
Érdi Újság 9XIX. évfolyam, 2009. augusztus 13.

Idén senki sem hárította el a támogatást

Nyári élelmiszer-adomány
Az Érdi Polgárõrség jó tanácsai

Vigyázzunk értékeinkre!

A tavalyihoz képest ebben 
az évben jóval több, össze-
sen háromszázötvennyolc 
rászoruló gyermek nyári 
étkeztetéséről gondoskod-
hat az érdi Gyermekjóléti 
Központ – tudtuk meg 
Bereiné Petrik Máriától, 
az intézmény vezetőjétől. 
Tavaly mintegy százötven 
kiemelten rászoruló gyer-
mek részesülhetett ebben 
az ellátásban. A támogatás 
célja, hogy az óvodás- és 
iskoláskorú, halmozottan 
hátrányos helyzetű aprósá-
gok étkeztetése a szünidő 
alatt is biztosított legyen. 
Ennek megfelelően idén 
június 22-től augusztus 
31-ig, ötven munkana-
pon keresztül melegíthető 
konzervételeket kapnak. 
A Gyermekjóléti Központ 

levélben értesítette a csa-
ládokat, és kérte őket, 
amennyiben nem igénylik 
a támogatást, nyilatkozza-
nak róla, de az idén senki 
nem utasított vissza a segít-
séget, sőt, a listán nem sze-
replő szülők közül többen 
is érdeklődtek, hogyan 
részesülhetnének ebben a 
támogatásban. 

Bereiné Petrik Mária 
arról is tájékoztatott, hogy 
a nyilvántartásukban nem 
szereplő, rászoruló gyer-
mekek úgy kerülhetnek 
a Gyermekjóléti Központ 
látószögébe, ha a szülők 
a gyermekkedvezmény 
igénylésekor az önkor-
mányzatnál nyilatkoznak 
arról, hogy gyermekük 
halmozottan hátrányos 
helyzetű. Az élelmiszerek 

átadására egyébként kéthe-
tenként kerül sor, de akik 
akadályoztatva vannak 
abban, hogy személye-
sen átvegyék a csomagot, 
azoknak a Gyermekjóléti 
Központ munkatársai ház-
hoz viszik az ételadagokat. 

A Gyermekjóléti Központ 
vezetője mindehhez 
hozzátette, hogy az érdi 
Szociális Gondozóközpont 
immár harmadik éve pályá-
zott sikeresen a Magyar 
Élelmiszerbank Egyesület 
tartósélelmiszer-adomá-
nyára, így a Gyermekjóléti 
Központ, a Családsegítő 
Szolgálat és a Habilitációs 
Központ munkatársai csak-
nem hatszázötven rászoru-
ló személynek adhatták át 
a száraztésztát, porcukrot, 
tejport, zsemlemorzsát 
és csokis gabonagolyót 
tartalmazó élelmiszer-
csomagokat. Eddig mint-
egy négyezer kilogramm 
adomány került a legjobb 
helyre, és várhatóan lesz 
még egy szállítmány. Az 
említett intézmények dol-
gozói ismerik a gondozott-
jaikat, és pontos képük van 
arról, kik azok, akiknek ez 
a – mások szemében talán 
csekélynek tűnő – segítség 
is sokat jelent. Egyébként, 
a súlyosbodó gazdasági 
helyzetet hűen tükrözi, 
hogy – amíg korábban elő-
fordult – idén már nem 
akadt olyan rászoruló 
személy vagy család, aki 
visszautasította volna a 
gyermekeknek szánt étel-
csomagot vagy az élelmi-
szer-adományt. 

 B. E.

A melegíthetõ konzervek csomagjait pontos nyilvántartás alapján 
a Gyermekjóléti Központban vehették át a halmozottan hátrányos 
helyzetû gyermekek szülei, gondozói

A bűnmegelőzés érdekében elsősorban mi, állampol-
gárok tehetünk lépéseket. Alapvető feladatunk, hogy 
életvitelünkben szem előtt tartsuk a megelőzést, amely 
már néhány jó tanács megfogadásával hatékony lehet. 
Ebben az írásban a megelőzés lehetőségeiből szemez-
getünk, a teljesség igénye nélkül.

Azt talán nem szükséges megemlíteni, hogy amikor 
elhagyjuk otthonunkat, minden ajtót és ablakot zár-
junk be, és ha van redőny az ablakokon, eresszük le 
ezeket, de amikor otthonunkban tartózkodunk, akkor 
is tartsuk kulcsra zárva az ajtót, a kertkaput. Éjszakára 
is érdemes a redőnyöket leengedni, a zsalukat becsuk-
ni. Amennyiben hosszabb időre – hosszabb utazás, 
nyaralás alkalmával – elhagyjuk otthonunkat, nem 
feltétlenül kell minden ajtón és ablakon leengedni a 
redőnyt vagy becsukni a zsalut, mert ez egyértelműen 
jelzi, hogy nincs otthon senki. Inkább használjuk ki azt 
a lehetőséget, hogy ma már elérhető áron megoldható 
az áramellátás időzítése, amellyel egy-egy lámpa fel- és 
lekapcsolását automatizálni lehet. Ezzel a módszerrel a 
külső szemlélő nem tudja megállapítani, hogy a lakás 
üres-e vagy sem.

Nagyon fontos, hogy hazaérkezéskor értékeinket 
(pénztárca, lakáskulcs, mobiltelefon, autókulcs stb.) 
ne hagyjuk az előszobában, még az ott tárolt táskában 
vagy kabátzsebben sem, ugyanis egy esetleges betörés 
esetén az itt található értékeket lehet a leggyorsabban 
és legkönnyebben eltulajdonítani.

Amennyiben gyalog vagy tömegközlekedéssel uta-
zunk a városban, figyeljünk arra, hogy táskánk és zse-
beink legyenek ellenőrzésünk alatt. A cipzárat húzzuk 
be, a csatot zárjuk be, mert a nyitott táskából és zsebből 
nem nehéz észrevétlenül elemelni az értékeket.

Aki autóval is rendelkezik, az autóra külön figyeljen. 
Otthon lehetőleg tartsa zárt kertkapun belül, ha van 
garázs, akkor zárt garázsban. A kertben is és a garázs-
ban is tartsuk az autót mindig zárva.

Az autóban lehetőleg ne tároljunk értékes dolgokat, 
vagy ha ez elkerülhetetlen, helyezzük a csomagtartóba 
vagy más, kívülről nem látható helyre.

A lakásunkba, házunkba ne engedjünk be idegen 
személyt! Aki valamilyen hivatalra vagy szolgáltató-
ra hivatkozik, rendelkeznie kell megbízólevéllel vagy 
fényképes igazolvánnyal, amellyel azonosítja jogállását. 
Ha ennek alapján mégis be kell engednünk a lakásba, 
soha ne hagyjuk egyedül olyan helyiségben, ahol eltu-
lajdonítható értékeink vannak!

A veszélyeztetettségünk felismerését szolgálják az 
érzékszerveinket kisegítő vagy helyettesítő elektroni-
kus jelzőrendszerek, a riasztók. Ezeket is alkalmazhat-
juk otthonunk, autónk, nyaralónk biztonsági szintjének 
növelésére. A riasztók sok esetben elrettentő eszköznek 
bizonyulnak, főleg abban az esetben, ha annak jelzése 
távfelügyeleti szolgálathoz is eljut. Amennyiben valaki 
távolléte esetén is szeretne szemmel láthatóan meggyő-
ződni értékei sértetlenségéről, igényeljen videokamerás 
megfigyelőrendszert, amely az internet segítségével 
ma már távolról is betekintést enged a tulajdonosnak 
saját ingatlanába, az ott rögzített videofelvételekbe. 
Távfelügyeleti szolgálathoz a videorendszerek is beköt-
hetők, így a veszélyhelyzetek elhárítása sokkal rövi-
debb időt vehet igénybe.

Sajnos, 100%-os biztonságot nem lehet elérni, de a 
maradék kockázat jelentősen csökkenthető a megfelelő 
eszközök és eljárások alkalmazásával. A tanács nálunk 
nem kerül pénzbe. Amennyiben tanácsot szeretne 
kérni saját vagy családja biztonságának megteremtésé-
hez, hívja bizalommal az Érdi Polgárőrség 06-30/621-
2596-os vagy 06-30/621-2580-as telefonszámát, és a 
polgárőrök készséggel segíteni fognak Önnek is a bűn-
megelőzés hatékonyságának növelésében.

 Macsotay Tibor
 az Érdi Polgárőrség elnöke

Macsotay Tibor: A polgárõrök szívesen segítenek a 
bûnmegelõzésben
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