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Előszó 
 

Kedves Olvasó! 

Kedves Polgárőrök! 

 

A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület úgy döntött, hogy a 

2013. évi sikeres megvalósítást követően az idén is megszervezi 

a Kistelepülésen a biztonságért programot. 

Programunk elsősorban a kistelepülésen élőknek, a kistelepülés 

biztonságáért dolgozóknak szól. Úgy gondoltuk, hogy érdemes 

bemutatni azokat a feladatokat, amelyek egy kistelepülés 

biztonságát szolgálják azoknak, akik ezért dolgoznak, és akiknek 

ez szól. E kiadványunkkal – a teljesség igénye nélkül - szeretnénk 

ehhez hozzájárulni. Kiadványunkban szeretnénk bemutatatni 

több Békés megyei településen végzett munkát, de a tanulás és 

a jó példák szándékával bemutatni a nagyobb településen a 

biztonságért végzett munkát is. 

A kistelepülések biztonságáért végzett munkát szeretnénk 

elismerni azzal is, hogy most első ízben, és reményeink szerint 

ezt követően minden évben- kerül átadásra a Kistelepülésen a 

biztonságáért emlékplakett. 

Ezúton is szeretném megköszönni a Nemzeti Együttműködési 

Alap, az Országos Polgárőr Szövetség és együttműködő 

partnereink támogatását, hiszen e támogatások nélkül a 

programunk nem valósulhatott volna meg.  
        Kesjár Mátyás 

Kistelepülésen a biztonságért  

szakmai nap 

2014. szeptember 20-i programja 
 

A szakmai nap részletes programja: 

10 órakor:  Megnyitó 

10 óra 15 perckor: Kistelepülések biztonsága gyermekszemmel rajz kiállítás  

 megnyitása.  

10 óra 30 perckor: Kistelepülésen a biztonságért díjak átadása.  

10 óra 45 perckor: Kistelepülésen a biztonságért szakmai fórum.  

Előadók: társszervezetek képviselői. 

12 óra 30 perckor: Kiadványok bemutatása.  

Egyéb programok: 

10 órától: Gyermek programok. 

Trambulin, Rodeó bika és játék lovak 

Játszóház 

12 órától: Kistelepülésen a biztonságért versenyek  

 Lovaglás 

Kerékpár mustra – avagy kerékpárok átvizsgálása, biztonsági  

 felszerelésekkel történő kiegészítése (lámpa, prizma, csengő) 

Foci: (3 gyermekcsapat, egy csapat maximum 6 fő) 

Sakk: (minimum 5 résztvevő) 

Rodeó bika: kategóriánként minimum 5 fő 

Kategóriák:  Gyermek – lány – fiú (14 éves korig) 

Felnőtt-  női - férfi 

13 órától: Bemutatók: Közlekedésbiztonsági, bűnmegelőzési, stb. 

  Totók: Közlekedésbiztonsági, bűnmegelőzési, stb. 

Fakultatív programok:  

Kastély látogatás, Emlékparki séta 

Volt egyszer sok – sok tanyasi iskola kiállítás 

17 órakor:  Eredményhirdetés, szakmai nap értékelése. 

18 órakor: Rendezvény zárása 



Elismerések a kistelepülésen végzett 

munkáért: 
 

 

Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke a polgárőr 

mozgalomban végzett tevékenységének elismeréseként 

2014. évben a Kötegyáni Polgárőrség két tagját 

kitüntetésben részesítette. 

 

Szőke Zoltán a „Polgárőr Érdemkereszt” ezüst 

fokozata, Csíkos József a „Polgárőr Érdemkereszt” 

bronz fokozata kitüntetésben részesült. 

 

******************* 

 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület két tagját 

kiemelkedő polgárőri munkája alapján Dr. Túrós 

András az Országos Polgárőr 

Szövetség elnöke elismerésben 

részesítette. 

Kósa András a polgárőrségben 

végzett munkájának 

elismeréseként a „Polgárőr Érdemkereszt” ezüst 

fokozatát, Varga Lászlóné az OPSZ elnöke elismerő 

oklevelét vehette át a március 20-án megtartott 

egyesületi közgyűlésen Kesjár Mátyástól az egyesület elnökétől. 

Kétegyháza 
 

Kétegyháza közbiztonságáért végzett feladatok. 

Kocsis Gáspár Kétegyházai Polgárőr Egyesület elnöke 

 

Kétegyháza román nemzetiségi 

település, Békés megyei 

nagyközség. A településen 2004. 

óta működik a polgárőr 

egyesületünk. Fő célként a 

bűnmegelőzést jelöltük meg, 

munkánkat ennek megfelelően szervezzük. A település jelentős 

külterületi tanyás térséggel rendelkezik. A polgárőri 

szolgátatokat gépkocsi hiányában gyalogosan és kerékpárral 

tudjuk ellátni.  

Az egyesületünk a község rendezvényeinek a biztosításában is 

részt vesz, ezen felül a postai 

biztosításokban is 

közreműködik. A határ menti 

elhelyezkedésből további 

feladatok hárulnak az 

egyesületükre. 

A polgárőr egyesületnek 

jelenleg 15 tagja van, akik rendszeresen részt vesznek a 

polgárőri munkában. Az egyesület a működését saját 

hozzájárulásokból, és pályázati pénzekből biztosítja. 
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Kötegyán 

 

Gyermektáborok 

 

Kötegyáni Polgárőrség 

volt az egyik kezdemé-

nyezője a gyermektáborok 

Békés megyén belüli 

megszervezésesének, 

2005. évben került sor az 

első ilyen típusú tábor megszervezésére Kötegyánban. Annak 

ellenére, hogy ezek a táborok sok gyermeket vonzottak és a 

szomszédos romániai településekről is érkeztek résztvevők, a 

program sorozat pénzügyi fedezetek hiányában megszakadt. 

Egyesületünk szeretné ha ez a program ismét megvalósulhatna, 

hiszen ez az igény nemcsak a Kötegyáni Polgárőrséggel 

együttműködő polgárőr egyesületek részéről, de az idei, 

augusztusi romániai település vezetőkkel történt megbeszélésink 

alkalmával is felvetődött. 

Emellett nagyon fontosnak 

tartjuk, hogy a fiatalok már 

gyermekkorukban meg-

ismerjék a polgárőrségben 

rejlő lehetőségeket, a maguk 

és közösség biztonságának 

fokozása érdekében. 

Kistelepülések biztonságát szolgáló programok 

 

Szomszédok egymásért mozgalom: A település közbiztonsága és a 

településen lakók biztonsága növelésének érdekében az egyik 

legeredményesebb program. Hiszen a településen lakóknak, a 

szomszédoknak egymást iránti jó kapcsolata, és segítőkészsége 

működteti ezt a programot, azzal, hogy nemcsak a saját értékeinkre, 

de lakóközösségünk értékeire is figyelünk. 

Rendőrségi közbiztonsági mintaprogram: 3154 településen 24 

órás rendőri jelenlétet biztosító közbiztonsági mintaprogram, mely 

szolgálja a lakosság biztonságérzetének javítását, a bűnesetek 

jogsértések megelőzését. Ehhez a mintaprogramhoz csatlakozott az 

Országos Polgárőr Szövetség is. 

Tanya program: A rendőrség az önkormányzatok képviselőivel, a 

polgárőrséggel együtt keresik fel a tanyán élő időskorú lakosságot. 

Falugondnoki szolgálat: A szolgálatot az önkormányzat működteti. 

A falugondnok rendszeres kapcsolatot tart a település időskorú, illetve 

a szolgáltatást igénybevevő lakossággal. A falugondnok segít a 

bevásárlásnál, gyermekek iskolába vitelénél, gyógyszer kiváltásnál. 

Külterületek biztonsága program: Az OPSZ kiemelten támogatja a 

külterületeken, a tanyás térségekbe lakók közbiztonságát a polgárőr 

egyesületek támogatásán keresztül. 

100 x 100 biztonság program: Az Országos Polgárőr Szövetség 

programja a közbiztonság szempontjából veszélyeztetett településeken 

kíván segíteni. A program ma már 250 x 100 Biztonság program 

nevet viseli. 

TeSzedd Önkéntesen a tiszta Magyarországért: Szervezet 

formában országos akcióban kerülnek a hulladékok összegyűjtésre. 



Néhány jó tanács 

kerékpárosoknak 

 Tilos: 

 főútvonalon 12. életévét be nem töltött 

személynek kerékpározni; 

 elengedett kormánnyal kerékpározni; 

 kerékpárhoz oldalkocsit, valamint - 

kerékpárutánfutót kivéve - egyéb 

vontatmányt kapcsolni; 

 kerékpárt más járművel,5 illetőleg állattal 

vontatni; 

 kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy 

hátra egy méternél hosszabban kinyúló, a 

vezetőt a vezetésben akadályozó  

 vagy a személy- és vagyonbiztonságot egyébként veszélyeztető tárgyat szállítani; 

 kerékpárral állatot vezetni. 

 kerékpárt vontatni, valamint ilyen járművel más járművet vontatni tilos. 

Sebesség határok a kerékpárosoknak 

lakott területen kerékpárral                    40 km/óra, 

lakott területen kívül kerékpárral, ha a kerékpárt hajtó 

kerékpáros fejvédő sisakot visel és utast nem szállít 

 50 km/óra, 

lakott területen kívül kerékpárral, ha a kerékpárt hajtó 

kerékpáros fejvédő sisakot nem visel 
40 km/óra, 

a kerékpárúton közlekedő járművel 30 km/óra, 

a gyalog- és kerékpárúton közlekedő járművel 20 km/óra, 

Gyalogosok zárt csoportja az úttesten - annak menetirány szerinti jobb szélén 

- közlekedhet.  

Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a csoport bal oldalán, elöl előre fehér 

vagy sárga fényt, hátul pedig hátra piros vagy sárga fényt adó, a járművek vezetői 

által kellő távolságból észlelhető lámpát kell vinni. Ha a csoport kellően világított lakott 

területen közlekedik, vagy közvetlenül a csoport előtt és mögött a csoporthoz tartozó, 

szabályszerűen kivilágított jármű halad, a lámpák használata nem kötelező. 

A csoport közlekedésére vonatkozó szabályok megtartásáról a csoport vezetője köteles 

gondoskodni. 

Kötegyán 

 

Határ menti kistelepülés 

 

Polgárőrség Kötegyán 145 

fős létszámmal Békés megye 

legnagyobb polgárőr egyesülete. A polgárőrség a településen – 

hasonlóan más polgárőr egyesületekhez – bűnmegelőzési 

feladatokban vesz részt, külön figyelmet fordítanak az iskolás 

gyerekekre, azok közlekedésbiztonságára. Az egyesületet több 

alkalommal kérték fel rali autóversenyek biztosításában való 

közreműködésre. Azonban a településnek a romániai 

határmentén történő fekvése további sajátos feladatellátást 

jelent, ugyanúgy mint az önkéntes tűzoltócsoport működtetése 

is. E feladatokat az együttműködő partnerekkel együtt tudjuk 

elvégezni. Így együttműködésünk van az önkormányzattal, a 

rendőrséggel, a határrendészettel, a katasztrófavédelemmel és a 

Magyar Postával. A határ menti elhelyezkedésből adódóan 

keressük a szomszédos romániai településekkel az 

együttműködés lehetőségét. Ennek kialakítása és szükségessége a 

legutóbbi Kötegyáni falunap 

alkalmával is szóba került, 

ahol kedvező fogadtatása 

volt az ilyen irányú 

együttműködésnek.        

Tímár József elnök  



Gyula 

Idegenforgalmi feladatok, nemcsak kistelepülésen. 

 

Gyula városban, mint a megye második legnagyobb településén, 

és mint a délkeleti régió legnagyobb idegenforgalommal bíró 

városában jelentős 

feladatokat ró a 

polgárőrökre is, hogy az 

állampolgárok nyugodtan 

szórakozzanak, pihenjenek 

és közbiztonsági 

szempontból is pozitív 

élményekkel emlékezzenek 

a városunkban eltöltött időre. 

Városunkban évtizedek óta szinte mindig van valamilyen nagy 

közönséget megmozgató rendezvény, és ez meghatványozódik az 

idegenforgalmi főszezonban, amely májustól szeptemberig tart. 

Ekkor folyamatosan és heti rendszerességgel váltakoznak a leg- 

különbözőbb művészeti, kulturális, szórakoztató és fesztivál 

jellegű programok, (a teljesség igénye nélkül: Virágok 

Vasárnapja, Kőrösvölgyi Sokadalom, Végvári Esték, Minden 

Magyarok Táncfesztiválja a jelentősebb alkalmi rendezvények 

valamint a legjelentősebb a Várszínház és az egyéb szabadtéri 

előadások) amelyeknek mind belföldi, mind külföldi 

viszonylatban jó híre van, és sok turistát vonzanak a városba. 

Ennek a nagy létszámú vendégnek a kiszolgálására a közrend és 

késedelem nélkül átmenni és tartózkodni minden olyan magatartástól, amely 

a járművek vezetőit megzavarhatja vagy megtévesztheti. 

A lakott területen kívüli út úttestjén, leállósávján, útpadkáján tartózkodó 

gyalogosnak/személynek éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén 

fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie. 

 

Néhány jó tanács kerékpárosoknak 

Kerékpárral a lakott területen kívüli úton, a főútvonalként megjelölt úton az 

úttest jobb széléhez húzódva kell közlekedni. 

Lakott területen levő olyan úton, ahol az úttest kerékpár közlekedésre 

alkalmatlan kerékpárral a gyalogos forgalom zavarása nélkül és legfeljebb 10 

km/óra sebességgel a járdán is szabad közlekedni. 

Kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a járdán csak egy sorban szabad 

haladni. 

Kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a járdán csak egy sorban szabad 

haladni. 

Kerékpárral 

 lakott területen kívül a főútvonalról balra bekanyarodni vagy 

megfordulni, továbbá 

 a kerékpárútról a vele párhuzamos útra balra bekanyarodni nem szabad. 

A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia és azt tolva - a gyalogosok 

közlekedésére vonatkozó szabályok szerint - kell az úttesten áthaladnia. 

A kétkerekű kerékpáron 16. életévét betöltött személy szállíthat 10 évnél 

nem idősebb, a kerékpárt nem hajtó utast a kerékpár pótülésén. Kettőnél 

több kerekű kerékpáron 17. életévét betöltött személy szállíthat a 

kerékpárt nem hajtó utast. 

A kerékpárral éjszaka és korlátozott látási viszonyok között abban az 

esetben szabad közlekedni, ha a kerékpáron vagy a kerékpároson 

 előre fehér-, hátrafelé piros színű, folyamatos vagy villogó fényt adó 

lámpát és fényvisszaverőt helyeztek el, és 

 lakott területen kívül kerékpáros fényvisszaverő mellényt (ruházatot) 

visel. 



Néhány jó tanács 

gyalogosoknak 

 

A gyalogosnak a járdán, ahol pedig járda 

nincs, a leállósávon, az útpadkán vagy a 

kerékpárúton kell közlekednie. 

Ha a gyalogosok az úttesten közlekednek, 

az úttest szélén, egysorban 

 lakott területen lehetőleg a 

menetirány szerint a bal oldalon, lakott 

területen kívül mindig a bal oldalon, a 

járműforgalommal szemben, 

 a segédmotoros kerékpárt vagy kerékpárt toló, továbbá a kerekes székkel 

közlekedő mozgáskorlátozott gyalogosok mindig a menetirány szerint a 

jobb oldalon haladhatnak. 

A gyalogosnak az úton olyan tárgyat, illetőleg anyagot, amely sérülést, 

rongálást vagy szennyezést okozhat, csak megfelelően becsomagolva szabad 

vinnie. Olyan tárggyal, amely méretei miatt a gyalogosforgalmat zavarná, 

az úttesten - a menetirány szerinti jobb oldalon, az úttest szélén - kell 

közlekedni; éjszaka és korlátozott látási viszonyok között az ilyen tárggyal 

közlekedő gyalogosnak a járművek vezetői által elölről és hátulról kellő 

távolságból észlelhető lámpát kell vinnie. 

 

A gyalogos az úttesten a kijelölt gyalogosátkelőhelyen, ha pedig a közelben 

kijelölt gyalogosátkelőhely nincs, 

 lakott területen levő főútvonalon az útkereszteződésnél (a járda 

meghosszabbított vonalában), valamint a menetrend szerint közlekedő 

jármű megállóhelyén levő járdasziget és az ahhoz közelebb eső járda 

között (a járdasziget teljes hosszában), 

 egyéb helyen bárhol, a legrövidebb áthaladási irányban mehet át. 

A gyalogos az úttestre akkor léphet, ha meggyőződött annak 

veszélytelenségéről. Az úttestre váratlanul nem léphet, köteles az úttesten  

közbiztonságért felelős szervek mellett jelentős szerep jut a 

polgárőröknek is, akik bűnmegelőző figyelő és járőr 

szolgálatokkal sok odafigyeléssel felügyelik a rendezvények 

helyszíneit és a gépkocsi parkolókat a károkozás és az esetleges 

bűncselekmények megakadályozása érdekében. A városhoz 

idegenforgalmi szempontból szorosan kapcsolódik a Várfürdőn 

kívül még két szabadtéri fürdőhely, Szanazug és a Városerdő, 

amely helyszineken a fürdőzők biztonsága érdekében az 

egyesületünk vizi polgárőr tagjai látnak el szolgálatot a 

bűnmegelőzésen kívül a vizi balesetek megelőzése érdekében is. 

A zömében saját szervezésben 

és a saját eszközeinkkel 

végrehajtott szolgálatainkat, 

amelyet az egész városra 

kiterjedően szervezünk meg 

– és a szolgálat megkezdése 

előtt bejelentünk - és 

egyeztetünk a Rendőrség 

ügyeletével a feladatok hatékonyabb megoldása érdekében. A 

bejelentkezéskor tájékoztatást kérünk az esetlegesen fontosabb 

feladatokról is, amire jobban oda kell figyelni. Az előzőekben 

említett két szabadtéri fürdőhely jelentős számú nyaralóházat is 

magába foglal, amelyek ellenőrzésére is rendszeresen kiterjed a 

polgárőr járőr figyelme. Ha valami jogellenes cselekmény 

történik, a magunk lehetőségeivel megakadályozzuk a folytatást 

és azonnal értesítjük az eljárás lefolytatására illetékes hatóságot. 

      Antal János polgárőr elnök 



Tarhos 
 

Tarhosi tanyavilág közbiztonsági feladatai. 

Dolog György Békéserdő - Vizesfás Polgárőr Egyesület elnöke  

 

Egyesületünk 2007 óta 

működik a közel 1000 

lakosú Tarhos községben. 

A település kiterjedt 

tanyavilággal rendelkezik. 

Egyesületünk elsősorban a 

tanyavilágban, a külterületen végzett bűnmegelőzési 

tevékenységet tartja feladatának, de emellett más polgárőri 

feladatokat is szívesen ellát. A külterületeken jó kapcsolatot 

alakított ki az ott élő lakossággal és az ottani gazdálkodókkal. A 

bűnmegelőzési módszerek közül elsősorban a SZEM mozgalom 

jó, következetes működtetésével lehet megfelelő eredményeket 

elérni. Az egyesületünk már 

hét éve működik, az Országos 

Polgárőr Szövetségnek 2014. 

évtől vagyunk a tagjai, ezzel a 

működésünk is biztonságosab-

bá, kiszámíthatóbbá válhat, 

hiszen eddig saját magunk, a 

tagok és a gazdálkodók 

támogatásából tudtuk az egyesületet fenntartani. 

Csabaszabadi: 
 

Polgárőrök a biztonságért 

nemzetiségi településen. 

 

Csabaszabadiban a polgárőr-

ségnek települési és a szlovák 

nemzetiségi rendezvények 

biztosítására van együtt-

működési megállapodása Csabaszabadi Községi 

Önkormányzattal, a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzattal és 

a Csabaszabadiért Egyesülettel. Ez évente 7 – 8 rendezvény 

biztosítását jelenti. Ilyen rendezvények a farsang, a húsvéti 

játszóház, gyermeknap - majális, almanapok, kisebbségek napja, 

nyári játszóház és a karácsonyi játszóház programok.  Ezek közül 

a nyári programok a legnagyobbak (gyermeknap, majális, 

almanap, mindennap játszóház), tekintettel arra, hogy a 

település nem rendelkezik 60 főnél nagyobb téli rendezvénynek 

helyet adó épülettel. A rendezvényeken nemcsak a biztosítási 

feladatokra kérik fel a polgárőröket, de a legtöbb esetben 

lehetőség van a polgárőrség 

népszerűsítését szolgáló progra-

mok, bemutatók megtartására is. 

    

Kesjár Mátyás 
A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület és a 

 Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnöke 


