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A kulcsiak biztonsága volt a téma

Az új polgárőr egyesület színre lépése óta nem történt bűncselekmény!
Első, még nem teljes, ámde
annál eredményesebb
évét összegezte január
19-én a Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület. A
működésükre vonatkozó
legfontosabb adat dr. Mák
Attila rendőr alezredestől
hangzott el.

Az évzáró összejövetelre
készített vetített-képes szakmai-pénzügyi beszámolót bevezető mondat szerint: „A civil
bűnmegelőzők önzetlen helytállása nélkül félkarú óriás lenne a rendőrség.” Az este mottójául is szolgáló gondolat az
Országos Polgárőr Szövetséget
immáron több mint két évtizede vezető dr. Túrós Andrástól
származik, s már csak azért
is illik elfogadnunk, mert aki
mondta, maga is rendőrtábornok, országos főkapitány volt.
Mintegy a fenti állítást is igazolandó, a tavaly márciusban
alakult, nyár végén bejegyzett
Kulcs Biztonságáért Polgárőr
Egyesület nem egészen egy
éves működésére vonatkozó
legfontosabb adattal is dr. Mák
Attila rendőr alezredes szolgált:
„Amióta a Kulcs Biztonságáért
Polgárőr Egyesület működik,

A rendőrséget dr. Mák Attila alezredes és Fridrich Tamás törzsőrmester,
kulcsi körzeti megbízott képviselte a KBPE évértékelő taggyűlésén

nem történt bűncselekmény
Kulcson!”
A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adonyi
Rendőrőrse vezetőjének kissé rövidre sikerült értékelését
előbb döbbent csönd, majd hangos tetszésnyilvánítás fogadta.
A KBPE eddigi rövid, ámde
annál mozgalmasabb történetét
összegző szakmai és pénzügyi
beszámolót követően köszönő

és dicsérő szavak hangzottak
el Jobb Gyula polgármestertől,
dr. Menyhárt Ferenc képviselőtől és Kaczander Károly tiszteletbeli tagjuktól, Kulcs és Fejér
megye díszpolgárától is.
A taggyűlést követően Kovács Péter egyesületi elnök az
egyesület honlapján is kifejtette: – Természetesen büszkék
vagyunk az eredményekre, de

ebben nagy szerepe van Kulcs
község lakóinak is. Mivel nem
lehetünk ott egyszerre mindenhol, ezért nagyon fontos a lakosok mihamarabbi, megfelelő
reakciója egy adott rendkívüli
esemény észlelésekor. Úgy
látom, sikerült jó kapcsolatot
kialakítanunk a helyiekkel a
civil- és társadalmi szervezetekkel, szakszolgálatokkal. A
visszajelzések is azt mutatják,
jó úton járunk, szükségét érzik áldozatos, önkéntes munkánknak. Ezúton is köszönünk
minden jellegű támogatást! –
mondta a Kulcs Biztonságáért
Polgárőr egyesület elnöke.
Az állampolgárokat, helyi
közösségeket segítő, egyre szaporodó akciói révén baráti társasággá kovácsolódó egyesület
továbbra is várja a falu biztonságáért tenni akarók jelentkezését. Az első évet ők tizenöten csinálták végig: dr. Balog
Edina, Fejes Balázs Ottó, Gál
Imréné, Gál Róbert, Gál Zsolt
Imre, Jobb Gyula, Kovács Péter,
dr. Menyhárt Ferenc, Mészáros Viktor, Neumann Gusztáv,
Őri Mátyás József, Pulai Tibor
Ferenc, Révész Péter, Romanoczki Zsolt, Sonkoly Csaba.
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Januárban is segítettek
Nem telt eseménytelenül a
január sem a KBPE tagjai számára, a biztonságért végzett
munkájuk mellett többször
segítettek a kulcsi polgároknak, civileknek, sőt, az önkormányzatnak is. Egyik vállalt
feladatuk a decemberben patronálásukba vont Géza bácsi
látogatása, amiről a nem feledkeztek meg az új év hideg napjaiban sem.
Ugyancsak a téli időjáráshoz
kötődik a község kritikus járdaszakaszain végzett síkosságmentesítési munkájuk, mivel a
hétvégi munkavégzést a köz-

munkásokkal nem lehet megoldani. Ebben a polgármester
úr kérésére és közreműködésével(!) segítettek a lakosoknak.
Emellett segítettek az Adonyi
Szociális Központ helyi munkatársainak az ebédet eljuttatni
az extrém időjárási viszonyok
miatt nehezen megközelíthető rászorulóhoz, segédkeztek
a vöröskeresztesek ruhaoszutási akciójában, biztosítottak
lezárt útszakaszt balesetnél, és
még egy elkóborolt, nagytestű,
ámde annál szelídebb kutyust is
begyűjtöttek és visszajkuttattak
megszeppent gazdijához.

Hétvégén, polgármesteri kérésre és közreműködéssel (!) járdát takarítottak
és befogtak, majd visszajuttattak gazdijához egy elkóborolt ebet is...

