
 

Kárpátaljai segélyprogram 

2014. november 07-én  Dr. Solymosiné Dr. Kiss Ilona kormányzó asszony karolta fel, 
és emelte  országos szintre az Első Nyíregyházi és az Első Beregszászi Lions Club 
közös programját, amely a kárpátaljai segélyprogramot tartalmazza. 

Következő kormányzóink a helyszínen, személyesen tapasztalták meg milyen a 
háborús övezethez hasonló körülmények között élő emberek mindennapjai. Amikor az 
alapvető élelmiszerük, ruházatuk, egészségi helyzetük támogatás függvénye.   

Jelenlegi kormányzónk Dr. Chrabák László személyes részese, egyik szervezője volt 
a program létrehozásának, munkájának. 

Kormányzóként 2018.07.07-09. Balatonföldvár ismerteti programját, melyben 
ismételten kiemelt projekt Kárpátalja támogatása. 

Elkezdődik az előkészítő munka:  
- Többszöri találkozó keretében végeztük a legszükségesebb igények 

(élelmiszer, ruha, szűrések stb.) felmérését. 
- 2018 közepére Beregszászba nemzetközi orvos konferenciát terveztünk. Erre 

rászerveztünk egy komplett – szív, érrendszeri, vércukor, és szemészeti 
szűrést. 

- Egyeztettünk hazánk külképviselet vezetőivel, munkatársaival, az 
orvostanhallgatói önkormányzattal. 

- egyeztettünk Beregszász Megyei Jogú Város Önkormányzatával 

2018.09.12. - személyes találkozó Dr. Grezsa István miniszteri biztossal. 
- Teljes mértékig egyetértett a tervezett programunkkal. 
- Elmondta, hogy munkatársa ebben a pillanatban egyezteti Beregszászban az 

orvos konferencia részleteit. 
 

Itthon és külföldön egyaránt felgyorsítottuk az egyeztetéseket: 

• Pál Sándorral, aki korábban segített az adományok kiszállításában  

• a Református Egyház Szeretetszolgálatának új vezetőségével 

• Beregszász és környéke háziorvosaival 

Teljes siker! De beleszól a nagypolitika! 

• Rejtett felvétel a beregszászi külképviseleten megtartott állampolgársági 
eskütételről 

• Konzulok kölcsönös kiutasítása 

• Kettős állampolgári lista közösségi oldalon történő közzététele 

• Magyar nemzetiségű vezetők zaklatása hivatalukban, és a határon.  

• Magyar-ukrán találkozók, hivatalos programok törlése 

• Nacionalista aktivisták tevékenységének fokozódása 



 

• Partnereink teljes elzárkózása! Türelmet kérnek tőlünk! 

• Sajnos ilyen körülmények között adományaink célba jutása kétségessé vált! 

• Félő volt, hogy segítségünket ártó szándékkal partnereink, illetve az elesettek 
ellen fordítják. 

• Sajnos, abban a helyzetben felelősségteljesen csak tevékenységünk átmeneti 
szüneteltetését tudtam javasolni.  

• Kormányzóság, illetve a hozzá kapcsolódó támogatók adományából 500 000 Ft 
ból vásároltunk Bereszászban élelmiszert, amelyet karácsony előtt Kormányzó 
Úr jelenlétében osztottunk ki. Emellett több klub egyénileg  oldotta meg a 
gyűjtést, és támogatást.  

Perspektívák 

- Ukrajnában lezajlott az elnökválasztás, a parlamenti választásokat eredetileg 
őszre írták ki. 

- Jelenleg a parlament előtt van egy olyan javaslat, amely a parlament 
feloszlatására irányul 

- Bizonytalan egyelőre az elnök beiktatásának időpontja 
 

- Olyan jogszabályokat fogadnak el az új elnök beiktatását megelőzően, amelyek 
szűkítik a későbbiekben a mozgásterét 
 

- Személyi változások, kinevezések folynak, amelyek a jelenlegi elnök pozícióját 
erősítik 
 

A legnagyobb problémát jelenleg a magyarság számára a nyelvtörvény okozza, amely 

szűkíti a kisebbségek nyelvhasználati jogait, gyakorlatilag a családra és az egyházi 

szertartásokra korlátozva azokat. Ennek megfelelően a nyilvános rendezvényeken, 

színházi előadásokon stb. tolmácsolást kell biztosítani, az állami nyelvet kell alkalmazni 

a közélet minden területén (beleértve pl. az orvosi rendelőket, közigazgatást, 

vendéglátást stb.) 

A szavazók 75%-a által megválasztott új elnök, V. Zelenszkij a törvény felülvizsgálatát 

ígéri, erre vonatkozóan azonban nincsenek pontos információk. 

A kárpátaljai lakosság a helyzet javulásában bízik. Véleményem szerint rövid távon a 

kárpátaljai magyarság helyzetében erős javulás nem várható, így a program folytatását 

javaslom. 

Nyíregyháza, 2019 május 25 

                             Cidor Mihály programfelelős 

 

 

 


