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Tisztelt Adományozók! 
 

Intézményünk, a Szent Márton Karitász 1999-ben alakult az akkori 
kárpátaljai árvizek utáni humanitárius segélyek és újjáépítések koordinálása 
érdekében. Azóta Kárpátalján közel 50 szociális és oktatási intézményt hoztunk 
létre (ingyenkonyhák, családi típusú gyermekotthonok árvák részére, rehabilitációs 
központok, öregek otthona, líceum, kollégiumok, óvodák, sérültek foglalkoztatása 
stb) illetve folyamatosan közreműködünk ezek fenntartásában. Intézményeink 
térképe 

Az Ukrajnában ez év februárjában kirobbant háború rengeteg új, eddig nem 
tapasztalt feladat elé állított bennünket, miközben rengetegen vándoroltak el 
itthonról, közöttük több munkatársunk is, akiknek pótlása, ha nehezen is, de sok 
önkéntes jelentkezésével sikerült. Több mint 200 segélyszállítmányt fogadtunk, 
aminek 70%-át Kelet-Ukrajnába továbbítottunk, 30%-át pedig Kárpátalján a 
menekültek és rászorulók közt osztottuk szét. Egyházi és karitász ingatlanokban 
1250 menekültet szállásoltunk el és láttunk el, miközben saját intézményeinek 
fenntartásával és az itthoni rászorulóinkról is tovább kell gondoskodnunk.  

Sajnos az első hat hónapban tapasztalt óriás segítségnyújtási hullám őszre 
alább hagyott, raktáraink kiürültek, miközben a rászorulók száma nőtt. Ami viszont 
teljesen megváltoztatta és súlyosbította a helyzetet, az ukrajnai energiatermelő- és 
ellátórendszernek a lebombázása, aminek következtében óriási áramkimaradások 
vannak országszerte. Kárpátalján is már több hete napi 15-20 órás 
áramkimaradások vannak, több településen napokig nincs villany, ami miatt 
ilyenkor sem fűtés, sem vízellátás nincs a legtöbb otthonban, intézményben és az 
elektromos háztartási gépet sem lehet használni. A tél és a hidegek beálltával ez 
különösen nagy problémát jelent a lakosságnak és az intézményeknek is. 

Amíg korábban a támogatóinktól elsősorban tartós élelmiszert, higiéniai 
termékeket kértünk, most ebben az új helyzetben egészen új eszközökre van nagy 
mennyiségben és minél előbb szükségünk: inverterekre, nagy teljesítményű 
akkumulátorokra, benzines és diezeles egy- és háromfázisú áramfejlesztőkre, 
akkumulátoros kézi- és asztali lámpákra, egyéb akkumulátoros gépekre, fatüzelésű 
kályhákra, kéményelemekre, füstcsövekre, füst- és szénmonoxid érzékelőkre és 
bármi másra, ami ebben az áramkrízisben az emberek és intézmények fűtés és 
villanyproblémáit orvosolni tudja. 
 
Támogatásukat előre is megköszönve tisztelettel: 
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