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Tisztelt Közgyűlés! 

Mint azt a híradásokból is tudhatjuk, egyre romlik a kárpátaljai magyar közösségek helyzete. 
Ennek fő oka a kelet-ukrajnai háború, ami a kárpátaljai magyarok lakta vidékektől több mint 
ezer kilométerre zajlik, hatása azonban tragikus következményekkel jár a Kárpátalján élő 
magyarságra. Az Ukrajnában kialakult válsághelyzet láthatóan elhúzódik, amire az ott 
élőknek fel kell készülniük, ehhez feltétlenül szükséges a segítségnyújtásunk.  Érzékeltetve a 
kárpátaljai magyarság  tragikus helyzetét el kell mondani, hogy az átlag nyugdíj értéke nem 
éri el a 9.000 Ft-ot, a minimálbér  alig több, mint 10.000 Ft. Ugyanakkor az infláció 
elszabadulása miatt drasztikus áremelkedés következett be az alapvető élelmiszerek 
vonatkozásában is. A boltokban hiány van a lisztből, a cukorból. A gáz és a villanyáram ára 
egyre drágul. Teljes létbizonytalanságban élnek napról-napra magyar nemzettársaink. Az 
Ukrán kormány befagyasztotta a nyugdíjakat, és a béreket.  A szociális katasztrófahelyzet  
bármikor kialakulhat. 

A gazdasági létbizonytalanságon túl a kárpátaljai magyarságot – a más nemzetek egymás 
elleni háborújába történő kényszerítésével, a frontszolgálatra való besorozással – közvetlen 
életveszély is fenyegetheti.  A hadkötelesek közül – akik pénzben nem tudják megváltani 
besorozásukat – elmenekülni kényszerülnek  a hazájukból, szülőföldjükről. 

Tisztelt Közgyűlés! 

A kárpátaljai magyarok megsegítése nem pusztán egyfajta politikai döntés, hanem erkölcsi 
kötelességünk is. Nem lehetünk tétlenek, és reggelente nem nézhetünk tiszta lelkiismerettel a 
tükörbe, ha nem tesszük meg azokat a lépéseket, amelyeket lehetőségeink megengednek, és 
azzal akármilyen csekély segítséget is tudnánk nyújtani a tőlünk néhány száz kilométerre élő 
magyar testvéreinknek. Nógrád Megye Önkormányzata nem az elsők között lesz, akik 
próbálnak segíteni az Ukrajnában, Kárpátalján élő magyaroknak. A teljesség igénye nélkül 
csak néhány önkormányzatot nevesítek, így például Bonyhád Város Önkormányzata, 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, akik „segítő jobb” nyújtásában már önkormányzatunkat megelőzték. 

A kárpátaljai magyarok megsegítése céljából javaslom, hogy a határozati javaslat mellékletét 
képező felhívást a megyei önkormányzat juttassa el a települési önkormányzatoknak, hogy a 
településükön élő lakosságot tájékoztassák az adományozás lehetőségéről, a Kárpátalján élő 
magyarok megsegítésének fontosságáról. A megyei önkormányzat a beérkezett 
pénzadományok fogadásáról elkülönített számlán történő kezeléséről, továbbításáról 
gondoskodjon, az egyéb adományokat pedig juttassa el a felhívásban megjelölt szervezetek 
részére.  

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Kárpátalján élő rendkívül nehéz sorsú magyar 
nemzettársaink megsegítése érdekében az alábbi határozati javaslatot fogadja el.     

Salgótarján, 2015. május 5. 

         Skuczi Nándor 



 

HATÁROZATI JAVASLAT 
a kárpátaljai magyarok megsegítése céljából történő adománygyűjtésre 

 

1.) A Nógrád Megyei Önkormányzat a kárpátaljai magyarok megsegítése céljából 
adománygyűjtést szervez. Az adománygyűjtés céljából a határozati javaslat 1. sz 
mellékletét képező felhívást eljuttatja valamennyi települési önkormányzatnak, hogy 
tájékoztassák a lakosságot a segítségnyújtás lehetőségéről. Az önkormányzat a megyei 
média igénybevételével biztosítja, hogy a felhívás az adományozni kívánó Nógrád 
megyei lakosok minél szélesebb köréhez eljusson. 
Határidő: döntést követően haladéktalanul  
Felelős: Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 

 
2.) Az önkormányzat a pénzbeli adományok fogadására elkülönített számlát biztosít. 

Határidő: döntést követően haladéktalanul 
Felelős:  dr. Szabó József, megyei jegyző 

 
3.) A közgyűlés felhatalmazza az elnökét, hogy a gyűjtést követően a pénzbeli adományokat 

és a nem pénzbeli adományokat a felhívásban megnevezett szervezeteknek eljuttassa. 
Határidő:  az adománygyűjtés befejezését követően haladéktalanul 
Felelős: Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 
  

4.) A közgyűlés felhatalmazza az elnökét, hogy az adományok eljuttatása érdekében vegye 
fel a kapcsolatot a felhívásban megnevezett szervezettekkel.  
Határidő: döntést követően haladéktalanul 
Felelős: Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 
 

 
Salgótarján, 2015. május 7.    
 
  

 
 

Skuczi Nándor 

 
 

dr. Szabó József 
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei jegyző 

Közgyűlésének elnöke  
      
 
 
 
 
 
 
 



 
Nógrád Megye Önkormányzata  

az alábbi felhívást intézi a megye lakóihoz: 
 
 

FELHÍVÁS 
 

A kárpátaljai magyarság rendkívül mostoha sorsa ellenére mind a mai napig kitartott ősi 
szálláshelyein. Azért, hogy ez továbbra is így maradjon, mi is segíthetünk. 

Most e sokat szenvedett honfitársainkat újabb megpróbáltatások gyötrik. Egy háború és annak 
minden következménye sújtja Őket, amelyhez semmi közük, csak elszenvedői. 

Eljött az idő, amikor jobb helyzetben lévő testvérekként megmutathatjuk, hogy számíthatnak 
ránk. Küldjünk lelki és anyagi segítséget a bajban lévőknek! Érezzék, hogy nincsenek 
egyedül, az Anyaország velük van! 

Ezért gyűjtést szervezünk: 2015. június 10-ig. 

Arra kérünk minden jóérzésű Nógrád megyei polgártársunkat, hogy lehetőségeik szerint 
pénzzel, vagy tartós élelmiszerrel támogassák nemzettársainkat. 

A pénzt 10037005-00319621-00000017 számlára kérjük átutalni, a természetbeni támogatást 
a megyeháza I. emelet 133. sz. helyiségébe szíveskedjenek eljuttatni, munkanapokon 8-15 
óráig. 

A gyűjtött támogatásokat a leghitelesebb elosztóhelyekre továbbítjuk: 

KMKSZ (Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség)  

Nagyszőlősi Ferences Rendház  

Kárpátaljai Református Egyház 

Nekünk kis áldozat, Nekik nagy segítség! 

Ne feledjük: „Minden magyar felelős minden magyarért!” 

 

Salgótarján, 2015. május 4. 

 

Bízva megyénk lakóinak nagylelkűségében, köszönettel 

Nógrád Megye Önkormányzata  


