
A Csengelei Polgárőr Csoport 

története 
 

Molnár Mihály 

 

A rendszerváltozást követően tudatosan elsorvasztották, majd meg is 

szüntették az önkéntes rendőri szolgálatot. A rohamosan növekvő bűnözés-

sel szemben a rendőrség egyedül nem tudta felvenni a harcot. A közbizton-

ság romlását a állampolgárok nem nézték ölbe tett kézzel, hanem ország-

szerte sorra alakultak meg a polgári önvédelmi csoportok. 

Csengelén Hell István felvetésére indult meg a polgárőrség szervezé-

se. Az alakításhoz szükséges 10 fő összegyűjtése nem volt egyszerű feladat, 

de végül is 1990. november 18-án a körzeti megbízotti irodában megalakul-

hatott a Csengelei Polgári Önvédelmi Csoport. Az egyesület alapító tagjai 

voltak: Apró János, Hegedűs Imre, Hell István, Kopasz József, Korom Ti-

bor, Kucsora Péter, Kun-Szabó Tibor, Lantos János, Magony Antal, Martus 

István és Tóth János. Csoportvezetőnek Kucsora Pétert, helyettesének Kun-

Szabó Tibort választották meg. 

A Csongrád Megyei Bíróság néhány formai hiba kijavíttatása után 

1990.  december  7-én  kelt  Pk.60.131/1990/2.  számú  végzésével 440. sor- 
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szám alatt nyilvántartásba vette a Csengelei Polgári Önvédelmi Csoportot. 

A kezdeti lelkesedést fokozta az is, hogy 1990 decemberében a falusi 

vegyesbolt betörőit megzavarták, így a kikészített árukat már nem tudták el-

tulajdonítani.
1
  

Az első hónapokban – mivel az egyesületnek nem voltak még bevé-

telei – a járőrözés után még nem járt üzemanyag-térítés. Ettől függetlenül 

legtöbben a saját kocsijukkal járták a falut, míg néhányan ezt gyalogosan 

tették. Az önkormányzat is belátta azt, hogy a közbiztonság fenntartásához 

szükséges a polgárőrség, ezért 1991 májusától havi 2000 Ft támogatást 

nyújtott.
2
 

1991. május 5-én az egyesület – az országos elnevezéshez igazodva – 

Csengelei Polgárőr Csoportra változtatta a nevét, majd november 4-én csat-

lakozott az Önvédelmi Szervezetek Országos Szövetségéhez (ma Országos 

Polgárőr Szövetségnek hívják).  

1992 tavaszán a csengelei önkormányzat 2 db kézi CB-rádiót vásárolt 

a csoportnak. Ezek a több mint 10 éves használat után is működőképesek, 

szükség esetén használhatók. A következő év elején újabb két CB-t kap-

tunk. Az egyik a körzeti rendőr gépkocsijába, a másik a konzervgyár por-

tájára került felszerelésre. Jelenleg a polgárőr gépkocsi és az őrtorony kö-

zötti kapcsolattartást szolgálja.  

1992. július 18-án megrendezésre került – valószínűleg az országban 

első ilyen összejövetelként - az első Csengelei Polgárőrnap. Ezen 10 kör-

nyező település képviseltette magát. A Reggeli Délvilág ezzel az össze-

foglalással zárta tudósítását: "Ez a találkozó méltóképpen demonstrálta a 

közelmúltban alakult polgárőri szervezetek lelkesedését, melynek gyakorlati 

hasznát olykor észrevétlenül, de a rendőrséget hatékonyan segítő munkájá-

ban látjuk."
3
 A következő két évben is volt ilyen rendezvény, azonban 

folyamatosan csökkenő részvételi számmal. A megyei polgárőrnapok bein-

dulásával el is vesztette jelentőségét.  

1993. május 28-án tartott közgyűlésünkön került sor a Csengelei Pol-

gárőr Csoport és a Kisteleki Rendőrkapitányság közötti együttműködési 

megállapodás aláírására. A dokumentum rögzítette, hogy mindkét szervezet 

egymástól független, és a bűnmegelőzés érdekében egymást kölcsönösen tá-

mogatják. 

1994. augusztus 12-én a polgárőrök gépkocsi  tolvajt fogtak  el.  Tevé- 

 
205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Az 1992-es csengelei polgárőrnap csapatai (fotó: Csíkos János) 
 

 
 

Polgárőr csoportkép az 1990-es évek elejéről (fotó: Csíkos János) 
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kenységüket a Kisteleki Rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője levél-

ben köszönte meg.  

Ez évben Hódmezővásárhelyen került megrendezésre a megyei pol-

gárőrnap. Falunkat egy busznyi csapat képviselte. Lövészetben, súlyeme-

lésben és 100 m-es síkfutásban mi vittük el a pálmát, egyben megszerezve 

az összesített első helyezést is.
4
 A versenyző csapat tagja volt: Csókási Jenő, 

Csókási Tibor, Dóczi János, Kucsora Péter, Kun-Szabó Tibor, Magony An-

tal, Molnár Mihály és Vörös Rudolf. 

Az 1995-ös polgárőrnapon, melyet Szegeden rendeztek meg, csopor-

tunk második helyezést ért el. November 5-én jubileumi csoportgyűlésen 

emlékeztünk meg az egyesület 5 éves fennállásáról.  

1998-as közgyűlésünkön tiszteletbeli polgárőr címet kapott Bogdán 

Imre, a konzervgyár igazgatója, aki hosszú ideje kiemelkedően támogatta az 

egyesület munkáját. Március hónapban mobiltelefont vásárolt a csoport, így 

bárki el tudja érni a szolgálatban lévő járőröket (a CB-nél ez nem volt így!). 

1999-ben Nacsa Jánosné fényképész kapott tiszteletbeli polgárőr cí-

met, aki hosszú idő óta önzetlenül támogatta a polgárőrséget. Az ez évi, 

Csongrádon megrendezett megyei polgárőrnapon a csengelei focisták II. 

helyezést értek el.  
 

 
 

A csengelei csapatkapitány átveszi a vásárhelyi kupát (fotó: Bálind István) 
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2000. március 11-én tartott közgyűlésen került aláírásra a Pál-

monostorai Polgárőr Egyesülettel az együttműködési megállapodás. A 

benzinkutas gyilkosának kereséséhez nagymértékben hozzájárultak a pol-

gárőrök is. Többen az elfogásnál is részt vettek, ezért a polgármestertől négy 

fő vehetett át jutalmat. Az ez évi megyei polgárőrnapon, Mórahalmon I. 

helyezést értek el a focistáink. 2000. november 18-án emlékeztünk meg az 

egyesület jubileumáról. Ebből az alkalomból a Faluházban kiállítás nyílt a 

polgárőrség 10 éves történetéről. 

A 2001-es évben a falu központjában sikerült egy figyelő tornyot 

felállítani. A magasból a falu főutcáit jól be lehet látni, és télen sem kell a 

polgárőröknek a kocsiban fagyoskodniuk.
5
 Az év végén sikerült az önkor-

mányzat és a szponzoraink támogatásával egy Volkswagen személygépko-

csit vásárolni. Azóta a szolgálatokat a polgárőrség járművével látjuk el. A 

gépkocsi fel van szerelve világító "POLGÁRŐRSÉG" felirattal és sárga 

villogókkal, így a lakosság és a rosszban sántikálók is azonosítani tudják a 

szolgálati járművet. 
 

 
 

Polgárőrök a polgárőr torony előtt (fotó: Nacsa Jánosné) 
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2002. március 8-i közgyűlésünkön négy szponzorunk, Csókási Tibor, 

Csókási Zoltán, Dénes Balázs és Tóth Tibor kapott tiszteletbeli polgárőr 

címet több mint egy évtizedes támogatásáért. Ugyanekkor hálánk jeléül az 

önkormányzatnak egy olyan olajfestményt adományoztunk, mely a képvise-

lő-testületet ábrázolja. Nyáron Balástyán rendezték meg a megyei polgárőr 

napot. Focistáink ezen második helyezést értek el. 

A 2003-as, Ásotthalmon megrendezett megyei polgárőr napon szép 

eredményeket értünk el. Focistáink és a kamiont húzók elsők, a kötélhúzók 

másodikak lettek. Tóth Sándor mesterszakácsunk birkapörköltjével harma-

dik helyezést ért el. Az év végén a lestrapált szolgálati autót egy lízingelt 

Opel személygépkocsira cseréltük. A jó állapotú járművet remélhetőleg so-

káig tudják a polgárőrök használni. 

A Csengelei Polgárőr Csoport bűnmegelőzési feladatai mellett kultu-

rális tevékenységet is végez. 1992-től kiadja a Csengelei Krónika című la-

pot, mely 1994 őszétől havi két alkalommal jelenik meg. A falu lakossá-

gának tájékoztatása mellett a polgárőr eseményekről is rendszeresen tudósít. 

Az 1991-es nőnapi báltól kezdődően sok-sok bált rendezett a polgárőrség. 

Ezeken számos neves művészt sikerült felléptetni (Bach Szilvia, Csepregi 

Éva, Lehr Ferenc, Nagy Bandó András, Sas József stb.). 

Az eltelt 13 év alatt nem maradt el a kiemelkedő munkát végző pol-

gárőrök elismerése sem. 1991-ben a csoport vezetőjétől Bangó Péter, Hege-

dűs Imre, Kopasz József, a körzeti megbízottól Kopasz József vett át jutal-

mat. 1992-ben a csoporttól kapott elismerést Bangó Péter, Hegedűs Imre, 

Kopasz József, Bacsa István és Pölös Sándor. 1993-ban a csoport vezető-

jétől részesült elismerésben: Kun-Szabó Tibor, Magony József és Martus 

István. 1994-ben az egyesület kitüntetettje Hegedűs Imre, Turcsán Antal és 

Sági István volt. 1996-ban Kucsora Péter díszoklevelet, Molnár Mihály 

Polgárőr Szolgálatért érdemérmet kapott munkája elismeréseként a megyei 

szövetségtől. Csoport szinten Kopasz József, Kun-Szabó Tibor, Mészáros 

Lajos és Sági István vehetett át jutalmat. 1997-ben Hegedűs Rudolf, Kon-

tesz László, Kopasz József, Kun-Szabó Tibor és Magony József részesült 

egyesületi elismerésben. 1998-ban a csoporttól Kontesz László, Kopasz Jó-

zsef és Kun-Szabó Tibor, az önkormányzattól Bangó Péter és Sági István 

kapott jutalmat. Az 1999-es évben a csoportvezetőtől Hegedűs Rudolf, Kon- 

 

209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Polgárőr csoportkép 2003-ból (fotó: Nacsa Jánosné) 

 

 

tesz László és Kun-Szabó Tibor, a polgármestertől Árvai Kálmán, Kontesz 

László, Kucsora Péter, Magony József és Tóth Ferenc, a Csongrád Megyei 

Rendőr-főkapitányság vezetésétől Kucsora Péter, míg a megyei polgárőr 

szövetségtől Magony József vehetett át elismerést. 2000-ben az egyesülettől 

Kopasz József kapott elismerést a legtöbb szolgálatért, míg az önkormány-

zat Horváth Pétert, Tóth Ferencet és Tóth Sándort jutalmazta meg. A 2001-

es év egyesületi jutalmazottja Kopasz József volt, míg a polgármester Ko-

pasz Józsefnek, Kucsora Péternek, Kun-Szabó Tibornak és Magony Antal-

nak adott át elismerést 10 éves szolgálatukért. 2002-ben a csoporttól Béres 

András, a megyei polgárőr szövetségtől Molnár Mihály, az önkormány-

zattól Árvai Kálmán, Bacsa István, Bangó Péter, Csáki Lajos, Laczkó Zsolt, 

Magony József, Molnár Mihály és Tóth György kapott elismerést. A 2003-

as évben az egyesülettől Béres András, az önkormányzattól Virágh István, a 

megyei polgárőr szövetségtől Tóth Imre kapott jutalmat. 
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Az egyesület vezetése 

 
Csoportvezető: Kucsora Péter (1990. nov. 18. - 1994. nov. 25.), Hege-

dűs Imre (1994. nov. 25. - 1994. dec. 5.), Kucsora Péter (1994. dec. 5. - ) 

Csoportvezető-helyettes: Kun-Szabó Tibor (1990. nov. 18. - 1991. júl. 

20.), Hegedűs Imre (1991. júl. 20. - 1994. nov. 25.), Mészáros Lajos (1994. 

nov. 25. - 1997. febr. 3.), Magony József (1997. febr. 3. - ) 

Titkár: Molnár Mihály (1991. júl. 8. - ) 

Titkárhelyettes: Hegedűs Imre (1994. dec. 5. - 1995. nov. 5.), Árvai 

Kálmán (1995. nov. 5. - 1999. márc. 6.), Bangó Péter (1999. ápr. 9. - ) 

 

 

 

 

 
                                                           

Források: 
1
 Molnár Mihály: Csengelei polgárőrök (Magyar Rendőr 1991. dec. 9.) 

 

2
 G. E.: Csengele – Őrszemek a tanyákon (Délmagyarország 1992. febr. 28., p. 7.) 

 

3
 Polgárőrnap! (Kisteleki Hírmondó 1992. június, p. 14.); Polgárőrverseny Csengelén  

   (Délmagyarország 1992. júl. 11., p. 20.); Csengele község önkormányzata (Reggeli Dél- 

   világ 1992. júl. 16., p. 10.); Polgárőrnap Csengelén (Reggeli Délvilág 1992. júl. 21., p. 9.)   
 

4
 Polgárőrnap Vásárhelyen – Csengele a csúcson (Vásárhely és Vidéke  1994. aug. 15., p.  

   1-2.); Polgárőrverseny Vásárhelyen – Csengele nyert, Szeged a második (Délmagyaror- 

   szág 1994. aug. 15., p. 3.) 
 

5
 Molnár Mihály: Polgárőr torony (Polgárőr Magazin VII. évfolyam 6.szám, 2001/10., p.  

   11.) 
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