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Tiszanána adott otthont a XXIV. Heves Megyei Polgárőr napnak szombaton. A rendezvényen
megyénk minden településéről érkeztek polgárőrök, hogy értékeljék az elmúlt időszakot, s
megvitassák az előttük álló feladatokat. Az esemény hivatalos részét természetesen a lazítás
követte, főző- és sportverseny, kirakodóvásár, valamint strandolás és csónakázás is szerepelt a
programok között.

Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke úgy fogalmazott, fontosnak tartja az ilyen
alkalmakat, amikor személyesen, a közgyűlés valamennyi tagja nevében is köszönetet
mondhat, s tisztelettel adózhat megyénk polgárőreinek, akiknek áldozatos munkája
pótolhatatlan. Mint mondta, ma a biztonság az egyik legfőbb érték, melyet – a rendőrséggel
együttműködve – a polgárőrök nap mint nap garantálnak. Hangsúlyozta, közbiztonságról ma
már nem lehet a polgárőrség nélkül beszélni, nekik is köszönhető, hogy hazánk Európa egyik
legbiztonságosabb országa. Szabó Róbert szólt arról is, hogy Heves megyében, csaknem száz
egyesületben, 2900 polgárőr teljesít szolgálatot, akik értékteremtő hivatásukra méltán lehetnek
büszkék. Köszöntője végén úgy fogalmazott: a polgárőröknek is hála hazánkban, így Heves
megyében is jó élni, biztonságban lehet élni, Magyarország kormánya pedig a jövőben is segíti
és elismeri az egyesületek tevékenységét.

Megyénk polgárőr egyesületei óriási fejlődésen mentek át fennállásuk óta, a polgárőrök által
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végzett pótolhatatlan munka eredménye pedig a statisztikákban is jelentkezik – fogalmazott Dr.
Tóth József, Tiszanána polgármestere. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy az elmúlt
időszakban folyamatosan csökkent a bűncselekmények száma a településen, 2017-ben – a
korábbi 350 helyett – már csak 50 esetet regisztráltak.

Csóra György, az Országos Polgárőr Szövetség általános elnökhelyettese úgy fogalmazott, az
1991-ben indult kezdeményezés mára igazi mozgalommá nőtte ki magát, hiszen napjainkban
63 ezer polgárőr teljesít önkéntes, a közösség érdekében vállalt, térítésmentes szolgálatot
Magyarországon. Hozzátette, a jó példa ragadós, hiszen az egyedülálló kezdeményezés már a
franciák figyelmét is felkeltette, Erdély, Felvidék és Kárpátalja településein pedig már alakultak
polgárőr egyesületek.

Együttműködés, tudatosság, fenntarthatóság: ez a három szó jellemzi leginkább a polgárőrök
munkáját – fogalmazott Dr. Szécsi Zsolt, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság rendőr
ezredese. Nemcsak eltűnt személyek felkutatásában, tömegrendezvények biztosításában, s az
iskolakezdés alkalmával segítik a rendőrség munkáját, de hazánk határainál, az illegális
migráció elleni küzdelemben is derekasan helytálltak.

Völgyi Ferenc, a Heves Megyei Polgárőr Szövetség elnöke beszédében köszönetet mondott
munkatársainak önként vállalt munkájukért, majd kiemelte, Magyarország kormánya komoly
támogatást nyújt az egyesületeknek, hiszen az anyagi feltételek biztosítása mellett
gépkocsikkal, segédmotorokkal és kerékpárokkal segítik a járőrözőket. Szólt arról is, annak
érdekében, hogy minél több fiatal csatlakozzon az egyesületekhez, együttműködési
megállapodást kötöttek az Egri Szakképzési Centrummal.

A XXIV. Heves Megyei Polgárőr Napon nem maradhatott el a kitüntetések átadása sem. A
Heves Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, munkájuk elismeréseként, dicséretben és
tárgyjutalomban részesítette Gercuj Zoltánt, az Agria Polgárőr Egyesület elnökét, valamint
Szabó Pétert, az Egerszalóki Polgárőr Egyesület elnökségi tagját.

Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, kiemelkedő polgárőr tevékenységéért, a Polgárőr
Érdemkereszt Arany fokozatát adományozta Tobak Ferencnek, a Bükkszenterzsébeti Polgárőr
Egyesület tagjának.
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Polgárőr Érdemkereszt Ezüst fokozatot vehetett át Ádám Zsolt, az Ecsédi Polgárőrség elnöke,
Kasza Zoltán rendőr főtörzsőrmester, Karácsond Község körzeti megbízottja, valamint Kelemen
Péter címzetes rendőr törzszászlós, Noszvaj község körzeti megbízottja.

Polgárőr Érdemkereszt Bronz fokozatot kapott Gulán András, Visznek község polgárőrségének
tagja, Ari Norman, a pélyi egyesület tagja, és Repnyák Gábor, a Zagyvaszántói Polgárőr
Egyesület tagja.

A Heves Megyei Polgárőr Szövetség (HMPSZ) elnöksége, a szövetség támogatásáért,
Polgárőrbarát Polgármester emlékplakettet adományozott Kovács Istvánnak, Bodony
polgármesterének.

A HMPSZ elnöke, kiemelkedő munkája elismeréseként, Heves Megye Közbiztonságáért
emlékplakettet adományozott Menzer Ernőnének, az abasári polgárőrség tagjának. Aktív
tevékenysége elismeréséért emlékplakettet kapott Pausz Dallos Éva, ifjúsági szakreferens.

A HMPSZ elnöke, a szövetség és a területi vasútbiztonság együttműködésének kialakításáért
emlékplakettet adományozott Szabó Attilának, a Területi vasútbiztonság vezetőjének.

Munkája elismeréseként Kiemelkedő Polgárőr Tevékenységért emlékplakettet vehetett át Orosz
József, a maklári egyesület elnöke, Antal József, a mónosbéli egyesület elnöke, Árvai József,
Pétervására Város Polgárőr Egyesületének tagja, Berecz Zsolt, a besenyőtelki egyesület tagja,
Lantos Ilona, a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet tagja, Szilágyi János, a Ludas
Biztonságáért Polgárőr Egyesület tagja, valamint Vajda Imre, a tiszanánai egyesület tagja.

Végül, az abasári önkormányzat nevében, Tamasiné Dr. Barta Andrea jegyző elismerést adott
át az Abasári Polgárőrség képviselőjének.

A rendezvény hivatalos részét a kötetlen baráti beszélgetések, a lazítás, a szórakozás, követte.
A jó hangulatról a tarnaleleszi fúvószenekar, a tiszanánai Tűzmadár kórus, és a helyi általános
iskola tánccsoportja is gondoskodott.
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