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Adónk 1 %-a
Örömmel tesszük közzé, hogy a személyi jövedele-
madók felajánlása révén szervezetünk 96 ezer forint tá-
mogatást kapott.
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik adójuk felajánlásával segítették szervezetünk
működését.
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Dr. Pelbárt Éva  r. ezredes az ORFK Igazgatás-
rendészeti osztályvezetője 57 éves korában elhunyt. A
Magyar Rendőr-múzeum Baráti Körének aktív
tagjára fájó szívvel emlékezünk.

lyezett sétányon a legna-
gyobb épület a XIV. szá-
zadi Domonkos-rendi
kolostor. 
Utolsó kirándulásunk a
Krka Nemzeti Parkba ve-
zetett. A Krka folyó hét
mésztufa gáton lebukó ví-
zesésével természeti ritka-
ság, szemet-lelket
gyönyörködtető különleges
karsztjelenség. A bátrabbak
meg is mártóztak az édes
vízben a sós tengeri fürdő-
zés alternatívájaként. Sok-
sok lépcső, majd
szerpentines busz-út után
Sibenikben is megálltunk a
XV. századi gótikus-rene-
szánsz Püspöki és Rektori
palota, a Szent Jakab ka-
tedrális, a reneszánsz vá-
rosháza megtekintésére.
Szállásunk a parányi,
mégis lenyűgöző ország-
ban, Montenegróban, Dél-
Adria nagy múltú
üdülőhelyén, Herceg Novi-
ban volt, ahol minden étke-
zésnél gyönyörködhettünk
az Adria panorámájában.
A szárazföldi programok

között volt alkalom a festői
Adriában megmártózni,
hűsölni, hogy aztán újult
erővel vágjunk neki a ha-
zafelé vezető útnak.
A hosszú autóbuszos uta-
zás kényelméről, biztonsá-
gáról két Istvánunk
előzékenyen gondoskodott,
a figyelmes vezető Ottó
mindenre kiterjedő gon-
doskodással, iránymutatás-
sal biztosította, hogy
mindannyian jól érezzük
magunkat. Figyelme kiter-
jedt az éppen névnapját ün-
neplő Nóra, a szülinapos
Ágnes, Tünde és István kö-
szöntésére. Matematikus
János által precízen kiszá-
mított 21.184 napos szüli-
napot is megünnepeltük.
A gazdag programok, ké-
nyelmes utazás, kifogásta-
lan ellátás, kitűnő időjárási
viszonyok közepette igazi
baráti találkozón vettünk
részt. A bővebb élmény-
beszámoló családi körben
teljesedik ki. 
Köszönet a szervezésért! 
Élménytfelidéző Pallagi
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Egyesületünk honlapjának címe:
www.rendormuzeum.atw.hu

Meghívó bálra
Tisztelettel meghívjuk
tagjainkat és támogatóin-
kat a Magyar Rendőrmú-
zeum Baráti Köre és az
IPA Magyar Szekció
Heves Megyei Szervezete
20. jótékonysági báljára,
melyet 2010. október 09-
én az Aranykehely Étte-
rem és rendezvényházban
(Heves, Szerelem A. u.
31.) tartunk meg.

A bál védnökei:
- Dr. Pintér Sándor –
Belügyminiszter fő-
védnök
- Dr. Balás István -
Heves Megyei Közigaz-
gatási Hivatal vezetője
- Dr. Dobozi József - r.
vezérőrnagy ORFK Köz-
társasági Őrezred pa-
rancsnoka
- Dr. Kincses Ildikó r.
ddtb., az ORFK Igazga-
tásrendészeti Főosztály
vezetője
- Dr. Tóth József - or-
szággyűlési képviselő
- Nagy Sándor pv. ezre-
des – a Heves Megyei
Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság igazgatója
- Németh Lajos - IPA

Magyar Szekciójának el-
nöke
- Dr. Valenta László BM
Ellenőrzési Főoszt. veze-
tője

Az est háziasszonya:
Gottschalkné Kiss Kata-
lin

18.30-kor gyülekező
19.00-kor megnyitó ün-
nepi köszöntőt mond Dr.
Tóth József országgyűlési
képviselő, Dr. Francsics
Ottó
Elismerő oklevelek át-
adása

19.20-kor Paksi Piroska
hevesi amatőr festőmű-
vész kiállításának meg-
nyitója, megnyitja Dr.
Gulyás István tb. múze-
umigazgató

19.40 hastánc bemutató

Az est egész folyamán a
zenét szolgáltatja Teplán
Sándor és zenész barátai
Karncslapújtőről
20.00 vacsora (svédasz-
tal: előétel gyümölcs, po-
gácsa, főétel:
harcsapaprikás galuská-

val, sajttal, sonkával töl-
tött csirkemell vegyes kö-
rettel, Laci pecsenye
vegyes körettel, vegyes
saláta és csemege uborka,
desszert: somlói galuska;
éjfélkor hidegtál)
Vacsora után tánc

21.15 Deák Béla tároga-
tóművész előadja a Szép
vagy Magyarország, szép
vagy hangszerszólót,
Teplán Sándor nótaéne-
kes Ott ahol zúg az a négy
folyó című dalt adja elő,
Lantos Sándor harmoni-
kás szólója következik
Belépő ára 5.000 Ft
IPA és Baráti Kör tagok-
nak 3.000 Ft
Tombola ára 300 Ft 
A nyereményeket 23.00-
tól lehet kiváltani

Kérjük, hogy amennyiben
a bálon részt kíván venni
visszajelezni szívesked-
jen telefonon a 36/345-
358-as számon vagy a
fran.otto@t-online.hu e-
mail címen. Jelentkezése-
ket a jelentkezés
sorrendjében tudjuk elfo-
gadni.

tábornok, a Zala Megyei
Rendőr-főkapitányság
vezetője,
2010. július 29-én került
sor a bükkösdi Samu
Géza kiállítóhely avatá-
sára, melyen a Ma-gyar

Kiállítások Rendőrmúzeum Baráti
Köre Kulturális Egyesü-
let is képviseltette magát
gyűjteményünk bemuta-
tásával. A kiállítást meg-
nyitotta Budai Zsolt
polgármester és Pataki
István r. őrnagy a Sziget-
vári Rendőr-kapitányság
helyettes vezetője.

A Magyar Rendőrmúzeum
Baráti Köre nevében elis-

merő oklevélben részesítette
2010. augusztus 27-én  Dr.
Francsics Ottó Törőcsik Éva
hevesi lakos az 1848-as em-
lékhely környezetének gon-
dozásáért. 
2010. augusztus 30-án, Bu-
dapesten Stefán Gézáné is
elismerő oklevélben része-
sült, melyet Dr. Gulyás István
adott át megköszönve a
Rendőrmúzeum vándorkiál-
lításának támogatását férje,
néhai Stefán Géza altábor-
nagy relikviáinak átadását.A képen Dr. Gulyás István és

Stefán Gézáné

2010. július 30-án délután 4
órakor kezdetét vette a III.
Lecsófőző verseny az erdő-
telki Pintér tanyán. E nyári
délutánon a csapatok megér-
kezésük után elfoglalták a
számukra szimpatikus helyet
a főzéshez. 
Minden táborhelyen a go-
molygó füst mellett lázasan
dolgoztak a csapattagok,
hogy minél finomabb lecsót
tegyenek az éhes zsűri elé. Az
elkészült remekművek oly jól
sikerültek, hogy a zsűri kép-
telen volt felállítani a sorren-

det és minden versenyzőt
egyformán, különdíjjal jutal-
mazott. A lázas munka végez-
tével és megtelt hassal már a
szórakozásé volt a főszerep.
Ehhez a kiváló muzsikát a
polgárőrség muzsikusa szol-
gáltatta.
Ezúton szeretném megkö-
szönni a Tóth Mihálynak és
családjának, a füzesabonyi
ÁNTSZ-nek, a budapesti Ing-
vesting Kft-nek és a hevesi
polgárőrség csapatának a
részvételt és a finom lecsókat.
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Két keréken Kiskörén

2010. június 29-én nyi-
totta meg Belvárdgyulán
a kiállításunkat Garam-
vári Gábor r. alezredes a
Mohácsi Rendőrkapi-
tányság vezetője.
2010. június 19-én a Me-

Ez évben is sikerült a ki-
állításunkat külföldön be-
mutatni. 2010. május
21-én Ukrajnában Be-
regszász adott otthont
neki, melyet a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Ma-
gyar Főiskolán Dr.
Orosz Ildikó a Kárpátal-
jai Magyar Főiskola Ala-
pítvány elnöke és
Bacskai József főkonzul.
2010. április 24-én szin-
tén ünnepi alkalomból
került sor kiállításunk
megrendezésére. Aldebrő
község alapításának 267.
évfordulójának tisztele-
tére kérték fel a Magyar
Rendőrmúzeum Baráti
Körét a kiállítás megren-
dezésére. Dr. Juhász Ist-
ván r. ddtbk. Heves

zőkövesdi Mezőgazda-
sági Gépmúzeumban volt
látható a kiállításunk,
melyet Tállai András
Mezőköved polgármes-
tere, országgyűlési kép-
viselő nyitott meg.

XIV. alkalommal került
megrendezésre a Heves
megyei IPA sz-
ervezésében a mountain
bike kerékpáros verseny
új formában, 72 km-es
táv teljesítésével lett
meghirdetve, „teljesít-
mény túra” néven.

Csodálatos táj a Tisza tó
és környéke. Kár, hogy
ebből nem sokat vehetett
észre a 27 kerékpáros.
A teljesítmény túra egy
napon, egyszerre két
kategóriában zajlott le.
Az egyes kategóriában

(profi) 6 versenyző in-
dult.
A résztvevők 13 és 64 év
közöttiek voltak.
Az abszolút győztes 19
éves, Panal Ádám (BP.,
Ferencváros)
A kettes kategóriában a

legfiatalabb Huszti Dóra, 3
óra 32 perccel teljesítette a
távot.
Miután fáradtan beér-
keztek a versenyzők,
Kisköre polgármestere
ingyen strandolással,
őzpörkölttel és színvonalas

Az IPA Magyar Szekció
Heves Megyei Szervezete
és a Magyar Rendőrmú-
zeum Baráti Köre 2010. jú-
lius 11. és 21. között
kirándulást szervezett
Bosznia-Hercegovina,
Montenegró és Horvátor-
szág területére, ahová 35-
en útra kerekedtünk, és jó
hangulatban haladtunk a

kitűnően előkészített,
jónak ígérkező progra-
mokra várva.
Már a kezdet kezdetén, a
hajnali órákban látszott,
hogy jó társaság verbuvá-
lódott össze, az utazók
hamar egy csapattá formá-
lódtak.  
Út közben az IPA barátság-
ról és a Rendőrmúzeum
Baráti Köre programjairól
is beszélgettünk, miközben
csodálattal látogattuk meg
a célállomások nevezetes-
ségeit. Mindvégig folya-
matos tájékoztatást
kaptunk idegenvezetőnk
Tünde kellemes hangján,
aki fáradhatatlanul ismer-
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tette az éppen aktuális
vidék történelmi, földrajzi,
idegenforgalmi, kulturális
jellemzőit. Az ismeret-
anyaghoz tájékozódó Alíz
nyújtott adalékot. 
Szarajevóban, a mecsetek
városában a Nemzeti
Könyvtár felújítás alatt álló
épülete mellett elhaladó
körséta után a Sebilj kútnál

gyülekeztünk. A Neretva
völgyében haladva a folyó
a parti zöld növényzet szí-
nét vette át, ott hömpöly-
gött a buszunk mellett,
hogy sokáig gyönyörköd-
hessünk természeti szépsé-
gében. Mostarban út és
hídépítésben jártas Zoltán
magas színvonalon, és szí-
nesen ismertette a török
hídépítészeti remekmű, a
Régi híd történetét. Tőle
tudtuk meg, hogy a háztar-
tásban ismeretes tojás sár-
gája és citromlé megfelelő
arányban vegyítve kecske-
szőrrel és csontporral ki-
tűnő és tartós

rándokhely Montenegró-
ban. 
Adria legszebb városát,
Dubrovnikot is bejártuk.
Számos látnivalóból leg-
megkapóbb a hegyoldal
felé eső Fort Minceta bás-
tyákkal a piactér, St. Klára
kolostor, a XIV. századi
gótikus ferences rendi
templom, a Dominikánu-
sok temploma, a Revelin
erőd.
Split Dalmácia központja,
fontos kikötőváros. Itt a
rakpartról megközelíthető
a Diocletianus-palota volt a
csodálatos élményt nyújtó
látványosság középpontjá-
ban. A Dóm, a harangto-
rony, a XV. századi
óratorony, a bástyák mind-
mind a fotóapparátok birto-
kába kerültek. Nini
Gergely püspök hét méter
magas szobra lábujjának
megsimítása – a mondás
szerint – szerencsét hoz,
hát megsimogattuk. Út
közben megtekintettük
Klissza várát.
Trogir - sokak szerint Ve-
lence kicsinyített mása. Itt
láttuk Dalmácia egyik leg-
szebb román stílusú mű-
emlékét, a Szent Lőrinc
dómot, Keresztelő Szent
János templom egyetlen
falból álló harangtornyát,
Szent Miklós apácakolos-
torát. A pálmafákkal szegé-

kötőanyagként funkcionált
a XVII. században, és ki-
tartott a XXI. századig. A
hídon minden év júliusá-
ban „hídugró bajnoksá-
gon” 21 méter magasból a
fiatalok a mélybe vetik ma-
gukat.
Európa legdélebbre fekvő
fjordját, a Kotori öblöt ha-
jókirándulás keretében jár-
tuk be, kikötve a
mesterséges szigeten is, ér-
zékelve a bizánci és római
kettős hatást, melyet pél-
dáz az öböl két szigetén
épült keresztény és pra-
voszláv kolostor. 
Kotor óvárosa az
UNESCO világörökség
része a Szent Trifon kated-
rálissal és a Szent János
erőddel.
A Shkodrai tó mellett elha-
ladva hegyvonulatokkal
övezett idilli falvakon uta-
ztunk át a Moraca kanyo-
non, balra magas alpesi
csúcsok, jobbra mély szur-
dok között. Egysávos, sok-
sok tűkanyarral tűzdelt
hegyi úton brillírozó busz-
vezető két Istvánunk szak-
szerű, színvonalas mesteri
stílusa nyújtotta számunkra
a biztonságot. Az Ostrog
kolostorba felérve igencsak
fellélegeztünk. A kolostor a
helyiek szerint az egyik
legszebb, legfelemelőbb
pravoszláv kegyhely, za-

megye rendőrfőkapitánya
nyitotta meg az eseményt.
2010. április 26-án Siklós
adott otthont vándorkiállítá-
sunknak, melyet Dakos Jó-
zsef r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos me-
gyei rendőrkapitány nyitott
meg.
2010. március 26-án Kálban
rendeztük be kiállításunkat,
melyet Dr. Őry Csaba Eu-
rópai Uniós képviselő nyi-
tott meg.
Az idei év első kiállítása
pedig Tapolcán a Tamási
Áron Művelődési Központ-
ban került megrendezésre,
melyet Dr. Smura János r.
alezredes Tapolca város
rendőrkapitánya nyitott
meg.
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Siklósi kiállításunkat Dakos József r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány nyitotta meg

A versenyzők egy csapata, középen dr. Francsics Ottó és Szén József polgármester

kulturális műsorral ked-
veskedett. 
A résztvevőknek az ok-
levelet és IPA pólót Szén
József polgármester és Dr.
Francsics Ottó, a Heves
megyei IPA elnöke adta
át.
Külön díjakat kapott az

abszolút győztes,
valamint a verseny
legidősebb és legfiatalabb
résztvevője.

A sikeres verseny
lebonyolításáért dicséret

illeti a rendezőket és a
helyi polgárőrséget.

Mándli Elek


