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Ha az eredményeket nézzük, munkánkat 2018-ban is hasznosnak tartottuk, mivel a 
bűncselekmények jelentős 70%-os csökkenése mellett, a rendezvények biztosítása is 
hatékonynak bizonyult. Az önkormányzatok által szervezett rendezvények és a Kinizsi vár 
rekord-látogatottságából adódó idegenforgalmi időszak alatt, autófeltörés, vagyon elleni 
bűncselekmény, rendbontás, forgalmi fennakadás, illetve egyéb törvénysértés nem történt. 
Ebben szerepet játszhat, hogy a parkoló autókon rendszeresen helyezünk el autófeltörésre és 
értékőrzésre figyelmeztető szórólapokat.  
A 2017-ben megjelent „trükkös tolvajok” elleni szórólap- és plakátkampányunk, sikeresnek 
bizonyult, 2018 évben nem történt ilyen irányú bűncselekmény. A visszajelzések alapján - 
érzékelhetően többen zárják a kapukat, ajtókat és jobban figyelnek arra, ki jelenik meg náluk.  
 
Az iskolai időszak végén a nyári szünetre való tekintettel, az iskola testnevelő tanáraival 
közösen, kerékpáros rutinoktatást, valamint kresz- és biztonságtechnikai oktatást tartottunk.  
Az iskolásokhoz kapcsolódik Egyesületünk átfogó, fiatalokat célzó mintaprogramja, melyre a 
közeljövőben kiemelt hangsúlyt kívánunk fektetni!  A módszer lényege, hogy a gyerekeket 
játékos, interaktív szituációs gyakorlatok során, közvetlenül vonjuk be a bűn- és baleset 
megelőzési előadásokba. A programsorozat, kültéri és beltéri rendezvények során, kitér majd 
a kábítószer és „designer-drogok” és egyéb szenvedélybetegségek, piercing-tetoválás, az 
internetes bűnözés, gyermekrablás, az iskolán és családon belüli erőszak, a stressz- és 
konfliktuskezelés, a fogyatékkal élők elfogadására, valamint a mindennapi közlekedés során 
előforduló erőszakos cselekedetekre, de ismeretet szerezhetnek alapvető 
elsősegélynyújtásból és a közlekedés szabályaiból is. Az Egyesület fő célja tehát, az elvárt, 
bűnmegelőzési és rendezvénybiztosítási feladatok magasszintű ellátása mellett, az említett 
10-14 év közötti korosztály lehető legszélesebb körben való felkészítése, tájékoztatása, 
oktatása, együttműködve az általános iskola intézményével.   
A tavalyi siker után, az óvodások gyereknapi rendezvényén idén is megjelenünk, színezőkkel, 
játékos feladatokkal próbáltuk közelebb hozni a gyerekeket és a polgárőrséget egymáshoz. 
 
Változó napokon, de folyamatosan végezünk önálló járőr szolgálatot, melyet mostantól a tagok 
saját gépkocsijukkal is ellátnak, ezért a jövőben több „POLGÁRŐR” feliratú, de civil autóval 
találkozhatnak!  
 
A rendőrség Körzeti megbízottjaival jó kapcsolatot ápolunk, a folyamatos, szinte napi szintű 
kapcsolattartás mellett, a közös szolgálatra való felkérésnek is maradéktalanul eleget teszünk. 
A Veszprémi Rendőrkapitányságon tartott, havi közös eligazításokon, folyamatosan 
megjelenünk. 2019-ben ráadásul 5 új taggal bővülve, tovább kívánjuk fokozni 
hatékonyságunkat és további belépőkre, - főleg fiatalokra - is számítunk. (Mencshelyről öt, 
újonnan belépő taggal büszkélkedhetünk, így a Halom-hegy és Mencshely belterülete is 
biztonságosabbá válhat.) 
2018. évben a településeken jelentős bűncselekmény, nem történt, a lakosság és az 
önkormányzatok felől elismerés, elfogadás tapasztalható.  
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