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Az Érdi Városi Polgárőr Egye
sület vezetősége és tagjai meg
alakulásuk óta kiemelt figyel
met fordítottak arra, hogy minél 
élhetőbb legyen az általunk is 
lakott környezet. Az itteni köz
biztonság helyzetén 2003 óta 
próbálunk javítani, és számos 
eredményt sikerült is elérnünk. 
Az évek alatt elért sikerek és 
a lakosság által küldött vissza
jelzések arra buzdítottak min
ket, hogy még inkább próbáljuk 
aktívan bevonni Érd és Diósd 
lakosságát a bûnmegelőzés 
nemes és hasznos feladatába. 
Ezért a 2011 elején elindítottuk 
a SZEM, vagyis a Szomszédok 
Egymásért Mozgalmat – érde
mes közelebbről is megvizsgál
ni, mit is takar ez az elnevezés.

A SZEM egy olyan társadalmi 
bûnmegelőzési program, amely

nek célja a lakóközösségben 
előforduló bûncselekmények 
megelőzése, korlátozása, a biz
tonságosabb életkörülmények 
kialakítása.

Magyarországon jó ideje 
elfogadott élethelyzet, hogy a 
polgárok biztonságuk védelmét 
minden tekintetben a rendőr
ségtől várják el, ám tudjuk, hogy 
ezt egyedül nem vállalhatja fel. 
Érden a rendőrség munkáját 
jelenleg 126 polgárőr segíti. 
A bûnmegelőzésben elkötele
zettek, de önkéntes munkájuk
nak anyagi, személyi és tech
nikai okokból határai vannak. 
Sajnos, a közösség méretétől 
függetlenül bekövetkezhet, 
hogy potenciális célpontjaivá 
válhat a lakosság a bûnözőknek. 
Könnyû dolog feltételezni azt, 
hogy velünk ilyesmi nem tör
ténhet meg. Odafigyeléssel, 
egymás segítésével megelőz
hetjük a bûncselekményeket 
vagy annak számszerû növe
kedését, azaz mindnyájunknak 
szerepet kell vállalnunk az aktív 
bûnmegelőzésben. Sem a rend
őrök, sem a polgárőrök nem 
fordíthatják teljes figyelmüket a 
kisebb lakóközösségekre a biz
tonság megteremtésében, fenn
tartásában, ezért lett indokolt a 
SZEM elindítása. 

Mivel az év vége mindenki 
számára egyfajta számvetés is, 

ezért indokolt összefoglalni, 
milyen tapasztalatai vannak a 
SZEMnek.

A polgárőrség elnökeként 
az az általános tapasztalatom, 
hogy az emberek többsége még 
nem érzi át, hogy a közbiz
tonság javításában való részvé
tel mindannyiunknak elemi és 
közös érdeke. Annak ellenére, 
hogy a SZEMet a lehető legszé
lesebb körben hirdetjük (média, 
közintézmények, illetve saját 
honlapunkon, a www.erdipol
garorseg.hu címen), meglehe
tősen csekély a visszajelzések 
száma. 

Tapasztalatunk szerint a leg
nagyobb problémát az elmúlt 
diktatórikus rendszernek 
köszönhető rossz beidegző
dések jelentik. Abban ugyanis 
gyakran hozzánk közeli szemé
lyek próbálták kifigyelni szoká
sainkat. Az okok keresésekor 
rá kellett döbbennünk, hogy 
az úgynevezett „szocializmus” 
rombolása miatt a társadalom 
jelentős része még 21 évvel a 
rendszerváltás után is bizalmat
lanul tekint embertársai felé, 
még akkor is, ha az valóban 
segítséget szeretne nyújtani 
neki. Ezért inkább saját maguk 
próbálják megoldani problémá
jukat, vagy a hivatalos szervek
től várják a segítséget. 

Ezt a berögzülést szeretné 

megváltoztatni a SZEM, amely
nek alapgondolata pont az egy
másra való odafigyelés, nem 
pedig a másiknak a megfigye
lése!

Itt kell feltenni azt a fon
tos kérdést, hogy vajon hány 
bûncselekményt lehetett volna 
megelőzni, ha jobban odafigye
lünk mellettünk élő embertár
sainkra. Gondoljunk csak 
azokra az esetekre, amikor 
idős emberekhez mennek be 
trükkös tolvajok nevetséges
nek tûnő indokokkal. Az ilyen 
esetek előtt még a hivatalos 
szervek is tehetetlenül állnak, 
mivel ők sem tudnak minden 
ház előtt 24 órában posztolni. 
Ugyanezt a polgárőrség sem vál
lalhatja fel! Az ilyen esetekben 
a legnagyobb segítséget éppen 
a szomszédok tudják nyújtani 
odafigyeléssel és törődéssel. 

Természetesen az előbb leír
tak nem mentik fel sem a rend
őrséget, sem pedig a polgárőrsé
get a munkavégzés alól. Az Érdi 
Városi Polgárőr Egyesület ebben 
az évben is lehető legjobb tudá
sa szerint végezte munkáját 
és bővítette infrastrukturális 
hátterét. A közgyûlés támoga
tásának köszönhetően a közel
múltban két Suzuki Ignis gép
kocsival bővítettük a gépjármû
parkunkat, és még további 

06-30-621-2596, 
06-30-621-2579, 
06/23/-374-459,  

0–24 órás ügyelet

Mit lát, mit vesz észre és miben segít a SZEM?

Figyeljünk oda egymásra!
Napjainkban sajnos egyre inkább jellemzõ, hogy a hétköznapok rohanásában meg-
feledkezünk a mellettünk élõ embertársainkról, és figyelmünk csakis saját dolgaink 
irányába terjed. A közösségért érzett felelõsségvállalás gyengülése sajnos számos 
esetben elindít egy olyan negatív folyamatot, amely végül saját életünkre is kihat. 
A körülöttünk élõkre is kiterjedõ figyelem ezért az élhetõ közösségek megteremté-
sének egyik alappillérének tekinthetõ.

jármûvekkel fog a flotta kiegé
szülni. Az érdi Bringacentrum 
Kft. jóvoltából három új biciklit 
is kapott a polgárőrség, ame
lyeknek a csatornázás során is 
nagy hasznát vesszük a nehe
zen megközelíthető területek
nél. Ezeknek, illetve az elköte
lezett tagságunknak köszönhe
tően a 2012es évben is hasonló 
lendülettel fogjuk végezni mun
kánkat. Fontos azonban, hogy 

a lakosság itt is segítségünkre 
legyen abban, hogy ha bármi
lyen bûncselekményt észlelnek, 
azonnal jelezzék a rendőrségen, 
vagy kiemelt telefonszámaink 
egyikén.

Kívánok önöknek, az Érdi 
Újság valamennyi olvasójának 
áldott ünnepeket és sikerekben 
gazdag, boldog új évet!

 Macsotay Tibor elnök 

Macsotay Tibor: 2011 elején elindítottuk a SZEM, vagyis a Szomszédok 
Egymásért Mozgalmat
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helyi társadalom


