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„Polgárőrnek lenni önként vállalt kötelesség. A jutalom a biztonság érzése.”- 
beszélgetés Csorna város polgárőrségének esetleges megszűnéséről.
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Csorna városában a polgárőr egyesület 
1999-ben alakult és kezdte meg mun-
káját. Németh Sándor, „Bajszi” volt az 
egyesület elnöke, aki teljes vállszéles-
séggel állt az egyesület mögött szerve-
zésben és anyagilag egyaránt.

A fi atalok különböző, a polgárőr egye-
sület által megszervezett programokon 
vehettek részt, képzésekre, polgárőr ta-
lálkozókra jártak. Ekkor, 22 évvel ezelőtt 
lett a polgárőrség tagja az elsők között az 
egyesület jelenlegi elnöke Bognár István 
is. Akkoriban kapott az egyesület egy 
személyautót, egy rendőrségi Ladát, a 
Megyei Rendőrkapitányságtól, saját au-
tóval közlekedhettek a szolgálatban lévő 
polgárőrök. Az egyenruha sokat jelentett 
a számukra, pedig akkor még kezdetleges 
volt és semmiben nem lehetett hasonlatos 
a rendőri egyenruhához. Támogatás is bő-
ven érkezett abban az időben az Országos 
Polgárőr Szövetségtől és Csorna Város 
Önkormányzatától, valamint helyi vál-
lalkozóktól. A működés feltételei adottak 
voltak, és a fejlődés nem állt meg, irodát 
kaptak a Pártok házában az önkormány-
zattól. Zsirai Ernő alelnökként, Cs. Ko-
vács Attila titkárként, később elnökként 
tevékenykedett. A 2000-es évek közepén 
sokan léptek be polgárőrnek. Majd a fi ata-

tárása, valamint a lakosság biztonságérze-
tének növelése, és ezen keresztül a lakókö-
zösségi kapcsolatok erősítése. Mindezzel a 
hatóságok és az önkormányzatok közbiz-
tonsági és bűnmegelőzési tevékenységét 
segítik.

Ki lehet polgárőr?
Önkéntes alapon minden olyan magyar 
állampolgár lehet polgárőr, aki büntetlen 
előéletű és betöltötte a 18. életévét. Felké-
szítés után vizsgát kell tenni, amelyen a 
polgárőr által ellátandó, ellátható felada-
tok szerepelnek.
Van lehetőség ifj ú polgárőrként tevékeny-
kedni, mert a már 14. életévüket betöl-
töttek is beléphetnek, melyhez szülői be-
leegyezésre van szükség. Természetesen 
az ifj ú polgárőrök csak felnőtt tagokkal 
közösen végezhetnek szolgálatot. Az egye-
sület térségünk fi ataljainak nevelése érde-
kében együttműködési megállapodást kö-
tött a Csukás és a Hunyadi iskolákkal, így 
hivatalosan is lehetőségük van a csornai 
középiskolásoknak, érettségizőknek, hogy 
a kötelező 50 óra közösségi szolgálatot 
polgárőri tevékenységet végezve teljesít-
sék. A rendvédelmi szakos diákoknak ez 
ráadásul még egy kiváló tapasztalatszerzé-
si színtér is lehet. Kérjük a szülőket, ösztö-
nözzék gyermekeiket, mert nálunk rosszat 

lok felnövekedtek, elmentek más városba 
tanulni, vagy családot alapítottak és az ő 
pótlásuk már nem volt könnyedén meg-
oldható, a létszám csökkent. A Kónyi Pol-
gárőr Egyesületet, melyet azóta is Csányi 
Gábor és felesége Csányi Gáborné mű-
ködtet, vonták be az ügyintézésbe, hogy 
belépésük garancia legyen a csornai Rá-
baköz Polgárőr Egyesület működésének 
normalizálására.

Bognár István a csornai Rábaköz Polgárőr 
Egyesület elnöke beszélt nekünk a polgár-
őrség fontosságáról, aki 16 éves kora óta 
tevékeny tagja a szervezetnek.  Győrben 
a Szövetség utcai Győr-Moson-Sopron 
Megyei Főkapitányság Határrendészeti 
alosztály őrzött szállásán fegyveres őrként 
lát el szolgálatot, valamint halőrként is te-
vékenykedik. A munkájából adódóan és 
polgárőri múltját tekintve is kiemelkedő 
tapasztalattal rendelkezik. Mindemellett 
két gyermekes édesapa.

Kérem, ismertesse, mi a polgárőrség 
célja!

A bűncselekmények megelőzése, a bűnal-
kalmak korlátozása, a közrend, közbizton-
ság erősítése, a vagyonvédelem javítása, a 
bűnelkövetést elősegítő körülmények fel-

„Polgárőrnek lenni önként vállalt kötelesség. A jutalom a biz-
tonság érzése.” - beszélgetés Csorna város polgárőrségének esetleges megszűnéséről.

Szerző: Vámos Annamária

Kedves Csornaiak! Annak az egyesületünknek a léte került veszélybe, ami a közös-
ség, az Önök biztonsága érdekében működik, és a legfontosabbak között van. Első 
lépésként kérem, olvassák el cikkünket!
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nem tanulnak, sőt építő erővel bír mind 
a közösséghez való tartozás, mind a tevé-
kenység, amit végeznek embertársaikért, 
környezetükért.

Kérem, beszéljen nekünk a polgárőr 
feladatairól! Mit tegyen, mit tehet meg? 

A polgárőr önállóan közterületen járőr il-
letve figyelőszolgálatot teljesít, néz, lát és 
jelenti, ha gondot észlel. Ez alapvető.
Tettenérés esetén intézkedési jogkörünk 
nincs, annyi lehetőségünk van, hogy igye-
kezzünk a helyszínen tartani az elkövetőt, 
testi kényszer alkalmazása nélkül a hiva-
talos szervek kiérkezéséig.  
Fiatalként annak idején tartottunk a 
rendőröktől, az egyenruhától, nem csi-
náltunk kihágásokat, mert tényleg tar-
tottunk attól, hogy annak olyan követ-
kezményei lesznek, hogy a rendőr elvisz, 
vagy megrovást kapok tőle, otthon meg a 
többit. A bulizó fiatalok esetében gyakori 
probléma a virágok feldöntése, fák kitör-
delése, padok rugdosása, apróbb anyagi 
károk, garázdaság. Ebben az esetben a 
felnőtt, egyenruhás emberek jelenléte, 
szigora mérvadó lehet. Plusz egy-két sárga 
mellény, ha már 70 százalékban visszatar-
taná a fiatalokat, a maradék 30 százalék 
kezelhető volna. 
Sok esetben a rendőrséggel közös járőr-
szolgálatot végeztünk együttműködési 
megállapodás alapján.
Figyelünk például temetéseknél, halottak 
napján, mindenszentekkor illetve az ad-
venti hétvégéken, a hosszabbított nyitva 
tartásoknál, ahol több pénzt visznek az 
emberek magukkal, ugyanis ott kiemel-
kedően gyakran tapasztaltunk autófeltö-
réseket, nagy értékű lopásokat.   A pol-
gárőr szórólapok kihelyezésével nyújthat 
segítséget, amellyel felhívja a figyelmet, 
ne hagyják értékeiket az autóban. Mind-
emellett, ha a tolvajok látják a polgárőrök 
mozgását, kevésbé mernek belekezdeni a 
tervezett cselekménybe.
Utcalezárásoknál vagy nagyobb esemé-
nyeknél, városi illetve sportrendezvénye-
ken felkérés alapján a forgalom irányítása, 
információs szolgálat nyújtása is felada-
tunk lehet.
Az ittas vezetés számomra megbocsátha-
tatlan bűn. Ha látom, hogy a kocsmából 
ittas állapotban jön ki valaki, és autóba 
akar szállni, megkérem arra, hogy ne ül-
jön be a járműbe. Ha ennek ellenre ezt 
megteszi, és indít, természetesen jelzem a 
rendőrség felé, nehogy valakinek a gyere-
két, szülőjét, hozzátartozóját elüsse. Álta-
lában elég szokott lenni, hogy szólunk. A 
zéró tolerancia és a bírság visszatartó erő.
A városon belüli és kívüli, illetve a mező-
gazdasági területek épségének a megőrzé-
se, eltulajdonítástól való megóvás, szeme-

telés megakadályozása is cél. 

Miért fontos a polgárőrség egy város, 
település életében?

Az első és legfontosabb szempont, hogy 
védjük a közösséget, amelyben élünk. Erre 
hatalmas szükség van.  Az emberek kis 
energia ráfordításával tudnának egymás-
ra figyelni, és ha a másét védi, a sajátját is 
óvja és fordítva úgyszintén.
A kisebb károkozások is hatalmas kelle-
metlenséget tudnak okozni. Teszem azt, 
egy kirakat megrongálása elkerülhető, ha 
egy polgárőr arra sétál. Másnap az a bolt 
ki tud nyitni. A fiatal lányomat, nem zak-
latják az utcán, nem törik be a fiam orrát, 
nem törnek be az idős szülőm házába, ha 
a polgárőrök jelen vannak, járőröznek, fi-
gyelnek. 
Jó, ha ott van a polgárőr, mert ha tud-
va tudott, hogy nincs, a baj biztos, meg 
fog történni. A sárga mellénynek igenis 
van visszatartó ereje. Évekkel ezelőtt a 
polgárőr ruhája semmiben nem hason-
líthatott a rendőri egyenruhára, ma már 
98%-ban ugyanaz.  Ha nincs kint rendőr, 
viszont ott áll egy polgárőr a zebránál és 
segít, ez lehet akár egy szülő, aki reggel 
viszi a gyermekét az iskolába és ráér még 
kicsit, akkor nem ütnek el egy gyereket 
sem, mert az autós is jobban figyel.
A polgárőrség hiánya teret engedhet az 
átutazó bűnözésnek. Azokat a házakat 
célozzák, ahol értékeket 
sejtenek, illetve egyedül 
élő időseket. Gyakoriak 
az úgynevezett „unoká-
zós” csalók, ál csator-
najavítók. Nagyon sok 
ilyet láttunk. 
Ha a polgárőrség mű-
ködik, jelen van, él, a 
lakosság tudja, kik azok 
az emberek, akikhez 
fordulhatnak, ha látnak 
valami gyanúsat, meg-
kérhetnek minket, jár-
junk arra néha.
Nem elhanyagolható az 
egyesület közösségková-
csoló ereje. A családias 
hangulat kialakítása 
volt mindig is a cél. En-
nek elősegítésére családi 
napokat is szerveztünk 
rendőrök és tűzoltók 
részvételével, MMA, 
közelharc-, földharc be-
mutatóval, menekülési 
fogások, protektorok, 
fegyverek bemutatásá-
val, közös főzéssel. Egy 
csapat kell, amiben a 
tagok egymással való 

kellemes időtöltés céljából is kimennének, 
egyben szolgálatot is teljesítenek, és vi-
gyáznak a városban élőkre.

Hogy alakul a taglétszám? Mennyire 
érzi a lakosság a felelősségét?
Manapság nagyon kevesen vagyunk, ami 
a csornai polgárőrség létét fenyegeti, még-
hozzá nagyon hamar, tulajdonképpen 
hónapok kérdése. Országos viszonylat-
ban is gondot jelent a tagok kiöregedése.  
Csorna valójában bűnügyi szempontból 
nem mondható fertőzött területnek, nem 
gyakori a bűnözés, erőszak, de nem kel-
lene megvárni, vagy ami még rosszabb, 
elősegíteni a semmittevéssel, teret enged-
ni neki. Ezt meg kell előzni, de ezt csak 
közösen, összetartva lehet. Gondoljanak 
bele, ha ez nem lesz, akkor ettől már csak 
rosszabb lehet. 
Gyökeres változás kell, mert meg fog szűn-
ni az egyesület. Összefogásra van szükség, 
így aki érzi magában a motivációt, hogy 
segédkezzen egy jó közösség létrehozata-
lában, minden információt, tapasztalatot 
megosztok. 

Polgárőrnek lenni önként vállalt köteles-
ség. A jutalom a biztonság érzése.
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Bankkártya és PAYPASS elfogadó hely

NYÁRI ÉS NÉGYÉVSZAKOS

GUMIK, LEMEZ 

ÉS ALUFELNIK

nagy választékban 

kaphatók! 

Érdeklődjön szervizünkben

KOVÁCS BAU ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
Székhely: 9323 Jobaháza, Vasút u. 9. Iroda: 9300 Csorna, Erzsébet Királyné u. 1. I.emelet/9. 

• email: kovacsbau@kovacsbaukft.hu. • honlap: www.kovacsbaukft.hu

Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése”  
pályázati alprogram keretén belül Ravatalozó átépítése és bővítése Potyond településen.
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Telefon/Fax +36-96/314-406, Mobil: 30/827-1813

Weboldal http://www.hunroadkft.hu/

Csövi teknőst lassan már mindenki isme-
ri, aki kalandos, megható történetével az 
emberek nagy kedvencévé és a Pannon-Víz 
Zrt. kabalájává vált. A híres aligátorteknőst 
korábban munkatársunk csatornatisztítás 
közben találta Győrben még 2013-ban. 
Csövi azóta a Xantus János Állatkert Fü-
les Bástyájának lakója. Mára vízbázisvé-
delmi előadásaink, programjaink állandó 
résztvevőjévé vált, az elmúlt évben számos 
alkalommal találkozhattak vele a rendezvé-
nyeinkre kilátogató érdeklődők, legutóbb 
a Győrköcfesztiválon láthatták velünk. 
Nem csoda, hogy az időközben megálmo-

dott és megalkotott plüss példányát min-
denki szeretné hazavinni. Csövi pihe-puha 
változata elkíséri a Pannon-Víz Zrt. mun-
katársait mindenhova, így a gyermekek 
találkozhattak vele óvodai, iskolai előadá-
saink alkalmával, valamint egyéb rendez-
vények során is. Mivel Csövi egy nagyon 
egyedi teknős, ezért plüss változatai sem 
mindennapi módokon lelnek gazdára. Kö-
zösségi oldalaink szerencsés és aktív köve-
tői rajzpályázataink, nyereményjátékaink 
során vihették haza.
Mivel nagyon sokan szeretnének otthonra 
egy ilyen teknőst, ezért Csövi újabb játék-

ra buzdít mindenkit, népszerű kabalánkat 
nyereményjáték útján most bárki hazavi-
heti! 

Nem kell mást tenni hozzá, mint követni 
bennünket Facebookon és játszani meghir-
detett nyereményjátékunkon! 
Akiknek esetleg mégsem sikerül most el-
nyerni kabalánkat, azok se búsuljanak, hisz 
nem sokára Csövi teknős újabb játékkal ér-
kezik. 

Ki szeretné hazavinni Csövit? Játsszon bát-
ran velünk!

NYERJ CSÖVI KABALAFIGURÁT!
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SWIETELSKY Magyarország Kft.  

Útépítési üzletág

Csornai Főmérnökség  

9300 Csorna, Vasutas u. 9.

info@swietelsky.hu

www.swietelsky.hu

+36 96 261 010 




