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Április elején indul a Himalá-
jába, május közepére tervezi a 
világ legmagasabb csúcsának 
meghódítását a nagyváradi 
Varga Csaba. A hegymászó célja, 
hogy első magyarként mássza 
meg oxigénpalack nélkül a 8850 
méter magas Mount Everestet.

 » K. J. 

V arga Csaba nagyváradi hegy-
mászó áprilisban a Mount 
Everest meghódítására indul, 

célja, hogy első magyarként mássza 
meg oxigénpalack nélkül a világ leg-
magasabb, 8850 méter magas csú-
csát – közölte Bíró Dániel, a Kalifa 
Alpin Csapat kommunikációs mene-
dzsere az MTI-vel.

A tervek szerint Varga Csaba áp-
rilis elején indul a Himalájába, a 

csúcstámadás legkorábban május 
közepén történhet meg – olvasható 
a közleményben. A Mount Everest 
oxigénpalack nélküli, „tiszta” meg-
mászása hatalmas kihívást jelent az 
alpinisták számára. Amíg pótlólagos 
oxigén segítségével már több mint 
10 ezer ember hódította meg a világ 
legmagasabb csúcsát, palack nélkül 
mindössze pár száz hegymászónak 
sikerült ez – tartalmazza a tájékoz-
tató. Az Everest-expedíciót komoly 
edzésmunka előzi meg, Varga Csaba 
a tavalyi expedíciók óta folyamato-
san készül. „Az alapos felkészülés 
elengedhetetlen része a magashegyi 
mászásoknak. A futás az edzésprog-
ramom alapja, elsősorban a terep-
futás, nagyon hosszú távokon, min-
den nap, órákon keresztül. Emellett 
a crossfi tnek a különböző típusait 
építem be a napi rutinba és egy új, 
fontos elem az idei edzésben a légzés-
technika fejlesztése, ami rengeteget 

segíthet az akklimatizáció során és 
a csúcstámadás idején. Ágh Csaba 
erőnléti edzővel tavaly óta dolgozunk 
együtt, úgy érzem nagyon hasznos a 
közös munka. A legnagyobb kihívás, 
hogy ki kell bírni a hosszú, kimerítő 
csúcstámadást, amihez mentálisan 
és fi zikailag egyaránt egyben kell len-
ni. Állóképesség, erő és gyorsaság, 
erre van szükség, úgy érzem, készen 
állok” – idézi a közlemény a Kalifa Al-
pin Csapat hegymászóját. Az összeg-
zés felidézi, hogy Varga Csaba 2013 
óta sorra hódítja a világ legmagasabb 
csúcsait, mindet pótlólagos oxigén 
segítsége nélkül. Tavaly már negye-
dik csúcssikerének örülhetett: július 
19-én a mostoha időjárási körülmé-
nyek ellenére a 8080 méter magas 
Hidden Peak legmagasabb pontján 
feszíthette ki a magyar zászlót. Ezzel 
jelenleg ő a legeredményesebb aktív 
magyar magashegyi alpinista Klein 
Dávid mellett.

ELSŐ MAGYARKÉNT OXIGÉNPALACK NÉLKÜL MÁSZNÁ MEG A VILÁG LEGMAGASABB CSÚCSÁT A NAGYVÁRADI ALPINISTA

Varga Csaba a Mount Everestre indul

Újabb csúcsra tör Varga Csaba nagyváradi hegymászó

 » BÁLINT ESZTER

Egy kamionnyi kupak indult útnak 
tegnap a Bihar megyei Érkörtvé-

lyesről, az SMA-ban (spinalis muscu-
laris atrophia, azaz gerincvelői erede-
tű izomsorvadás) szenvedő Ölyüs Noel 
Róbert és családja udvaráról, hogy 
egy magyarországi alapítvány közve-
títésével a romániai ár kétszereséért 
értékesítsék azokat, az összeg pedig 
hozzájáruljon a féléves kisfi ú kezelési 
költségeinek fedezéséhez. Amint arról 
korábban beszámoltunk, a Noel fel-
épüléséhez elengedhetetlen Zolgens-
ma nevű génterápiás gyógyszer ára 2,1 
millió dollár.

Fodor Hilda, Noel édesanyja teg-
nap a Krónika érdeklődésére elmond-
ta, egyelőre nem tudják, hogy kilog-
rammra mérve mennyi kupak gyűlt 
össze, tény viszont, hogy teljes körű 
összefogás alakult ki, Erdély minden 
szegletéből és Magyarországról is ér-
keztek kupakok. Ugyanakkor a fuvar 
is ingyen van egy nagykárolyi cég jó-
voltából. A pakolásnál a székelyhídi 
Petőfi  Sándor Gimnázium diákjai is 
segédkeztek. Noel számlájára a leg-

frissebb, múlt hétfői összesítés sze-
rint több mint 532 000 eurónak meg-
felelő összeg érkezett adományokból, 
felajánlásokból, jótékonysági estek 
bevételeiből, és nem utolsósorban a 
facebookos licitoldalon értékesített 
tárgyak bevételeiből. De így is sok van 
még a kezeléshez szükséges összegig, 
hacsak nem kerül be Noel is azon száz 
csecsemő és kisgyerek közé, akiknek 
a Zolgensmát gyártó Novartis sváj-
ci gyógyszergyártó ingyen bocsátja 
a rendelkezésére a világ legdrágább 
gyógyszerét. Tegnaptól kezdődően 
ugyanis a Novartis néhány hetente ki 
fog sorsolni egy gyereket, aki ingyen 
megkapja a készítményt. A Novartis 
nem közölte, hogy hányan vesznek 
részt a sorsolásban. Az viszont biztos, 
hogy Noel köztük van – mondta el 
tegnap érdeklődésünkre Fodor Hilda. 
Aki nem bízná a szerencsére a kisfi ú 
gyógyulását, az alábbi alapítványhoz 
adakozhat: Asociaţia Pentru Micuţul 
Noel,  Számlaszámok: RO33 BTRL 
RONC RT05 3223 3601 (lej),  RO80 
BTRL EURC RT05 3223 3601 (euró),  
RO84 BTRL USDC RT05 3223 3601 
(dollár).

Kamionnyi kupak Noelért
 » KRÓNIKA

Sam Mendes 1917 című első világ-
háborús drámája kapta a fődíjak 

zömét a Brit Film- és Televíziós Mű-
vészeti Akadémia (BAFTA) vasárnap 
esti londoni díjkiosztó gáláján. Az 
alkotás kilenc díjra volt esélyes az 
előzetes jelölés alapján, és hetet el 
is hozott a viszonylag megbízható 
Oscar-előrejelzőnek tekintett BAFTA-
rendezvényen – írta az MTI. Az 1917 
nyerte a legjobb fi lm, a kiemelkedő 
brit fi lm, a legjobb fényképezés, a 
legjobb produkciós tervezés, a leg-
jobb hang és a legjobb különleges 
vizuális hatások díját, emellett Men-
des vehette át a legjobb rendezőnek 
odaítélt elismerést is. A legfőbb ve-
télytárs, a Todd Philips rendezte Jo-
ker alkotógárdája 11 díjban remény-
kedhetett – ez a fi lm kapta a legtöbb 
jelölést –, ám végül be kellett érniük 
hárommal. A legjobb női főszereplő-
nek Renée Zellweger bizonyult a Judy 
főhőseként nyújtott alakításáért.

Zellweger – aki ugyanezért a szerepé-
ért már átvehette a Golden Globe-díjat 
is – Scarlett Johanssonnal (Marriage 
Story), Jessie Buckley-val (Wild Rose), 
Charlize Theronnal (Botrány) és Saoir-
se Ronannal (Kisasszonyok) versengett 
a legjobbnak járó BAFTA-díjért. A jelö-
lésekről és a győztesekről a 6500 tagú 
akadémia szavazatai döntöttek. Az 1917 
a legjobb fi lm díjáért folyó versenyben 
olyan alkotások felett diadalmaskodott, 
mint Martin Scorsese maffi  adrámája, 
a The Irishman (Az ír), a Quentin Ta-
rantino rendezte Once Upon a Time... 
In Hollywood (Volt egyszer egy Holly-
wood), valamint a dél-koreai rendező, 
Bong Dzsun Ho nevéhez fűződő Para-
site (Élősködők). Ez utóbbi egyébként 
elnyerte a legjobb nem angol nyelvű 
fi lmért és a legjobb eredeti forgatóköny-
vért kiosztott BAFTA-díjat. A színészvi-
lág hírességei közül Brad Pitt és Laura 
Dern sem távozott üres kézzel: ők kap-
ták a Volt egyszer egy Hollywood, illetve 
a Marriage Story legjobb férfi  és női mel-
lékszereplőjének járó díjakat.

Tarolt az 1917 című fi lm a BAFTA-n

 » Az alkotás 
kilenc díjra volt 
esélyes az előze-
tes jelölés alap-
ján, és hetet el is 
hozott a viszony-
lag megbízható 
Oscar-előrejelző-
nek tekintett brit 
akadémiai 
rendezvényen.

Sam Mendes rendező 1917 című, első világháborús drámája máris számos rangos díjat söpört be 

Segítségben nincs hiány. Sokan támogatják a kicsi Noelt
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