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Együtt élni a megváltoztathatatlannal 
Az Első Nyíregyházi 
Lions adománygyűj-
tést szervezett a sza-
bolcs-szatmár-beregi 
Covid-árváknak.

NYÍREGYHÁZA. Javában tart a 
közmédia idei Jónak lenni jó! 
adománygyűjtő kampánya – a 
karitatív akció kedvezménye-
zettje ezúttal a Regőczi István 
Alapítvány. 

A szervezet missziója, hogy 
személyre szabott gondos-
kodást biztosítson a korona-
vírus-járvány idején árván 
vagy félárván maradt magyar 
gyermekeknek. Áder János 
köztársasági elnök, a Regőczi 
Alapítvány alapítója hang-
súlyozta: céljuk, hogy segít-
séget nyújtsanak azoknak 
a gyermekeknek, akiknek a 
családját tragikusan érintette 
a koronavírus-járvány. 

Jószolgálati kampány
Az Első Nyíregyházi Lions 
Club is hasonló céllal, a Regő-

czi István Alapítványtól füg-
getlenül indította el jószolgá-
lati kampányát. A több mint 
egy évszázada gyarapodó 
Lions-mozgalom a világ leg-
nagyobb egyesületi alapon 
működő jótékonysági civil 
szervezete. Több mint két-
száz országban mintegy más-
fél millióan vallják magukat 
tagnak. Leginkább a látássé-
rültek helyzetének javítását 
tűzték a zászlajukra, de az 
élet egyéb területein is igye-
keznek segíteni. 

Ezúttal a Covid–19-járvány 
miatt Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megyében árván maradt 
gyerekek, fiatalok életkörül-

ményeinek javítására gyűjte-
nek.

Nem volt alapbetegsége
November 17-én, szerdán fél 
héttől jótékonysági koncertet 
szerveznek az evangélikus 
templomban. A koncerten 
fellép Oláh Gergő, a Cante-
mus Kórus és a Bürkös Zene-
kar. A rendezvényen a részvé-
tel védettségi igazolványhoz 
és maszkviseléshez kötött. Az 
Első Nyíregyházi Lions Club 
az év előző részében online 
adománygyűjtést szervezett, 
és összesen 700 ezer forint 
gyűlt össze. A klub hozzátett 
további félmillió forintot, az 

1,2 millió forintos összegből 
tíz családnak segítettek.

– Negyvennyolc éves volt a 
férjem, amikor elhunyt. Há-
rom gyermekünk van, ketten 
az idén érettségiztek. Most 
vannak abban az élethelyzet-
ben, amikor még több segít-
ségre van szükségük. Egyete-
misták lettek, apa nélkül kell 
folytatniuk az életüket. Ne-
kem is nagyon nehéz feldol-
gozni: elvesztettem a páro-
mat a járványban. Sajnos „jó 
helyre” került az adomány, 
van helye a felajánlásnak, 
amiért köszönettel tartozunk 
– mondta megkeresésünkre 
Anna.

Margit is hálásan fogadta, 
hogy támogatásban részesül-
tek.

– Tavaly októberben borzal-
mas napokat éltem át. Sem-
milyen alapbetegsége nem 
volt a férjemnek. Kedden 
került kórházba koronaví-
rus-fertőzöttként, és szom-
baton elhunyt. Az idén lett 
volna a második államvizsgá-
ja. Arra készültünk, hogy ha 
elvégzi, nyugodtabb lesz az 
életünk. Eltelt több mint egy 
esztendő, a mindenszentek 
iszonyatos volt. Nem igaz, 
hogy az idő begyógyítja a se-
beket. Próbálok együtt élni a 
megváltoztathatatlannal. A 
kislányunknak nagyon nehéz 
apa nélkül felnőni – mondta 
lapunknak. 

Nem engedik el a kezüket
Antal Roland, az Első Nyíregy-
házi Lions Club elnöke meg-
jegyezte: a koronavírus-jár-
vány sokak életét változtatta  
meg végérvényesen. Édes-
anyák és édesapák vesztették 
életüket. 

– Az árvák vagy félárvák, 
a gyermekek, a kamaszok  
tragédiáját nem tudjuk meg-
változtatni, viszont köte-
lességünknek tartjuk, hogy 
a lehetőségeinkhez mérten 
segítsünk a sorsukon. A szer-
dai jótékonysági koncertünk 
bevételéből szeretnénk több 
családhoz is eljuttatni az ado-
mányt, és nem engednénk 
el a kezüket a későbbiekben 
sem.   LTL 

A Covid-árvák a járvány nagy vesztesei  FOTÓ: GETTY IMAGES

A koronavírus-jár-
ványhelyzet so-
kak életét változ-
tatta meg 
ANTAL ROLAND

Röviden

Jelentkezhetnek 
a középiskolákba
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG. Az 
Oktatási Hivatal a honlapján 
nyilvánosságra hozta a köz-
ponti írásbeli felvételi vizsgát 
hirdető középiskolák adatait, 
valamint azt az elektronikus 
keresőfelületet, amelyen a 
középfokú intézmények fel-
vételi tájékoztatói és a meg-
hirdetett tanulmányi terüle-
tek találhatók. A középfokú 
iskolák az utóbbi hetekben 
közzétették felvételi tájékoz-
tatójukat, amelyben megha-
tározták, milyen osztályokat 
indítanak a 2022/2023-as 
tanévben, és megjelölték azt 
is, hogy – az adott jogszabá-
lyi keretek között – milyen 
felvételi eljárással veszik fel 
a hozzájuk jelentkezőket. A 
vizsgákra december 3-áig le-
het jelentkezni.  KM

Ismét közgyűlés 
a Krúdy-teremben
NYÍREGYHÁZA. Újra üléseznek 
a nyíregyházi önkormányzat 
képviselő-testülétének tag-
jai. Csütörtökön 10 órától a 
városháza Krúdy-termében a 
nyílt ülésen huszonhét napi-
rendi pontot tárgyalnak meg, 
illetve szavaznak az előter-
jesztésekről.  KM 

Újra üléseznek  ARCHÍV FOTÓ: KM 
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Jelentkezzen kiállítónak! 
••

A Kelet-Magyarország napilap ismét megrendezi a régió 
egyik legnagyobb esküvői kiállítását.

2022. január 29-30. 
Nyíregyháza, Váci Mihály Kulturális Központ

Jelentkezés:
rendezveny@mediaworks.hu e-mail címen, 

vagy a szon.hu aloldalán!
••

SZON.HU
Része az életünknek!

álompárEsküvői Kiállítás
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