2007. december 14-én tartotta évi utolsó találkozóját a Kardoskúti Bűnmegelőzési és
Önvédelmi Egyesület a Móra Ferenc Művelődési Házban. Erre az alkalomra a Békés Megyei
Polgárőr Szövetség elnöke Gyarmati Sándor Úr és helyettese, Matejdesz Pál illetve az
Orosházi Rendőrkapitányság járőrszolgálatának vezetője, Pap Péter Úr is meghívott
vendégként látogatott el a helyi egyesület tagjaihoz. A beszámolón jelen volt a Kardoskúti
Agrár Zrt. újonnan megválasztott elnöke Csete Zoltán Úr is, illetve a művelődési ház
vezetője. A közgyűlésen beszámolót tartott Ádász Ferenc a helyi egyesület elnöke, aki a
2007-es évben végzett munkát számadatokkal is alátámasztva ismertette a megjelent
vendégek és a helyi polgárőrök előtt. Az idei év december elejéig nagyon sikeresnek
mondható, hiszen a 2006-os adatokkal összehasonlítva elmondható, hogy 41%-kal kevesebb
tényleges bűnelkövetés illetve kísérlet valósult meg Kardoskút község közigazgatási területén.
Ez főként annak köszönhető, hogy a helyi polgárőrök folyamatos jelenlétükkel távoltartó
hatással bírnak az esetleges elkövető személyek cselekedeteire. Kiemelt tevékenységük köre a
helyi intézmények, vendéglátó ipari egységek, az Agrár Zrt. területe, a külterületi tanyák, a
lakosság és értékeik védelme. Az idén a szolgálati autóval több mint 3 ezer km-t, saját
személygépkocsikkal is - több száz szolgálati órát teljesítve- közel 4 ezer km-t tettek meg a
helyi polgárőrök. Létszámuk az idei év végére változatlan maradt - azaz 18 fő - hiszen 2 tag
távozása után 2 új egyesületi tag is sikeresen bekapcsolódott a munkájukba és letette a
polgárőr vizsgát. A távozók tanulmányi ok illetve költözés miatt váltak meg a helyi
szervezettől. Az évközi változások nem érintették a megszokott munkarendet. Ádász Ferenc
elnök a következő év teendőit ismertetve annyit fogalmazott meg, hogy ennél rosszabb
teljesítményt nem szeretne, hiszen nagyon pozitívan változott a közrend és a közbiztonság. A
jelenlegi Niva típusú szolgálati autó már nagyon rossz állapotban van, sok a javítási költsége
is, így megköszönte a megyei elnök azon ígéretét, hogy a jövő évi lehetőségeket megragadva
talán sikerül majd egy jobb állapotú szolgálati autót a kardoskúti egyesület részére kiutalni. A
helyi elnök reményét fejezte ki, hogy eredményes, hatásos munkát tudnak majd elvégezni a
jövő év során is a tagtársak. Közülük hatan - mint a 2007-es év legaktívabb polgárőreikiemelt elismerésben részesültek. A közgyűlésen a megyei elnök örvendetes tényként emelte
ki, hogy Kardoskút körzeti megbízottja, Tóth Máté rendőr is csatlakozott a helyi
polgárőrséghez, így hivatalos szolgálatán túl még polgárőri munkájával is a község javát tudja
szolgálni. Végezetül Ádász Ferenc helyi elnök megköszönte a 2007. évben nyújtott anyagi
támogatást a helyi Önkormányzatnak (150.000 Ft), a Magyar Posta Zrt.-nek a
postáskísérésekért (10.000 Ft) és a Kardoskúti Zrt.-nek (66.000 Ft). Az Agrár Zrt. elnöke a
továbbiakban is ígéretet tett arra nézve, hogy a helyi egyesület munkáját anyagiakkal is fogja
támogatni, hiszen a Zrt. területén végzett ellenőrzések által munkájuk hatásosnak látszik,
hiszen csökkent a bűnelkövetések száma a korábbi évekhez viszonyítva. Mindezek után a
közgyűlés vacsorával, baráti beszélgetéssel ért véget.

