
 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY  

Befejezte az árvízkárosult magánházak felújítását az 
Ökumenikus Segélyszervezet  

 

KÖSZÖNET AZ ADOMÁNYOZÓKNAK! 
 

2014-TŐL ÉVI 10 MILLIÓ FORINTTAL TÁMOGATJA A VODAFONE MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNYAZ 
ÖKUMENIKUS SEGÉLYSZERVEZET HAZAI HUMANITÁRIUS MUNKÁJÁT  

 

Az árvízi védekezés és az ezt követő utalványalapú segélyezés után a súlyosabb kárt szenvedett 
magántulajdonú ingatlanok felújítását is a maga által vállalt határidőre fejezte be az Ökumenikus 
Segélyszervezet. A döntően a Nemzeti Összefogás Vonalán és Számlaszámán indított gyűjtésből 
finanszírozott, Szobon és Dunabogdányban végzett kivitelezői munkálatok befejezésével a Segélyszervezet 
árvízi segélyprogramjának újabb jelentős szakasza zárul le. Az eseményen a Vodafone bejelentette, hogy 
míg most 5 millió forinttal tölti fel az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját krízishelyzetekben támogató 
Vodafone Humanitárius Alapot, 2014-től évente 10 millió forintot szán erre a célra. 
 
A sajtótájékoztató résztvevőit Pályi Gyula, Dunabogdány polgármestere köszöntötte, aki egyben a település 
és az árvízkárosultak nevében is köszönetet mondott a bajban gyorsan érkező segítségért, az Ökumenikus 
Segélyszervezet azonnali és hosszú távú jelenlétéért, a Vodafone Magyarország Alapítványnak pedig a 
védekezés során biztosított szivattyúkért. Lévai Anikó, az Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövete 
beszédében visszatekintett az árvízi védekezés és helyreállítási munkák emlékezetes pillanataira, s ennek 
summázataként a bajban való település és szektorhatárokon átívelő összefogás erejét hangsúlyozta.  Lehel 
László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója elmondta, hogy az árvízi védekezés során 18 millió 
forintot, utalványprogramjára pedig eddig 16 millió forintot használt föl. A Segélyszervezet szakemberei által 
megvalósított kárfelmérés után augusztusban kezdték meg az árvízkárosult ingatlanok felújítását. A 
magánházak felújításának befejezése adja az apropót a mai, az adományozóknak történő köszönetmondáshoz 
– tette hozzá Lehel. Az Ökumenikus Segélyszervezet 9 dunabogdányi és 6 szobi ingatlant hozott rendbe, 
melyek legjellemzőbb sérülései a burkolatok (pl. laminált padló) károsodása, a falak átázása, illetve 
megrepedése, valamint az aljzat megsüllyedése voltak. Éppen ezért az ingatlanok felújításakor az alapok 
megerősítése, külső lábazati javítások, a külső homlokzat javítása, a falazat, mennyezet repedéseinek javítása, 
belső szárító vakolás, aljzat rétegrend csere, a padlóburkolat cseréje, a fali csempeburkolat javítása, a 
nyílászárók cseréje, javítása valósult meg. Az elnök-igazgató végül összegezte: az Ökumenikus Segélyszervezet 
árvízi segélyprogramjának értéke – a dunaszekcsői idősek otthonának jelenleg még zajló felújításával együtt – 
összességében eléri a 100 millió forintot. Diego Massidda, a Vodafone Magyarország vezérigazgatója a 
sajtótájékoztatón elmondta, hogy a Vodafone Magyarország Alapítvány és az Ökumenikus Segélyszervezet 
együttműködése immár több éves múltra tekint vissza, s hogy ez idő alatt Alapítványuk több mint 16 millió 
forinttal járult hozzá a Segélyszervezet munkájához. „A közösen elért sikerek erősítették meg az elhatározást, 
hogy az együttműködést magasabb szintre emeljük. A folyamatos anyagi támogatás mellett vállalatunkon 
belül létrejön egy olyan, képzett önkéntesekből álló csoport, amely a Segélyszervezet munkájába bármikor 
bevonható. Keressük továbbá a lehetőségét annak, hogy a jövőben mobiltechnológiai  megoldásokkal is 
segíthessük az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját.” – tette hozzá Diego Massidda. 
Lehel László zárszóként köszönetet mondott az adományozóknak, akik a Nemzeti Összefogás Vonalán és 
Számlaszámán keresztül illetve közvetlenül a szervezetnek felajánlott adományaikkal hozzájárultak az 
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árvízkárosultak megsegítéséhez, valamint példaértékűnek nevezte a Vodafone Humanitárius Alap 
kezdeményezést, amely ezúttal is az első,  legkritikusabb szakaszban nyújtott támogatást a szervezet 
munkájához. „A Vodafone Humanitárius Alapból vásárolt szivattyúknak is fontos szerepük volt a 
dunabogdányi házak védelmében. Ezért is éppen ma a helyreállítás befejeztével tartottuk fontosnak, hogy 
azoknak is köszönetet mondjunk, akiknek a többi ház megóvását köszönhetjük” – tette hozzá. 
 
A sajtótájékoztató résztvevői a rendezvény keretében ellátogattak egy dunabogdányi, árvízkárokat 
szenvedett, de mára teljesen felújított ingatlanba is. 
 
Az Ökumenikus Segélyszervezet árvízi segélyprogramjáról 
Mint ismeretes, az Ökumenikus Segélyszervezet június 4-én indította el komplex árvízi segélyprogramját. A 
humanitárius szakaszban a Segélyszervezet munkatársai és önkéntesei több járművel, szivattyúkkal, illetve a 
kitelepítettek, valamint a töltéseken dolgozók ellátásához szükséges élelmiszer és higiéniás készletekkel 
segítettek a védekezésben. Több intézmény kitelepítésében, s a lakók heteken át történő élelmezésében is 
részt vett a Segélyszervezet. Az ár levonultával takarítóeszközöket és tisztítószereket adott át több település 
több száz árvízkárosultjának, illetve önkéntesek szervezésével tevékenyen is részt vett a takarításban, a 
homokzsákok összegyűjtésében. A kitelepítés időszakának átvészeléséhez a Viktor Speciális Otthon 110 
értelmi fogyatékos lakójának nagy segítséget jelentő élelmiszer és higiéniai cikkeket (személyes tisztálkodási 
szerek, zöldség, gyümölcs, édesség, szörp, tisztítószerek stb.) juttatott az Ökumenikus Segélyszervezet. A 
kitelepítés helyszínén, a sződligeti iskolában pedig mobil zuhanyzó konténert üzemeltetett heteken át, 
melynek 6 fülkéjében hideg és meleg víz is volt, és megléte rendkívüli nagy segítséget jelent a speciális otthon 
lakóinak a kritikus helyzetben. A Segélyszervezet munkatársai Dunabogdányban, Dunaszekcsőn és Szobon 
közvetlenül az ár levonulása után megkezdték a károk felmérését, a károsultak megsegítését célzó 
segélyprogram kidolgozását. Az utalvány rendszer keretében az egyes ingatlantulajdonosok házaik 
károsodásának mértéke alapján 75, 125 vagy 250 ezer forint értékű utalványt vehettek át a Segélyszervezet 
munkatársaitól. A legkomolyabb károkat szenvedett lakóingatlanok tulajdonosai pedig indokolt esetben 
nagyobb összegű kivitelezést (az eredetihez hasonló, lakható szintre történő helyreállítást) is kapnak, 
melyeknek átlagosan mintegy 2 millió forint az értéke. Az Ökumenikus Segélyszervezet által támogatott 
árvízkárosultak - Dunabogdányban összesen 59, Szobon 25, míg Dunaszekcsőn további 11 család - 
utalványban részesültek, melyek beváltási határideje szeptember végén járt le. 
 

Az Ökumenikus Segélyszervezet árvízi segélyprogramjának részletei megtalálhatók a 

www.segelyszervezet.hu/arviz2013 oldalon. 

 
       Dunabogdány, 2013. október 30. 
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