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SŁUŻBOWA WIZYTA PRZEDSTAWICIELA REGIONU IPA NOWY
TARG NA WĘGRZECH
Rosnącą popularnością wśród kierunków wybieranych przez Polaków na wakacyjne wojaże cieszy się
miejscowość Eger na Węgrzech. Jest to stolica Komitatu Heves, słynąca z bardzo dobrego wina oraz
dużej ilości basenów. Nie bez znaczenia jest też odległość od granicy Rzeczpospolitej Polskiej – od
przejścia granicznego w Jurgowie jest tam niecałe 230 kilometrów. Wszystko to powoduje, że polscy
turyści stanowią tam około 40% wypoczywających.
Język polski można usłyszeć na każdym kroku, również od lokalnych sprzedawców. W związku z wciąż rosnącą liczbą
naszych rodaków w tym urokliwym miejscu Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie co roku deleguje swoich
funkcjonariuszy do pełnienia służby w miejscowościach Komitatu Heves w okresie największego natężenia ruchu
turystycznego. W tym roku służbę pełniło tam dwóch policjantów: sierż. szt. Piotr Filar z Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju
oraz sierż. Jakub Misztal z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie. Co warte zaznaczenia, obydwoje są członkami
Stowarzyszenia IPA. Piotr reprezentował Region IPA Nowy Targ. Podczas dwutygodniowego wyjazdu trwającego od 30 lipca
do 12 sierpnia br. nasi koledzy wspólnie z policjantami węgierskimi podejmowali interwencje, jak i – również w czasie wolnym
od służby – pomagali polskim turystom w wielu problemach które ich spotkały podczas urlopu. Były to między innymi pomoc
w odnalezieniu zagubionego dokumentu czy udanie się wraz z 2-letnią dziewczynką do szpitala celem udzielenia jej pomocy
medycznej. Dzięki swojemu zaangażowaniu, uśmiechowi który nie znikał im z twarzy, oraz chęci niesienia pomocy spotkali
się z ciepłym przyjęciem zarówno polskich, jak i zagranicznych turystów. Dzięki znajomości języków angielskiego oraz
niemieckiego udało się naszym kolegom stawić czoło każdemu problemowi, jaki napotkali w swojej policyjnej służbie
obywatelom. Polscy policjanci służyli na terenie komisariatów w miejscowościach Eger, Fuzeszabony oraz Gyongyos, a także
patrolowali jezioro Tisza wraz z swoimi węgierskimi kolegami. Polscy funkcjonariusze nawiązali również kontakt z kolegami z
Republiki Federalnej Niemiec z regionu Turyngii, którzy również byli delegowani do pomocy swoim rodakom. Dwutygodniowy
okres spędzony na Węgrzech okazał się więc bardzo owocny, przyniósł dużo doświadczenia naszym funkcjonariuszom,
pozwolił porównywać formy i rodzaje pełnienia służby policyjnej zarówno węgierskiej, jak i niemieckiej policji, a także
wymienić się uwagami na ten temat. Sierż. szt. Piotr Filar i sierż. Jakub Misztal nawiązali również kontakt z Polonią
mieszkającą na stałe w Egerze. Wzięli udział w sztafecie, która odbywała się na symbolicznym dystansie 1918 metrów z
okazji uczczenia 100-nej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Sztafeta wędruje przez całe Węgry, a kończy się
11 listopada br. w Budapeszcie. Przez cały okres delegacji nasi koledzy spotykali się również z innymi członkami
zagranicznych sekcji Stowarzyszenia IPA – jednym z nich okazał się rzecznik prasowy Egerskiej Policji pan. Soltesz Balint,
który gościł polskich funkcjonariuszy. Była to również okazja do wzajemnej wymiany pamiątek i wspólnych zdjęć, która to
odbyła się w atmosferze wzajemnej przyjaźni. Bo jak głosi motto Stowarzyszenia IPA – należy „Służyć poprzez przyjaźń”.
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