Simon Balázs az év rendőre Zircen
Életet mentett a zászlós
Egy évtizede dolgozik a Zirci Rendőrőrsön Simon Balázs zászlós, akinek Zirc Városi
Önkormányzat a „2011. év Zirc Város Rendőre” díjat adományozta. A jelenleg körzeti
megbízottként szolgálatot teljesítő rendőr példamutató és segítőkész tettével
megmentette egy 21 éves fiú életét.
„Az esti órákban egy kétségbeesett édesanya telefonált be a rendőrőrs ügyeletére azzal,
hogy fia öngyilkossági szándékkal elment otthonról, aki feltehetően felvágta az ereit. A
szolgálatban lévő Simon Balázs is azonnal a fiú keresésére indult, és mint helyi körzeti
megbízott kellő helyismeretével a fiú feltételezett útvonalát ellenőrizte le. A borzavári úti
temetőnél járt, amikor az esti sötétségben és fagyos hidegben észrevette, hogy egy személy az
árokba esett. Azonnal hozzá sietett és látta, hogy az eltűnt fiút találta meg, aki valóban
felvágta az ereit és a vérveszteségtől eszméletvesztés közeli állapotba került. Azonnal
nyomókötést tett a vágásra és értesítette a mentőszolgálatot, akik azonnal kórházba
szállították” – ismertette Hajba Zsolt rendőralezredes-őrsparancsnok beszámolója alapján a
történetet Ottó Péter polgármester, majd – a zárt ülés keretében hozott döntés
eredményeképpen – átadta az elismerést Simon Balázs részére az április 23-ai képviselőtestületi ülésen. A vérveszteség és kihűlés miatt veszélybe került volna a fiú élete, ha a zirci
rendőrzászlós nem talál rá – ez volt a mentők véleménye.
A zászlóst – cselekedetéért – Veszprém Megye Rendőrfőkapitánya dicséretben és
díszfegyver tárgyjutalomban részesítette.
„2011. év Zirc Város Rendőrének” nevéhez egy négyfős bűnelkövetői kör felderítése is
fűződik, és nem csak a saját területén elkövetett bűncselekményeket derítette fel. A
szolgálatát járőrként kezdő Simon Balázs munkáját, hivatástudatát kiemelkedőnek, emberi,
erkölcsi jellemét példaértékűnek nevezte az őrsparancsnok.

Ottó Péter polgármester átadja az elismerést Simon Balázs zászlósnak, "2011. év Zirc Város Rendőrének"

„Reszkessetek, betörők!” – felderítések, elfogások hosszú sora a Zirci Rendőrőrs
elmúlt évi munkájában
A felderítési eredményességi mutatót továbbra is jó szinten sikerült tartania a zirci
rendőrségnek, amely tendencia az elmúlt öt évet figyelembe véve is elmondható – derül ki a
Zirci Rendőrőrs parancsnokának a Képviselő-testület elé terjesztett beszámolójából. Dr. Giczi
Róbert rendőrkapitány a tájékoztató kiegészítése céljából szólalt fel a Városházán. Elmondta,
a megyei székhelyű kapitányságok közül a veszprémi a harmadik helyet foglalja el nyomozási
eredmények tekintetében. – Ehhez a teljesítményhez a zirci rendőrőrs becsülettel hozzátette a
magáét tavaly, és az elmúlt években egyaránt – hangzott el a rendőrkapitány részéről.
A meghívott vendég arról is tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az őrsön tizenkét évig
szolgálatot teljesítő Róka Attila Veszprémben folytatja a munkát, a megyei kapitányság járőralosztályának vezetőjévé nevezték ki. Giczi Róbert hozzátette: tehetséges, szorgalmas,
megbízható rendőrről van szó, aki alkalmas arra, hogy a jövőben esetleg magasabb beosztást
töltsön be, ezért helyezték át. Úgy véli, a változással nem fog bekövetkezni törés a zirci
rendőrőrs munkájában, hiszen a helyére kerülő rendőr is tisztességesen végezte eddig a
munkáját. Az őrs és az önkormányzat kapcsolatát harmonikusnak nevezte a rendőrkapitány.
A bűncselekmények döntő hányadát a tavalyi évben vagyon ellen követték el,
meghatározó a lopás volt. Ezek betöréses, besurranásos, trükkös fajtája egyaránt jellemző.
2011-ben több betöréssorozat elkövetőjét derítették fel és fogták el a zirci rendőrök. A
kitüntetett Simon Balázs jeleskedett a Zirc, Eplény, Borzavár, Porva településeket érintő
betörések és egyéb bűncselekmények bűnelkövetői körének leleplezésében. A cseszneki
üdülő-övezet betörőjét is kézre kerítették, többhónapos felderítő munkát követően „meg lett”
egy Dudaron több betörést elkövető személy is. Rablások, csalások ügyében szintén
eredményesen nyomozott a zirci őrs, a bűncselekmények jelentős részében sikerült az
elkövetőket felderíteniük.
A zirci rendőrök kiemelt feladatuknak tekintik a jövőben az ittas vezetők elleni fellépést,
mivel az emiatt bekövetkező balesetek száma jelentősen növekedett az elmúlt évben. Hiába
emelkedtek drasztikusan az ittas vezetés büntetési tételei, sokakat ez sem tart vissza attól,
hogy felelőtlen döntést hozzanak.
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Zirc városában 131 bűncselekményt követtek el a tavalyi évben, valamivel kevesebbet, mint az azt
megelőző esztendőben
Csökkent a lopások, az erőszakos, garázda bűncselekmények száma, nőtt a betöréses lopásoké
Kábítószerrel visszaélés – az elmúlt évekhez hasonlóan – továbbra sem jellemző városunkra
5 gazdasági bűncselekmény történt Zircen, ebből két esetben pénzhamisítás miatt rendeltek el
nyomozást
2010-hez képest a felére csökkent a házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmények
száma – jellemző eset a kiskorú veszélyeztetése, valamint a tartás elmulasztása
A közlekedési helyzet tekintetében az összes balesetek számában szintén csökkenés mutatkozik
Fokozott akciók az ittas vezetők és gyorshajtók kiszűrésére
Hatásos volt a motorosok ellenőrzése a nyári idegenforgalmi szezonban, ugyanis nem következett be
baleset az adott útszakaszon

Kelemen Gábor

