
A  Polgárırségrıl   

 

Mivel Túrós Andrásnál az OPSZ elnökénél nem lehet lényegre törıbben írni a Polgárırségrıl 

általánosságban, ezért az İ köszöntıjét idézném: 

 

Szövetségünk 1910 egyesületetet tömörít. A Szövetség 79 ezer 229 polgárır 

kiemelten közhasznú szervezete. Az 1989-ben a XXII. kerületben, Nagytétényben 

kezdıdött mozgalom ma már beékelıdött a magyar társadalomba. /…/ Az 

egyesületek a közbiztonság, és valljuk meg az akkori rendırség kritikájaként 

alakultak meg. Elıdöm az OPSZ élén dr. Kopácsi Sándor ny. r. vezérırnagy 

(Budapest rendırfıkapitánya volt 1956-ban)  /…/ A szituációs bőnmegelızés 

mellett, vagyis a járırözés mellett kibıvült a tevékenységi kör. Ma már nemcsak a 

rendırség, hanem a határırség feladataiba is besegítenek a civil bőnmegelızık. 

Részt vesznek a környezetvédelemben, a gyermek-  és ifjúságvédelemben, a 

kábítószer-fogyasztás megelızésében, a rendezvények, sportversenyek 

biztosításában. /…/ 2006. február 13-án ugyanis az Országgyőlés megszavazta a 

törvényt a Polgárırségrıl, amely május elseje óta hatályba is lépett. Sokan nem 

tudják, sıt bizonyos felmérések szerint a lakosság 16%-a azt hiszi, hogy a 

polgárırök fizetést kapnak munkájukért. Nagy tévedésben van, aki így gondolják. 

Minden polgárır, a megyei és országos vezetık is, térítés nélkül végzik hazafias, 

önként vállalt tevékenységüket, szabadidejüket, sıt nem egyszer saját anyagi 

forrásaikat feláldozva. Komoly nemzetközi érdeklıdés is van mozgalmunk iránt, de 

igen nehéz elmagyarázni Európában ezt a fajta munkát. A polgárırség hungaricum. 

Ezt mi vittük be az EU-ba. Csodálkoznak a külföldi szakemberek, hogy van egy 

ország, itt Európa közepén, ahol a biztonságért vannak, akik beáldoznak szabadidıt, 

kosztpénzt, gépkocsit, mindezt ingyen és társadalmi munkában. /…/  

                                                                                                Dr. Túrós András 

                                                                                                         elnök 

 

 

 

 



A bátaszéki Polgárırségrıl… 

 

A bátaszéki Polgárırség 1991-ben alakult egy képviselıtestületi határozat alapján. 

A szervezet irányításával Egle Károlyt bízták meg. 2001- ben egészségi 

állapotában bekövetkezett változások miatt lemondott és helyére Péter Józsefet 

választották meg Az új elnök 2002-ben elkezdte átszervezni a Polgárırséget és 

egyesületként bejegyeztette a Cégbíróságon, így megteremtve a lehetıséget a 

továbbfejlıdésre. A várt eredmény nem maradt el és a bátaszéki szervezet elismert 

egyesület lett nemcsak a városban, hanem megyei és országos szinten is. A 

dinamikus fejlıdés köszönhetı az elmúlt években kibıvített elnökségnek, melynek 

tagjai: Péter József elnök, Farkas András titkár, Adorján László parancsnok, 

Rohmann György gazdasági felelıs és Szilágyi Károly parancsnok-helyettes. 

Vezetésükkel szakmailag is megerısödött a Polgárırség.  

Jól mőködı, szerteágazó kapcsolatrendszert építettek ki társszervezetekkel 

(Rendırség. Nemzetırség, Decsi -, Szekszárdi Polgárırség), médiákkal (Cikádor 

újság, Tolnai Népújság, TTTv, Rtv  - Cikádor Magazinja) és helyi egyesületekkel, 

intézményekkel. (Bátaszéki Motorosok Baráti Köre, Mővelıdési Ház).  

2008-as esztendıben a tisztújító közgyőlésen Farkas Andrást választották meg az 

egyesület elnökének, aki eddig is rengeteg munkát fektetett a Polgárırség szakmai 

munkájának elıbbre jutásában. Az elnökség további tagjai: Csonka Imre titkár, Bráj 

András parancsnok, Ferencz Józsefné gazdasági felelıs, Szilágyi Károly parancsnok 

helyettes. Az egyesület fejlıdéséért tett áldozatos munkájának elismeréseként, 

továbbá a jó kapcsolatteremtı és kommunikációs képességéért megkapta az egyik 

legmagasabb kitüntetést, a „Polgárır Érdemkereszt Arany Fokozatát”. 

Jelenleg is folyik a környezı települések integrációja. Mórágy település 

Polgárırsége 2009. február 7-én csatlakozott, míg Alsónyék beolvadásának 

elıkészítése a napokban kerül elıkészítésre.  

 


