU Romániának nyújtott 
támogatását. Harmincnyolc 
százalék arra számít, hogy 
az EU felépítése a járvány 
után is változatlan lesz, 24 
százalék azonban szkepti‐
kus a gazdasági tömörülés 
jövőjét illetően. 

A hazai járványhelyzet 
eldurvulása esetén 22 szá‐

zalék Kínától, 14 az EU‐tól, 
10 az Egyesült Államoktól, 
6 Németországtól remél se‐
gítséget, 17 százalék szerint 
pedig csak magunkra szá‐
míthatunk. Csak tizenhét 
százalék realista él ebben 
az országban? 

És végül: a lakosság 49 
százaléka nagyon fél, hogy 
megfertőződik az új vírus‐

sal, 45 százalék pedig a jár‐
ványt követő gazdasági vál‐
ságtól (is) retteg. 

58 százalék megbízik a 
román egészségügyben, 34 
százalék már nem ilyen op‐
timista. Ama 58% bizonyára 
nem néz tévéhíradókat. 
Úgybizonydá! 

 
Molnár Tibor

Laborban  
tenyésztették ki 
a koronavírust?

Az egyik, általam gyakran 
látogatott lakótelepi kisüzlet 
ajtajára ki van írva lóbetűk‐
kel, már hetek óta, hogy 
egyszerre csak egy ember 
menjen be (nagyon helye‐
sen, mert kábé húsz négy‐
zetméter az egész üzlet). 
Mi, a környéken lakók nyil‐
ván be is tartjuk, kulturáltan 
várakozunk odakint, sok‐
szor 4‐5‐en is, amíg a bent‐
lévő vásárló végez, és utána 
egyenként dzsanázunk be. 
Tegnap is pont benn voltam 
(azelőtt türelmesen vártam 
a soromra odakint, s az előt‐
tem lévők ‐ utánam követ‐
kezők szintén), amikor hir‐
telen hátracsapódott az ajtó, 
s nagy zsivajjal betódult 
egyszerre három pendelyes 
és két kalapos, az egyiknek 
a bajsza két másodperc múl‐
va már gyakorlatilag ciró‐
gatta a nyakamat, mert rád‐
másznak, mint az állat, ami‐
kor mondom, hogy háló, 
nem látták mi van kiírva? 
„Noi nu știm să citim, dom‐
nu”, mondta az egyik má‐

riskó, s erre egyszerre mind 
az öten elkezdtek teli pofá‐
val röhögni, mintha ez va‐
lami kurvajó vicc lenne. 

Ez csak egy példa, gon‐
dolom, sok ilyen van. És az 
a baj, hogy te hiába teszel 
meg minden óvintézkedést, 
hiába próbálod védeni ma‐
gadat, s ezáltal a családtag‐
jaidat is az esetleges fertő‐
zéstől, egy zseb szart se ér 
az egész, amíg ilyen huma‐
noidokkal vagy kénytelen 
érintkezni. Mert teljesen 
nem tudsz izolálódni, azért 
a kurva kenyérért muszáj 
kimenni legalább kétnapon‐
ta, különben éhendöglesz. 

A legnagyobb baj viszont 
az, hogy ők, akikről szó volt, 
ezt se fogják elolvasni. Nem 
azért, mert nem tudnak ma‐
gyarul; ha csak ez lenne a 
baj, simán lefordítanám a 
fentieket románra is. Hanem 
azért, mert „Noi nu știm să 
citim, domnu”. 

Damnéázsutö!  
 

mt

MIÉRT PONT A SZAPPAN?

Hetek óta már a csapból 
is az folyik, hogy mi, egy‐
szerű emberek kézmosással 
tehetünk a legtöbbet a ko‐
ronavírus terjedése ellen, 
de egy kémiaprofesszor a 
Guardianben végre azt is 
elmagyarázta, hogy miért. 
Azon ugyanis könnyű meg‐
hökkenni, hogy miközben 
a koronavírus ellen nincs 
sem oltásunk, sem gyógy‐
szerünk, a jó öreg szappan 
képes meggyilkolni a ro‐
hadékot. Persze hatásosak 
a kézfertőtlenítő folyadékok, 
törlőkendők és alkoholtar‐
talmú gélek is, de egyik sem 
olyan jó, mint a sima szap‐
pan – állítja Pall Thordarson 
ausztál kémiaprofesszor. 

De miért? Mert a vírus 

amúgy egyszerű szerkeze‐
tének a leggyengébb pontja 
az RNS‐t, vagyis az örökí‐
tőanyagát körbevevő lipid‐
burok, azaz zsírréteg (amely 
alatt egyébként még egy fe‐
hérjeköpenyt találunk). Nos, 
a szappan feloldja ezt a zsír‐
réteget, ami a vírus szét‐
eséséhez vezet. Vagyis el‐
pusztul, pontosabban in‐
aktívvá válik, hiszen a ví‐
rusok nem igazán élőlények 
– magyarázza a szakember. 

Amikor köhögünk vagy 
tüsszentünk, a vírusokat 
akár két méteres távolság‐
ban is szétszórhatjuk. Ezek 
az apró cseppek különböző 
felületeken landolhatnak, 
és hiába száradnak meg, a 
vírusok aktívak maradnak, 

hogy száradnának meg. Saj‐
nos az emberi bőr (is) ide‐
ális felület a vírusok meg‐
tapadására, és ha aztán a 
kezünkkel az arcunkhoz, 
szemünkhöz, orrunkhoz, 
szánkhoz érünk, megfertő‐
ződhetünk. Márpedig az 
emberek nagyon sokat 
nyúlnak az arcukhoz, öt‐
percenként legalább egy‐
szer. 

A szappan nemcsak a 
bőrre tapadt vírust mossa 
le, hanem szétbontja azt a 
rendszert is, amely egyben 
tartja a vírust alkotó fehér‐
jét, zsírt és RNS‐t, egy igazi 
vírusterminátor. 

És most mars kezet mos‐
ni! Szappannyal! 

mt

VÁSÁRLÁS  
KORONA IDEJÉN
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Ta‑va‑szi‑szél... Virágom, virágom! című rejtvényünk helyes megfejtése: – Kösz, de ma nem érek rá! A fogorvoshoz megyek gyökérkezelésre. 

Koronavírus‑járvány 
idején csak részben 
szünetel a sportélet

Szőcsék otthon  
asztaliteniszeznek 

 
Az Erdelysport.hu infor‐

mációja szerint ezt tette a 
nemzetközi asztalitenisz‐
mezőny talán legismertebb 
testvérpárosa, a marosvá‐
sárhelyi Szőcs Bernadette 
és bátyja, Hunor is. Az 
élsportolók megmutatták, 
miként gyakorolják a sport‐
ágat: vásárhelyi otthonuk 
nappalijában a kutyus be‐
vonásával pingpongoztak, 
majd a világhálón román 
nyelvű üzenetükben is köz‐
retették cselekedetüket.  

A nemrég újabb román 
bajnoki címmel gazdagodó 
Szőcs Bernadette – aki je‐
lenleg a 26. a világranglistán 
és egyben a negyedik leg‐
jobb európai női asztalite‐
niszező – és Hunor arra kéri 

A koronavírus‑járvány ugyan padlóra küldte a hazai 
és a nemzetközi sportéletet, de nem küldte padlóra 
a versenyzőket. Zöme közülük felelősségteljesen 
igyekszik cselekedni és edzeni otthonukban, tudva 
azt, hogy sokak számára ők igazi példaképek. Így 
egyre többen posztolnak fényképeket, olyan videókat, 
amelyekben arra szólítják fel rajongóikat, döntsenek 
felelősségteljesen. 

követőit, hogy legyenek fe‐
lelősségteljesek és ne fö‐
löslegesen üljenek otthon, 
azaz végezzenek testmoz‐
gást. Rövidfilmükben még 
a fertőtlenítés és a helyes 
kézmosás módozatát is be‐
mutatják.  

 
Fülöp István futószala‑
gon rója a kilométereket 

 
A Sepsi OSK élvonalbeli 

labdarúgója, a sáromberki 
illetőségű 30 éves Fülöp Ist‐
ván otthon, saját futósző‐
nyegén szaladja a kilomé‐
tereket:  

 – Egy jól kidolgozott, fi‐
zikális gyakorlatokra ala‐
puló edzésterv alapján ké‐
szülünk fel itthon. Én gu‐
miszalag segítségével is erő‐
sítem az izmokat, ugyanak‐
kor guggolásokat is végzek, 

de szerencse, hogy futósza‐
lagom is van, így itthon is 
tudok szaladni. Az, hogy 
nem tudok kijárni, a sport‐
bázisunkon edzeni, az na‐
gyon befolyásol pszichika‐
ilag, hiszen én már három 
hete nem voltam kinn a ház‐
ból. Az otthoni karantén 
idején elvégzett házi edzé‐
seket nem lehet összeha‐
sonlítani a hagyományos, 
kinti edzésekkel, ahol a lab‐
da is főszerepet kap. Az, 
hogy egész nap itthon va‐
gyok, annak a gyerekek ör‐
vendenek a legjobban (Mi‐
lán és Márk – szerk. megj.), 
így sokat tudunk együtt ját‐
szani... Szerintem, ha má‐
jusig lezajlik ez a járvány 
és visszatérünk edzeni meg 
játszani, akkor még reális 
esélyét látom, hogy véget 
érjen az 1 liga 2019–2020‐

as idénye. Ha nem, akkor 
be is fagyaszthatják a baj‐
nokságot, emellett anyagilag 
érzi meg mindenki a kiala‐
kult helyzetet, sőt nem csak 
a hazai élcsapatok, hanem 
Európa elit alakulatai is 
nagy változásokon menné‐
nek keresztül – mondta el 
Fülöp István, aki reméli, 
hogy minél hamarabb lejár 
ez a kínos időszak, és erő‐
sebben tér majd vissza a 
pályára, habár szerinte 
minderre 2–3 heten belül 
nem lesz lehetőség.  

 
Csizmadia Csaba otthon 
is az edzéstervekkel  
foglalkozik 

 
A marosszentgyörgyi il‐

letőségű Csizmadia Csaba, 
a Merkantil Bank Liga (ma‐
gyar másodosztályú labda‐

rúgó‐bajnokság) jelenleg 
második helyén lévő Buda‐
foki MTE vezetőedzője ott‐
hon sem tétlenkedik a kény‐
szerpihenő alatt: videókon‐
ferenciákat tart a játéko‐
sokkal, emellett meccsek 
elemzésével és edzéstervek 
kidolgozásával is foglalko‐
zik:  

– Az első napok könnyeb‐
ben teltek el, hiszen csodá‐
latos volt az idő, így lá‐
nyunkkal, Larával sokat le‐
hettünk az udvaron, közö‐
sen játszunk, ugyanakkor a 
házi teendőkkel és a kerti 
munkákkal is lefoglalom 
magam. Emellett előre meg‐
beszélt időpontokban vide‐
óbeszélgetések során pró‐
bálom motiválni a játéko‐
sokat, ugyanakkor a heti 
edzésmunkát e‐mailen tu‐
datom velük, így mindegyik 

Szőcs Hunor és Bernadett  
a gyakori kézmosásra  

is emlékeztettek Kápás Boglárka / fotó: MOB
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játékos egyénileg, otthoni 
környezetben folytatja a fel‐
készülést. Emellett én kü‐
lönböző mérkőzések elem‐
zésével is foglalkozom, 
rendszerezem az alakulaton 
belüli dolgaim a számító‐
gépen, de bevallom, nem 
unatkozom. A mozgás, az 
edzések sokoldalúsága, a 
stadion és a szurkolók hiá‐
nya úgy nekem, mint a já‐
tékosoknak is hiányzik, de 
fontos, hogy optimistán, mi‐
nél hamarabb térjünk vissza 
– mondta el a Fradi korábbi 
kiválósága, Csizmadia Csa‐
ba, aki azt is megemlítette, 
hogy a Budafoki MTE erőn‐
léti edzője állítja össze a já‐
tékosok számára otthon el‐
végzendő gyakorlatokat, 
amik bemelegítő, nyújtási, 
stabilizáló gyakorlatokból, 
erőnléti feladatokból, gim‐
nasztikából, ugyanakkor fu‐
tóprogramokból állnak.  

 
A Győri Audi ETO KC  
kézilabdázói is otthon 
készülnek a Bukaresti 
CSM ellen, habár... 

 
Danyi Gábor, a Bajnokok 

Ligája‐címvédő Győri Audi 
ETO KC vezetőedzője Ho‐
lanek Zoltán kollégájával 
két hétre előre készítik el 
az edzésterveket a játékosok 
számára, akik futó‐ és saját 
testsúlyos edzéseket végez‐
nek:  

„Sűrűn beszélgetünk a 
kollégákkal, a klub elnöké‐
vel, hogy miként látjuk az 
év végét. Szakmailag azért 
nem olyan könnyű jó dön‐
tést hozni, mert ez a kény‐
szerszünet bőven eltarthat 
addig, mint egy hagyomá‐
nyos nyári pihenő időszak. 
Azt követően általában hét 
hetet szánunk a felkészü‐
lésre. Az biztos, akármikor 

is kezdhetjük újra a közös 
edzéseket, minimum két hét 
munka kell, hogy a sérülés‐
veszélyt minimalizáljuk. 
Emellett pedig még legalább 
három hétre lenne szükség, 
hogy elfogadható formába 
kerüljön a csapat. Szóval 
minél jobban elhúzódik a 
járvány, annyival csökken 
az esélye annak, hogy ezt a 
szezont a hazai és nemzet‐
közi színtéren be tudjuk fe‐
jezni. Arról nem beszélve, 
hogy BL‐negyeddöntős el‐
lenfelünkről, a CSM‐ről nem 
éppen a legjobb hírek jön‐
nek. Bukarestben általában 
sosem egyszerű a helyzet 
anyagilag, de most gyakor‐
latilag a puszta léte került 
veszélybe az egyesületnek. 
Akármekkora riválisunk is 
a román csapat, hatalmas 
kárt szenvedne a női kézi‐
labda, ha egy ilyen szintű 
klub eltűnne a sportág tér‐
képéről” – vélekedett a mi‐
nap Danyi Gábor a Kisalföld 
napilapnak, ahol március 
29‐én jelent meg a nyilat‐
kozata. 

 
Ökölvívás, erőedzés és 
szakácskodás is lehet 
unaloműzés 

A német Bayern München 
csatára,Thomas Müller (30) 
a karantén idején klubja cí‐
merével ellátott kötényben 
tüsténkedve käsespätzlét 
(nokedli sajttal és hagymá‐
val – szerk. megj.) készített, 
melyet a közösségi oldalára 
is feltöltött, míg a világ‐ és 
Európa‐bajnok védő Sergio 
Ramos (33) , a Real Madrid 
kiválósága odahaza a csa‐
ládjával tréningezett a házi 
konditermében. A munká‐
ból párja, Pilar Rubio (42) 
és három gyermekük is ki‐
vette a részét.  

Gulácsi Péter (29) a né‐

met RB Leipzig Bajnokok 
Ligája‐negyeddöntős ma‐
gyar válogatott kapusa a 
koronavírus‐járvány miatt 
naponta a kertjében labdá‐
zik, így próbálja kisfiával, 
Dominik Zoltánnal megsze‐
rettetni a lasztit mint játék‐
szert.  

Szász‐Kovács Emese (37) 
olimpiai bajnok párbajtő‐
röző a karantén idejére a 
teraszán alakított ki vívót‐
réningekhez tökéletes kör‐
nyezetet miután nemrég 
tért vissza a pástra szülése 
után, míg a párosban há‐
romszoros világbajnok, if‐
júsági olimpiai bronzérmes, 
kétszeres olimpikon Babos 
Tímea (26) a háza kertjében 
ökölvívókesztyűket húzott, 
hogy felvegye a harcot az 
unalommal.  

 
Kapás Boglárka és  
párja egymást motiválja 

 
– Elkezdtem futni is, bár 

nem szeretek. E mellett né‐
hány saját testsúlyos fel‐
adatot is végzek, amiket itt‐
hon meg tudok oldani. Pró‐
bálom kihasználni a hirtelen 
jött szabadidőmet, puzzle‐
t rakok, recepteket nézek, 
hiszen most van időm kicsit 
különlegesebb reggelit csi‐
nálni, mint amihez általában 
szokva vagyunk. Nagyon 
szeretem, hogy szinte egész 
nap pizsamában lehetek, 
mert úgysem megyek ki az 
utcára…. Nagyon fontos, 
hogy ezekben a napokban 
is kialakítson az ember ma‐
gának egy napi rutint, ami‐
ben szerepeljen nyilván a 
munka, továbbá egy kis test‐
mozgás is – említette meg 
a 27 éves Kolozs megyei 
származású úszónő, az 
olimpiai bronzérmes, világ‐
bajnok és hatszoros Euró‐

| Központ hetilap | 2020. / 7. | április 2–15. 

A Carit San  
Medical  
J á r ó b e t e g ‑ r e n d e l ő 

a következő orvosi szakellátással áll az önök rendelkezésére: 

Nyitva tartás: Hétfő‐Péntek: 07.00–20:00 
Marosvásárhely, Mihai Viteazul utca 42. szám 
Tel.:  0265.269.172, 0265.266.249                                                    
Mobilszám: 0730‐619‐401 
E‑mail: contact@caritsanmed.ro 
 
Laborvizsgálatok: 
Aurel Filimon utca 15. 
Tel.: 0265‐250‐874 vagy 0730‐619‐404 

 
facebook.com/caritsan 

 
www.caritsanmed.ro 

ON‑LINE PROGRAMÁLÁSOK

• Fizioterápia és gyógytorna 
• Kardiológia 

• Bőrgyógyászat 
• Nőgyógyászat 
• Hematológia 
• Munkaorvos 

• Fül‑orr‑gégészet 
• Ortopédia 

• Gyerekgyógyászat 
• Tüdőgyógyászat 

• Pszichiátria 
• Urológia  

• Belgyógyászat‑Ultrahang 
• Ideggyógyászat 

• Szemészet 
• Sebészet 

• Infektológia 
• Allergológia 
• Pszichológia 

•  Dietetika

A KÖZPONT HETILAP OLVASÓI 
 10% -OS KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK  

bármely szakrendelés esetén  
ezen szelvény felmutatásával. 

pa‐bajnok Kapás Boglárka 
a Mix Online‐nak, aki pár‐
jával, Telegdy Ádám úszóval 
vészeli át ezt az időszakot, 
így könnyebben tudják mo‐
tiválni egymást.  

 
Dekázgatás  
WC‑gurigával 

 
Az élsportolók a mozgást 

nem hagyhatják abba, mert 
ha folytatódnak majd a baj‐
nokságok, akkor nem lenne 
megfelelő a fizikumuk. A 
közösségi médiafelületeken 
gyakran láthatjuk, hogy több 
otthoni mozgásforma is 
népszerű lett a koronaví‐
rus‐járvány ideje alatt: az 
egyik legújabb kihívás a WC‐
guriga dekázás, amelyet szá‐
mos ország élsportolója már 

bemutatta. A spanyol Atlé‐
tico Madridban futballozó 
portugál Joao Félix (20) 
ugyanakkor honfitársa, az 
angol Manchester United 
középpályása, Bruno Fer‐
nandes (25) is teljesítette 
a kihívást, de a már a vissza‐
vonult klasszisok közül az 
olasz Francesco Totti (43) 
és a spanyol Xavi Hernandez 
(40) szintén bravúrosan tar‐
totta a levegőben a papír‐
hengert. Ezt az unaloműzést 
többek közt a Forma‐1 
2007‐es bajnoka, Kimi Rä‐
ikkönen is vállalta, de ko‐
rábban társa, Daniel Ricci‐
ardo is felült a lájkvonatra. 

 
 

Czimbalmos  
Ferenc Attila

Fülöp István 
 sepsiszentgyörgyi lakásában 

szalad a futószőnyegen

Totti is saját  
otthonában dekázgatott  

/ Fotó: Blikk.hu
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Összegyűjtötte a járvánnyal  
kapcsolatos tévhiteket a WHO 

 
Összegyűjtötte az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) a koronavírus‑járvánnyal kapcsolatos tév‑
hiteket. A szervezet többek között cáfolja, hogy 
a hideg elpusztítja a vírust, és hogy antibioti‑
kummal gyógyítható a betegség. 

A koronavirus.gov.hu oldalon hétfőn közzétett 
összeállításban az olvasható, hogy a hideg időjárás, 
a hó és a forró fürdő nem pusztítja el a koronavírust, 
az egészséges ember normális testhőmérséklete 
ugyanis 36,5 és 37 Celsius‐fok között van, ‐ függetlenül 
az időjárástól, a fürdővíz hőmérsékletétől ‐ ami ked‐
vező feltételt teremt a vírus továbbéléséhez. 

    A lista szerint a vírus nem terjed szúnyogcsípéssel, 
az orr sóoldatos öblítése, a fokhagyma fogyasztása, 
a 15 percenkénti vízivás és az egész test alkohollal 
és klórral történő permetezése pedig nem véd a ví‐
rustól. Utóbbi azért, mert nem öli meg azokat a víru‐
sokat, amelyek már bejutottak a szervezetbe. 

A kézszárítók nem pusztítják el a vírust, a UV‐
lámpa kézen vagy más bőrfelületen történő használata 
pedig kerülendő, mert irritációt okozhat. A vírus 
elleni védekezés leghatékonyabb módja a gyakori 
kézmosás ‐ hangsúlyozták. 

Tudatták azt is, hogy a hőszkenner csak a lázas 
koronavírusos betegeket szűri ki, hogy a betegség 
nem gyógyítható antibiotikummal, de kórházi ápo‐
láskor az esetleges bakteriális szövődmények meg‐
előzésére alkalmazhatják, valamint hogy a tüdőgyul‐
ladás, és az influenza elleni oltások nem védenek a 
vírus ellen. 

    Jelenleg nem létezik az új koronavírus megelő‐
zésére, kezelésére kifejlesztett gyógyszer, de néhány 
kifejezetten annak kezelését célzó módszert már 
vizsgálnak, a kutatók pedig világszerte dolgoznak az 
oltóanyag kifejlesztésén ‐ írták. 

    Egy tévhit szerint, ha valaki köhögés nélkül leg‐
alább tíz másodpercig vissza tudja tartani a lélegzetét, 
az nem beteg. A WHO szerint valóban nehezére eshet 
nagy levegőt vennie annak, aki akut vírusfertőzésben 
szenved, de az, hogy valaki vissza tudja tartani a lé‐
legzetét, nem jelenti azt, hogy nem lehet fertőzött. 

   Közölték azt is, hogy bár az idősek és krónikus 
betegséggel élők ‐ például asztma, cukorbetegség, 
szívbetegség ‐ esetében nagyobb a valószínűsége a 
fertőzés súlyosabb lefolyásának, a koronavírus bár‐
milyen életkorú embert megfertőzhet, ezért a WHO 
azt javasolja, hogy mindenki védekezzen a vírus el‐
len. 

MTI

Képzeletbeli jótékonysági  
labdarúgó‑mérkőzés

Bárki, bármennyi  
jegyet vásárolhat 

 
A Háromszék napilap be‐

számolója szerint, a jóté‐
kony akciót a csíkszeredai 
Lokálpatrióták, a sepsi‐
szentgyörgyi Székely Légió 
labdarúgó‐ és kosárlabda‐
szurkolói, valamint a 
Transylvanian Fanatics szer‐
vezi, akik közösen veszik 
fel a harcot a láthatatlan el‐
lenséggel, vagyis a korona‐
vírus‐járvánnyal. A felhívás 
szerint a szurkolótáborok 
megszervezik az első szé‐
kelyföldi képzeletbeli kari‐
tatív labdarúgó‐mérkőzést 
2020. április 9‐én a Sepsi 
OSK és az FK Csíkszereda 
csapatai között, mely ösz‐
szecsapásra a korlátlan szá‐
mú ülőhelyekkel rendelkező 
sepsiszentgyörgyi új stadion 
ad otthont. A rendhagyó ta‐
lálkozóra bárki jegyet vált‐
hat, így a szurkolók a tá‐
mogatói jegyek értékével 
szolidaritásukat és támo‐
gatásukat szeretnék kife‐
jezni a csíkszeredai Megyei 
Sürgősségi Kórház és a sep‐
siszentgyörgyi Dr. Fogolyán 
Kristóf Megyei Sürgősségi 
Kórház munkaközösségei‐
nek fáradhatatlan munká‐
jukért, ezért a begyűlt pénz‐
összeget nekik fogják fel‐
ajánlani. Egy belépő ára 15 
lejbe kerül, egy személy kor‐
látlan számú jegyet vásá‐
rolhat április 9‐ig.  

A cikkben az is olvasható, 
hogy azok, akik igénylik a 
jegyeket, azoknak virtuális 
jegyet is kiállítanak, csak 
küldjék el a Sepsi OSK szur‐

kolók hivatalos Facebook‐
oldalára üzenetben vagy a 
sepsioskszurkolokoldala@g
mail.com e‐mail‐címre az 
átutalási bizonylatot, ők pe‐
dig visszaküldik a belépőt.  

A belépőt banki átutalás‐
sal a következő számlaszá‐
mon lehet kiváltani: RO82 
RNCB 0124 1153 3497 
0001 (Asociatia Sepsi BC 
Fans, Swift: RNCBROBU).  

Jótékonysági akciók az 
élsportolók részéről 

Több sportoló is nemes 
gesztussal élt a járványhely‐
zetben. A leghíresebb svájci 
sportoló, Roger Federer és 
felesége, Mirka egymillió 
svájci frankot adományoz 
a koronavírus miatt rossz 
helyzetbe kerülő svájci csa‐
ládoknak. A mindig önzetlen 
Cristiano Ronaldo (35) ren‐
geteg pénzt ajánlott fel a 
betegség elleni küzdelemre, 
sőt a minap ügynökével há‐
rom kórházi szárny kiala‐
kítására adakozott; José Mo‐
urinho az idejét önkéntes 
munkára fordította, hogy 
segítsen a kiszolgáltatott 
idős embereknek, hogy min‐
den szükséges dolog eljus‐
son hozzájuk; Pep Guardiola 
is egymillió eurót ajánlott 

jótékony célra, ahogyan a 
Bayern München játékosai, 
Robert Lewandowski, Leon 
Goretzka és Joshua Kim‐
mich is. 

Gulácsi Péter, a magyar 
labdarúgó‐válogatott kapu‐
sa ötmillió forintot utalt át 
a Szent László Kórház In‐
fektológiai és Intenzív Osz‐
tály alapítványi számlájára. 
„Elképesztő hálával tarto‐
zunk azoknak az orvosok‐
nak, nővéreknek, ápolóknak, 
akik a frontvonalban har‐
colnak értünk” – indokolta 
tettét az egyik közösségi ol‐
dalon. A háromszoros olim‐
piai bajnok vízilabdázó, Ká‐
sás Tamás is hasonló célból 
rukkolt elő: bár a tulajdo‐
nában lévő étterem zárva 
van, naponta 200 pizzát 
szállít ki társaival budapesti 
kórházakba, az ott dolgozók 
részére. A siófoki élvonalbeli 
női kézilabdacsapat, a Sió‐
fok KC vezetősége is fel‐
ajánlással állt elő: az üresen 
álló sportcsarnokot és 
sportszállót adnák át szük‐
ség esetén egészségügyi cé‐
lokra.  

 
Czimbalmos  
Ferenc Attila

A koronavírus‑járvány világszerte befolyásolta a sporteseményeket, azon belül 
a labdarúgás világát is, hatása hazánkban is nyilvánvaló. Ennek következtében 
szünetel a sportélet is, ugyanakkor a hazai szurkolók is igyekeznek felvenni a 
harcot a közös ellenséggel (ezúttal már nem ellenféllel). Mivel számos sportese‑
ményt töröltek, felfüggesztették vagy épp teljesen lezárták az aktuális idényt, 
így a sport nélkül maradt csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi kosárlabda‑, valamint 
futball‑szurkolók gyűjtést szerveznek a koronavírussal küszködő két székelyföldi 
kórház alkalmazottjai számára.

Székely Légió / fotó: Miska Brigitta


