
Kedves klubvezetők, hokis szülők, sportbarátok, segíteni tudók! 
 
 
Az ukrajnai háború veszteseit és kárvallottjait felsorolni is nehéz, de az otthonaikat és 
hazájukat elhagyni kényszerülő gyerekek biztosan a legnehezebb helyzetben levők között 
vannak. Az apjuk, bátyjuk, rokonaik otthon maradtak, de a háború elhúzódásával egyre 
többen kénytelenek biztonságuk érdekében elhagyni az otthonukat. 
 
A debreceni tornán szereplő harkivi csapat sorsa mindannyiunkhoz eljutott és nagyon sokan 
azonnal és önzetlenül segítettek a bajban. A klub és a hokis szülők helyben segítettek, mások 
a távolból küldtek, amit tudtak.  
Ők már biztonságban vannak Lengyelországban, de sokan, hozzájuk hasonló 10 és 16 év 
közötti hokis gyerekek, akik úton vannak hazánk felé, még nem tudják, hogy hová tudnak 
legalább átmenetileg megérkezni.  
 
 
Ha mi, közösségként segítünk nekik, a kisebb és nagyobb hokisok talán a jégen, a sportban 
tudnak gyerekek maradni, ami segíthet nekik a nehéz időket átvészelni. 
 
Most miattuk írok, mert segítségre és támogatásra van szükségük!  
 
Kérlek, hogy amennyiben klubként, közösségként, vagy akár magánszemélyként tudtok 
segíteni, jelezzétek felénk és mindent megteszünk, hogy a segítség célba érjen! 
 
Az ukrán szövetséggel napi kapcsolatban állunk, így látjuk, hogy körülbelül hányan és mikor 
érkeznek. 
Holnap pl. érkezik a határ környékére 60 fő, gyerekek és néhányuk anyukája, őket részint 
Sátoraljaújhely (Zempléni hiúzok) és Miskolc (DVTK Jegesmedvék) jelezte, hogy be tudja 
fogadni, ami már most óriási segítség.  
 
 
Közvetlen megkeresésemre szintén biztos befogadóként jelezte Kazincbarcika (Ördögök), 
Debrecen (DHK és DEAC), Eger (Sportiskola), hogy tudnak segíteni. Így már most 
összességében 200+ helyről beszélhetünk, ami fantasztikus kezdés! 
 
 
Sajnos eközben az ukrán szövetségnél jelenleg is több, mint kétszáz hokis jelezte, hogy 
segítségre, elhelyezésre szorul és a számuk folyamatosan emelkedik! 
 
A kormányzati sportirányítás is biztosított bennünket arról, hogy készek segítséget és 
támogatást adni, aminek részleteit most dolgozzák ki és a közeljövőben ismertté válik. 
 
Amire szükség van most, és amiben a segítségeteket kérjük: 

1. Logisztika, szállítás a határtól a befogadóhelyre. 
2. Szálláslehetőség - akár kollégium, akár vendégszoba, vagy bármi 

más. 



3. étkezés - ellátás, bármilyen támogatás az élelmezésben 
(természetesen, ahol főzési lehetőség van a szálláson, ott 
elsősorban alapanyagra van szükség). 

4. Lesz, akinek van felszerelése, de van, aki csak mindent hátrahagyva 
tudott elindulni. Így hokicuccra is szükség lehet. 

5. A magukkal hozott ruhák, használati cikkek bizonyára kiegészítésre, 
pótlásra szorulnak, illetve a korosztályhoz illő játék, elfoglaltságot 
biztosító füzet, könyv, írószer, stb nagy segítség lehet. 

6. Ha esetleg a fentiekben nem tudsz segíteni, de anyagilag tudod a 
fenti feladatokat támogatni, az is sokat jelent - ezzel kapcsolatban az 
egyes helyszínekkel egyeztetünk. 

Hogyan tudtok segíteni: 

1. A legjobb lenne, ha az adott klubban egyvalaki, vagy egy szűkebb 
kör fogná össze azokat, akik bármivel segíteni tudnak, hogy a 
leghatékonyabban szervezhessük a csoportokat. 

2. Össze kellene gyűjteni, hogy egy környéken, relatíve közel 
egymáshoz hány főt tudtok befogadni és mennyi időre. 

3. Ezeken a helyeken tudtok-e ellátást biztosítani. 
4. Össze kellene írni, hogy tudtok-e jégidőt, edzéslehetőséget 

biztosítani a gyerekek számára. 
5. Akinek van bevethető, logisztikában használható kisbusza, vagy aki 

gépkocsivezetést vállal, azt is kérjük, hogy jelezzétek. 

 
A feladatokat a szövetség részéről Rácz Szilvi kolléganőm koordinálja, kérem,  
hogy az info@icehockey.hu-ra küldjétek folyamatosan azt, amiben segíteni tudtok. Kérem 
továbbá, hogy küldjétek tovább a levelet annak, akiről azt gondoljátok, hogy szintén 
segítene. 
 
A hokis társadalom már megmutatta, hogy mennyire összetartó, hogy ha kell, tud segíteni. 
Most a szomszédunk hokisainak nagy szükségünk van ránk! 
Reméljük, mielőbb vége lesz a háborúnak, de addig is, aki tud segíteni, most megteheti. 
 
Köszönettel és tisztelettel: 
Sipos Levente 
 


