Karácsonyi segélycsomagok

Krumpli, kenyér, szalámi, kolbász, szaloncukor is került a zirci családoknak

Száz élelmiszercsomagot és közel két tonna krumplit osztott szét a zirci
vöröskereszt a rászorulók részére, akik karácsony előtt kenyérjegyüket is
beválthatják.
Háromszázezer forintos önkormányzati támogatásból állt össze a legalapvetőbb
élelmiszereket tartalmazó csomag, amelybe vállalkozói felajánlásnak köszönhetőn
húsipari termék is került. Szaloncukrot és krumplit azok is kaptak, akik megjelentek a
helyszínen, pedig szociális környezetük szerint nem jogosultak az adományra. – Azok a
családok részesülhettek támogatásban, akiknél az egy főre jutó nettó havi jövedelem
nem haladja meg a 28 000 forintot – mondta Takács Józsefné, a Veszprém Megyei
Vöröskereszt Zirci Területi Szervezetének vezetője. Hozzátette: sok olyan család van,
ahol a 15 000 forintot sem éri el ez az érték. Az életkörülmények egyre csak
rosszabbodnak, ezért több támogatásra lenne szükség. Mindig van elégedetlenkedő, aki
előáll azzal, hogy miért nem kapott. Erre az a válasz: mert vannak, akik ennél is
nehezebb körülmények között élnek. A családosoknál nem ritka, hogy az apa vagy az
anya egyedül neveli a gyerekeket. Az ötven családos mellett ötven egyedül élő is kapott
csomagot. Ők többnyire olyan idős emberek, akiknek nem hogy nem tudnak segíteni a
gyerekeik, azok is segítségre szorulnak. Előfordul, hogy kihűlt, sötét lakásban üldögélnek
otthon. A támogatók köre is fogy, tavaly a chipsgyár egy báli tombolabevételt ajánlott fel
a rászorulók részére. Idén hiába vártak volna hasonló adományra, az üzem még az év
elején bezárt… 50-50 családnál és egyedülőnél kénytelenek meghúzni a határt, mert
ennyit tesz lehetővé a keret. Több szűrőn is átmegy, hogy ki kaphat támogatást, ki nem.
Az élelmiszerek mellett korlátozott mennyiségben ruhaneműt és játékot is osztottak
szét. Ezek a vámosok által elkobzott árucikkek, s a központtól kapják meg a megyei
szervezet által közvetve – tudtuk meg Takács Józsefnétől, aki azt is elmondta: máskor
előfordult, hogy a krumplit itt hagyták az emberek, mivel arra nem volt akkora
szükségük. Idén mindent elvittek…

Vörös Kálmán alpolgármester és Takács Józsefné, a helyi vöröskereszt vezetője meleg szeretettel
adták át az adományt a rászorulók részére
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