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Eseménydús évet tudhat maga mögött a Háromhutai Polgárőr Egyesület. Az előző évekhez
hasonlóan az egyesület tagjai idén is számos rendezvényt biztosítottak, és részt vettek az
országos, illetve a megyei polgárőr napon is. Emellett segítettek az április 20-ai szélsőséges
időjárás okozta károk elhárításában, kamionok műszaki mentésében, és bajba jutottak
felkutatásában. Folyamatos járőrszolgálattal egész évben óvták a település közbiztonságát, és
álltak a lakosok, valamint az ide látogató vendégek rendelkezésére.
A Háromhutai Polgárőr Egyesület januárban eszközbeszerzésre adott be pályázatot, amely
ezúttal sajnos elutasításra került. Az egyesület februárban probléma nélkül számolt el
támogatásairól az MPSZ felé. Márciusban sikeresen biztosította a harmadik alkalommal
megrendezésre kerülő Rákóczi Emléknapot Háromhután, Regécen és Fonyban. Április elején
közreműködött egy kamion műszaki mentésében, majd a hónap közepén a rendőrséggel
együttműködve sikeresen vett részt egy eltünt kisfiú felkutatásában. Az egyesület tagjai április
20-án közreműködtek a szélsőséges időjárás okozta károk elhárításában, valamint az áram,
internet és telefonszolgáltatás szünetelése alatt folyamatos járőrszolgálatot láttak el a
településen. Az egyesület májusban képviseltette magát a megyei polgárőr gyűlésen,
júniusban pedig biztosította a Trianon megemlékezést, valamint tagjai részt vettek Országos
polgárőrnapon Nyíregyházán. Júliusban a község legnagyobb tömeget vonzó eseményét, az
Anna - napi rendezvényt szintén az egyesület biztosította. Az egyesület tagjai augusztus 5-én
közreműködtek a Mozdulj az egészségedért futóverseny problémamentes lebonyolításában és
részt vettek a XVIII. BAZ. Megyei Polgárőr Napon, Sajóládon. Utóbbi rendezvényen Bárány
József elnök "Borsod - Abaúj- Zemplén megye településeinek közbiztonságáért plakett"
kitüntetésben részesült. Szeptemberben a Háromhutáért Alapítvány állófogadásán, valamint a
Családi napon volt jelen az egyesület. Nyár végén az őszi és téli hónapokra készülve az MPSZtől kapott támogatásból téli formaruhát szerzett be tagjai számára. Az egyesület a
rendezvényszezon elmúltával, az őszi és téli hónapokban is folyamatos járőrszolgálatot látott
el.
Az állandó járőrözésnek köszönhetően 2017-ben bűncselekményre, vagy egyéb a
közbiztonságot érintő eseményre - kisebb kivételektől eltekintve - nem került sor. A
Háromhutai Polgárőr Egyesület elnöksége ezúton is szeretné megköszöni az egyesület
tagjainak egész éves munkáját, a járőrözés terén végzett kiemelkedő munkájáért pedig külön
köszönetet mond Karmanóczki László és Repka Tibor tagoknak.

Háromhuta Község Önkormányzata köszönetét fejezi ki a Háromhutai Polgárőr Egyesület
tagjainak munkájáért, és bízik abban, hogy az egyesület a jövőben is a település, a lakosság,
valamint az ide látogató vendégek rendelkezésére áll majd.
Közlemény:
A Háromhutai Polgárőr Egyesület a félreértések elkerülése végett ezúton is szeretne mindenkit
a következőkről tájékoztatni:
Az egyesület költségvetése jelenleg nem teszi lehetővé a polgárőrség számára beszerzett
gépjármű teljes körű fenntartását, ezért azt egy megállapodás értelmében Háromhuta Község
Önkormányzatára bízta. Az önkormányzat egyfajta támogatásként biztosítja a gépjármű
fenntartását, annak tankolását és szervizelését. A megállapodás értelmében a polgárőrség
autóját ezért cserébe az önkormányzat is használhatja, ha arra szüksége van például
betegszállításkor, áruszállításkor, vagy egyéb önkormányzati feladatok ellátásakor. A
Háromhutai Polgárőr Egyesület és Háromhuta Község Önkormányzata a település és a
lakosság érdekében szorosan együttműködik.
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