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Magyar nő az ebolajárvány közepén
Sierra Leonéban kétmillió ember van karanténban ■Az egészségügy az összeomlás szélén ■Adományt gyűjtenek a baptisták is
Káoszba fulladt Sierra Leone
egészségügyi rendszere - a
múlt héten óránként öt új
ebolafertőzést regisztráltak,
és a kórházak nem bírják el
látni a betegeket. A nyugat-af
rikai országban dolgozik egy
magyar m isszionáriu s, aki
m egrázó részleteket m esélt
nekünk a hétköznapokról. A
Baptista
Szeretetszolgálat
adományt gyűjt, és a héten sa
ját embereivel gyógyszert és
fertőtlenítőszereket küld abba
az országba, ahol kétm illió
ember van karanténban.
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ierra Leonéban a Save the
Children nemzetközi segélyszervezet szerint a múlt héten 765
új ebolás esetet regisztráltak, mi
közben összesen mindössze 327
kórházi ágy áll rendelkezésre a fer
tőzöttek kezeléséhez. A humanitá
rius szervezet szerint a járvány ré
misztő terjedése miatt az orvosi
készletek kimerültek, és a helyzet
azzal fenyeget, hogy összeomlik az
amúgy is sérülékeny és elégtelen
egészségügyi infrastruktúra. A fej
lett világ segélyezési ígéretei ellené
re a helyi egészségügyi készletek
gyakorlatilag mindenből kifogytak:
még a legegyszerűbb lázcsillapító
ból vagy gumikesztyűből sincs elég.
Füredi Kamilla Kispestről in
dult el segíteni a rászorulóknak. A
rendszerváltás után ő volt az első
magyarországi baptista misszioná
rius, aki Afrikába ment. Kilenc éve
dolgozik Sierra Leonéban, és haza
küldött leveleiben rendszeresen tá
jékoztatja hittársait az ottani élet
ről. Az ebolajárvány kitörése óta
nem írt levelet, de telefonon elérték
őt a Baptista Szeretetszolgálat
munkatársai. Makeni településen
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lakik, ahol az iskolák bezártak, há
rom napja kijárási tilalom van,
még vízért sem mehetnek az utcá
ra. A zárt udvarban lévő kút vizét is
csak klórozva lehet fogyasztani. A
harmincfős közösség soraiban is
volt már haláleset a járvány miatt,
és a misszionáriusnő elmondása
szerint az volt a legborzasztóbb,
hogy el sem tudtak búcsúzni a ha
lottól: jött az „ebolásautó”, feldob
ták a platóra a testet, és elvitték.
Gyógyszer nincs, de a kórházba be
kerülő fertőzöttek több mint ötven
százaléka túléli a betegséget.
Patrick Turay, a Makeni város
ban működő Szentlélek Kórház or

vosa a The Guardiannak nyilat
kozva arról beszélt: hiány van
mindenből, a holttestek szállításá
ra használt hullazsákoktól a bete
gek fekhelyéül szolgáló matraco
kon át a fájdalomcsillapító tablet
táig. A helyzet kezd kétségbeejtővé
válni, mert hiába jelzik új fertőzöt
tek érkezését, a központ már nem
tud több beteget fogadni, így az
emberek ellátás nélkül maradnak.
- Ha nem tudjuk tovább elkü
lönítve tartani a betegeket, elve
szítjük a kontrollt - fejtette ki
Patrick Turay.
A település helyzete azért is ag
gasztó, mert nagyon messze van a

libériái határtól, ahol a vírus elő
ször felütötte a fejét az országban. A
város egyébként Bombali körzet
központja, és a megyét - négy má
sikkal egyetemben - karantén alá
helyezték a hatóságok, így a speciá
lis intézkedés már kétmillió embert
érint. Sierra Leone elnöke nemrég
levelet írt Tony Abott ausztrál mi
niszterelnöknek, azonnali segítsé
gét kérve. Ernest Bai Koroma orvo
si személyzetet és olyan logisztikai
szakembereket kért, akik gyorsan
tudnak kórtermeket építeni. Az el
nök beismerte, hogy országa
egészségügyi kapacitását megha
ladja a járvány, és nemzetközi se

gítség nélkül nem tudják felkutat
ni, izolálni és kezelni a fertőzötte
ket. Megemlítve az ausztrál kato
naság részvételét a Fülöp-szigeteki
Haiyan tájfun utáni mentésben,
Koroma levelében kifejtette:
„Amennyiben az önök hadserege
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felépítene legalább három száz
ágyas létesítményt Sierra Leoné
ban a fertőzöttek izolálására és ke
zelésére, ezzel potenciálisan több
ezer emberi életet mentene meg,
hiszen akkor a betegek nem fertőz
nék meg a rokonaikat és szomszé
daikat.” A múlt héten egyébként
Ausztrália külügyminisztere újabb
tízmillió dolláros segítséget ígért az
afrikai országoknak az ebola meg
fékezésére. Elgondolkodtató adat,
hogy a fertőzés által leginkább
érintett országokban - Libériában,
Sierra Leonéban és Nigériában eddig kétszáznál többen haltak
meg az egészségügyi személyzet
tagjai közül.
Szombaton rövid levelet kap
tam a Tonko Limba-i baptista
misszió vezetőjétől, Titus Kamrá
tól. A megrázó írásban arról szá
molnak be: szeptember húszadi
kán a közösség egyik elöljáróját
megfertőzte a vírus, és a férfi két
nap múlva meghalt. A követező
napon elhunyt a felesége is, egy
héttel később meghalt a fiuk és a
vezető anyósa, így két hét alatt a
család négy tagját vitte el az ebola.
Az egyik fiú és a kisebbik lánytest
vér pedig karanténban van, össze
zárva biztosan fertőzöttekkel. A fa
lu, ahol éltek, szintén le van zárva,
a bent rekedt emberek éheznek.
„A helyzet reménytelen, imádkoz
zatok értünk és azért, hogy ez a ha
lálos kór ne tegye tönkre az orszá
got” - fejezte be levelét a lelkész.

A magyarországi Baptista Szeretetszolgálat gyűjtést indított az

ebolajárvány áldozatainak m egsegítésére. Számlaszám: KDB Bank 1355555555555555-55555555, ebola megjelöléssel, vagy hívni lehet a 1355-ös ado
mányvonalat, és így hívásonként 300 forinttal segíthetünk (tegnapi hívásunk
ra a géphang azt közölte: adományával a rendkívüli időjárás áldozatait tám o
gatjuk - a szerit). Szenczy Sándor elnök lapunknak elmondta, a baptisták öt
ezer dolláros adománnyal csatlakoztak a magyar kormány segélyakciójához is.

Nemesnek lenni most is és mindig feladatot jelent
Gödöllőn találkoztak Európa arisztokratái • Apai ágú leszármazotti vonalat kérnek számon
A nem esség ma már leginkább kulturális célok elérésére törek
szik, és nagy súlyt fektet a határokon átnyúló párbeszédre - de
rült ki a hét végén tartott európai nem esi szervezetek három 
évente m egrendezett kongresszusán elhangzottakból.
■
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álavacsora, történelmi elő
adások, közös szentmise többek közt ezek szerepeltek az
európai nemesség háromnapos
gödöllői összejövetelének prog
ramjában. A CILANE, vagyis az
Európai Nemesi Szervezetek In
formációs Bizottsága hagyomá
nyos kongresszusát háromévente
tartják meg, a 2014-es alkalomra
pedig az itthoni tagszervezet, a
Magyar Történelmi Családok
Egyesülete pályázott sikeresen.
A párizsi székhelyű CILANE-t
1959 áprilisában alapították főként
a nemességen belüli tapasztalat- és
információcsere céljából, feladata a
kulturális, jótékonysági tevékeny
séget végző, kiadványokat megje
lentető tagszervezetek koordinálá
sa. Minden országból csak egy tag
egyesülete lehet, ezeknek kell az
adott állam teljes nemességét kép
viselni vallási vagy éppen politikai
hovatartozástól függetlenül. Össze
sen tizennégy ország képviselteti
magát: Belgium, Franciaország,
Olaszország, Németország, Svájc,
Portugália, Svédország, Finnor
szág, Hollandia, a Vatikán, az
Egyesült Királyság, Dánia és Ma
gyarország. A tizennegyedik egy
emigránsok által alapított orosz
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szervezet, melynek napjainkban is
Párizs a székhelye. A Magyar Tör
ténelmi Családok Egyesülete 2007ben válhatott a CILANE tagjává, a
volt szocialista országok közül így
elsőként hazánk nemessége kapott
képviseletet.
- Teljes mértékben elégedettek
vagyunk azzal, hogy Magyarország
ad otthont a kongresszusnak, a gö
döllői rendezvény többek közt arra
is lehetőséget ad, hogy a nyugatról
érkezők jobban megérthessék ezt
az országot - mondta lapunknak
gróf Bemard de Gatellier, a
CILANE koordinátora. Kiemelte a
gondolatok és vélemények meg
osztásának fontosságát, és azt is,
hogy a fiatalok találkozhassanak
egymással, és határokon átnyúló
kapcsolatokat tartsanak fenn.
Gróf Csornay György, az ese
mény fő szervezője szerint óriási
jelentőségű, hogy hétéves tagság
után rájuk bízták a konferencia
megrendezését. Mint mondta, a bi
zalom annak is köszönhető, hogy
ezalatt a hét év alatt személyes kö
tődések és barátságok alakultak ki,
a kongresszus pedig lehetőséget te
remt ennek további erősítésére.
A Magyar Történelmi Csalá
dok Egyesületét a rendszerváltás
után, 1994-ben hozták létre. Az
egyesületet gróf Nyáry János, báró

Apor Ferenc és P. Faddy Ottmár
ferences szerzetes alapították, cél
juk pedig egy olyan klub létreho
zása volt a nemesi származású fia
talok számára, ahol megismerhe
tik egymást, egymás családját és
történetét.
A királyság végével megszűnt a
nemesítés is, tagfelvételre ma
olyanok jelentkezhetnek, akik hi
telesen tudják bizonyítani, hogy
apai ágon egy magyar történelmi
család leszármazottai - ezt a köve
telményt egyébként a CILANE is
elvárja tagegyesületeitől. Az egye

sület kimondott célja a magyaror
szági nemesi családok hagyomá
nyainak, szellemi hagyatékainak
ápolása és jelenkori érdekeinek
védelme, ezeknek a jövőbe való át
vitele, a keresztény szellemiség és
egyházhűség ápolása. Igyekeznek
összetartani a történelmi Magyarországon élő magyar nemességet,
azt azonban hangsúlyozzák, hogy
az egyesület nem kíván olyan ha
gyományőrző egylet lenni, „amely
vélt történelmi kosztümökbe öl
tözve öncélú összejöveteleket
tart”. A nemesség tehát napjaink

ban leginkább kulturális célokat
igyekszik elérni.
- Nemesnek lenni most is és
mindig feladatot jelent, a magyar
nemesség feladata pedig ma is az,
és régen is az volt, hogy az ország
érdekében tevékenykedjen - nyi
latkozta lapunknak báró Riedel Ló
ránt, a Magyar Történelmi Csalá
dok Egyesületének elnöke. Mint
mondta, az arisztokrácia nehezen
élte túl a szocializmust, de a kálvá
riája már a Tanácsköztársaság alatt
megkezdődött. Emlékeztetett rá,
hogy a totalitárius rendszereknek,

mint amilyen a nácizmus és a kom
munizmus, az egyház is az ellensé
ge volt, mivel összefogja az embere
ket, és olyan filozófiát képvisel, ami
az erkölcs, a család és az ország épí
tésének talaján áll. - Először meg
próbálták az arisztokráciát, a ne
mességet tönkretenni, utána pedig
az egyházat, a papságot annak ér
dekében, hogy létrehozzanak egy
világot, ahol az emberek nem gon
dolkodnak, és parancsra élik az éle
tüket - vélekedett Riedel.
Gróf Csornay György szerint ne
héz kérdés, hogy napjainkban a ne
mességnek milyen szerepet kell be
töltenie a magyar társadalomban,
mivel nincsenek olyan helyzetben,
mint nyugati társaik. Ezeknek a jó
léte ugyanis folyamatos volt, ebből
a jólétből pedig sokat tudtak áldoz
ni jótékony célokra, a magyar ne
messég mögött viszont nincs meg a
nyugatiakhoz mérhető anyagi erő.
Csornay szerint a rendszerváltás
után is az összetartás volt az, és
nem az anyagi érdekek, ami össze
hozta a szervezet mai tagjait.
A gödöllői kongresszuson
Vejkey Imre, a Kereszténydemok
rata Néppárt frakcióvezető-helyet
tese is felszólalt. Mint mondta, a
kormány arra törekszik, hogy a
történelmi családok visszakaphas
sák a közgyűjteményekbe szorult
javaikat, egyben méltatta azon ne
mesek bátorságát, akik „szovjet
szuronnyal a hátukban” is Ma
gyarországon maradtak a kom
munizmus idején.

