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Éves beszámoló 2016 
 
Immár 28 éve dolgozunk Kárpátaljáért, az osztrákok segítését közvetítve. Idén ez a munka 
váratlanul nagy elismerésre lelt és reflektorfénybe került. Több évtizedes tevékenységünket 
Magyar Örökség díjjal tüntették ki, 2016 márc. 19-én, a Magyar Tudományos Akadémia 
dísztermében, amit jó érzéssel vettünk tudomásul. A megtisztelő, nagy ünnepre meghívtuk 
osztrák barátainkat és a leginkább érintett kárpátaljai segítetteket. Szívünket melegítő 
bensőséges ünnep volt! 
 

Kárpátalján idei nagy örömünk, hogy 6 év vajúdás után elkészült a szőlősgyulai óvoda, jó 
minőségben, esztétikailag szép kivitelben. 70 kisgyerek készülhet az iskolába, míg a szülők a 
megélhetésük után járnak. Ismételten pénzhiány volt az oka a lassú haladásnak. Ezzel a 12. 
óvodával, amit eddig Kárpátalján az évek során építettünk, bővítettünk vagy felújítottunk, lezárult 
az utolsó nagy építési projektünk. Október 15-ére, az átadási ünnepre osztrákokon kívül 12-en 
utaztunk Érdről és élveztük a kicsinyek fergeteges műsorát és a szőlősgyulaiak vendégszeretetét. 
 

 Tragikus esemény sújtotta Kárpátalját június 21-én. A nagyszőlősi járásban a jégverés 7 
ezer  lakóházban tett kárt. Ez az ítéletidő Magyarországot is sújtotta, Bereg-Szatmár 
Megyében 700 lakóépület károsult. Ha az összehasonlításhoz nemcsak a számbeli 
mértéket vesszük, hanem azt is, hogy ők sokkal szegényebbek, biztosítás alig van, az 
állam sem tudott jelentősen segíteni, azonnal lépnünk kellett. Tamás 4500 m2 (12 
tekercs) fóliát vásárolt, együttműködésben a Bokor Mozgalom segítőivel, és egy héten 
belül már vitte a leginkább érintett Királyházára. Igaz, ez csak ideiglenes védelmet jelent 
és mértékében „csepp a tengerben”, de a szolidaritás kézzelfogható jele. Értesítettük 
osztrák barátainkat, akik pénzgyűjtő akciót kezdtek, majd Királyházán személyesen adták 
át az adományt, aminek a kedvezményezettjeit - előzetes felmérés után - szociális 
rászorultság alapján választották ki. 

 Emlékezetes esemény volt áprilisban a gyertyánligeti Óvoda 15 éves fennállásának 
jubileumi ünnepe, ahová Érdről is utaztak önkénteseink.  Alapítványunk ez alkalomból a 
sok játékon kívül egy csúszdát adományozott. 

 Szintén Gyertyánligeten ünnepelték november 7-én a Magyar Közösségi Ház elkészültét, 
a kisebbségben élő magyarság összejöveteleinek lehetővé tételére, ahol majd 
ingyenkonyha is fog működni. 400e Ft-tal járultunk hozzá a tető elkészítéséhez és a 
berendezéshez. 

 Nagyszőlősön két alkalommal volt nagyszabású lovasbemutató, profi szereplőkkel. Egyúttal itt ünnepelték a cserkészet 
megalakulásának 25 éves évfordulóját, 300 résztvevővel. A nagy rendezvény lebonyolításához konyhafelszerelések 
szállításával járultunk hozzá. 

 Folytatódik a támogató kapcsolat a Viski gyertyaöntő műhellyel.  
500 kg Paraffint és 240 kg újrafeldolgozásra váró gyertyatörmeléket szállítottunk. Az osztrákok ismételten rendeltek 
gyertyákat az adventi vásárra, aminek bevétele a fogyatékosokat foglalkoztató műhely működését élteti. 

 A Huszti Rehabilitációs Óvoda konyhájának erős húsdarálót  és villanyboylert vásároltunk 250e Ft értékben. 
 700 ezer forinttal támogattuk a szőlősgyulai óvoda árambekötését. 
 2000 €-t juttattunk osztrák adományból a Nagyszőlősi „Szelid” Lovasfarmnak a terápiás foglalkoztatást biztosító ló 

vásárlásához. 
 Koagulációs tesztcsíkot vásároltunk 45e Ft értékben szívműtét után élő betegnek. 

 

Egyéb Szállításaink Kárpátaljára:  
 

 A teljesen kész, de berendezésben hiányos Szőlősgyulai óvoda működőképessé tételére 
7 mikrobuszos szállítást bonyolítottuk le: kisebb-nagyobb bútorokat, asztalokat, 
gyerekszékeket, szőnyeget, több doboz játékot adományoztunk. 

 Rendszeresen viszünk pelenkát (17 rászorulót látunk el), alkalomszerűen gyógyszereket 
célzottan, súlyos betegeknek, könyveket. Sok tanszerekkel megtöltött iskolatáskát kaptak 
iskolák, óvodák. Gyógyászati segédeszközöket, mint járókeretet, szoba-WC-t, tolókocsit, 
és kerékpárt, babakocsikat, varrógépet. 
 

 Legköltségesebb segítő vállalkozásunk volt idén a Huszti Rehabilitációs óvoda kérésére vállalt 
műtét. A kérés évekkel ezelőtt érkezett, de a várható magas költség miatt csak most, egy 
nagylelkű szponzori felajánlás után került sor a járóképtelen értelmes 11 éves kislány, Horváth 
Antónia műtétjére a budapesti Gyermek – Ortopédia klinikán. Mindkét lábát megoperálták, az 
ízületekben feloldották a letapadásokat, majd gyógytornakezelést kapott. Gipszlevétel után 
műanyag támasztó sínekkel szállítottuk haza. A továbbiakban az intenzív gyógytornáztatáson 
múlik a járóképesség visszanyerése. Édesanyjával együtt feküdt a klinikán. Mindez 1.200.000 
Forint kiadást jelentett a kórházi kezeléssel és szállításokkal együtt. 
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Hazai szociális segítő szállításaink: 
 

 Tatárszentgyörgyre, a lovas táborba 7 alkalommal szállítottunk bútorokat, iskolapadokat, szekrényeket, matracokat, 
1000 könyvet és sok ruhaneműt, összesen 7 tonna mennyiségben. Ebben a lovas táborban rendszeresen nyaraltatnak 
térítés nélkül rászoruló gyermekeket. Utcagyerekek módjára kallódó cigánygyerekeknek rendszeres foglalkoztatást, 
munkára nevelő feladatokat adnak. Érezhetően csökkent a kriminalitás a többségében cigány összetételű faluban. 

 3-szor szállítottunk a Boldog Isten cigánygyülekezetbe Jászapátiba és Kunszentmártonba összesen 4  tonna 
ruhaneműt, és kis bútorokat, babakocsit, gyerekágyat. 

 Ipolytölgyesre, a Szent Erzsébet Fogyatékos Otthonba kérésükre 30 db széket, iskolaszereket, ruhaneműt szállítottunk. 
 Újkígyósi karitászba ismételten ruhaneműt (2 tonna/300 doboz) vittünk. 
 Máriaremetére és Szolnok/Martfűre a karitászokba 8 szállítás keretében 10 tonna ruhaneműt szállítottunk. 
 Költözködésben 8 alkalommal adtunk szállítási segítséget. 
 Egy alkalommal Göllére (Tolna megye) szállítottunk bútorokat (1 tonna) egy krízishelyzetbe jutott, börtönből kikerült 

férfinak. 
 

Szállítások Ausztriából: 
 

o Idén 24 szállítás során kb. 32 tonna segélyárut kaptunk. 
o Szervezett gyűjtés van egy bécsi plébánián. Évente 5 alkalommal hozzuk el a ruhaneműn kívül gyógyászati 

segédeszközöket, higiéniai cikkeket. 5 patikában gyűjtenek gyógyszert Kárpátalja és Erdély javára.  
o Wr. Neudorfban csak két-két alkalommal, ősszel és tavasszal van meghirdetett gyűjtés, de a raktárként is szolgáló 

garázst gyakran átmeneti tárolásra vesszük igénybe. 
o Mödlingben folyamatosan elfogad adományokat egy önkéntes barátunk, amit 

rendszeresen elhozunk. Innen kaptunk egy működőképes ultrahang készüléket, amit egy 
kecskeméti szakorvos örömmel fogadott és már használja is.  

o Idén is kaptunk tanév végi gyűjtésből 150 iskolatáskát.  
Ezeket folyamatosan juttatjuk tovább. 

o Szép, igen jó minőségű iskolabútorokat kaptunk Bécs környéki iskolákból, amik 
egyébként szemétbe kerültek volna. 3 szállítás keretében hoztuk el. 

o A Felső-Ausztriai Feldkirchenből 7 alkalommal bonyolítottunk le szállítást. 
o Egy alkalommal pedig Sarleinsbachból hoztunk vegyes adományt (ruházat és bútorok).  

 

Mit kaptunk Ausztriából?  
 

o Az ismételten említett ruházaton, iskolatáskákon kívül sok minden egyebet: papírárut, játékszert, kerékpárt, kis 
bútorokat, asztalokat, szekrényeket, matracokat, babakocsit, varrógépet és gyógyászati segédeszközöket kapunk.  

o Immár hagyományos a mikuláscsomagok gyűjtése, amit 5 plébánián és katolikus óvodákban készítenek gyerekek saját 
ajándékaikból. Idén 700 db. mikuláscsomagot hozhattunk el, amit Érden vásárolt édességgel kiegészítettünk, így 
összesen 1930 csomaggal ajándékoztuk meg a kárpátaljai óvodásokat. 

 

A Kárpátaljára és vidékre nem továbbított árukból fedezzük szállítási költségeinket.   
 

Egyéb segélyezési események: 
 

o Uzsoki Kórház Neurológiára 200 karton gyógyszer. 
o Törökbálinti Tüdőgyógyintézetbe 80 doboz gyógyszer és egy porlasztó készülék. 
o Amerikai úti Idegsebészeti Intézetbe agydaganatra való gyógyszer. 
o Erdélybe 1000 karton vegyes gyógyszer a karitász hálózatnak szétosztásra. 
o Érdi Bathyányi Sportiskolának 200 kg ruhaadomány saját akció céljára. 
o 120 doboz ruhaadományt adtunk Miskolcra, szociális célra. 
o Tüzelőt vásároltunk 55e Ft értékben egy régóta támogatott, rászoruló családnak. 

 

Köszönjük a szolidaritást, ami a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásában is megnyilvánul.  
2016-ban 206 ezer forintot kaptunk. 
 

Itt köszönjük meg minden osztrák, magyar és kárpátaljai segítőiknek hűséges munkájukat, amit 27 év után is örömmel, 
összefogással, önzetlen szeretettel végeztek. 
 

Alapítványunk mottója a jövőbeli folytatáshoz ad reményt és bíztatást: 
 

„ Sok kis ember, sok kis helyen, akik sok kis dolgot tesznek, 
meg fogják változtatni a Föld arculatát ” 

 
Befejezésül – önmagunk bátorítására is! – idézünk Majnek Antal kárpátaljai püspök atyának a Magyar Örökség díj átadási 
ünnepén elhangzott laudációjából:  
 

„Az Egymásért Alapítvány önkéntesei 27 éves szeretetszolgálatukkal felmérhetetlen munkát végeztek, melynek ezrek 
köszönhetik reménytelen helyzetből való kijutásukat, gyógyulásukat vagy szó szerint az életüket, s azt, hogy gyermekeik is 
megmaradhattak magyarnak.” 
 

Ezzel a gondolattal kívánunk további eredményes, lendületes 2017-es esztendőt! 
 
 
Érd, 2016. december összeállította: Várföldi Marika és Tamás 


