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Članice i članovi Hrvatskog svjetskog kongresa od prvog
dana su na potresom porušenim područjima Domovine, uz
dostavu donacija i volonterski rad

Svega nekoliko sati od razornog potresa, koji je najviše pogodio Sisačko moslavačku županiju, a
zahvaljujući brzom i učinkovitom djelovanju na terenu g. Zlatka Šešeta, predsjednika Hrvatskog
svjetskog kongresa Švicarske i Liechtenstein, na razoreno područje slile su se brojne donacije
članica i članova HSK CH FL stradalom stanovništvu.
Donacije, prikupljene među članicama i članovima uvijek dobrog srca i plemenitih namjera, otišle su
među najsiromašnije obitelji čije su kuće stradale u cijelosti na području Banovine, među prvima
obitelji Mirka Jurišića iz Gline.
Nakon što su statičari proglasili njegovu kuću za rušenje uslijed posljedica potresa, brojna obitelj u
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kojoj su i tri male djevojčice – Barbara (1g), Lucija (2g) i Petra (4g), te koje sada sa svojim roditeljima
i tetkom žive u kamp kućici, primila je među prvima donaciju našeg Kongresa.
Također svjestan koliko je na terenu potreban i volonterski rad, g. Zlatko Šešet, u ime HSK CH FL,
bio je sudionik i dragovoljne akcije pomaganja u potresom razrušenoj općini Majur u Sisačko
moslavačkoj županiji.
Volonteri koji su pristigli gotovo iz cijele Hrvatske (od Stona do Osijeka) u Majuru su radili na
raspodjeli i dovozu kuhanih obroka, posebice u teško pristupačna područja općine, uglavnom rijetko
naseljenih starijom populacijom, kao i u razvrstavanju i pakiranju za distribuciju potrebitima nekoliko
tona pristiglih donacija u hrani, odjeći, kemijskim potrepštinama, igračkama, kao i grijalicama.
Općina Majur, jedna je od brojnih u potresu stradalih područja, kako devastirane infrastrukture,
obiteljskih i gospodarskih zgrada, tako i narušene kvalitete života, no zbog činjenice da je poprilično
„izolirana“ na Banovini, do sada njezini stanovnici nisu dobivali toliku pomoć, kao ostala stradala
područja.
Nakon onog devastirajućeg potresa, uz svakodnevne koji nam se događaju, veliki broj objekata na
području naše općine je stradao i stradava. U grubo gotovo da nema dimnjaka koji je čitav na
području općine, što je posebno teško, jer se većina žitelja grije na drva. Imamo oko 800 žitelja, a
uglavnom je to staračko stanovništvo, čak 40 posto svih njih je starije od 65 godina, a ulaskom u
Europsku Uniju, gotovo svi mladi su otišli s našeg područja. Stoga su nam dragovoljni rad i ova
vrsta pomoći prioritetni i jako važni za obnovu nakon potresa, te se zahvaljujem svima koji su nam
došli pomoći i još uvijek pomažu kako bi čim prije stalni na noge – kazala je načelnica općine Majur
Klementina Karanović, u povodu volonterske akcije u kojoj su sudjelovali i članice i članovi HSK CH
FL.
Općini Majur darovani su agregat te peć za grijanje također iz donacije HSK CH FL, a s ciljem da se
poveže hrvatska dijaspora i Domovina kojoj treba pomoć i koja neće ostati zaboravljena i u ovoj
nemiloj situaciji.
Vinko Sabljo, uz Apel drugim Nacionalnim kongresima, u izravnoj pomoći hrvatskim braniteljima i
onima kojima je potrebna pomoć, uz dobročinitelje iz Švicarske i Liechtensteina i po njihovoj želji
izabrano je pet obitelji, hrvatskih branitelja, kojima je dodjeljena jednokratna novčana pomoć. To
smjeramo i u buduće činiti.
HSK Austrije, na čelu s Igorom Lackovićem, isto je se pridružio akciji.
Vaše novčane priloge možete izravno uplatit na račun Sisačko-Moslovačke županije koji je
za tu namjenu otvoren ili putem priloženog linka!
Privredna banka
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IBAN računa HR56 2340 0091 8000 0300 1 (za uplate iz izvandomovinstva)
HR 65 3816-086-82215698659 (za uplate iz Hrvatske)
SWIFT CODE: PBZGHR2X
Za informacije: gospođa Ana Kordić, tajnica Županije, ana.kordic@smz.hr
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