A Bölcsészettudományi Kutatóközpont munkatársaihoz
Kedves Kollégák!
Ukrajna megtámadása és az ebből fakadó orosz–ukrán fegyveres konfliktus, alig
negyedszázad békés időszak után, ismét elhozta a háborút az európai kontinensre.
Akárcsak a délszláv háború, ez a pusztító eseménysorozat is határaink mellett zajlik,
magyarok által lakott területeket is érint, ismét ráirányítva a figyelmet Magyarország
határhelyzetére, az ebből adódó veszélyekre és felelősségre.
Mint minden hasonló szükséghelyzetben, most is felmerül az intézmények és az
egyének lehetősége és kötelessége a bajba jutott embertársaink megsegítésében. Az
ELKH a Magyar Tudományos Akadémiával együttműködésben összehangoltan
koordinálja a kutatóhelyek részéről a kutatóhelyvezetőkön keresztül érkező
támogatásokat. A Bölcsészettudományi Kutatóközpontnak – ahogy a magyar
tudományosság teljességének – hagyományosan szoros, szakmai és baráti kapcsolatai
vannak az ukrajnai magyar és ukrán tudósokkal, számos bilaterális és európai
együttműködés formálódott az elmúlt évtizedekben. Éppen emiatt több kollégánk
keresett meg minket az elmúlt napokban, akik ukrajnai munkatársaik és barátjaik
sorsáért aggódtak, és a segítség lehetőségét tudakolták.
Aki ebben a tragikus helyzetben szeretné kifejezni szolidaritását és segítséget kíván
nyújtani, az alábbi lehetőségekre hívjuk fel figyelmét:
1. A Bölcsészettudományi Kutatóközpont lehetőségeihez mérten segíteni
szeretné az ukrajnai tudományos élet képviselőit. A konkrét segítségkérést
és/vagy támogatási formákat kérjük jelezzék a főigazgatói titkárságon:
titkarsag@abtk.hu.
2. Azokat a felajánlásokat vagy segítségre szoruló eseteket, amelyek túlnőnek a
BTK keretein, jelezzük az ELKH-nak, illetve az MTA-nak, amelynek
elszállásolási lehetőségek is a rendelkezésére állnak.
3. A Magyar Tudományos Akadémia vezetése segítségét felajánló levelet küldött
az MTA Ukrajnában élő köztestületi tagjainak. Ennek első lépéseként
információs pontot létesített, ahol elsősorban köztestületi tagjainak
megkereséseit fogadja: segitseg.karpatalja@titkarsag.mta.hu. Részletek az
MTA honlapján olvashatók.
4. A BTK vezetése támogatja a TDDSz adománygyűjtő kezdeményezését. A
pénzadomány és az egyéb támogatási formák mellett tehát lehetőség van a
HTK-ban is leadni a felajánlásokat. A gyűjtés első határideje e hét péntek
(március 4.) délután; helyszíne: HTK K épület földszint, portaszolgálattal
szembeni folyosó.

Amire a segélyszervezetek visszajelzése szerint szükség lehet: tisztálkodási
szerek; gyermekpelenka, elemek, alufólia; készétel, ásványvíz, gyümölcslé;
takarók, hálózsákok, takarók, matracok, párnák.
5. Jogi akadályok miatt a BTK nem tud pénzadományokat befogadni. Ezért akik
a pénzbeli támogatást részesítenék előnyben, azok számára a TDDSz
számláján történő utalást ajánljuk. Innen az összegyűlt összeget egyben lehet
majd a kiválasztott segélyszervezet (feltehetően a Magyar Vöröskereszt)
számlájára továbbítani, valamint egy összesítést követően tudható lesz, hogy a
BTK dolgozói milyen nagyságrendben járultak hozzá az egyre szélesedő
összefogáshoz.
Fontos technikai feltétel, hogy a TDDSz számlájára úgy történjen az utalás,
hogy abból egyértelműen kiderüljön a rendeltetése. Ezért a következőket
kérjük a felajánlott összeg mellé feltüntetni:
támogatás_Ukrajna_BTK
számlaszám: 11705008-20109943
számlatulajdonos: Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete
(TDDSZ)
6. Természetesen bárki dönthet úgy, hogy közvetlenül utal valamelyik
segélyszervezetnek. A legfontosabb, hogy segítsünk a bajbajutottaknak.
További lehetőségek a támogatásra:
https://voroskereszt.hu/hirek/a-magyar-voroskereszt-is-reszt-vesz-akaritativ-szervezetek-kozotti-osszefogasban/
7. Végül munkáltatói jogomnál fogva engedélyezem, hogy akik önkéntes munkát
szeretnének vállalni, azok erre a célra – intézetigazgatójával történő egyeztetést
követően – három fizetett munkanapot fordíthatnak. Jelentkezni itt lehet:
onkentes@segelyszervezet.hu; https://segelyszervezet.hu/onkentesseg/
A béke reményében:
Budapest, 2022. március 2.
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