
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Képek a polgári tevékenységről Képek a polgárőri tevékenységről 

Az egyesület fontos feladatának tekinti a környezetvédelmet, ezért 
több alkalommal is csatlakozott a TeSzedd országos akciójához. 

Az egyesület több akciót szervez, ezek közé tartozik az elektromos 
hulladékok gyűjtése. 

2013. óta minden évben megrendezésre kerül Kistelepülésen a 
biztonságért rendezvény. 

A rendezvények, versenyek biztosításában is részt vesznek a 
polgárőrök. 

A Polgárőrség fái 2014. évi szakami nap keretében kerültek 
elültetésre. 



 

Tisztelt Olvasó! 

 

Csabaszabadi községben, az 

eredményes biztosítási feladatok 

végrehajtásának érdekében kiemelt 

szerepet tölt be immár 20. esztendeje a 

Polgárőrség. 

Köszönet illeti meg valamennyi érintett 

polgárőrt a településen tartandó 

rendezvények biztosításával összefüggő feladatok magas színvonalú, 

összehangolt, szakszerű ellátásáért. 

A magyar közbiztonság és bűnmegelőzés napjainkra már nem létezik 

a polgárőrség nélkül, ezt támasztják alá a lakossági visszajelzések is, 

hiszen az állampolgárok problémáikra már elsődlegesen a polgárőrök 

segítségét kérik helyben. 

Európában egyedülállóan társadalmi munkában, szabadidejüket 

feláldozva, ingyen és bérmentve dolgoznak a közrendért, 

közbiztonságért, a bűncselekmények megelőzéséért. 

A polgárőrség egysége, szervezettsége megkérdőjelezhetetlen. A 

polgárőrség eredményeit, sikereit elismerik az ország vezetői, 

Magyarország Kormánya, a rendőrség vezetői, az önkormányzati 

vezetők is.  

Köszönettel tartozunk az alapító polgárőröknek, az aktív tagoknak is, 

akik a sok-sok akadály, gátló tényező ellenére hittek a polgárőrség 

eszméjében és településünkön is megvalósították, továbbiakban 

munkájukkal hozzájárulnak a mindennapjainkban is. 

Kezdetben a polgárőrség munkáját a napi feladatok kötötték le, 

napjainkban a 6 éve átalakult Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület a 

rutinos feladatellátás mellett a szakmai továbbképzésekre is nagy  

hangsúlyt fektet, saját szakmai fórumokat is szervez. Ilyen szakmai 

fórumnak indult többek között a „Kistelepülésen a Biztonságért” 

rendezvény is. Ezen rendezvény lehetőséget biztosít több megyei 

polgárőr egyesület tagjainak a bemutatkozáson túl az aktív 

részvételre, a szakmai tanácskozásra is. 

Ennek a munkának az eredményeként 2017. év június 24-én 

Nyíregyházán megrendezésre került XXIII. Országos Polgárőr Napon  

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter és  Dr. Túrós András az Országos 

Polgárőr Szövetség elnöke - az OPSZ Elnökségének határozata 

alapján- Csabaszabadi Község Önkormányzatának a Polgárőr Község 

elismerést adományozta.  

 

A polgárőreink munkájához sok sikert, kitartást és jó egészséget 

kívánok!  

    Szeverényi Attiláné                                                                                                                                                    

    polgármester 



Támogatók 

 

Az elmúlt húsz évben Csabaszabadiban működő polgárőr 

egyesületeknek sok támogatója volt. A támogatások nemcsak 

pénzben, hanem önkéntes munkával és adományokban is érkeztek a 

polgárőrség felé. Amikor a sikerekről szólunk, amikor 

eredményeinkkel büszkélkedünk szeretnénk megköszönni 

valamennyi támogatónknak, hogy az eredményekhez, sikerekhez 

hozzájárultak magánszemélyként, vagy szervezetek képviseletében. 

Külön köszönjük az egyesületek részére felajánlott SZJA 1 %-ot.  

 

20 év alatt a következő szervezetek támogatták a Csabaszabadi 

községben működő polgárőr egyesületeket: 

Belügyminisztérium 

Emberi Erőforrások Minisztériuma. 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

Nemzeti Együttműködési Alap 

Országos Polgárőr Szövetség 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság  

Magyar Posta Zrt. 

Békés Megyei Önkormányzat 

Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége 

Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság 

Újkígyósi KMB iroda 

Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

Csabaszabadi Község Önkormányzata 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

Csabaszabadiért Egyesület 

20 év elismerései, sikerei 
 

Csabaszabadiban a polgárőröknek az elmúlt 20 évben több 

elismerésben volt része. 
 

OPSZ elismerés:  Polgárőr Község:         Csabaszabadi Község Önkormányzata 

OPSZ elismerés:  Év polgárőre:    Kesjár Mátyás 

OPSZ elismerés:  Érdemkereszt arany fokozat:  Kesjár Mátyás 

  Érdemkereszt ezüst fokozat:  Kesjárné Erős Erzsébet 

       Kósa András 

Skorka Pál 

OPSZ elismerés:  Elnöki dicséret:    Varga Lászlóné 

BMPSZ elismerés: Kiváló Polgárőr Munkáért:  Breznyik György 

Csabaszabadi Község Önkormányzata: Díszpolgár:   Kesjár Mátyás 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület: Kistelepülésen a biztonságért: Breznyik György 

 Szeverényi Attiláné, Varga Lászlóné, Zsibrita Csaba, Kesjárné Erős Erzsébet 

Békéscsaba Városi Rendőrkapitányság: Elismerő oklevél:  Csicselyné Molnár Rita 

       Kulcsár Tibor 

 

Csabaszabadiban a polgárőröknek az elmúlt 20 évben több sikerben 

volt része. 
 

Spišská Nová Ves (Szlovákia) Visegrádi négyek országainak ifjú tűzoltók versenyén 

részvétel. 

Békéscsabai Rendőrkapitányság, Békéscsaba Városi Baleset-megelőzési Bizottság 

Közlekedési versenyen elért 

I. helyezést csapatban 

II. helyezés csapatban 

III. helyezés csapatban 

Rolán Miklós I. helyezés egyéniben 

Kesjár Mátyás I. helyezés egyéniben 

 

Polgárőrség 20 éve Csabaszabadin 
A kiadvány kiadója:  Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 

Felelős kiadó: Kesjár Mátyás elnök 
5609 Csabaszabadi, Gerendási út 4.                 Telefon: +36 – 30 – 240 - 7701 
weblap: www.zrnko-magocska.hu,       email: csabaszabadiertpe@gmail.com  

A kiadvány a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat támogatásával készült. 

http://www.zrnko-magocska.hu/
mailto:csabaszabadiertpe@gmail.com


A kezdet… 

Minden kezdet nehéz, mondja 

a közmondás. Nem volt ez 

másképp a polgárőrség 

megalakulásával sem. 

Csabaszabadi 1993. július 1-én 

lett önálló község, és alig 

néhány éve volt túl a 

közigazgatási 

átrendeződésen. A település 

közbiztonsági szempontból 

nem volt erősen fertőzött, így 

a polgárőrség megalakulása váratott magára. Az Újkígyósi Körzeti 

Megbízotti Iroda vezetője Mancz János r.tzls. biztatására kezdett 

szerveződni a polgárőrség a településen. Első megbeszélésre 1996. 

június hónapban került sor, majd követték egymást a megbeszélések, 

melynek során legfontosabb feladat a vezető kiválasztása volt - ez a 

feladat egyes csoportok miatt - nem volt népszerű a településen, végül 

a polgárőrséget alapítani kívánók 1996. november hónapban Kesjár 

Mátyást kérték fel a polgárőrség megszervezésére és vezetésére. Ezt 

követően a polgárőr egyesület alakuló ülésére 1997. január 8-án került 

sor, ahol a 12 alapító Csabaszabadi Polgárőr és Vagyonvédelmi 

Egyesületet néven megalapította Csabaszabadin a polgárőrséget. Ez 

évekkel később, - 2003-ban - a Csabaszabadi Kulturális Egyesülettel 

egyesült Csabaszabadiért Egyesület néven. Ez az összevonás jónak 

bizonyult, a Csabaszabadiért Egyesület a jogelőd feladatait 

maradéktalanul tudta folytatni, és biztosította a szekciók fejlődését is. 

Az egyesületen belüli közös munka a 2011. évben bekövetkezett 

törvénymódosítás miatt – mivel ez után a kulturális tevékenység és a 

polgárőr tevékenység egy egyesületen belül nem volt végezhető – 

szakadt meg. Az addigra 17 főre megnövekedett polgárőr szekció 

kivált a Csabaszabadiért Egyesületből és megalapította a 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesületet. A kiválás zökkenőmentes volt, 

a Csabaszabadiért Egyesület és a Polgárőr Egyesület között a kiválást 

követően is megmaradt a jó együttműködés.  

Említésre méltó, hogy 1999. - 2004. év között Otthonunkat Védő 

Polgárőr Egyesület is működött a településen, amely színesítette a 

polgárőri tevekénységet a községben.  

A polgárőrség működéséhez a pénzügyi fedezet előteremtése 

jelentette a legnehezebb feladatot. Az önkormányzat az Országos 

Polgárőr Szövetség és a Magyar Posta Zrt. támogatásai járultak hozzá 

az egyesület működési feltételeinek megalapozásához.  

A szakmai támogatást és felkészítést a rendőrég, az OPSZ, a 

katasztrófavédelem és a megyei polgárőr szövetség részéről kapta 

meg az egyesület. A polgárőrség fejlődésére 2012. évet követően került 

sor, és a mai napra egy jól felszerelt polgárőr egyesület végezheti a 

polgárőri tevékenységet a községben. Csabaszabadi kisközség, a 

polgárőrség sokrétű feladata mellett fontos hangsúlyt fordít a 

kistelepülések biztonságára, ezzel kapcsolatosan szervez programokat 

az egyesület. Az egyesület fontosnak tartja az utánpótlást, melynek 

egyik eleme az ifjú polgárőr csoport létrehozása, az ifjú polgárőrök 

bevonása a polgárőri tevékenységbe, továbbá bővíti tevékenységét, 

így vált valóra az ifjú tűzoltó csoport segítése, menedzselése. 



Civilná stráž v Čabasabady 
 

V obci v Čabasabady v roku 1997 sa založil spolok na civilnú stráž. Od 

tohto času má obec civilnú stráž, a doteraz na tieto úrovni 3 spolky 

fungovali. Od roku 2011 Spolok civilná stráž za Čabasabady má 

v tomto úlohu. Spolok mimo hliadkovacích služieb, je zodpovední 

za bezpečnosť pri programoch v obci Čabasabady, i aj má svoje 

podujatia podnázvom „Zabezpečenosť v malom obci“. Spolok 

chce aj uznať prácu tým, kto pracujú v malých obciach na tejto 

úrovni, tak založil cenu pod týmto názvom: „Zabezpečenosť 

v malom obce“. Spolok dáva možnosť aj mladým sa zapojiť do 

tejto služby, tak vytvoril skupiny podnázvom: mladá civilná 

stráž, i mladý hasiči. Ďalšia úloha je pre členov spolku v 

hliadkovacích služieb pomáhať žijúcim vonkajšej časti v obce. 

Spolok na fungovania dostáva finančnú podporu od štátnych 

orgánov: Ministerstvo vnútra, Ministerstvo pre ľudských 

zdrojov, Zvez celoštátnej civilnej stráži, Obecnej samosprávy 

v obce Čabasabady, Slovenskej samosprávy v Čabasabady. 

Civilná stráž spolupracuje mimo obecnej samosprávy 

v Čabasabady s políciou, a s hasičmi, s poštou. 

Gépkocsi 
 

A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 2015. június 10-én vehette át 

üzemeltetésre Budapesten a Készenléti Rendőrségtől a Suzuki Vitara 

típusú személygépkocsit a polgárőri tevékenység jobb ellátása 

érdekében.  A polgárőrök azzal érveltek, hogy egy kistelepülésen is 

szükség van a polgárőrségnek egy, a külterületek megközelítésére is 

alkalmas gépkocsira – nem mindenki értett ezzel egyet. Az idő a 

gépkocsit akaró polgárőröket igazolta, hiszen az ifjú felnőttkort elért 

gépkocsi jószolgálatot végez Csabaszabadi kiterjedt külterületének és 

lakóinak biztonsága érdekében. Volt példa, hogy postást, mentőst, 

vagy élelmet kellett kivinni a tanyán élőkhöz, de volt mikor helyszínt 

kellett biztosítani, azonban az előbb említett esetekben a településen 

csak a polgárőr autó tudta ezt a feladatot ellátni. A 2016. évvégi és 2017. 

éveleji rendkívüli téli időjáráskor is a polgárőr autó segítette a 

külterületen élőket, a hideg idő miatt a rászorulókat. 

Az elmúlt két év bebizonyította, hogy szükség van a gépkocsira. 

Köszönet az Rendőrségnek, és az Országos Polgárőr Szövetségnek, a 

polgárőrök, és a külterületen lakók bíznak abban, hogy a gépkocsi még 

sokáig lesz a segítségükre. 



Kistelepülésen a 

biztonságért program 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 

szervezésében először 2013. évben 

került megrendezésre a Kistelepülésen 

a biztonságért program. A rendezvény 

illeszkedik a Csabaszabadi községben 

évente megrendezésre kerülő 

programokhoz, és e vonatkozásban a 

község 3. legnagyobb rendezvényévé 

nőtte ki magát. Kezdetben a fő célok 

között szerepelt, hogy a rendezvény 

nyújtson lehetőséget a kistelepüléseken a biztonság érdekében végzők 

számara egy szakmai fórumra, találkozóra.  További cél volt, hogy a 

lakosság felé is nyújtson tájékoztatást. Az egynapos rendezvény 

ezenkívül lehetőséget biztosít – különösen a fiatalabb korosztály 

számára – szórakozásra, kikapcsolódásra is a különféle programokon 

keresztül. A kezdetektől támogatja a rendezvényt a helyi 

önkormányzat a helyi szlovák önkormányzat, az OPSZ és a 

Csabaszabadiért Egyesület mellett a Békés Megyei Rendőr-

főkapitányság, a Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság, a Békés-

csabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség, és a Magyar Posta Zrt. is. 

Az első sikeres 

rendezvényt követően 

tovább bővült a program, 

2014. évben 

megalapításra került a 

Kistelepülésen a 

biztonságért díj. A díjat a 

Csabaszabadiért 

Polgárőr Egyesület 

alapította, azzal, hogy a 

díj adományozója bárki 

lehet, aki ily módon szeretné elismerni egy kis település biztonságáért 

végző személy, vagy szervezet munkáját. Ezt a díjat eddig az alapító 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület mellett a Polgárőrség Kötegyán 

egyesület adta át, amely egyesület eddig minden alkalommal részt vett 

a programon. 

2016. évben a program 

tovább bővült. Az 

Emberi Erőforrások 

Minisztériuma és az 

Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő 

pályázatán sikerült 

egy mobil KRESZ 

parkot kialakítani, 

melynek 

üzemeltetésénél az ifjú polgárőrökre is számítunk.  

2017. évben a program egy versennyel is bővül, mely a program nevét 

viseli: Kistelepülésen biztonságért verseny. A verseny elsősorban a 10 

– 16 éves korosztályt célozza meg, de 20 éves korig biztosít versenyzési 

lehetőséget. A 

versenyfeladatok 4 

részből állnak, melyből 

kettő elméleti 

válaszadást igényel (a 

bűnmegelőzési, és a 

KRESZ feladatlap 

megoldása) és kettő 

gyakorlati feladat egy 

KRESZ ügyességi pálya 

gyakorlatot és egy 60 m-

es tűzoltó akadálypálya 

ügyességi gyakorlatot tartalmaz. Ezzel a versenyfeladattal vált teljessé 

Csabaszabadin a Kistelepülésen a biztonságért rendezvény. 



Ifjú polgárőrök 

 

Csabaszabadin hagyomány, hogy 

a különféle programoknak 

nemcsak a résztvevői, de segítői is 

a fiatalok. Nem volt ez másképp a 

településen 20 éve működő 

polgárőrség tekintetében sem. A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 

2011-i megalakulását követően nagy hangsúlyt helyezett a fiatalokkal 

való kapcsolat kialakítása, így az egyesület az elsők között élt a 

lehetőséggel, a polgárőr törvény 2015. évi módosítását követően, az 

ifjú polgárőr tevékenység beépítésre került az alapszabályába. Így 

2015-ben egy ifjú polgárőrrel, míg 2017-ben további két fő ifjú 

polgárőrrel bővült az egyesület.  

Milyen feladatok elvégzését bízunk az ifjú polgárörökre? Teljesség 

igénye nélkül: a rendezvényeinken – szakmai nap, kistelepülésen a 

biztonságért rendezvény - a moderátori feladatok ellátása, kisegítő 

feladatok végzése a KRESZ park, illetve egyéb vetélkedők, egyesületi 

rendezvények megtartásánál, de ifjú polgárőr segítette az szlovákiai 

tűzoltóversenyen a kommunikálást is, tolmácsolással.  

 

Ifjú tűzoltók 

 

2016. őszén az Országos Szlovák Önkormányzat 

megkeresése indította el Csabaszabadin az ifjú 

tűzoltókkal való foglalkozást. Ekkor nyílt 

lehetőség, hogy egy 12 - 16 éves gyerekekből álló 

csoport részt vegyen a szlovákiai Spišská Nová 

Ves (Igló) településen a Visegrádi Négyek országaiból szerveződő 

CTIF típusú ifjú tűzoltók versenyén. A szervezéssel és a nevezéssel 

kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület vállalta 

fel, melyhez Polgárőrség Kötegyán és a Telekgerendási Polgárőr 

Egyesület is csatlakozott. A szakmai segítséget a Békéscsabai 

Katasztrófavédelmi Kirendeltségtől, és a Kötegyáni Önkéntes Tűzoltó 

Egyesülettől kaptuk. Nagy segítség volt a felkészülésben a szlovákiai 

főszervező Jozef Strela segítsége is. Az ifjú tűzoltók felkészítését, 

illetve a versenyhez kötődő költségek egy réészét a csabaszabadi, a 

kötegyáni és a telekgerendási településekről érkezett támogatások, 

valamint a Békés Megyei Önkormányzat támogatása biztosította. 

A csabaszabadi és a telekgerendási gyerekek a CTIF versenyen kívül 

részt vettek a Szlovák Liga 60 m-es egyéni akadálypálya versenyén is. 

A szlovákiai szervezők a lengyel, cseh, magyar, és szlovák résztvevő 

csapatoknak a versenyen kívül szép programokat biztosítottak.  

A versenyben a résztvevő fiatalok kifejezték azon szándékukat, hogy 

ilyen programon 

szeretnének továbbra is 

részt venni, így megindult 

a felkészülés az ifjú tűzoltó 

csoport kialakítására és 

működési feltételeinek 

megteremtésére. 


