
Meghívó a Kunszentmártoni Kistérség Polgárőr Találkozóra 
 

Időpont:  2014. augusztus 2.  

Helyszín: Cserkeszőlő – sportpálya  

Meghívott Települések egyesületei, tagjai, családtagjai részére: 

1. Kunszentmárton (lengőteke) 

2. Öcsöd 

3. Szelevény 

4. Csépa (erőverseny) 

5. Cserkeszőlő (gumicsizma dobás) 

6. Tiszasas 

7. Tiszakürt 

8. Tiszainoka 

9. Nagyrév 

10. Cibakháza 

11. Tiszaföldvár

 

Tervezett programok: 

 Főzőverseny, amely egyben az egyesületek a saját étkezésüket oldják meg, illetve a VIP vendégek részére 

lehetőség nyílik az egyesületek főztjéből ebédelni. 

 Az új polgárőrök eskütétele, kitüntetések, jutalmak nyilvános közzététele. 

 Kistérségi közlekedési vetélkedő a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság szervezésében. Minden 

egyesülettől két fő tag jelentkezését várjuk. 

 Egyesületek vetélkedői folyamatosan 10 órától 14 óráig. 

 14:30 órakor eredményhirdetés és azt követően tombolahúzás. Nyeremények a kistérségi vállalkozók, 

egyéni szervezetek, magánszemélyek felajánlásaiból tevődnek. 

További programok:  

 a helyi önkormányzat községi sportnapot tart, futballmérkőzések lesznek a pályán. A részletek 

kidolgozás alatt. 

 Véradás 8 órától még szervezés alatt. 

 Sülyi Károly nótaénekes szervezés alatt. 

 Hungária Biztosító személyes jelenlét és ügyfélkapcsolati jelenléte. (Vass Sándor) 

 T-home személyes jelenlét és ügyfélkapcsolat kidolgozás alatt. 

 Dance klub 14:00 órától (táncos lányok produkciója) 

 Mozgó fagyi Kunszentmártonból szervezés alatt. 

 Budapest – Rendőrség Történeti Múzeum bűnmegelőzési kiállítása szervezés alatt. 

 helyi tagtoborzó iroda a nyugdíjas klub előtti teraszon. 

 egyéb, szervezés alatt álló büfé jelenléte 

A rendezvény ideje alatt eső esetén rendelkezésre áll egy ezer négyzetméteres sátor, valamint egy 

különálló 400 m2 területű fedett színpad. A sátor terv szerint a VIP vendégek helyszínéül szolgál. Az egyesületek 

előző nap kipakolhatnak a sportpályán, amelyet kerítés vesz körül és a helyi polgárőrség éjszakai őrzést vállal. Az 

egyesületek előre kiválaszthatják a kitelepülési helyeiket, senki nem lesz a tűző napon, árnyékot adó nyárfák alatt 

van lehetőség bográcsozni. Bográcsozni lehet erre kialakított beton felületen, vagy füves gyepen. A füves gyepet 

kérjük megóvni a kiégéstől. Autóval korlátozott számban lehetőség van közvetlenül a bográcsozás helyszínén 



parkolni, a többi autó számára a kerítésen kívül van elég hely, de egyetlen autó sem lesz távolabb 10-20 méternél 

a saját letelepedési helyszínétől. Tisztálkodási lehetőség, csapvíz a helyszínen 30 méteren belül megoldott. 

Kérjük az egyesületek képviselőit, hogy mielőbb jelezzék a részvételi szándékot az alábbi lehetőségen, és 

azt is, milyen vetélkedőt kívánnak szervezni. Kocsis János: 06-30-655-7191 – kocsisjanos49@gmail.com vagy 

cserkemolnar@gmail.com. Pénzt nem gyűjtünk, anyagi hozzájárulást nem kérünk. Esetleg tombola nyeremény 

céljára elfogadunk kisebb vidám vicces értéket, de nem feltétele a megjelenésnek (dinnye, cserepes virág, 

sörnyitó, stb.). Az egyesületek vetélkedői eredményhirdetés útján oklevéllel, fakanállal és érmékkel lesznek 

díjazva a szokásoknak megfelelően. Az egyesületek maguk oldják meg a főzés anyagi hozzájárulásait, az étkező 

eszközeiket, és a főzéshez szükséges eszközöket is.  

A rendezvény során az autós közlekedési vetélkedő a sportpálya mögötti füves buszparkolóban lesz 

lebonyolítva, a főzőhelyeket terv szerint a nyugdíjas klub mögötti betonos és füves, magas fákkal benőtt területen 

alakítjuk ki. Amennyiben úgy alakul, a színpadi jelenetek a fix helyen lévő színpadon bonyolódik, amely nézhet 

előre, de nézhet a főző helyek felé is. Az aktuális elgondolás függ a sportnap helyigényétől, de főként úgy 

tervezzük, hogy a polgárőröknek ne kelljen sokat, sokfelé menniük, mindent egy helyen tudjunk megtartani. 

A Kistérségi Polgárőr Találkozó és vetélkedő célja: a települések polgárőr tagjai megismerjék egymást, 

baráti kapcsolatot alakítsanak ki, és a lakossággal szemben bizalmat nyerjenek a szorosabb együttműködés 

reményében. A rendőrséggel közösen együtt a lakossággal a polgárőrök oldottabb hangulatú, baráti kapcsolatot 

tartsanak egymás között.  

 

Cserkeszőlő. 2014. június 17.  
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