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Lassan az idei esztendő felét is magunk mögött tudhatjuk,
amely sok munkát adott a Fejér megyei polgárőrök számára.
Polgárőreink nagy családja 2017-ben is sokat tett a bűn -
megelőzésért. A megye majdnem minden településén mű -
ködik már polgárőr egyesület. Pontosan százhármat tartunk
számon, az OPSZ-nél regisztrált 3724 polgárőrrel. A tagság
tavaly kétszáztizenhéttel bővült (közülük 30 ifjú polgárőr).
Az ifjú polgárőrök száma:107.

Országosan 55 ezer polgárőr tevékenykedik, a miénk a leg -
nagyobb civil szervezet Magyarországon!

Mozgalmunk immár 27 éves, felnőtt korba került, part -
nerszervezeteink számítanak ránk a nem könnyű bűnmeg -
előzési és bűnüldözési feladatok megoldásában, végrehaj -
tásában.

Továbbra is elsőrendű feladatunknak tartjuk, hogy együtt -
működjünk a települési önkormányzatokkal, a rendőrséggel.
E három pilléren nyugszik elsősorban a közbiztonság erő -
sítése, javítása. Természetesen továbbra is együttműködünk
a katasztrófavédelmi igazgatóságokkal, a Magyar Postával, a
MÁV-val, a Magyar Vöröskereszttel, a Magyar Labdarúgó
Szövetséggel, a Vagyonvédelmi kamarával és még lehetne
tovább sorolni együttműködő partnereinket. Továbbra is
fontosnak tartjuk az „Egy iskola – egy polgárőr” mozgalmat,
amelyben jelentős eredményeket értünk el Székesfehérváron
és más településeken is.

A 2017–18-a tanévben polgárőreink ismételten szolgála -
tokat látnak el az iskolák környékén, ügyelve a tanulók
biztonságára. Továbbra is eredményes a SZEM-mozgalom
és a 300x100-as programunk.

Az OPSZ idei kiemelt programja a család, gyermek- és
ifjúságvédelem. Ehhez a kiemelt programhoz csatlakozott a
Fejér Megyei Polgárőr Szövetség is.

A közlekedési feladatok segítéséből is kivesszük a ré -
szünket. Ugyancsak fontos az idegenforgalmi feladatok el -
látása, főleg a Velencei-tó környékén, de Székesfehérváron
is.

Kiemeltnek tartjuk polgárőreink oktatását, továbbképzését
2018-ban is.

A sokszor fárasztó önkéntes munka mellett lehetőség nyílik
évente a kikapcsolódásra, a pihenésre is. 2018. június 2-án,
szombaton a kiválóan működő Velencei Polgárőr Egyesület
ad otthont, a velencei városi önkormányzattal és Fejér Me -
gyei Polgárőr Szövetséggel karöltve, immár a XIX. Fejér
Megyei Polgárőr Napnak.

Az Országos Polgárőr Nap pedig június 23-án Baján lesz.
A velencei városi önkormányzat, a helyi polgárőr egyesület

és a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség összefogása lehetővé
teszi az immár hagyományos sokrétű esemény színvonalas
megrendezését. A XIX. Fejér Megyei Polgárőr Napon min -
den bizonnyal jól érzik majd magukat Velencén polgárőreink
és családtagjaik.

Sok szeretettel köszöntjük a megyei polgárőr nap (találko -
zó) valamennyi résztvevőjét és jó szórakozást, hasznos idő -
töltést kívánunk mindenkinek!

A Fejér Megyei Polgárőr Híradó immár 33. számának első
oldalán részletesen ismertetjük a Velencei Fejér Megyei
Polgárőr Nap sokrétű, gazdag programját.

Tisztelettel és üdvözlettel:

CSEH ISTVÁN,
az OPSZ Etikai Bizottságának elnöke, 

a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség elnöke
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Jó és kellemes időtöltést kívánunk 
a velencei polgárőr nap résztevőinek!

Tisztelt Olvasóink!

Egy átmeneti időszak után ismét je -
lentkezik a Fejér Megyei Polgárőr Hír -
adó legújabb, immár 33. száma, a XIX.
Velencei Fejér Megyei Polgárőr Nap
alkalmából!

Megyénk 3679 ezer  polgárőre és a csa -
ládtagjaik minden esztendőben nagyon
várják a megyei találkozó megszerve -
zését.

Most tehát, június 2-án, szombaton
Velence városában ismét  lehetőség nyílik
arra, hogy összejöjjenek és ünnepeljenek
megyén polgárőrei.

Ezúttal a gárdonyi járásban található
Velence ad otthont a sokrétű, gazdag
eseménynek. Velence Város Önkor -
mányzata, a Velencei Polgárőr Egyesület
és a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség
együttműködése révén kerülhet sor a
hagyományos eseményre.

A szervezők most is igyekeztek olyan
kulturális, sport- és szabadidős prog -
ramokat összeállítani, amelyek kellemes
kikapcsolódást és időtöltést kínálnak a
rendezvényen részt vevő polgárőröknek,
családtagjaiknak és a meghívott vendé -
geknek egyaránt.

Lapunk első oldalán részletesen is -
mertetjük a megyei polgárőrnap prog -
ramját. Az eddigi találkozókon is több
száz polgárőr vett részt megyénk tele -

püléseiről, és minden alkalommal nagy
sikere volt a különböző programoknak.

Minden bizonnyal így lesz ez most is!
Szerkesztőségünk nevében sok szere -

tettel köszöntjük a XIX. Fejér Megyei
Polgárőr Nap résztvevőit!

Kellemes időtöltést, sok-sok újabb él -
ményt kívánunk mindenkinek!

Tisztelettel

CSATÓ JÓZSEF

főszerkesztő

Ismét jelentkezik a Fejér Megyei Polgárőr Híradó

Köszöntjük a XIX. Fejér Megyei Polgárőr Nap résztvevőit

Polgárőr mozgalmunk tovább erősödött
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A Fejér Megyei Polgárőr Szövetség
február 24-én az Alba Volán székesfe -
hérvári központjában megtartotta köz -
gyűlését.

Cseh István, a Fejér Megyei Polgárőr
Szövetség elnöke, az OPSZ Etikai Bi -
zottságának elnöke köszöntötte a részt -
vevőket, a többi között dr. Varga Péter
dandártábornokot, a Fejér Megyei Rend -
őr-főkapitányság vezetőjét, Vörös Ferenc
rendőr ezredest, megyei közbiztonsági
igazgatót, dr. Fekecs Dénest, az Orszá -
gos Polgárőr Szövetség gazdasági és
pénzügyi elnökhelyettesét; Vizi Ignác
tűzoltó ezredest, a Fejér Megyei Ka -
tasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató -
helyettesét; Kovács Imrét, a Fejér Me -
gyei Vagyonvédelmi Kamara elnökét.

Cseh István tartott beszámolót a ta -
valyi sokrétű tevékenységről.

Elmondta: az OPSZ által szervezett
február 10-ei fórumon elfogadták az
idei kiemelt programot, amelynek címe:
család-, gyermek és ifjúságvédelem. Ez
az idei esztendő fő célkitűzése.

Ehhez a kiemelt programhoz a mai
nappal csatlakozik a Fejér Megyei Pol -
gárőr Szövetség is.

A programot minden Fejér megyében
működő polgárőr egyesület már meg -
kapta.

A múlt évben a 300x100-as program
volt a középpontban 18 település rész -
vételével- A program időszakos végre -
hajtása során megállapítható, hogy  eze -

ken a területeken javult a közbizton -
ság, bővültek a felszerelések, a lakosság
bizalma nőtt a polgárőrség iránt.

A program további sikeres végrehaj -
tására a települések összesen 4 millió
150 ezer forintos támogatást kaptak, az
önkormányzatokon keresztül.

Ugyancsak kiemelt feladat volt a nagy -
városi bűnmegelőzési program, amely
jól működik mindkét megyei jogú nagy -
városban, Dunaújvárosban és Székesfe -
hérváron.

Továbbra is eredményes a SZEM-
mozgalom, amelynek tagsága Fejér me -
gyében  meghaladja a háromezer főt. 

A Fejér megyében működő egyesüle -
tek többsége átlagban teljesítette a bel -
ügyminiszter által  kért évi 160 óra/fő
szolgálatot.

Fejér megyében 101 egyesület műkö -
dik, az OPSZ-nél regisztrált 3679 pol -
gárőrrel. A tagság tavaly kétszáztizen -
héttel bővült (Közülük 30 ifjú polgár őr).
Az ifjú polgárőrök száma:96.

Fejér megye túlteljesítette az előbb
említett országos szolgálati óra átlagot,
mivel egy polgárőrre összesen 183 óra
szolgálat jutott 2017-ben.

Lovas tagozatuk is kiválóan műkö -
dik, sikeres vizsgát tettek (saját maguk
szervezték), ezzel teljes  értékű tagjává
váltak az OPSZ Lovas Tagozatának.

A nyári idegenforgalmi munkájuk is
eredményes volt, különösen a Velence-
tó környékén. Minden évben két alka -
lommal értékelik ezt a fontos tevékeny -
séget Velencén. Munkába állt a Velen -
cei-tavon a polgárőrhajó is.

Közmegelégedésre folyamatosan tel -
jesítették a Magyar Labdarúgó Szövet -
ség együttműködésében rögzített felada -
tokat is.

A rendőrséggel továbbra is jó és gyü -
mölcsöző a munkakapcsolatuk. Az ön -
kormányzatokkal is jó kapcsolatokat
ápolnak, többségük anyagilag is támo -
gatja a polgárőr egyesületeket. A múlt 
évben önkormányzati kezdeményezés -
sel két egyesület alakult. Lepsényben

és Kulcson, ahol immár két egyesület
tevékenykedik.

A tervek szerint május 26-án Velence
városban tartják meg a Fejér Megyei
Polgárőr Napot.

Dr. Varga Péter dandártábornok,
megyei rendőr-főkapitány megköszönte
a polgárőrök tavalyi áldozatos bűnmeg -
előzési tevékenységét, a rendőrséggel
való eredményes együttműködését, és
további jó munkát kívánt.

Ugyancsak a Fejér Megyei Kataszt -
rófavédelmi Igazgatóság köszönetét tol -
mácsolta Vizi Ignác tűzoltó ezredes,
igazgatóhelyettes is.

Dr. Fekecs Dénes, az Országos Polgár -
őr Szövetség elnökhelyettese gratulált
a tavalyi Fejér megyei eredményekhez,
és dr. Túrós András OPSZ elnök köszö -
netét is átadta a megye polgárőreinek.
Hangsúlyozta, hogy igen sikeres évnek
tekinthető a közbiztonság területén a
2017-es esztendő. Megköszönte a rend -
őrség tárgyi támogatását is (személy-
gépkocsik, motorkerékpárok, kerékpá-
rok.) Bács-Kiskun megyei elnökként
meg hívta a Fejér megyeieket a június
23-án tartandó Országos Polgárőr Nap -
ra, amely Baján lesz.

A közgyűlésen kitüntetéseket és elis -
meréseket adtak át a kiváló munkát
végzett polgárőröknek. A Polgárőr Ér -
demkereszt arany fokozat kitüntetést
kapta Varga József (képünkön), a du-

naújvárosi Pannon Polgárőrség tagja és
Hegedűs László, a dunaújvárosi Város-
v édő Polgárőrség elnöke.

Az ezüst fokozatot ketten, a bronzot
pedig hárman vehették át. Rendőrségi
tárgyjutalomban hárman részesültek.
A Szent László Plakettet öten, az Év
Polgárőre (Fejér megyei) kitüntetést
pedig tízen kapták meg. Megyei tárgy -
jutalmat pedig ketten vehettek át.

Kép és szöveg: CSATÓ JÓZSEF

FEJÉR MEGYEI POLGÁRŐR HÍRADÓ 3

A Fejér Megyei Polgárőr Szövetség közgyűlése

Az idei fő cél: család-, gyermek- és ifjúságvédelem
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A nyár beköszöntével megindult a nagy idegenforgalom a
Velencei-tó üdülőhelyein. Az Országos Polgárőr Szövetség
június 21-én kis bensőséges ünnepséget szervezett a velencei
hajókikötőben.

Ugyanis a Velencei Polgárőr Egyesület új vízi járművet,
egy korszerű kis járőrhajót kapott.

Az átadási ünnepségen részt vett dr. Túrós András ny.
rendőr altábornagy, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke,
dr. Varga Péter rendőr dandártábornok, Fejér megyei főka -
pitány, dr. Sági János rendőr ezredes, Gárdony város kapi -
tánya, a vízi rendészet képviselői, Cseh István, a Fejér Me gyei
Polgárőr Szövetség elnöke, az OPSZ Etikai Bizottsá gának
elnöke, Márton Zoltán, az OPSZ Elnökségi tagja, megyei titkár.

Eljöttek a Suzuki Zrt, képviselői is, Tóth Péter belke -
reskedelmi igazgató vezetésével.

Dr. Túrós András, az OPSZ elnöke elmondta, hogy jelentős 
összefogással készült el a polgárőrségi járőrhajó. Az Emberi
erőforrások Minisztériuma hárommillió,az OPSZ 1,5 millió, 
a velencei önkormányzat egymillió, a Fejér Megyei Polgárőr
Szövetség pedig 800 ezer forintos támogatása révén meg
valósult a járőrhajó teljes felújítása, felszerelése. A Suzuki 
Zrt egy hetven lóerős kiváló hajómotort adott át a velencei
polgárőrségnek tesztelésre.

A hajó óránként 68 kilométert képes megtenni a Velencei-
tavon.

Tehát az egész tó területén tud közbiztonsági járőrözést
végezni.

Dr. Varga Péter rendőr dandártábornok, megyei főkapitány
kiemelte, hogy a gárdonyi vízi rendészettel közösen, minden 
bizonnyal, a polgárőr járőrhajó is hozzájárul az üdülők
közbiztonságának az erősítéséhez.

A hajót dr. Túrós András, Koszti András, Velence város
polgármestere adta át ünnepélyesen Fehér Istvánnak, a Ve -
lencei Polgárőr Egyesület elnökének.

Az egyesület anyagi hozzájárulásával eddig két velencei
polgárőr szerezte meg a hajóvezetői jogosítványt. A  jövőben
pedig újabb két polgárőr készül majd a vizsgát  letenni.

A polgárőrségi és rendőrségi vezetők mindjárt ki is pró -
bálták az új hajót.

A jövőben az új járőrhajó a Velencei-tavi  vízi biztonságot
szolgálja majd.

A hajó szolgálatba állítása fontos lépés az OPSZ, a vízi
polgárőrség életében.

Kép és szöveg: 
CSATÓ JÓZSEF
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Polgárőrhajó átadása Velencén
A vízi biztonságot szolgálja a tavon

Mindennapok hősei díjak átadása Székesfehérváron
Turda Sándor tordasi polgárőr is a kitüntettek között

A Székesfehérvári Fejér Me -
gyei Civil Információs Köz -
pontban március 7-én adták át
a 2017. évi „Mindennapok hő -
sei” civil szavazás alapján öt
kategóriában az elismeréseket.

A következők vehették át a
kitüntetéseket: Szabó Dorina
címzetes rendőr törzsőrmester;
Takács József tűzoltó alezredes;
Gönczi Gábor, az Egészségdoc
Kríziscentrum szakmai vezető -
je; Sári Marianna, a Fejér Me gyei Szent György Egyetemi
Oktatókórház sürgősségi osz  tályának ápolónője és Turda
Sándor, a Tordasi Polgárőr Egyesület tagja.

A kitüntetéseket, jutalmakat
Molnár Tamás, Székesfe hér -
vár Megyei Jogú Város Ön -
kormányzatának ci vil ügye kért
felelős tanács noka és Zugor
Zsuzsanna, az Echo Innová -
ciós Műhely el nöke adta át.

Mind az öt díjazott mun -
kájáról videofilmet tekinthet -
tek meg az ünnepség részt  -
vevői.

Turda Sándor alapító tagja
a tordasi egyesületnek, sokáig az elnöki tisztséget is be -
töltötte, sokat tett és tesz a község közbiztonságáért.

Kép és szöveg: CSATÓ JÓZSEF
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Az Országos Polgárőr Szövetség Lovas
tagozata és Horváth István, a Perkátai
Polgárőrség elnöke, Fejér megyei lovas
koordinátor szervezé sével került sor 2017.
augusztus 12-én polgárőr lovas járőrvezető
I. gyakorlati képzésre és szintfelmérő vizs -
gára Perkátán. Az esemé nyen 8 fő lovas
polgárőr vett részt. 

Az oktatók, Domoszlai Dániel ny. rend-
őr alezredes, rendőrségi taná csos, a KR
Lovas Alosztályának volt vezetője, a Ma -
gyar Köztársaság Nem zeti Lovas Dísz -
egységének volt pa rancs  noka, lovas edző,
valamint Nádai Nagy Péter, az OPSZ Lo -
vas Tagozat lovasok és lovak kiképzéséért
felelős elnökségi tagja, lovas tréner és ver -
senybíró voltak. 

A szombati napot Cseh István, a Fe jér
Megyei Polgárőr Szövetség elnöke nyi-
totta meg, ő köszöntötte a megjelent lovas
polgárőröket, akik a rác almási Szent György
Polgárőr Egye sü letet, valamint a Perkátai
Polgár őrséget képviselték a szintfelmé -
rőn. Őt követően Horváth István, Fejér
megyei lovas koordinátor is üdvözölt min-
den résztvevőt. Egy igen mozgalmas nap
állt a polgárőrök és lovaik előtt.

9 órakor Domoszlai Dániel vezeté sével
idomítási feladatokat, a megfe lelő csapat-
mozgást és lovardai alakzatoat ismerhet-
ték meg és sajátít hat tak el a résztvevők. 

A rövid szünet után egy akadály pálya
került felállításra, ahol többek között a lo-
vakkal szlalomoztak, mű anyag üvegeken 

mentek át, bóját he lyeztek el egyik pont-
ról a másikra. Eközben Nádai Nagy Péter
magya rázta számukra a feladatok meg -
felelő megoldását, melyeket a délutáni
vizsgán is alkalmazniuk kellett a polgár -
őröknek. Egyszerre ketten mozogtak a pá-
lyán, párosával végezték a járőrök a  fel -
adatot, ahogy szolgálat ideje alatt tennék.

– A mai világban általában minden ki
magától, hobbiból, versenyzés szint jén,
akármilyen indíttatásból lovagol, de a
képzést ehhez nem veszi fel. Így azért ki -
csit kuszáltak ezek a szakmai dolgok. Ha
belegondolunk egy szolgálatba – főleg köz -
területen –, az egy veszélyes üzem, nem
csak saját ma gára, hanem a környezetére
is veszélyes lehet az a lovas, aki kép -
zetlen, nem tudja kezelni a lovát. Itt nem
hobbilovaglásról, sportról beszélünk, ha -
nem egy nagyon komoly használati lo-
vaglásról, a polgárőrség keretén be lül. Aki
kimegy szolgálatba, az a polgárőrséget
képviseli, ott nem magán személy. Ezért

fontos, hogy egy alaptudást szerezzenek a
lovasok, amit alkalmazni tudnak szolgá -
lat teljesítése közben – nyilatkozott Do-
moszlai Dá niel a képzésen való részvétel
fontos ságáról. 

A feladatokkal a ló és lovasa közötti
összhangot próbálják erősíteni, a szolgá -
latban adódó váratlan helyzetek kezelé -
sének sikerességét szeretnék elő segíteni. 

Ebéd után a lovasok felsorakoztak egy -
más mellé, és a képzők különböző zaj és
effektforrások segítségével pró bára tették
tűréshatáraikat is: füstöt, buborékot fúj-
tak, valamint lufit durrantottak a járőrök
mellett, így ké szítve fel őket ezekre a zajos
esemé nyekre is. 

– Mindenképpen jó volt részt venni ezen
a képzésen. A lehetőségekhez mérten
igyekeztünk felkészülni, hogy mégse úgy
jöjjünk ide, hogy nincs a  feladatokban
semmilyen rutinunk. Nagyon sok hasz -
nos információ hangzott el – mondta Ka-
jári Dániel, a  rác almási Szent György Pol-
 gárőrség tagja.

– A lovak és mi is kaptunk egy olyan
alapot, amit lehet majd tovább fej leszteni,
főleg a hirtelen hanghatásokra gondolok
– tette hozzá még Horváth Anna, szintén
a rácalmási polgárőrség képviseletében. 

A vizsgára délután 3 óra körül ke rült
sor, ahol a polgárőröknek a dél előtt megis-
mert akadálypályát kellett teljesíteniük –
immár segítség nélkül. Nem volt egyszerű
feladata senkinek, egyszerre kellett a
lovára, járőr tár sára és saját magára is
koncentrálnia. 

– Nagyon szimpatikus volt a hozzá -
állása a lovasoknak, természetesen na -
gyon eltérő a képzettségi szintjük, ami
nem baj. Akik idejöttek erre a képzésre,
azok felkészültek, szépen, elegánsan fel -
öltöztek, a lovak ápol tak, a felszerelések
rendezettek, ez már önmagában nagyon
szimpatikus. Szépen dolgoztak – vélemé -
nyezte a vizsgázó lovas polgárőröket Do-
mosz lai Dániel a képzés közben. 

Nádai Nagy Péter elmondta, hogy a
gyakorlati képzésekre viszonylag nehezen
mozdulnak meg a lovasok – az elméletiek
ellenében –, és nagy örömmel tapasztalta
oktatótársával együtt, hogy felkészültek a
megjelent polgárőrök. Hozzátette még azt
is, hogy jelenleg az Országos Polgárőr
Szövetség alá tartozó polgárőr egyesüle -
tekben közel ezer lovas polgárőr tevé -

kenykedik, így ők Magyarország legna -
gyobb egybetartozó lovas szerve zete. 

A Perkátán megszervezett polgárőr lo -
vas járőrvezető I. gyakorlati képzé sen és
szintfelmérő vizsgán megjelent polgár -
őrök mind sikeres vizsgát tettek a nap
zárásaként, melyhez Cseh István, megyei
elnök gratulált.

HORVÁTH DÓRA,
Fejér Megyei Polgárőr Szövetség

sajtóreferense

Országos lovas polgárőr szintfelmérőt
tartottak Perkátán

Polgárőr szolgálatellátás
kutyával

Új tagunk KÁLDER
Kálder egy ROKK-képzéssel ren-

delkező szolgálati kutya, aki ezentúl
a Lepsény Polgárőrség sorait erősíti,
elsősorban bűnmegelőzési feladatok
ellátása lesz a feladata. Hajdú Fe -
renc, a Lepsény Polgárőrség elnöke
Fejér megyében elsőként élt azzal a
lehetőséggel, hogy az OPSZ Kutyás
Bizottságától szolgálati kutyát igé -
nyelt. Ezt követően Hajdú Ferencet
az a megtiszteltetés érte, hogy Mol-
nár Zoltán, az OPSZ Kutyás Bi-
zottság elnöke őt bízta meg a Fe jér
megyei kutyás koordinátori fel adat
ellátásával. Szolgálati kutyával kap -
csolatban a megyénkben őt keres -
hetitek, elérhetőségei az alábbiak: 

Tel.:06-20-4096639
email:

polgarörseg.lepseny@gmail.com.
Továbbá polgárőrségünk felkérés

alapján vállalta, hogy létrehoz Fejér-
megyében egy polgárőr szolgálati ku -
tyakiképző központot, melynek ki -
alakítása jelenleg folyamatban van.
Salamon Béla, Lepsény nagyközség
polgármestere a megvalósításhoz
rendelkezésünkre
bocsátott egy erre al-
kalmas területet. A
projekt megvalósítá -
sá hoz szükséges szak-
mai támogatásról
Cseh István, a Fejér
Megyei Polgárőr Szö -
vetség elnöke biztosí-
tott minket.
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Ifjú polgárőrök sikerei

A Székesfehérvári Városi Polgárőrség elnöke, Pintér László
örömmel tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy 35 ifjú polgárőr
tevékenykedik, méghozzá igen aktívan. A légpuskás lövész
csapat az utóbbi időben szép eredményeket ért el. A polgárőrség
együttműködik az Országos Sportlövő Szövet séggel.

Az országos polgárőr lövész versenyen első helyezést ért el
a lepsényi csapat (3+1 fő). A Fejér megyei felnőtt csapat
pedig az ötödik helyen végzett. A Technikai Tömegsportok
Szövetsége a napokban Ácson megrendezte a Görgey Kupa
versenyt, amelyen a székesfehérvári ifjú polgárőrök csapata
első lett. Összességében elmondható, hogy a fiatalok  minden
versenyen jól helytállnak. Szeptemberben közlekedési vetél -
kedésben jeleskedhetnek majd legközelebb.

Polgárőr Akadémia

Az Országos Polgárőr Szövetség által szervezett Polgárőr
Akadémián folyamatosan részt vesznek Fejér megye pol -
gárőr vezetői. A 11. kurzuson (2017. 09. 19–22. között)
Zámbó Jánosné, a Zichyújfalui Községi Polgárőr Egyesület
elnöke szerzett oklevelet. A 12. kurzuson (2017. 11. 13–17.
között) pedig Nagy Gábor, a Kőszárhegyi Polgárőr Egyesület
elnöke tett sikeres vizsgát.

Az OPSZ a 13. kurzust 2018. 06. 4–8. között szervezi majd
meg. Ezen Rompos Mihály, az Alapi Polgárőr Egyesület
elnöke és Rompos Mihályné elnökhelyettes vesz részt.

Segédmotoros kerékpár
a polgárőröknek

Az ORFK–OBB Piaggio segédmotoros kerékpárokat ado -
mányozott az OPSZ-nek. A Készenléti Rendőrség budapesti
alakulóterén május 24-én ünnepélyesen adták át a  robogókat.
Fejér megyéből ez alkalommal az Alapi Polgárőr Egyesület
és a Mezőszentgyörgyi Polgárőr Egyesület elnöke vehette át
a járművet.

Balatoni idegenforgalmi értekezlet

A Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a 2018.
évi turisztikai idény nyitóértekezletét május 23-án tartotta
Siófokon, a Balaton Hotel dísztermében.

A fontos megbeszélésen részt vett Cseh István, a Fejér
Megyei Polgárőr Szövetség elnöke is. A balatoni idénynyitót
június 1-jén rendezték Balatonszárszón.

Új elnök a vagyonvédelmi kamaránál

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 
S zak mai Kamara Fejér Megyei Küldöttgyűlése Szé -
kesfehérváron legutóbb új elnököt választott, Kovács
Imre személyében.

Az új elnök  véleménye szerint a megnövekedett
biztonsági kockázat  miatt szükséges egy egységes
magánbiztonsági arculat kialakítása.

Kárpáti Zoltán, a kamara előző elnöke, továbbra is
aktivan részt vesz a szervezet munkájában.

Dégi polgárőrök  az elsők
a közlekedési versenyen

Május 5-én Zsámbékon rendezték meg az Országos Pol -
gárőr Családi Közlekedési Versenyt. Ezen a vetélkedőn Fejér
megyét a Dégi Közösségi Polgárőrség képviselte. Marekkel
Tibor dégi elnök és családja  nevezett be a sokrétű vetél -
kedésbe. Az OPSZ és Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tá -
mogatásával ez volt már a második verseny. A helyszín a
Drivingcamp Vezetéstechnikai Centruma volt. Az országos
versenyre tizenkét megye adta be a nevezését. A háromfős ,
családi csapatok nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban
is megmérkőztek egymással. A harmincperces elméleti
tesztet követően, amely nem egyszerű KRESZ-teszt volt,
hanem egy komplex, közlekedésbiztonsági kérdéssor, követ -
keztek a gyakorlati elemek.

A versenynap során az időtényező volt a legfontosabb,
hiszen az a csapat került ki végül győztesen, amelyik a
legkevesebb idő alatt teljesítette a hat pályaszakaszt.

A versenyt végül Marekkel Tibor családja nyerte meg. Az
ő családja bizonyult a legjobbnak a színvonalas versenyen. A
dégi elnök elmondta: „Nekünk a KRESZ a mindenünk, ren -
geteget tanulunk, hiszen rendszeres résztvevői vagyunk az
országos versenyeknek. Ebben nagy segítség a fiam, aki ifjú
polgárőrként már tavaly is megnyerte az országos ver senyt.”

Marekkel Tibor már húsz éve polgárőr, akárcsak a felesége.
Fia ifjú polgárőrként veszi ki részét Dég község közbiz -
tonságának fenntartásából, míg kisebbik fia a rendőri pálya
iránt érdeklődik.

A szép eredményhez szerkesztőségünk ezúton gratulál a
dégi versenyzőknek!

Ezek után kaptuk az újabb örömteli hírt, hogy május 12-én
a Budapesten megrendezett Ifjú Polgárőr Közlekedési Ver -
senyt – Fejér megyét képviselve – ifjabb Marekkel Tibor és
társa, Borza Dániel csapatban szintén az első helyen vé -
geztek. Dániel az egyéni versenyben pedig második lett.

Ismételten gratulálunk a két fiatalembernek!
Kép és szöveg: CSATÓ JÓZSEF
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A Fejér Megyei Polgárőr Szövetség a Velencei-tó
környékén működő polgárőr egyesületeknek október
16-án értékelő fórumot szervezett a velencei korzón.

Cseh István, a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség
elnöke köszöntötte a hét polgárőr egyesület vezetőit,
tagjait. Külön köszöntötte dr. Varga Péter dandártá -
bornokot, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság ve -
zetőjét, dr. Túrós Andrást, az Országos Polgárőr
Szövetség elnökét, Vörös Ferenc rendőr ezredest, me -
gyei közbiztonsági igazgatót, főkapitány-helyettest,
dr. Sági János rendőr ezredest, Gárdony város kapi -
tányát, Koszti Andrást, Velence város polgármes -
terét.

Dr. Sági János, gárdonyi kapitány tartott értéke -
lést az idei idegenforgalmi idényről. Elmondta, hogy
a Velencei-tó térségében jelentősen javult a bűnügyi
statisztika. A polgárőrséggel közösen végeztek jár -
őrszolgálatot. Jó kapcsolatot alakítottak ki a térség
polgárőr egyesületeivel és ez megmutatkozott az idei
eredményekben is.

Fontos feladat volt az eltűnt személyek felkuta -
tása, a bűnmegelőzési járőrszolgálat, a különböző
rendezvények biztosítása, a vízirendészeti tevékeny -
ség. Június 21-én átadták rendeltetésének a Velen -
cei-tavon a polgárőrhajót is.

Vízbefulladásos baleset szerencsére nem történt az
idegenforgalmi szezonban. A polgárőr egyesületek
tagjai közül kiemelt négy polgárőrt: Szabó Tamást,
Nagy Ferencet, Micheller Attilát és Birtalan Józsefet,
akik átlagon felüli jó munkát végeztek.

Dr. Varga Péter dandártábornok, megyei rendőr fő -
kapitány köszönetet mondott a  polgárőr egyesületek
vezetőinek és tagjainak az idegenforgalmi idényben
és az egész évben nyújtott áldozatos tevékenységü -
kért. Közös munkájukat folytatva, minden bizonnyal
újabb eredményeket érhetnek majd el az elkövetke -
zendő időszakban is.

Koszti András, Velence város polgármestere szin -
tén megköszönte a polgárőrök munkáját, amelyre az
önkormányzat feltétlenül számít a későbbiekben is.

Fehér István, a Velencei Polgárőr Egyesület elnöke
szólt az utóbbi hónapokban végzett sokrétű mun -
kájukról. A Gárdonyi Polgárőr Egyesület részéről
Márkus Gyula elevenítette fel az idegenforgalmi
idény legfontosabb tennivalóit, eredményeit.

A közvetlenül a tó partján működő polgárőr szer -
vezeteken kívül, a tó környéki egyesületek tagjai is
jelentősen  kivették a  munkából a részüket.

Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség
elnöke elmondta, hogy már nagy hagyománya van
ezeknek az idegenforgalmi értékeléseknek a Velen -
cei-tó partján és a Balaton térségében is.

Az OPSZ és a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség
biztosította azokat a feltételeket, amelyek révén
eredményes munkát végezhettek a polgárőr egyesü -
letek az idegenforgalmi idényben és az év más sza -
kaszában is.

A polgárőrség egy sikertörténet Magyarországon.
A kormányzat, a belügyminisztérium, a rendőrség és
az önkormányzatok fontos szövetségesüknek tartják
a polgárőrséget, és támogatják fontos bűnmegelőzési
tevékenységüket.

A polgárőröknek láthatóaknak kell lenniük, ezért
kiemelt továbbra is a közterületi járőrszolgálat. Ha
az egyesületek tagjai személyenként legalább heti
három órában járőrszolgálatot tudnak ellátni, akkor
minden bizonnyal tovább erősödik a közterületi bűn -
megelőzési tevékenység, a lakossággal való kapcso -
lat. Tehát a polgárőröknek kint kell lenniük a terü -
leten, ez az elsődleges feladatuk.

Arról is beszélt, hogy jövőre kiemelt feladat lesz a
gyermek- és ifjúságvédelem.

Egyben javasolta, hogy 2018 januárjában Velencén
rendezzenek egy nyolcórás felkészítőt a polgárőr
egyesületeknek, a polgárőr akadémia mintájára. Az
OPSZ ehhez  a képzéshez támogatást nyújt  majd a
Velencei-tó környéki egyesületeknek.

Szöveg: CSATÓ JÓZSEF
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Nyolcórás felkészítő

IDEGENFORGALMI ÉRTÉKELÉS 
VELENCÉN
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Autók átadása Székesfehérváron

2233   OOPPEELL  GGÉÉPPKKOOCCSSII   
AA  PPOOLLGGÁÁRRŐŐRRÖÖKKNNEEKK
A Fejér Megyei Autópálya Rendőrség telephelyén március

14-én ünnepélyesen átadták a rendőrségtől kapott 23 sze -
mélyautót.

A székesfehérvári eseményen részt vett dr.Varga Péter
rendőrségi főtanácsos, dandártáborok, a Fejér Megyei Rend -
őr-főkapitányság vezetője, Vörös Ferenc rendőr ezredes,
közbiztonsági  igazgató és Cseh István, a Fejér Megyei
Polgárőr Szövetség elnöke, az OPSZ Etikai Bizottságának
vezetője.

Dr. Varga Péter megyei főkapitány örömét fejezte ki, hogy
polgárőr barátaiknak 23 jó állapotban lévő, mindössze ötéves
Opel típusú autót tudnak használatra átadni, ezzel is erősítve
a közbiztonságot, a polgárőrség bűnmegelőző tevékenységét.

Fejér megye polgárőr egyesületei ebből a kontingensből 13
autót vehettek át, a többit pedig más megyék polgárőrei
kapták.

Balesetmentes közlekedést és további eredményes munkát
kívánt az autók új tulajdonosainak, a polgárőr egyesüle -
teknek.

Cseh István megyei elnök megköszönte a Fejér Megyei
Rendőr-főkapitányságnak, hogy a polgárőrök rendelkezésére
bocsátották a 23 jó állapotban lévő, felújított gépjárművet.
Arra kérte az egyesületeket, hogy vigyázzanak ezekre az
autókra, amelyekkel  a jövőben tovább erősíthetik bűnmeg -
előzési munkájukat.

Kép és szöveg:CSATÓ JÓZSEF
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A Székesfehérvári 
Városi Polgárőrség 
közgyűlést tartott 
az Alba Volán Zrt.

központi éttermében
Az eseményen Cseh István, a városi egyesület el -

nöke lemondott tisztségéről. A közgyűlés megkö -
szönte Cseh István sokoldalú közbiztonsági, bűnmeg -
előzési tevékenységét, amelyet a negyed század alatt
a megyei jogú városért végzett.

Cseh István a jövőben továbbra is az Országos
Polgárőrség Szövetség Etikai Bizottságának elnöke -
ként és a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség elnökeként
végzi a fontos munkáját.

A közgyűlésen a Székesfehérvári Városi Polgárőr -
ség új elnökének Pintér Lászlót választották meg, aki
eddig a civil szervezet titkáraként dolgozott.
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