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Mario Kihak (17) iz Svete Klare je radio kao konobar u caffe baru Ancona, na Savskom
mostu. Rano je počeo zarađivati jer njegovi roditelji nisu mogli podnijeti sve troškove
šesteročlane obitelji. Odjednom ga je počela boljeti glava, a uz jake bolove koje je trpio, počela
mu je i trnuti ruka. Roditelji su ga hitno odveli u bolnicu, a liječnici su u početku mislili da je riječ
o moždanom udaru, međutim dijagnoza je bila tumor mozga.

      

"Nakon mnogih pretraga, uslijedio je naš najgori trenutak u životu. Mariju su liječnici
dijagnosticirali tumor na mozgu" suznih očiju i s knedlom u grlu prisjetila se njegova majka Snje
žana
tog kobnog događaja prije dvije godine.

  

Dobroćudni tumor u samom središtu mozga liječnici su operirali, no nedugo nakon operacije
uslijedile su komplikacije. Tumor je postao zloćudan i sve je više rastao.

  

Tumor veličine oraha

  

Mario je prije nešto manje od mjesec dana prošao kroz tešku operaciju tijekom koje su mu
izvadili tumor veličine oraha. Njegova je obitelj zbog velikih troškova pretraga, liječenja i
operacija ostala bez novca i duboko utonula u kredite.

  

Onda se pojavila Marijeva heroina, njegova sestrična Ines Kihak koja je, potresena cijelom
situacijom, odlučila pokrenuti humanitarnu akciju prikupljanja pomoći za liječenje bratića i
njegov što brži oporavak.

  

- Nisam više mogla sjediti prekriženih ruku. Pa on mi je rod i svaki smo dan provodili zajedno.
Najprije smo krenuli kao grupa podrške za Marija na Facebooku. Kad sam vidjela da se
učlanilo više od tisuću suosjećajnih ljudi, odlučila sam se na konkretnije korake. Iznenadilo me
to što smo u prva dva dana akcije u župnoj crkvi Svete Klare uspjeli skupiti čak sedam tisuća
kuna - zadovoljna je bila Ines.
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"Svi za Marija"

  

Uskoro su se akciji pridružile mnoge udruge, Kulturno-prosvjetno društvo "Sveta Klara" te
građani koji su na različite načine pokušali pomoći obitelji Kihak. Znatna sredstva su se prikupila
prošli tjedan prilikom humanitarnog koncerta "Svi za Marija", na koji se odazvalo više od 700
ljudi. Nakon nekoliko tjedana akcije zahvaljujući stanovnicima, Svete Klare, prikupljeno je 49
tisuća kuna.

  

Nakon operacije Mario teže govori, oštećen mu je vid, kao i ravnoteža tijela. Čeka ga dug
oporavak. Ganut je dobrotom plemenitih ljudi iz Svete Klare koji su odlučili pomoći njemu i
njegovoj obitelji. - Još sam u šoku. Hvala svima koji su me se sjetili - tiho je zahvalio Mario.

  

Dobri ljudi spremni pomoći Mariju

  

Obitelj Kihak zahvalna je svim mještanima Svete Klare, ali i drugim građanima koji su
uključivanjem u akciju pokazali svoje veliko srce, humanost i dobrotu. Svi oni koji se žele
uključiti u akciju i pomoći obitelji Kihak, za Marija mogu uplatiti novac na njegov žiroračun 23600
00 - 3114958266
u Zagrebačkoj banci.

  

Jutarnji.hr

        

AKCIJA SVI ZA MARIA
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http://www.jutarnji.hr/donacije-stanovnika-svete-klare-spasavaju-mladi-zivot--/668201/
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Nakon dugo vremena prisustvovali smo jednoj humanoj i plemenitoj akciji prikupljanja pomoći za obitelj Kihak kojima šestero djece. Zaista je lijepo doživjeti da u današnje vrijeme kada svi gledaju samo sebe ovako lijepu gestu koja je urodila plodom i pokazala da solidarnost nije nestala u našim srcima.

Na inicijativu Ines Kihak i Kulturno-prosvjetnog društva "Sveta Klara", uz pomoć predsjednika VMO Sveta Klara g. Borisa Kihaka, pokrenuta je akcija organiiranog prikupljanja humanitarne pomoći za našeg 19-godišnjeg Maria Kihaka, kojem su liječnici dijagnosticirali zloćudni tumor na mozgu.

Akciji su se odazvale sve civilne udruge Svete Klare, kao i mnogobrojni građani, koji su na razne načine pokušali pomoći. Već prva dva dana akcije, u župnoj crkvi Sveta Klara, na zamolbu Ines i Alana Kihaka, sakupila su se dobrovoljnim prilozima inicijalna sredstva pomoći.

Akcija je i nadalje krenula prema svim Udrugama i ostalim građanima, koji su se nesebično uključivali i svojim prilozima omogućili šesteročlanoj obitelji i Mariu, da malo bezbolnije prežive sve te teške trenutke.

Kulturno-prosvjetno društvo "Sveta Klara", na čelu s Ilijom Bikićem, organiziralo je Humanitarni koncert "SVI ZA MARIA", u društvenom domu, na koji se odazvalo preko 700 ljudi i prikupila znatna sredstva, a sav je prilog također bio namijenjen pomoći za Maria.

ŠRD Sv.Klara, organizacijom turnira u stolnom tenisu, KUD DIKA, kao i DVD Sv.Klara uplatom na žiro račun, otvoren na ime Mario Kihak br. 2360000-3114958266 pri ZBZ, također su se uključili u akciju i pridonijeli krajnjem uspješnom rezultatu.
Zahvaljujem SVIMA, koji su na bilo koji način pomogli, da se organizirano kroz akciju sakupi 49.000 kn novčane pomoći, jer pomoć im je u ovim trenucima zaista neophodna.

Posebno se zahvaljujem Ines, Alanu i Iliji, koji su akciju započeli i uspješno ju priveli kraju, jer bez njih, zasigurno takvog rezultata ne bi bilo. U akciju se naknadno uključila i Računalna radionica "Svi smo protiv" koja će obitelji darovati komplet računalo kako bi im svima skupa brže prolazilo vrijeme Marievog oporavka.
Mario je, što nas posebno raduje, danas sa nama, uspješno je operiran i slijedi mu dug oporavak, ali najvažnije je, da liječnici smatraju da su "dobro obavili svoj posao".

Mi mu svi skupa, od srca želimo brzo ozdravljenje i da se čim prije vrati normalnom životu, jer 19 MU JE GODINA TEK. Prikupljena sredstva uručena su uz mali domjenak i želje za brzi opravak u društvenom domu Sv. Klara. (Mladen Plazibat)
Novi Zagreb.hr

  
      

Zahvaljujemo na donacijama!
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Vezani sadržaji
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