
 FELHÍVÁS: ÚJABB GY ŰJTÉS AZ ÁRVÍZKÁROSULTAKNAK! 
 
Az ország számos pontján sok ezer család otthonát tette tönkre az árvíz. Mi, Kecskeméten 
szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy ilyen veszély nem fenyeget, de az emberek itt is 
átérzik bajba jutott polgártársaik helyzetét. Erről tanúskodik, hogy a Kecskeméti Szent László 
Lions Klub egyik tagjának kezdeményezésére a Hunyadivárosban élők is összefogtak az 
észak-magyarországi árvíz károsultjainak megsegítéséért.  
 
Első körben a Szilágyi Erzsébet utca elején lakókhoz jutott el a felhívás, akik rövid időn belül 
háromnegyed garázsnyi ruhaneműt, lakástextilt, élelmiszert, játékot, bútort gyűjtöttek össze. 
A hír aztán futótűzként terjedt és mindenki segíteni akart - ki adománnyal, ki a munkájával. A 
végeredmény öt teherautónyi adomány, több millió forint értékben, mely négy teherautónyi 
bútorból és egy rakomány főként ruhaneműket, lakástextileket, gyermekholmikat tartalmazó 
egyéb adományból állt. A Sólyom utcai Hori 96 Bt. egy teljes raklap zöldborsó konzervet 
ajánlott fel több mint 100 000 Ft értékben. A szállítást a Református Egyházközség, illetve a 
kecskeméti Szabadi Tamás költöztető cégének segítségével tudták megoldani. A rakodásban 
nagy segítséget nyújtottak a Kecskeméti Foglalkoztatási Kht. közmunkásai is. Az adományok 
a Szikszói Lions testvérklub és a Szikszói Református Egyházközség szétosztásával jutottak 
el a szikszói és felsőzsolcai rászorultakhoz. A személyes kapcsolatok garanciát jelentettek 
arra, hogy minden darab a megfelelő helyre kerülhessen. 
 
A Szilágyi Erzsébet utcán lakó Harsányi Zsuzsanna festőművész által szervezett akció a 
szikszóiak kérésére tovább folytatódik. Elsősorban bútorokra, háztartási gépekre (mosógép, 
hűtőszekrény, porszívó konyhai kisgépek, hajszárító, vasaló stb.) fertőtlenítéshez használható 
mészre, felújításhoz szükséges festékre, lakástextilekre és jó állapotú ruhaneműre, játékokra 
lenne igen nagy szükség. A Hunyadivárosi Részönkormányzat és a Hunyadivárosi Hírmondó 
segítségét is igénybe véve kérik, hogy akinek felajánlható építőanyaga van, vagy jó állapotú 
használt bútort, háztartási eszközt, illetve tartós élelmiszert stb. tud felkínálni, jelezze 
Harsányi Zsuzsanna felé augusztus 20-ig a 06-30/307-1479-es telefonszámon. Ezt 
követően augusztus 23-án délelőtt megy majd körbe egy megbeszélt időpontban a református 
egyházközség teherautója, és sorban összeszedi a felkínált tárgyakat, majd feltölti a szintén 
felajánlásként a Papworld Kft.-től erre az útra kapott kamiont.  
 
Köszönjük a hunyadivárosiak most is megtapasztalt összefogását és nagylelkű segítségét! 
 
 
 
 
 


