
Kedves Barátaink, Támogatóink, Testvéreink! 

Kérjük, vegyetek részt abban a kezdeményezésünkben, hogy a Magyarország déli határán fogvatartott 

és szándékosan éheztetett menekült embertársainknak minimális élelmiszert vihessünk. Minden 

érintett számára naponta öt szelet kenyeret, egy halkonzervet és egy almát szeretnénk biztosítani. 

Egyelőre inni kapnak, de ha a kormány ezt is megvonja, akkor személyenként napi másfél liter 

ásványvízzel is kiegészítenénk az adományt. 

Megfigyelők becslése szerint több tucat ember tartózkodik a tranzit zónában. Jelenleg nincs pontos 

adat az éhezők számáról. Számításaink szerint az említett minimum élelmiszer fejenkénti összege 300 

Ft körül lehet. 

A magyar kormány az Alaptörvény 7. módosításának 5. cikkével (amely 2018. június 29. napja óta 

hatályos), szembemenve az Európai Unió elveivel és emberiességi elvárásaival, tovább nehezítette a 

Magyarországon menedéket kérők helyzetét.  

Mivel csak Szerbia felől lehet érkezni, és a kormány döntése szerint akkor is, ha az emberek háborús 

országból menekültek el, amennyiben a futásuk során a lábukat betették olyan állam területére, ahol 

pillanatnyilag béke van és így biztonságosnak minősül, nem jogosultak menedékjogra. Vagyis senki 

nem remélhet tőlük szolidáris segítséget. Gyakorlatilag mindenkitől megtagadják az emberséges 

elbírálást. Az érintettek emellett még az éheztetés kínjait kénytelenek elszenvedni. Minden esetben el 

fogják utasítani a menekültkénti elismerési kérelmük. Annyit ajánlanak nekik, hogy önként forduljanak 

vissza abba az irányba ahol háborúk és az erőszak otthontalanná és földönfutóvá tette őket. Azt 

mondják, nem kötelező a határon éhezni, menjenek vissza oda, ahonnan jöttek. A menekültek azonban 

nem értik ezt. Reménykedve várnak, mert azt hiszik, megérkeztek a „keresztény, civilizált Európába”, 

ahol segítséget kaphatnak. 

Magyarország augusztus 20-án tartja az új kenyér ünnepét is. A mezőgazdászok hírei szerint 

országunkban annyi gabona termett, hogy az 20 millió ember számára is biztosítaná a mindennapi 

kenyeret. Több évezredes bibliai üzenet, hogy Isten eltörheti „a kenyér botját mindenütt” (Zsoltárok 

105,16). Ez a veszedelem fenyegeti mindazokat, akik irgalmatlanok mások iránt. 

Kérünk Benneteket, tiltakozzatok velünk, és vállaljátok legalább egy-egy személy napi étkezésének 300 

forintos költségét. 

Egyházunk, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség augusztus 20-án kísérletet tesz arra, hogy 

enni vigyen az éheztetetteknek. 

Az akció költségeit mindaddig vállaljuk, amíg megfelelő külső támogatás nem érkezik. 

Felajánlásokat „Éhezők” megjelöléssel az OTP Bank 11708001-20520380-ra várunk. Természetbeni 

adományokat (halkonzerv, alma) a Budapest, VIII. Dankó utca 11. sz. alatti központunkban a portán, 

nap bármelyik órájában köszönettel fogadunk.      

 

Iványi Gábor, lelkipásztor, egyházelnök 


