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PONOS HRVATSKE I VARAŽDINA Magdalena Canjuga: „U životu se uvijek treba boriti za sve!”
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Novih 15 polaznika OB Varaždin završilo
edukativni program za hrvatski znakovni
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TRUDNICA NAPALA POLICAJCA
Odlukom Centra za socijalnu skrb
oduzeto joj sedmero djece

Danas smo imali čast i zadovoljstvo u varaždinskoj Gradskoj vijećnici upoznati Magdalenu Canjugu iz Gojanca,
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desetogodišnju djevojčicu koja je ove godine dobila nagradu Ponos Hrvatske.
Znamo da svi koji je dobiju, ovakvu nagradu i zavrjeđuju, svatko na svoj način, ali mala ju je Megi zaslužila više od
drugih – ne samo da je svojom hrabrošću, upornošću i optimizmom uspjela pobijediti tešku bolest, već je prošle
godine osvojila zlato na Olimpijskim dječjim sportskim igrama „The World Children” u Moskvi, namijenjenima

VIDEO & FOTOGALERIJA

‹

›

djeci koja su preboljela maligne bolesti.
Gotovo na samom početku svog života, sa svega dvije godine, Magdalena je oboljela od zloćudnog tumora na
malome mozgu, prošla čak 16 ciklusa kemoterapija i operaciju od 15 sati, ali sve je to sada iza nje - naša je
Magdalena danas učenica 4. razreda varaždinske 6. osnovne škole, izrasla je u nevjerojatno dragu djevojčicu,
pametnu i komunikativnu, djevojčicu koja je Ponos Hrvatske, ponos Varaždina i Gojanca.
-Kad sam išla po svoju nagradu Ponos Hrvatske, imala sam malo trenu, ali onda sam skužila da se ne trebam
bojati, da ja to mogu – rekla je Megi na prijemu koji je za nju i njezine roditelje upriličio gradonačelnik Ivan Čehok.

FOTOGALERIJA: Fašnik v Svibovcu i ove
godine na pokladni utorak okupio stotine
Svibovčanaca
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Kada ju gledate i slušate imate dojam da zapravo ni nema toga što ona ne može, a sve uz veliku ljubav i podršku
svojih roditelja.
-Kada sam prvi put stupila na Odjel onkologije, to je bilo nešto prestrašno, kada čuješ takvu dijagnozu za vlastito
dijete. Prvo što sam rekla doktoru je da mi kaže jedno ime i prezime onoga tko se izliječio. Toga sam se sjetila
nakon svega i sada želim podijeliti sa svima koje zanima. Članica sam udruge Krijesnica, pomažem i udruzi
Veliko srce, malom srcu i bilo tko tko treba riječ utjehe, podršku može mi se obratiti jer kada jednom dođeš u
takvo nešto, trebaš imati nekoga tko je uspio, tko živi normalnim životom, tko je sretan svaki dan jer je dobio
drugu priliku – rekla je Magdalenina majka Ivana.
Dodala je da je Magdalena uvijek sretna i pozitivna, bez obzira na to što njezino liječenje još uvijek traje:
-Nije to gotovo, mi se borimo cijele vrijeme i svaki je dan nekakva borba, ali idemo dalje živjeti što bolje možemo.
Svaki nam je dan pozitivna avantura i nema onoga što mi ne možemo dok je ona dobro i ona nas tome uči!

Kao ni novinari, ni gradonačelnik Čehok nije krio emocije kada je razgovarao s Megi, a na kraju prijema je izjavio:
-Njezinu sudbinu, njezin kratki životopis, jer je riječ o djetetu, treba imati kao primjer, kao uzor. Ona je stvarno
ponos Varaždina, dijete koje je preboljelo opaku bolest, koje nije klonulo duhom. Bavi se sportom i glazbom i
odlična je učenica koja pokazuje da hrabrost u životu, nastojanje da preokreneš svoju sudbinu, ono što je možda
biološki bilo zadano i predodređeno da pretvoriš na neki način u svoju prednost, da te to potakne i da u životu
uspiješ u stvarima koje se možda čine nedosanjive. Mislim da takav primjer treba dati svoj djeci.

A svoj djeci, ali i odraslima, svima onima kojima treba poticaj, Magdalena poručuje:
-U životu se uvijek treba boriti za sve!
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Grad Ivanec su nancira
osposobljavanje građana za održivu
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Državni tajnik Antonić ugostio
predstavnike SMEuniteda – poručio da
male i srednje poduzetnike treba
snažnije zastupati pred tijelima
Europske unije
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