
25 éves jubileumi Megyei Polgárőr Nap Taktaharkányban 
  
A 25 éves Polgárőrség jubileuma alkalmából rendezte meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Polgárőr Szövetség és Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata a XVII. Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Polgárőr Napot, melyen mintegy 2000 részt vevő jelent meg. Az esemény 
településünk szempontjából azért is lényeges, mert Taktaharkányból indult el többek között a 
polgárőr mozgalom, a taktaközi emberek és polgármesterek kezdeményezésére, élükön a 
néhai Szatmári Gyula volt polgármesterrel, az Országos Polgárőr Szövetség egykori 
tiszteletbeli elnökével. 
  
A Megyei Polgárőr Nap megnyitóval kezdődött, amelyen részt vett Markos György, az 
Országos Polgárőr Szövetség elnökhelyettese, Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Közgyűlés alelnöke, Ruszkai József r. ezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitány-helyettese, rendőrségi főtanácsos, dr. Lipusz 
Brigitta, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal észak-magyarországi regionális 
igazgatója, Szunyog Zoltán tű. ezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgatóhelyettese, dr. Ináncsi Tünde, a Szerencsi Járási Hivatal vezetője, dr. 
Galambos Rudolf, a Szlovák Polgárőr Szövetség elnöke, dr. Szemán Ákos, Taktaharkány 
nagyközség polgármestere, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség 
elnökhelyettese, Török Barnabás, az Országos Polgárőr Szövetség Felügyelő Bizottságának 
elnöke, Csóra György, az Országos Polgárőr Szövetség általános elnökhelyettesét, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség elnökét, dr. Korondán Katalin, az Országos 
Polgárőr Szövetség igazgatási elnökhelyettese, szomszédos megyei polgárőr szövetségek 
vezetői, a megye rendőrkapitányai. 
  
A rendezvényen részt vevőket elsőként a rendezvénynek helyt adó és rendező Taktaharkány 
nagyközség polgármestere, dr. Szemán Ákos köszöntötte, aki kiemelte, hogy a Polgárőrség 
bölcsőjét itt kezdték ringatni. A 3/1991. (IV. 3.) önkormányzati rendelettel alakult meg 
Taktaharkányban a polgárőrség Szatmári Gyula polgármestersége idején, és hová jutottak? A 
negyedszázad alatt megerősödtek, a rendőrség, az önkormányzatok és a magyar kormány 
stratégiai partnerei lettek. Külön öröm ez a taktaharkányiaknak, hogy most együtt 
ünnepelhetnek az önkéntes bűnmegelőzőkkel. 
  
A köszöntők sorában második volt Bánné dr. Gál Boglárka, a Megyei Közgyűlés alelnöke, aki 
elmondta, hogy nem egyszerű évfordulót, hanem jubileumi megemlékezést tarthatnak. 1991-
ben, mikor a polgárőr mozgalom útjára indult, újszerű, addig példátlan társadalmi összefogás 
vette kezdetét, amely az önzetlen közösségi munka iskolapéldája lett. Az alelnök 
hangsúlyozta, hogy a bűnmegelőzés problémaköre túlnőtt a rendőrségen, kollektív felelősségé 
alakult át. A polgárőrség sikerességét nehéz lenne vitatni, mára már nélkülözhetetlen 
szervezetté vált, mely méltó módon egészíti ki a rendőrség munkáját. 
  
Köszöntőt mondott Ruszkai József ezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-
főkapitányság főkapitány-helyettese, aki elmondta, hogy kevesen tudják azt, hogy Szatmári 
Gyula barátjával horgászás közben beszéltek legelőször – valamikor a kilencvenes évek elején 
– arról, milyen segítséget tudnának a civilek nyújtani a rendőrség számára a közbiztonság 
növeléséhez. Akkoriban ugyanis a bűnözés meredeken emelkedett. A főkapitány-helyettes dr. 
Túrós Andrást, az Országos Polgárőr Szövetség elnökét idézte, akinek a mai napig helytálló a 
mondása: „a polgárőrség a társadalom ajándéka”. Civil emberek szabadidejükben, 
önkéntesen, erőt, energiát, fáradtságot nem kímélve szolgálják ezt a hazát. A rendőrség 
legfontosabb stratégiai partnere a polgárőrség, ezt nem lehet eléggé és elégszer megköszönni. 



  
A köszöntések után a Megyei Polgárőr Napot Csóra György, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Polgárőr Szövetség elnöke nyitotta meg., aki elmondta, hogy a dolgos hétköznapok 
közben meg kell állni, pihenni kell egy kicsit. Az ünnepnap szolgáljon lendítőkerékként a 
következő időszakra, hogy holnap már újult erővel tudják folytatni azt a munkát, amire 
fogadalmat tettünk, hogy az emberek szubjektív biztonságérzete javítása érdekében teszünk. 
Azért, hogy egy-egy település élhetőbb legyen, hogy az emberek érezzék azt, hogy érdemes 
élni és ezért mindent megtesz a polgárőrség. 
  
A megnyitó után Markos György, az Országos Polgárőr Szövetség elnökhelyettesének ünnepi 
beszéde következett. Markos György Szatmári Gyulára is emlékezve arról beszélt, hogy 
amikor annak idején arról volt szó, hogy képzésre és formaruhára van szükség, sok volt az 
ellenzője. Mára már elértük, hogy egységes formaruhánk van, Polgárőr Akadémiánk van, ahol 
a közszolgálati egyetem tanárai tanítanak. 
  
A rendezvény folytatásaként Csóra György, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr 
Szövetség elnöke átadta a Szövetség zászlaját dr. Szemán Ákos taktaharkányi 
polgármesternek. A zászlót Kocsis Sándor római katolikus plébános atya és dr. Galambos 
Rudolf, a Szlovák Polgárőr Szövetség elnöke, római katolikus börtönlelkész áldotta meg. 
  
Az ünnepség végéhez érve kitüntetések és jutalmak átadása következett, melyet megelőzően 
de mielőtt erre sor került volna bejelentették, hogy 2016. június 18-án, Sopronban a 25 éves 
jubileumi Országos Polgárőr Napon Polgárőr Község kitüntetésben részesült Taktaharkány 
Nagyközség Önkormányzata. 
  
Markos György és Csóra György, az Országos Polgárőr Szövetség elnökhelyettesei polgárőr 
kitüntetéseket adtak át: az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége a magyar polgárőr 
mozgalom végzett kiemelkedő munkájukért Polgárőr Érdemkereszt Arany fokozata 
kitüntetésben részesítette:  
Dr. Szemán Ákost, Taktaharkány nagyközség polgármesterét, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Polgárőr Szövetség elnökhelyettesét, 
Oláh Jánost, a Szerencsi Polgárőr Egyesület elnökét, 
Antal Ferenc Zsoltot, a Semjén Polgárőr Egyesület elnökét. 
  
A polgárőr mozgalomban végzett eredményes munkájukért Polgárőr Érdemkereszt Ezüst 
fokozatában részesítette: 
Weisz Norbert r. őrnagy urat, a Taktaharkányi Rendőrőrs parancsnokát, 
Halász Tamás urat, Taktakenéz község alpolgármesterét, a Taktakenézi Polgárőr Egyesület 
tagját, 
Kántor Ferenc urat, Makkoshotyka község polgármesterét, a Makkoshotykai Polgárőr 
Egyesület elnökét. 
  
Ruszkai József főkapitány-helyettes a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 
jutalmait adta át. 
  
Szunyog Zoltán igazgatóhelyettes a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság jutalmait adta át. 
  
Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés alelnöke a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tárgyjutalmait adta át: a megye településeinek 



közbiztonsága és az itt élő lakosok szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében kifejtett 
munkájuk alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés alelnöke tárgyjutalomban 
részesített 5 polgárőrt, többek között id. Bárány Imre urat, a Taktaharkányi Polgárőr Szervezet 
tagját, volt felügyelő bizottsági elnökét (a jutalmat fia vette át). 
  
Dr. Lipusz Brigitta, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Észak-magyarországi 
regionális igazgatóját az Igazgatóság jutalmát kapta: 
Lőrincz Istvánné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség gazdasági 
ügyintézője és 
Kovács Annamária, a Taktaharkányi Polgárőr Szervezet tagja, a Megyei Polgárőr Nap 
szervezője 
  
Csóra György, a Megyei Polgárőr Szövetség elnöke és dr. Szemán Ákos, a Megyei Polgárőr 
Szövetség elnökhelyettese a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség jutalmait 
adta át: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség Elnöksége a magyar polgárőr 
mozgalom egyik alapítójának, Szatmári Gyula úrnak emlékére emlékplakett kitüntetést 
alapított, melyet minden évben három olyan személy kapja meg, akik a magyar és ezen belül 
a megyei polgárőr mozgalmában és mozgalmáért eredményesen és kiválóan tevékenykedtek. 
A kitüntetések átadása előtt Csóra György és dr. Szemán Ákos virággal köszöntötte az 
ünnepségen részt vevő özv. Szatmári Gyulánét. 
  
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség Elnöksége Szatmári Gyula 
Emlékplakett kitüntetésben részesítette:  
Dr. Ódor Ferencet, az Encsi Járási Hivatal vezetőjét, 
Ruszkai József ezredest, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság gazdasági 
igazgatóját, főkapitány-helyettest, rendőrségi főtanácsost, 
Szunyog Zoltán ezredest, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
igazgatóhelyettesét. 
  
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség Elnöksége Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Települések Közbiztonságáért plakett kitüntetésben részesített 5 polgárőrt. 
  
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség Elnöksége Polgárőr Mozgalom 
Támogatásáért Plakett kitüntetésben részesített 3 településvezetőt: 
Pál Katalint, Sajóvelezd község polgármesterét, 
Koncz Ferencet, Szerencs város polgármesterét, 
Talárovics Lászlót, Szegilong község polgármesterét. 
  
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség Elnöksége Kiemelkedő Polgárőr 
Tevékenységért plakett kitüntetésben részesített 15 polgárőrt, köztük Balák Andrást, a 
Taktaharkányi Polgárőr Szervezet alapító tagját 
  
Dr. Szemán Ákos, Taktaharkány nagyközség polgármestere Polgármesteri Dicséretben 
részesítette a település polgárőr mozgalmában való kiemelkedő részvételért 
Aranyosi Lajost, a Taktaharkányi Polgárőr Szervezet alelnökét, 
Hannus Józsefet, a Taktaharkányi Polgárőr Szervezet tagját, 
Kristóf Lászlót, a Taktaharkányi Polgárőr Szervezet tagját. 
  
  



A kitüntetések átadása után Csóra György, a Megyei Polgárőr Szövetség elnöke és dr. 
Szemán Ákos, a Megyei Polgárőr Szövetség elnökhelyettese 5 polgárőr egyesületi elnöknek 
jelképesen átadott 1-1 új polgárőr mellény, melyet a Kormány 200 millió forintot többlet 
támogatásából szerzett be az Országos Polgárőr Szövetség. 
  
A Megyei Polgárőr Nap színpadán egymást váltogatták a fellépők, mint a Classic Rock 
Collection zenekar (énekese a taktaharkányi Nachladal István), fellépett a Spry Dance Club és 
a Szikra Tánciskola Kovács Annamária vezetésével, valamint a Ciráda zenekar (taktaharkányi 
hegedűssel, Takács Orsolyával és dobossal, Kovács Georginával). 
Megtekinthették a részt vevők a Rendőrség kutyás bemutatóját, a tűzoltók bemutatóját, 
valamint Varga Csaba és csapata karate bemutatóját. 
  
A rendezvényen kirakodó árusok, a gyerekeknek ugráló vár és egyéb programok várták az 
érdeklődőket. 
  
A 25 éves jubileumi Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Napon labdarúgó bajnokság, 
sakkverseny, kötélhúzó verseny, főzőverseny és taktaharkányi helyi különlegességként 
lövészet Ullik Béla, az MTTSZ Taktaharkányi Lövészklub elnökének vezetésével. 
  
Taktaharkány az 5 versenyszámból 2-ben is az élen végzett, megnyertük a labdarúgó 
bajnokságot és Rákos Pál révén a sakkversenyt. 
  
A meghívott vendégek ellátásáról az Óvoda és a Konyha dolgozói gondoskodtak, a színpadon 
Bukovenszkiné Bodnár Éva konferált. 
  
Köszönet a szervezőknek és a segítőknek a csodálatos, több sajtócikkben, internetes portálon 
is dicsért napért. 
 


