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 » „Nem többet, hanem inkább 
jobbat akarunk adni. A legjob-
bat. A legjobb tudásunk szerint, 
teljes szívből és ingyen” – ösz-
szegzett a szatmári alapítvány 
vezetője.

Élményt nyújtanak. A Hans Lindner Alapítvány kirándulásokkal is szebbé teszi 
a családok mindennapjait

A járványügyi korlátozások nem bénítják meg a gondoskodást

DAGANATOS GYERMEKEKET ÉS CSALÁDJUKAT TÁMOGATJA A SZATMÁRI HANS LINDNER ALAPÍTVÁNY REMÉNYSUGÁR PROGRAMJA

Segítség a betegség átértékelésében, legyőzésében
A Reménysugár program megállás 
nélkül működik, és lehet rá számíta-
ni – tudatta a Krónikával Koczinger 
Tibor, a szatmárnémeti Hans Lindner 
Alapítvány igazgatója, jelezve: a 
járványhelyzet közepette is teljes erő-
bedobással támogatják a daganatos 
gyermekeket.

 » ZOLTÁN ILDIKÓ

N agyon sok daganatos gyermeknek, 
illetve családnak nyújt támogatást a 
szatmárnémeti Hans Lindner Alapít-

vány által 2002-ben felkarolt Reménysugár 
program, amelynek keretében a napokban 
kirándulást szerveztek a kedvezményezet-
tek számára Kapnikbányára. A gyerekek és 
szüleik szánkózással, hógolyózással, 
hóemberépítéssel feledtették egy időre a 
nehéz mindennapokat.

„Hanna és Carmen, két szatmári édes-
anya barátnőjük, Zsófi a daganatos beteg-
séggel küzdő kislányának, Csengelének 
megígérték, hogy összefogást szorgalmaz-
nak, aminek köszönhetően az onkológián 
kezelt beteg gyerekek a küzdelem során 
mindig támaszra leljenek a szatmárnéme-
ti közösségben, gyógyulási esélyeik pedig 
javuljanak” – idézte fel a Krónikának a 
kezdeteket Koczinger Tibor, az 1997 óta 
karitatív programokat lebonyolító, a Bajor-
országban élő alapító vállalkozóról elne-
vezett Hans Lindner Alapítvány igazgató-
ja. A program kezdeményezői önkéntesek 
voltak, az alapítvány pedig a kezdetektől 
melléjük állt.  

Mindenki számára 
elérhető segítség 
A segítségnyújtás úgy történik, hogy a szü-
lők felveszik a kapcsolatot az alapítvány 
munkatársaival, akik megbízható forrásból 
származó információkkal látják el őket, il-
letve szakembereket is ajánlanak. Emellett 
lelki támaszt is nyújtanak a családoknak. 
Gyakran olyan emberek segítenek, akik 
már átélték a hasonlóan nehéz időket, ők 
tudják a leghitelesebb tanulságokat meg-
osztani. „Fontos, hogy a segítség elérhető 
legyen mindenki számára, akinek szüksé-
ge van megértő, bizalmas társra, amikor 
nagy a baj, »torlódnak a viharfelhők«. És 
majd akkor is, ha elmúlt a baj, de nem lehet 
biztosra menni, nem lehet lazítani, mert 
amíg az ember él, benne fog élni a félelem, 
az aggódás” – tette hozzá Koczinger Tibor.
Az igazgató ismertette, a Reménysugár 

program révén hogyan kezelik ezeket a 
helyzeteket, mit tudnak nyújtani a rászo-
rulóknak. A már említett információá-
tadás mellett eszközöket is biztosítanak, 
hogy növeljék a gyógyulás lehetőségét. A 
betegség diagnosztizálását követően az 

elérhető gyógymódokról, orvoskapcso-
latokról és a várható forgatókönyvekről 
is beszélnek a szülőknek, hogy ezek mi-
ként befolyásolják majd a mindennapo-
kat, valamint tanácsokkal látják el őket, 
hogy könnyebben tudjanak helytállni a 
kialakult helyzetben. Betegszállító men-
tőautót, gyógyászati segédeszközöket 
és egy „védett” lakást kínálnak, amely a 
kolozsvári gyermekonkológia közelében 
található. Ha a család megszorul, átme-
neti segítséget nyújtanak a pénzalapból. 

„Alapvetően adományokból működik a 
program. Hans Lindner alapító és családja 
gondot fordít arra, hogy a háttér stabil le-
gyen, a kolozsvári lakásokat, a mentőau-
tót is ők vásárolták, és egyébként is ők a 
támasza mindennek. Ugyanakkor nagyon 
fontos anyagi alap az adófi zetők jövede-
lemadója 3,5 százalékának a felajánlása 
a Hans Lindner Alapítvány számára, ami 
hírvivő és információmegosztó tényező is. 
Tudatjuk, hogy a Reménysugár nonstop 
működik, és lehet rá számítani” – fogal-
mazott a Krónikának a szervezet vezetője.

Cél az önfeledt öröm
Elmondása szerint a Hans Lindner Alapít-
ványnál nemcsak szakemberek dolgoz-
nak, hanem „egy közösséget is találunk”, 
amelynek tagjai segítenek átértékelni a 
betegséget, és kitartani. „Rendszeresen 
látogatjuk a beteg gyerek családját, igyek-
szünk észrevenni a gondokat, és további 
megoldásokat szorgalmazunk. Havonta 
szervezünk Reménysugár klubot temati-
kus tanácsadással, játékokkal, kézműves 
tevékenységekkel foglaljuk le a gyerekeket, 
sütünk-főzünk, szülinapokat, nőnapot és 
jeles ünnepeket ülünk együtt, és folyama-

tosan azon vagyunk, hogy órákra bár, de 
megfeledkezzenek a fájdalmakról, önfeled-
ten örüljenek. Élményeseményeket szerve-
zünk (Hungaroring, Vidámpark, Csodák 
Palotája, állatkertek, cirkusz, színház, 
fi lharmónia), kirándulunk sokat, és nyá-
ri rehabilitációs tábort rendezünk, ahová 
az egész család ingyen eljöhet” – vázolta 
Koczinger Tibor.

Az elmúlt év számukra sem volt egysze-
rű, viszont nem hagyták, hogy a világjár-
vány befolyásolja tevékenységüket. „Elein-
te mi is távolságtartók voltunk, de ez nem 
vitt előre senkit, sőt nőtt az aggodalom. Az-
tán beláttuk, hogy márpedig találkoznunk 
kell, nem elég az online kapcsolattartás: 
újra meglátogattuk pártfogoltjainkat, per-
sze az észszerű higiéniai szabályok betar-
tása mellett, és segítettünk abban, amiben 
nélkülözést szenvedtek. Rájöttünk, hogy 
a szabadban nemcsak találkozhatunk, 
hanem tevékenykedhetünk is: ültettünk 
virágot, fát, zöldségeket, simogattunk és 
etettünk állatokat, traktorra és kombájnra 
ültünk, és újra főztünk – igaz, kicsit füstö-
sen –, de a vírus mindannyiunkat elkerült, 
és nőtt az életkedv” – emlékezett vissza a 
Hans Lindner igazgatója.

Integetés a klinika ablakából
A kolozsvári onkológiára nem mehettek 
be, de online tartották a kapcsolatot, és 
csomagokat küldtek be. „Alapítványi mun-
katárs be nem tehette a lábát oda, maradt 
az online kapcsolattartás, kívánságlisták 
teljesítése, integetés a klinika ablakából, és 
a remény, hogy egyszer újra együtt kirán-
dulunk. Terveket éppen ezért is kell szőni” 
– tette hozzá Koczinger Tibor. Az igazgató 
arról biztosított, hogy az érintettek a jövő-
ben is számíthatnak a Hans Lindner Alapít-
ványra és a Reménysugár programra.

„A kevesebb a több. Nem többet, hanem 
inkább jobbat akarunk adni. A legjobbat. A 
legjobb tudásunk szerint, teljes szívből és 
ingyen” – összegzett a szatmári alapítvány 
vezetője. „Ingyen kaptunk mindent. Gye-
reket, családot, betegséget és egészséget, 
gondot és megoldásokat egyaránt. A válasz 
általában itt hever a lábunk előtt, persze 
mi ezt legtöbbször nem vesszük észre: a 
megszokott dolgokat látjuk a megszokott 
módon. Arra számítunk, hogy nemsokára 
éppen a mai kedvezményezettjeink lesz-
nek utódaink ebben a munkálkodásban, 
ők majd testközelből ismerik, tudják, hogy 
mi kell majd a gondok enyhítésére, hogyan 
kell simogatni azt, ami fáj” – adott hangot 
reményének a Hans Lindner Alapítvány 
igazgatója.
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 » Z. I.

A járványhelyzet világszerte átírta a min-
dennapokat, ám a nehézségek ellenére 

a különböző szervezeteknek sikerült olyan 
megoldásokat találniuk, amelyeknek kö-
szönhetően a korlátozások nem bénítot-
ták meg teljesen a működésüket. A maros-
vásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat ebben az 
időszakban is jól állta a sarat azzal együtt, 
hogy nem tudtak a terveikhez mérten halad-
ni. Az akadályozó tényezők ellenére sikere-
sen végezték legfőbb, mottójukban – a hit vé-
delme és a szegények szolgálata – is rögzített 
feladataikat. „Az időseink kezét nem enged-
tük el, kapcsolatban voltunk velük, önkén-

tesek segítettek a vásárlásban, gyógyszerek 
kiváltásában, lelki támaszt nyújtani ebben 
a nehéz és még magányosabb időszakban” 
– tájékoztatta a Krónikát Gyenes Csenge, a 
Marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat 
ifj úsági vezetője. Elmondta, a keresztény 
értékek és a humanitárius elvek képezik te-
vékenységeik alapjait. Az egyedülálló, idős 
személyekre összpontosítanak. Különböző 
programokkal szórakoztatják és támogatják 
őket. „Az időseket megcélzó tevékenységek 
máltai klubfoglalkozás keretén belül történ-
nek, ahova heti szinten akár többször is be-
jönnek. Itt teadélutánok és kávézások várják 
őket, emellett kellemes beszélgetések is. Kis 
közös mulatozásokat is szervezünk névna-

pok és születésnapok alkalmával” – avatott 
be a szeretetszolgálat munkatársa. Jelezte: 
az idősek testi és szellemi gondozására is 
fi gyelnek. A programban tornaórák, kirán-
dulások és különböző kulturális események 
szerepelnek.

Mottójukhoz híven a marosvásárhelyi ki-
rendeltség bibliaklubot is biztosít, ahova sze-
retettel várják az időseket. „A hitélet alapja a 
hit megtartása, ezt erősíti a bibliaklub is. De 
emellett szervezünk élő rózsafüzért, ami azt 
jelenti, hogy a város hét katolikus temploma 
között élő zarándoklatra kerül sor, és az ut-
cán elmondjuk a rózsafüzért, vagy a főtéren 
keresztútra szervezünk. Ide csatlakozhat bár-
ki. Mindenféle zarándoklaton részt veszünk, 

többek között a csíksomlyóin is. A Máltai Sze-
retetszolgálatnak van egy lelki vezetője, aki 
a lelki napok alkalmával is gondoskodik az 
idősekről” – egészítette ki az ifj úsági vezető. A 
jövőben is számíthatnak jobbnál jobb progra-
mokra, és ha a helyzet megengedi, akkor az 
elhalasztott események pótlására is sor ke-
rülhet. „Egy nagyobb programot megemlítve 
ettől az évtől indul a marosvásárhelyi szere-
tetszolgálatnál a Guruló étkeztetés nevű prog-
ram, mely keretén belül egyedülálló, idős, 
kisnyugdíjas személyeknek biztosítunk me-
leg ételt, naponta, hétfőtől péntekig; ugyan-
akkor napi kapcsolattartást, támogatást és a 
kedvezményezettek fi gyelemmel kísérését is” 
– ismertette Gyenes Csenge.




