VIGYÁZZUNK JOBBAN EGYMÁSRA!
Városrészünk közbiztonságának védelme érdekében döntött úgy a városrészi
önkormányzat, hogy bemutatkozásra és elbeszélgetésre invitálja a Kecskeméti
Rendőrkapitányság közelmúltban új tisztségeket betöltő munkatársait. Rigó János
rendőr alezredes, rendőrségi tanácsos 2011 végétől lett a Kecskeméti Rendőrkapitányság
megbízott vezetője. A májusi részönkormányzati értekezletre vele együtt érkezett Stix
Attila rendőr őrnagy, a Kecskeméti Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának
vezetője, aki a Petőfi Népe olvasóinak szavazata alapján áprilisban elnyerte az „Év
Bács-Kiskun Megyei Rendőre” közönségdíjat. Meghívott vendégünk volt még Tóth
Csaba főhadnagy, akit 2012. március 1-jétől neveztek ki a Műkertvárosi Rendőrőrs
parancsnokának.
Először Rigó János, Kecskemét új rendőrkapitánya mutatkozott be a jelenlévőknek:
- Kecskeméten születtem. Idekötnek a gyökerek és saját családot is itt alapítottam. Ma már két
nagylányunk van. 27 éve vagyok rendőr. 1985-ben a Kecskeméti Rendőrkapitányság
állományában közlekedési járőrként kezdtem. 1986-tól a Lajosmizsei Rendőrőrs
állományában körzeti megbízottként teljesítettem szolgálatot, később ugyanitt 1991-től
parancsnokként dolgoztam 1998-ig. Ezt követően a megyei főkapitányság állományába
kerültem szakirányítói feladatkörbe. 2005-2010-ig a megyei ügyeleti osztályt vezettem. Az
MRFK Központi Ügyelet felelős a megyében lévő rendőrkapitányságok, helyi szervek
ügyeleteinek szakirányításáért, valamint közvetlenül irányítja a megyei jogú város rendőri
állományát is egyes események kapcsán. Ily módon rálátást és tapasztalatot szereztem a
kecskeméti közbiztonság vonatkozásában is. 2010-től a megyei főkapitányságon belül
ismételten közrendvédelmi szakterületre kerültem, ahol továbbra is figyelemmel kísértem a
kecskeméti kapitányság tevékenységét. 2011. december 31-én kaptam azt a megtisztelő
feladatot, hogy a Kecskeméti Rendőrkapitányság megbízott vezetőjeként szolgálhatok.
Megoldásra váró feladat van bőven. Bár a számadatok azt mutatják, hogy Kecskeméten és
térségében a bűncselekmények száma összességében csökkent, a Hunyadiváros a gépkocsifeltörések és gépkocsilopások vonatkozásában terheltebb, mint a város más területei.
Nyilvánvaló, hogy ezeknek a bűncselekményeknek az elkövetését csakis a lakossággal
közösen tudjuk visszaszorítani, hiszen egyértelműen azokat a járműveket törik fel,
amelyekben láthatóan vagy sejthetően vagyoni érték található.
A városrészben szolgálatot teljesítő rendőrök száma szakmai szemmel sem mondható
kielégítőnek. Azon vagyunk, hogy a rendőri állomány létszáma nőjön, erre az év második
felétől lesz lehetőségünk. Az állomány erős csökkenését az okozta, hogy 2011 végéig olyan
jogszabályi környezet volt, ami lehetővé tette a rendvédelmi dolgozók korai nyugdíjba
vonulását, ebből adódóan igen sok 50 év alatti, ereje teljében lévő jó szakember használta ki
ennek lehetőségét. Biztató számunkra, hogy a fiatalok viszont igen nagy arányban szeretnének
a rendőri pályára lépni, így pár éven belül megtörténhet a szükséges létszám-kiegyenlítődés.
Addig is a rendőri erők koncentrálásával, demonstratív megjelenéssel látjuk el a közrend és
közbiztonság védelmét.
A közeljövőben rendszeressé válhat az, amit Kecskemét jó ideig nélkülözött. Kutyás járőrök
szolgálnak majd a közterületeken. Két kollégánk nemrég érkezett vissza a Dunakeszi
Kutyavezető-képző Központból. Egyelőre csak azokon a frekventált területeken és
időszakokban lehet erre számítani, melyeken nehezebb a köznyugalom fenntartása.
Elsősorban a szórakozóhelyek környékén esti és hétvégi időszakban teljesítenek szolgálatot.

Ez a program a Hunyadivárost is érinti, ahol igen jó a polgárőrséggel való kapcsolatunk.
Mivel ők kiemelt stratégiai partnereink, velük közösen jó eredmények várhatók akár a
rendezvények biztosítása, akár a közrendfenntartás területén.
Mielőtt átadom a szót Tóth Csaba főhadnagy úrnak, elmondom, hogy a 2012. március 1-jei
személyváltásra azért került sor, mert Kiszel Sándor százados úr, a Műkertvárosi Rendőrőrs
korábbi parancsnoka a fővárosi Terrorelhárítási Központban kapott egy magasabb, számára
nagy kihívást jelentő beosztást. Tóth Csaba szakmai tudása és korábbiakban szerzett
területismerete garanciát jelent arra, hogy elődjéhez mérten magas színvonalon tegyen eleget
új megbízatásának.
∗∗∗
Tóth Csaba főhadnagy a jelenlévők köszöntése után a következőket mondta:
- Én is itt születtem Kecskeméten. 38 éves vagyok. A rendőri pályát 1999-ben kezdtem
járőrként, majd nyolc éven keresztül körzeti megbízottként szolgáltam. Munka mellett
végeztem el a Rendőrtiszti Főiskolát. Ezt követően a Kecskeméti Rendőrkapitányságon
előadói, illetve ugyanitt a Közrendvédelmi Osztály Járőrszolgálati Alosztályán járőrvezető
helyettes beosztásba kerültem. Korábbi munkám során alkalmam volt a Hunyadivároshoz
tartozó külterületet is jól megismerni. Az itteni polgárőrség tagjaihoz régi munkakapcsolat
fűz. A Műkertvárosi Rendőrőrs parancsnokaként célom az, hogy kollégáimmal együtt a
segítés szándékával minél közelebbről megismerjem az itt élő lakosság problémáit.
∗∗∗
A bemutatkozás után a részönkormányzat tagjai tették fel kérdéseiket, kéréseiket:
Elsőként hangzott el, hogy a Szolnokihegyben sok a betörés. Szeretnék, ha alkalmanként a
dűlőutakon is megjelenne járőrautó, azért is, mert többször látnak idegen gépkocsikat
megjelenni több-kevesebb ideig a rejtettebb dűlőutakon. Szóba jött a Géza fejedelem körút
nagyarányú teherforgalma is. Az 50-60 tonnás kamionok igen nagy sebességgel közlekednek,
s nemcsak a kijelölt 18.00 óra utáni időszakban. A folyamatos dübörgés miatt nagy a
zajártalom, s a környező épületekről hullik a vakolat. Az úttest is erősen megrongálódott,
helyenként megsüllyedt. Tartanak a nyári zöldség- és gyümölcsszezontól is, amikor a
konzervgyári szállítás miatt éjjel szinte nagyobb a teherforgalom, mint nappal. Pászti András
önkormányzati képviselő elmondta, hogy a hozzá fordulók panaszait közvetítette a
Polgármesteri Hivatal felé. Az ügyet a tavaly decemberi Bizottsági ülésen tárgyalták. Egy
komplex zaj- és rezgésmérés után újra tárgyalni fognak róla. A Hunyadivárosi Polgárőrség is
több alkalommal végzett megfigyelést esti, éjszakai órákban ezen a kritikus útszakaszon, ami
rendőri támogatással volt igazán eredményes.
Felmerült annak problémája is, hogy a Serleg utca – Mátyás király körút – Kard utca –
Buzogány utca által határolt lakóövezetben gyakran találkozni szabálytalanul és nagy
sebességgel közlekedő autósokkal. Sajnos, a szomszédos emeletes házak kapu nélküli
mélygarázsai kedvelt találkozóhelyévé váltak a magukkal mit kezdeni nem tudó fiataloknak,
akik nemegyszer éjszakába nyúlóan randalíroznak itt.
Pászti András visszaemlékezett a rendőrök és polgárőrök szeptemberi közös akciójára, amikor
reggel fél nyolc és nyolc óra között segítették a gyermekek közlekedését a városrész két
általános iskolája környékén. Nagyon jó volt a kezdeményezés közmegítélése. Jó lenne, ha
gyakrabban kerülne rá sor. Állandó gondot jelent még a Mátyás király körút sarkán azoknak a
gyermekeknek az iskolába járása, akik a Ceglédi út túloldaláról gyalogosan érkeznek, mert
erősen akadályoztatott a reggeli csúcsidőszakban a zebrán való átkelés. Sok diák lakik a
Vacsiközben, de a problémás kereszteződés miatt még a nagyobb gyermekeket sem merik

egyedül elengedni. Szeretne rendőri jelenlétet kérni ide és a Hunyadi János Általános Iskola
melletti gyalogátkelőhelyre a tanítást megelőző félórában. Elhangzott, hogy nyáron sátortábor
lesz a Hunyadivárosi Közösségi Ház melletti területen. Szeretnének ide is gyakori rendőri
jelenlétet kérni főként az éjszakai órákban.
Pászti András képviselőként fontosnak tartja a városrészben előforduló lakásbetörések
megelőzésére és a tettesek mihamarabbi kézre kerítésére egy rendőrségre bekötött térfigyelő
kamerarendszer felállítását a városrész kivezető útjainál. Ebben az elképzelésben a városrészt
támogatja a Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány is, a mielőbbi megvalósuláshoz kérte
a rendőrség támogatását.
∗∗∗
Rigó János kapitány úr válaszolt a felvetett problémákra. Elmondta, hogy az elhangzottak
többségével kapcsolatban részletesebb információt is szeretnének kérni a problémák optimális
megoldása érdekében. Ezzel és bármely más kéréssel kapcsolatban Tóth Csaba főhadnagy
úr kereshető meg, akinek a telefonszáma: 20/340-9284. Általánosságban elmondta, hogy
igyekeznek a korábbinál szorosabb kapcsolatot kiépíteni a lakossággal. A rendőrök úgymond
„ok nélkül” is meg-megállnak majd egy-egy tanyánál, kisboltoknál vagy
szolgáltatóegységeknél. Érdeklődnek a lakosság közbiztonságot érintő legaktuálisabb
gondjairól. Előtérbe került annak fontossága is, hogy képzéssel, tréninggel a szolgálatot
teljesítő rendőrök megfelelő konfliktuskezeléssel, intézkedéstaktikával végezzék a napi
munkájukat. A rendőrség a jogszabályi feladatköréből adódóan szankcionálhat, de legalább
ilyen fontos feladat a megelőzés és közbiztonság fenntartása. Javítani kell a lakosság
szubjektív biztonságérzetén is. Fontosnak tartja a hatékony rendőri jelenlétet a város
forgalmasabb, veszélyeztetettebb közterületein. A rendőrök jelen kell, hogy legyenek a
tanyavilágban és a város közeli külterületeken is, amikből a Hunyadiváros környékén is van
bőven. Megerősítette, hogy állampolgári tevékenység, segítség nélkül a város rendőrei nagyon
nehezen tudnak eredményeket elérni, ezért is fontos a lakosság és rendőrség egymást segítő
közvetlen kapcsolata.
Ami a konkrét kéréseket illeti, erősíteni fogják a Géza fejedelem körút ellenőrzését a
tehergépjárművek behajtása szempontjából. A betöréseket kapcsán kiderült, hogy a tettesek
nem kecskeméti elkövetők voltak. A Serleg utca és térségének problémája igen komplex, amit
részletesen, összefüggéseiben is meg fognak vizsgálni. A gyermekek biztonságának védelme
a rendőrség számára is első helyen áll. A megelőzési programon belül lehetőség van rendőri
segítséggel csatlakozni az elhangzott kérésekhez. Ha nem is rendszeresen, de visszatérően
megjelennek majd az iskolák környékén. A balesetek megelőzéséhez kapcsolódó információ,
hogy a balesetek többségét leggyakrabban az elsőbbség meg nem adása okozza, a második
helyen a gyorshajtás áll. A legtöbb balesetet a személygépkocsik okozzák. A sorrendben
második helyen 2010-ben a tehergépjárművek, 2011-ben pedig a kerékpárosok álltak.
Jelenleg a városban 18 térfigyelő kamera van, s ezek környezetében a jogsértés és
bűncselekmények száma lényegesen kevesebb, mint kihelyezésük előtt. A Hunyadiváros
térfigyelő kamerákkal való ellátottsága gyérebb. Legalább egy, de inkább több kamera
felállítását szorgalmazza a rendőrkapitányság azért is, mert ezzel válik komplexszé ez a
védelmi rendszer a városban. Végezetül hangsúlyozta, hogy a leghatékonyabb megelőzés az,
ha lehetőség szerint nem adunk módot a bűnelkövetésre, illetve ha a környezetünkben
szokatlan jelenségeket észlelünk, felhívjuk erre az érintett személy vagy a rendőrség
figyelmét. Vigyázzunk jobban egymásra!

