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      Segítségnyújtás a menekülteknek 

Az elmúlt hetekben mondhatjuk teljes 

mértékben megváltozott az életünk, amióta a szomszédos országok háborúzni 

kezdtek.  Az első napokban még mindenki reménykedett, abban, hogy ez csak egy 

rövid ideig tartó fenyegetés lesz, de az egyre erősödő támadások, a folyamatos 

bombázások menekülésre kényszerítettek rengeteg embert.  

Romániába folyamatosan érkeznek a menekültek. A tehetősebbek 

autókkal, jól ellátva mennek  egyik városból a másikba és nem is igényelnek 

különösebb ellátást, csak egy egy éjszakára állnak meg itt ott pihenni.  

Vonatokon érkeznek  a legtöbben a 

menekültek, akiknek már semmijük sem 

maradt. Nagyon kimerültek.  A vonatok amikor 

megállnak mindenhonnan hangzanak a: 

„WATER, WATER” szavak.  A gyerekek sírnak, 

nem értik miért nem tudnak hazamenni. Volt 

olyan gyermek, akit az édesanyja pelenka 

helyett már a saját pólójába csavarta be.  

Fáznak, kimerültek és kétségbe esettek.   

Nagyváradon több segélyszervezet 

fogtunk össze, hogy segítsük a menekültek 

sorsát. Így minden szervezet a képességeihez 

és lehetőségeihez mérten tud segítséget 

nyújtani ott ahol szükség van. Vannak akik szálláshelyet búztosítanak, vannak akik 

meleg enivalót főznek, vannak akik a személyek szállításaban segédkeznek, 

vannak akik a vonatoknál várják a menekülteket és szükség szerint, élelmiszert, 

folyadékot, vagy  tisztálkodási eszközöket osztanak ki nekik. Egy call center 

program koordonálja a több mint negyven jótékonysági szervezet munkáját, hogy 

a segítségnyűjtás hatékony és összehangolt legyen.  

Mi a nővérek elsősorban a segélyek összegyűjtésében és elosztásában 

segítünk. Ennek érdekében gyűjtőközponttá alakítottuk át a  nővérek egyik házát, 

ahol másik három szervezettel együtt: az SSVP, a Gyermekvédelem és a Catunul 

Verde Alapítvánnyal fogadjuk és továbbítjuk a rászorultaknak az adományokat.  Az 

elmúlt hetekben több tonna élelmiszert, tisztálkodási szereket, tisztítószereket és 

ruhaneműket sikerült összegyűjtenünk. Ezek egy részét már kiosztottuk olyan 

Alapítványoknak, amelyek a menekültek  fogadásával és  ellátásával foglalkoznak. 

A legnagyobb részét,  négy tonna segélyt,  becsomagoltuk és a lazarista atyáknak 

köszönhetően eljuttattuk Ukrajnába.  A Vincés Család összefogását nagyon jó így 

is megtapasztalni, de legfőképpen fontos éreztetni bajbajutott testvéreinkkel, 

hogy nincsenek egyedül a bajban.  

Március



Központunk a Szent István Szociális Központ is felajánlotta segítségét, a vendégszobákat előkészítettük olyan 

gyermekotthon befogadására, amely menekülni kényszerül Ukrajnából.  Eddig még csak egy ilyen eset volt az első 

héten. Akkor Cséfára kerültek a menekülő gyerekek, de itt sem maradtak sokáig, hiszen egy németországi szervezet 

befogadta őket. Felkészültünk. A Gyermekvédelemmel közösen azonnal tudjuk fogadni  egy gyermekotthont 

személyzetével együtt, ha szükség lesz rá.  

Abban segítünk, amiben tudunk. Volt amikor a vámhoz készítettünk  szendvicseket az éjszaka érkező 

menekültek részére. ( Itt megjegyezném, hogy volt olyan éjszaka, amikor 2500 szendvics volt kiosztva a vámhivatalnál.) 

Központunk ebben is nagy segítséget nyújtott, hiszen az itt dolgozó asszonyok nagylelkűen felajánlották, hogy egy héten 

keresztül besegítenek a  szendvicsek készítésében és önerőből is hozzájárultak ezek előállításához. Nagyon hálásan 

köszönünk, minden segítséget!!! 

Van,  amikor az önkéntesek fuvarozásában segédkeztünk, vagy éppen adományokat veszünk át. Van amikor a 

szétosztásban  segédkezünk vagy éppen meleg teával kínáljuk az önkénteseket. Minden munka egyaránt fontos és az is 

lényeges, hogy a kimerült önkénteseinkben tartsuk a lelket.  

 Hála az összehangolt és megszervezett munkának, a különféle segélyszervezetek nagyon ügyesen összetudunk 

dolgozni és ki tudjuk egészíteni egymást. Szerafina FdlC 

Egyik kezünkkel adunk,  
a másikkal visszakapjuk... 
 
Amíg mi az Ukrajnai menekültek 
részére gyűjtést szerveztünk, 
addig Melkben egy lelkes csapat 
már telepakolta a hatalmas 
kamiont, hogy segélyt szállítson 
a Központunkba.  
A szállítmány ruhaneműket, 
bútorokat, használati cikkeket 

tartalmazott. Fiataljaink segítettek a lepakolásában. 

Hálás köszönet minden jótevőnknek a sok adományért és a sok segítségért!!! 

 

 

 

 

 


