
Jelentés az ADRA Adventista

 Fejlesztési és Segély Alapítvány  

2019. évi nyírségi viharkár 

helyreállításában végzett 

tevékenységéről

2018.  június  28án  a  Katasztrófavédelem  műveletirányítási  központjából  kapott  információk 
alapján személyes megkeresés útján, a káresemény időpontjától számított 24 órán belül történt 
felajánlás  az  Alapítvány  részéről  a  károsultak  számára  Nyírkarász,  Anarcs,  Tiszakanyár, 
Pátroha,  valamint  az  ezt  követő  napokban  telefonos  úton  Nyírmada  települések 
polgármesterein keresztül.
Mivel  a  károsultak  száma  jelentős  volt,  így  a  Nemzeti  Vészhelyzetkezelési  Terv  frissítésén, 
valamint  az  esetleges  nemzetközi  források  bevonásán  kezdett  el  dolgozni  az  Iroda  egy 
helyzetjelentéshez szükséges adatgyűjtés megkezdésével.
A  felkeresett  önkormányzatok  közül  Nyírkarász  jegyzője  és  polgármestere  működtek  együtt 
legszorosabban  az  Alapítvány  munkatársaival,  ami  az  adatszolgáltatást  és  a  helyi 
szükségleteket  illeti.  A  polgármester  a  helyreállítási  munkákhoz  saját  kapcsolatrendszerén 
keresztül, a szomszédos Anarcs település tüzép telepéről hozatott cserépléceket a károsult 

2018.  június  27.  napján  SzabolcsSzatmárBereg  megye 
északi  részét  nagy  erejű  vihar  sújtotta,  mely  a  szomszédos 
BorsodAbaújZemplén  megyében  is  okozott  károkat. 
Mindössze  néhány  perc  leforgása  alatt  lakó,  ipari  és 
mezőgazdasági  épületeket,  nagy  területen  terményeket, 
valamint  a  faállományt  érintette.  a  41es  számú  főút  órákra 
vált  járhatatlanná  a  kidőlt  fák  miatt,  míg  a  4es  számú  főút 
szakaszain  is  ugyanez  nehezítette  a  közlekedést. A  legtöbb 
bejelentés  Baktalórántháza,  Nyírmada  és  Kisvárda 
környékéről  érkezett  a  SzabolcsSzatmárBereg  Megyei 
Katasztrófavédelmi  Igazgatóságra  háztetőkben  keletkezett 
károkról, valamint épületekre dőlt fákról.

Az  ADRA  Adventista  Fejlesztési  és  Segély  Alapítvány 
részéről  a  vihar  levonulását  követően  egy  személy 
kapcsolódott  be  a  kármentesítési  munkákba  a  Hetednapi 
Adventista  Egyház  bózsvai  táborának  területén,  ahol 
kerítésre,  illetve  útra  dőlt  fák  eltávolítására  került  sor. 
Mindeközben  az  Alapítvány  stratégiai  partnere,  a  Kelet
Magyarországi  Speciális  Mentő  Egyesület  önkéntes 

munkatársai  5  fővel  kezdték  meg  a  munkát  a  Katasztrófavédelem  irányításával  Szabolcs
SzatmárBereg  megyében,  akikhez  az  ADRA  1  fő  műszaki  mentője  néhány  órán  belül 
csatlakozott. A 41es számú főúton az útszelvénybe még belógó fatörzsek és ágak eltávolítása 
után Kisvárdán egy  lakóépület  cserepes  lemez  tetejének biztonságos eltávolításában, majd  a 
BaktalórántházaKisvárda  vasúti  szakasz  kidőlt  fáktól  történő  mentesítésében  vettek  részt  a 
szakemberek a Csarodai Önkéntes Tűzoltó Egyesület  tagjaival. A mentesítési munkálatokat a 
Katasztrófavédelem 2019. június 28. napján a kora reggeli órákban függesztette föl.



2019.  július 23án  ismét személyes egyeztetés  történt Szalmási József polgármesterrel, aki a 
helyreállítással  kapcsolatos  fényképfelvételek  biztosítása  mellett  utasítást  adott  az 
önkormányzat  dolgozói  számára  a  helyreállítás  során  használt  építőanyagok  felhasználási 
helyszínei  listájának  elkészítésére,  mellyel  kapcsolatban  türelmet  kért,  mivel  folyamatos 
adategyeztetések voltak különböző állami és civil szervezetekkel a viharkár kapcsán. Továbbá 
intézkedett  az  Operatív  Bizottság  által  meghatározott  összegű  építőanyag  kiszámlázásáról, 
melynek ellenértéke még aznap átutalásra került. 

Többszöri  egyeztetés  után  2019.  augusztus  12én  a Nyírkarászi Önkormányzat megküldte  a 
mellékletben  szereplő  listát  az  építőanyagok  felhasználásáról,  melyhez  30%  arányban  járult 
hozzá az ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány.

Az alábbiakban található néhány fénykép, mely közvetlenül a vihar után,  illetve a helyreállítás 
során vagy azt követően készült. 

lakóépületek fóliázásához, illetve a helyreállítási munkák megkezdéséhez. A kiadott építőanyag 
értéke  mindösszesen  3  125  450.  Ft  volt,  melynek  kifizetésére  az  önkormányzat  nem 
rendelkezett  fedezettel,  ugyanakkor  a  polgármester  személyes  kapcsolatára  tekintettel, 
pénzügyi ellenszolgáltatás adott ki a vállalkozó az önkormányzat számára.
Az Alapítvány Operatív Bizottsága  július  19én  határozatot  hozott, mely  alapján  a  fentiekben 
említett  költségből  1  000  000.  Ft  kifizetését  a  segélyezési  alap  terhére  vállalt  át  az ADRA 
Alapítvány. 




