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A Vagyonvédelmi Kamara támogatja az árvízkárosultakat és a rendőrséget 
  
Fő a biztonság! 
  
A 2010 májusában lezúduló esőzések miatt kialakult árvízhelyzet rég nem látott károkat okozott 
országszerte. Az SZVMSZK Nógrád Megyei Szervezete úgy határozott, hogy Salgótarján Megyei Jogú 
Város Önkormányzatával és a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetével összefogva 
gyűjtést szervez a károsultak megsegítésére. Az összegyűlt adományokat június 23-án adták át a 
Vöröskeresztnek. Ugyanezen a napon Salgótarján közbiztonságának javítása érdekében a Kamara 
50.000 forintot adományozott a Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány részére. Mindkét 
rendezvényen részt vett az SZVMSZK országos elnöke, Német Ferenc. 
 
A lakosság megmozdult az otthonukat elvesztett, illetve súlyos károkat szenvedett emberek 
érdekében. Az elmúlt két hét alatt sorozatosan érkeztek a felajánlások, adományok. Bútorok, ruhák, 
konyhai eszközök, élelmiszerek és ásványvizek gyűltek össze a kamara által kialakított 
gyűjtőpontokban.  Köszönet illet mindenkit, aki adományozott és azokat is, akik segítettek a 
felajánlások összegyűjtésében. Külön köszönöm Sándor József megyei titkárnak és az elnökség 
tagjainak, hogy embert próbáló munkájukkal, szabadidejüket feláldozva, kezdeményezésem élére 
álltak és képviselték a Kamarát a gyűjtésben – mondta el Cene Elemér megyei elnök június 23-án, 
miután - Német Ferenc országos elnök és Lehoczki Szabolcs megyei alelnök társaságában - átadta a 
Kamara irodájában tárolt adományokat Eötvös Mihály alpolgármesternek és Juhászné Kincses 
Helénnek, a Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete vezetőjének. Ez utóbbi szervezet lesz az, amely 
az összegyűlt adományok elosztását, a rászorulókhoz való eljuttatását fogja koordinálni. Cene Elemér 
elnök azt is kiemelte, hogy sikerült 3000 liter ásványvizet összegyűjteniük, amiért külön köszönet illeti 
a Salgó-Party Kft-t, Hajdara Ferdinánd festő egyéni vállalkozót és Sárvári Gergőt. 
 
Országosan is példaértékű ez az akció, amely egy ritkán látott összefogás eredménye, és amely a 
károsultak önzetlen megsegítésére irányul. Örülök, hogy a Nógrád megyei szervezetünk ilyen jó 
kapcsolatot ápol mind a Vöröskereszttel, mind a városi önkormányzattal, mind a rendőrséggel – 
mondta a kezdeményezésekkel kapcsolatban Német Ferenc országos elnök. 
 
Eötvös Mihály, Salgótarján alpolgármestere kiemelte: példaértékű az a hozzáállás, amely a Kamara 
részéről tapasztalható az adománygyűjtés során. Egyben kérte a lakosságot, pénzadományaikkal is 
segítsék a gyűjtés sikerét.   A város négy pontján alakítottak ki gyűjtőpontokat: a Fő téren, a Beszterce 
téren, az Erzsébet téren és Zagyvapálfalván a Spar előtti téren. A civil szervezetek által üzemeltetett 
sátrakban egész héten leadhatók az adományok. A támogatók felajánlásukért cserébe megnézhetik a 
26-án megrendezendő Jótékonysági Estet a József Attila Művelődési és Konferencia Központban, 
melyen többek között fellép a Nógrád Táncegyüttes és Szabó István budapesti pánsípművész. 
 
Azon túl, hogy Salgótarján Önkormányzatával és a Vöröskereszttel összefogtunk, jó kapcsolatot 
ápolunk a Megyei- és Városi Rendőrkapitánysággal is – mondta Cene Elemér megyei elnök, majd így 
fogalmazott: - Sajnos manapság a rendvédelmi szerveknél is elkél a segítség. Ők nap mint nap értünk 
dolgoznak, ha kell, kint vannak a gátakon, életet mentenek, homokzsákot pakolnak. Úgy gondoltuk, 
hogy a Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítványon keresztül 50.000 forinttal hozzájárulunk a 
rendőrök munkájához.  
 
Az adományt Ponyi Béla városi rendőrkapitány vette át a Vagyonvédelmi Kamarától június 23-án és 
bízva a további együttműködésben, megköszönte a szervezet példás támogatói hozzáállását.  
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