
Love story la Sibiu
GHIŢĂ ŞI ANA-MARIA se iubesc de aproape cinci ani. El a venit la Sibiu in urma cu cativa ani dintr-o
localitate de langa Ramnicu Valcea si a urmat cursurile Liceului Energetic. S-au cunoscut prin niste
prieteni cand erau amandoi in clasa a X-a. „Am inceput o relatie din liceu si inca avem o relatie foarte
frumoasa. Practic am crescut impreuna, ne intelegem si ne asemanam foarte bine ", povesteste Ana-Maria
Szasz. Ghita a locuit in Sibiu mai intai in internatul liceului, iar apoi s-a mutat in chirie. A gasit o locuinta
care sa fie cat mai aproape de Ana-Maria si sa se poata vedea zilnic. intre timp s-a inscris la cursurile
Universitatii Alma-Mater, lucra si era un tip foarte activ. Niciodata nu s-a gandit ca va avea de-a face cu
boala. „Ne gandeam ca relatia noastra sa se concretizeze in vreun fel, dar suntem inca studenti si nu am
vorbit chiar de casatorie. Poate mai incolo putin, dupa ce ne terminam studiile ", spune Ana-Maria. Erau
la fel ca oricare alti doi tineri indragostiti din Sibiu. Se iubeau, viata era frumoasa si isi faceau planuri de
viitor.
  iN URMĂ cu cateva saptamani Ghita a inceput sa se simta rau. Avea temperatura, slabise foarte mult in
ultima vreme si era anemic. Pe corp incepusera sa-i apara vanatai. „Ne-am alarmat si am fost impreuna la
spital pentru niste analize. Acolo ni s-a spus ca este suspect de leucemie ", isi aminteste prietena lui. „El
nu a avut niciodata probleme de sanatate. Nici nu credea in medicamente. Lucra, era un tip foarte activ,
nu avusese niciodata de a face cu boala. Cand am aflat vestea a fost un soc. Au trecut doua sau trei
saptamani de la diagnostic si inca nu ne venea sa credem. Totul a devenit un cosmar... ", isi aminteste cu
greu Ana-Maria. Acum Ghita este internat sub tratament la Spitalul Clinic Judetean si sub efectul
tratamentului cu citostatice si al radioterapiei, cu greu poate vorbi. La 21 de ani este bolnav de leucemie
si fara o operatie de transplant de maduva se va stinge curand. De atunci, Ana-Maria ajutata de priteni si
cunostiinte, alearga pe la institutii mass-media si societati pentru a incerca sa stranga bani.
  iN DOUĂ saptamani cei doi vor merge la Timisoara pentru niste analize noi. Aici medicii le vor spune
daca cele doua surori ale lui Ghita sunt compatibile cu el si pot dona maduva necesara transplantului, caz
in care operatia se va face in tara, sau daca Ghita va trebui sa mearga in strainatate. Pretul unei astfel de
operatii in strainatate este de 140.000 de euro, iar in tara ceva mai mic. „Pentru el transplantul inseamna
singura solutie. Tratamentul este doar o etapa de pregatire. Cred ca totul se va termina cu bine ", mai
spune Ana-Maria.
  Ghita Nicolae si Ana-Maria Szasz au nevoie de tot ajutorul pe care il puteti oferi. Cine vrea poate face
donatii in euro in contul RO57RNCB227029037900002, si in lei in contul
RO84RNCB0227029037900001. Ambele sunt deschise la Banca Comerciala Romana, iar titularul
contului este mama lui Ghita.
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