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ÖSSZEGYŰLT A PÉNZ AZ ÉRKÖRTVÉLYESI GYEREKNEK A VILÁG LEGDRÁGÁBB GYÓGYSZERÉRE

Meglesz Noel költséges kezelése
A széles körű adakozásnak 
köszönhetően összegyűlt 
a költséges génterápiához 
szükséges összeg, amely a 
Bihar megyei érkörtvélyesi 
Ölyüs Noel Róbert kezelésé-
hez elengedhetetlen – kö-
zölte a kisgyerek édesanyja, 
aki köszönetet mondott a 
támogatóknak.

 » BÁLINT ESZTER

„S ikerült! Köszönhe-
tően nektek, össze-
gyűlt a Zolgensma 

génterápiához szükséges ösz-
szeg, amit a kezelést elvégző 
kórháznak kell átutalnunk” 
– jelentette be kitörő örömmel 
péntek este az SMA-ban (spi-
nalis muscularis atrophia, azaz 
gerincvelői eredetű izomsor-
vadás) szenvedő Bihar megyei 
érkörtvélyesi Ölyüs Noel Ró-
bert édesanyja, Fodor Hilda. A 
Facebook-bejegyzéshez csatolt 
fotón 2 366 483 amerikai dol-
lárt mutatott az immár célba 
ért számláló. A boldog anyuka 
ugyanakkor jelezte, a számlá-
kon ténylegesen rendelkezésre 
álló összeg mellett a Noel ér-
dekében küldött SMS-ekből, 
kupakgyűjtésből, elektronikai-
hulladék-gyűjtésből és rendez-
vényekből is várnak még to-
vábbi bevételeket, így biztosan 
meglesz a pénz a világ legdrá-
gább gyógyszerére és az utóke-
zelésre, nem lesz akadálya az 
augusztus 10-én esedékes uta-
lásnak. „Mióta 2019. október 
22-én megkaptuk a diagnózist, 

és elkezdtük a gyűjtést, erről 
a pillanatról álmodtunk. Azt 
akartuk, hogy Noelnek esélye 
legyen a lehető legteljesebb 
életre. Az elmúlt hónapokban 

voltak örömteli időszakok és 
mélypontok is, de mindvégig 
töretlenül hittetek, és támogat-
tatok bennünket! A Zolgens ma-
kezelés csak egy követke ző, bár 

valóban hatalmas lépcsőfok 
Noel gyógyulásában, azonban 
komoly rehabilitáció fogja kö-
vetni. Ezért minden korábbi 
támogatási lehetőséget fenn-
tartunk” – fogalmazott az édes-
anya. Jelezte: továbbra is élnek 
a számlaszámok, és lehet SMS-t 
küldeni, a változásokról pe-
dig folyamatosan tájékoztatnak 

majd. „Noel általatok egy új, 
eddig ismeretlen útra, a gyó-
gyulás útjára lép! Köszönjük 
nektek! És köszönjük az érzést 
is, hogy együtt tényleg erősek 
vagyunk, és nincs előttünk aka-
dály” – írta érezhető megköny-
nyebbüléssel Noel édesanyja. 
Ugyanakkor arra biztatta a több 
tízezer nagylelkű támogatót, 
hogy másoknak is segítsenek. 
„Mivel tudjuk, milyen sokat je-
lenthet egy adomány egy csa-
ládnak, ahol nagy szükség van 
rá, kérünk mindenkit, hogy a 
továbbiakban másokat is tá-
mogassanak. A mi álmunk már 
csak egy karnyújtásnyira van, 
de mások még csak a távolból 
fi gyelhetik azt” – írta az édes-
anya. Amint arról korábban 
írtunk, a kis Noel augusztus 
25-én Budapesten kapja meg az 
életmentő génterápiát.
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A kis Noel augusztusban kapja meg az életmentő kezelést Budapesten 

 » KRÓNIKA

Férjhez ment Beatrix hercegnő, 
II. Erzsébet királynő 31 eszten-

dős unokája. Az esküvőt eredetileg 
májusra tervezték, de a koronaví-
rus-járvány miatt új időpont nyil-
vános kijelölése nélkül elhalasztot-
ták. A windsori királyi rezidencián, 
szűk családi körben tartott pénteki 
ceremóniát az udvar előre nem 
jelentette be – írta az MTI. Beat-
rix hercegnőt – András yorki her-
cegnek, a brit uralkodó harmadik 
gyermekének elsőszülött leányát 
– tavaly szeptemberben jegyezte 
el Edoardo Mapelli Mozzi 37 éves 
olasz ingatlanmágnás. A Bucking-
ham-palota – a királynő londoni 
hivatala – közölte, hogy a szűk 
körű pénteki esküvőn jelen volt a 
94 esztendős uralkodó és századik 
életévében járó férje, Fülöp edin-
burghi herceg. A palota szóvivője 
hangsúlyozta, hogy a ceremónián 
maradéktalanul érvényesítették 
a kormány által a járvány megfé-
kezésére életbe léptetett intézke-
déseket. A március 23-án beveze-

tett nagy-britanniai korlátozások 
értelmében a legutóbbi ideig es-
küvőket, keresztelőket és egyéb 
ceremoniális társadalmi rendezvé-
nyeket sem lehet tartani, és ez alól 
a királyi család sem volt kivétel. Az 
esküvők tilalmát a járvány jelentős 
enyhülése nyomán a brit kormány 
július 4-én feloldotta, de előírta, 
hogy a ceremóniákon legfeljebb 
harminc meghívott vendég vehet 
részt. Beatrix a kilencedik a brit 
trónutódlási sorban, de valójában 
senki nem számol azzal, hogy va-
laha is ő lenne az Egyesült Király-
ság uralkodója. Hercegnőként és 
az uralkodó unokájaként jogosult 
a „királyi fenség” megszólításra, 
de a királyi család hivatalos min-
dennapi tevékenységében nem 
vesz részt, polgári állása van: 
Beatrice York néven az Afi niti 
nevű, New York-i székhelyű szoft -
vertechnológiai vállalat alelnöki 
tisztségét tölti be. Beatrix húga, 
a 28 esztendős Eugénia hercegnő 
2018 októberében ment férjhez 
a szintén polgári származású, 33 
éves Jack Brooksbankhez.

Titokban ment férjhez Beatrix

Tűz a nantes-i
katedrálisban

E lőállított egy férfi t a francia 
rendőrség a nantes-i Szent 

Péter és Szent Pál székesegyház-
ban szombaton keletkezett tűz 
miatt – közölte tegnap Pierre 
Sennes nantes-i bűnügyi vezető 
ügyész. A 39 éves férfi  a nantes-i 
egyházmegye önkéntese, akinek 
„a feladata volt, hogy péntek este 
bezárja a székesegyházat, és a 
nyomozók tisztázni akarják a férfi  
munkaidő-beosztásának egyes 
kérdéseit” – mondta az ügyész. 
Amint az MTI írta, a nyomozók ki 
akarják hallgatni a székesegyház 
bezárásának a körülményeiről is. 
Az ügyész hozzátette, hogy egye-
lőre korai bármilyen következteté-
seket levonni a férfi  érintettségével 
kapcsolatban. A kelet-franciaor-
szági Nantes XVI. századi gótikus 
székesegyházában szombat reggel 
csaptak fel a lángok. A Szent 
Péter és Szent Pál katedrálisban 
található több műalkotást, így 
a nagyorgonát és a homlokzat 
festett üvegablakait tönkretette 
a tűzvész. A városban két bazi-
lika van, valamint egy világhírű 
katedrális. Ez utóbbit, a nantes-i 
katedrálist vagy más nevén a 
Szent Péter és Szent Pál katedrálist 
(franciául: Cathédrale Saint-Pier-
re-et-Saint-Paul de Nantes) a XV. 
században kezdték el építeni, és 
457 év után, 1891-ben fejezték be. 
Felújítási munkálatainál, 1972-ben 
ugyancsak kigyulladt a tetőszerke-
zet. Bretagne legnagyobb temp-
loma nem a félszigeten szokásos 
barna terméskőből, hanem fehér 
tufából épült. A két nagy, 63 méte-
res bejárati torony dísztelen, annál 
szebben és gazdagabban díszí-
tették viszont a bejárati kapukat. 
2019. április 15-én a francia főváros 
jelképének számító Notre-Dame 
székesegyházban keletkezett tűz-
vészben leégett az épület tetőzete, 
és leomlott a huszártorony is. 
(Krónika)

 » A Zolgensma-keze-
lés csak egy következő, 
bár valóban hatalmas 
lépcsőfok Noel gyógyulá-
sában, azonban komoly 
rehabilitáció fogja követ-
ni. Ezért minden korábbi 
támogatási lehetőséget 
fenntartunk.




