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Az elmúlt tizenöt évben 
nem történt annyi vagyon 
elleni bűncselekmény 
Kulcson, mint az utóbbi 
fél évben.

Ha ezt egy „civiltől” hall-
ja az ember legfeljebb hitet-
lenkedve legyint, persze, már 
megint dolgoznak a pánikkel-
tők, de, ha egy a bűnelkövetést 
jól ismerő szakember,   a for-
rás, kénytelen helyén kezelni 
az információt.

Kovács Péterről pedig azt 
hiszem nyugodtan állíthatjuk, 
hogy a bűn és a bűnelkövetők 
világát jól ismerő szakember, 
hiszen több mint két évtizede, 
tizennyolc éves kora óta dol-
gozott előbb rendőrként majd  
a büntetésvégrehajtás felügye-
lőjeként, az elmúlt évtizedben 
pedig mint a Fejér Megyei Kor-
mányhivatal Hatósági Főosz-
tálya Igazságügyi Osztályának 
pártfogó felügyelője. Nem mel-
lesleg tudatosan készült erre 
a pályára, ezért jelentkezett a 
büntetésvégrehajtási munkahe-
lyéről a zsámbéki Apor Vilmos 
Katolikus Főiskola szociálpe-
dagógia szakára. Tehát, ha úgy 
tetszik, munkája egyenesen 
predesztinálta a Kulcs Bizton-
ságáért Polgárőr Egyesület lét-
rehozásáig, bár az utolsó lökést 
nála is egy személyes tapaszta-
lat adta meg, amikor lelopták a 
rendszámot a család ház előtt 
parkoltatott autójáról.  

Nem mintha nem működött 
volna ezt megelőzően is pol-
gárőr egyesület a faluban, nem 
mintha a legcsekélyebb kriti-
kával is illetnék a munkájukat, 
de Kovács Péter szereti a csa-
ládja és saját biztonságát a sa-
ját kezében tudni, s azon keve-
sek közé tartozik, akik szeretik 
a munkájukat, mi több önkife-
jezésüknek tekintik hivatásu-
kat. És mivel nem tetszett neki 
az egyre inkább romló közbiz-
tonság, úgy gondolta, hogy itt 
az ideje félig civilként is tenni 
ellene. Nem volt egyedül, az 

első pillanattól akadtak társai 
is, mi több, az önkormányzat-
nál is tárt karokkal fogadták 
őket, hiszen ott pontosan tud-
ták, hogy mennyit és milyen 
hatékonysággal költenek a 
közbiztonságra. 

Idén márciusban volt az új 
polgárőr szervezet alakuló 
ülése, június végére jegyezték 
be őket, tanfolyamot végeztek, 
vizsgát tettek, megkötötték az 
együttműködési megállapodá-
sokat a rendőrséggel, a pol-
gárőrség országos szerveivel, 
és megteremtették a működés 
infrastrukturális feltételeit. 

– Számomra az derült ki a 
megalakulásunkat követően 
szinte azonnal, hogy nagyon 
sokan vártak, ha nem is min-

ket, de valakit, aki segíteni, 
tenni akar a bűnözés visz-
szaszorításában – mondja a 
Kulcs Biztonságáért Polgárőr 
Egyesület elnöke. – Már-már 
megható volt, amikor a be-
induláshoz kértünk segítsé-
get támogatóktól, s azonnal 
jöttek a felajánlások. Például 
az „új” (egyébként több mint 
húsz éves) szolgálati autónk-
ra három nap alatt jött össze 
a háromszázezer forint, és az 
alapegyenruha beszerzése sem 
okozott gondot. 

Első szolgálataik egyike az 
október 23-iki ünnepség for-
galmi és helyszíni biztosítása 
volt, és a bemutatkozás alkal-
ma is, hogy a kulcsiak lássák: 
itt vannak, ők azok. 

A járőrözést, a helyszíni biz-
tosítást azonban csak az egyik 
vállalt szolgáltatásuknak te-
kintik. Már elkészült, és folya-
matosan töltik fel az egyesület 
honlapját, ahol egyebek mel-
lett a „házi bűnmegelőzéshez” 
is hasznos tanácsokat adnak, s 
hasonló funkcióval létrehozott 
közösségi oldaluk is szép for-
galmat bonyolít már. Mindezek 
mellett Kovács Péter vessző-
paripája, első számú közellen-
sége a drog, ami nem csoda, 
hiszen sajnálatosan sok fiatal-
emberrel akad dolga a kábító-
szerek miatt. Első számú fel-
adatának tekinti a prevenciót, 
már az általános iskolában.  
És legalább ilyen fontosnak 
tartja a közlekedési ismeretek 
oktatását, a gyerekeknek, de 
rajtuk keresztül a példamuta-
tásban nem mindig élen járó 
szüleiknek is. 

Mindezeken túl, van egy jö-
vőbe látó, jövőt építő „hátsó 
gondolata” is: az, hogy ezekből 
az elért, megtalált fiatalembe-
rekből egyszer majd polgárőr 
kolléga lesz. Akár valóságo-
san, akár mint magára vigyázni 
tudó, fegyelmezett állampolgár.

Munkácsi Imre

Biztonságunkért dolgoznak

Kovács Péter, a Kulcs Biztonságáért Polgárőr egyesület elnöke a bejegyzésüket igazoló oklevéllel 

Tervekkel tele, óriási lendülettel kezdte munkáját az új polgárőr szervezet 

A Kulcs Biztonságáért Polgárőr 
Egyesület honlapján (https://kbpe.
co/) számos, a bűnmegelőzéssel 
kapcsolatos fontos információ 
mellett az egyesület tagjainak egy-
re bővülő névsora is olvasható. 
Közzétesszük az aktuális állapotot, 
bár az alább olvasható lista egyre 
bővül, legutóbbi információnk 
szerint a tizennégy már tizenöt. 
A mostani tagok: dr. Balog Edina, 
dr. Menyhárt Ferenc, Fejes Balázs 
Ottó, Gál Imréné, Gál Róbert, Gál 

Zsolt Imre, Jobb Gyula, Kovács 
Péter (egyesületi elnök), Mészáros 
Viktor (egyesületi titkár), 
Őri Mátyás József, Párkányi Gábor, 
Pulai Tibor Ferenc (koordinációs 
vezető), Révész Péter, 
Romanoczki Zsolt. 
A honlapra látogatva megtudhatják 
azt is, hogyan csatlakozhatnak 
a szervezethez, ahová várnak 
mindenkit, akinek fontos a saját, 
családja és települése, Kulcs 
biztonsága. 


