
ÚJRA AKCIÓBAN A LEGJOBBAK! 

  

A Debrecentől alig három kilométerre lévő Városi Lövész Egylet apafai lőterén negyedik 

alkalommal mérték össze elméleti és gyakorlati tudásukat a megye legkiválóbb biztonsági őrei. 

A rendezvényen képviseltette magát a rendőrség és a büntetés végrehajtási intézet egy-egy 

speciális egysége is. 

  

Ahogy a Hortobágy Kommandó – hivatalos nevük: Hajdú-Bihar megyei Rendőrfőkapitányság Hortobágy 

Akció Osztály - titánjai a kocsiból kiszállva földre tették acélgépeken edzett lábaikat a lőtér körüli erdő 

apró lakói is elnémultak. Igaz, épeszű madár már nem rak itt fészket, hisz megtanulták, hogy különösen 

szeptember környékén nem tanácsos errefelé repülgetni, hiszen minden évben ilyenkor rendezi az 

SZVMSZK megyei szervezete a hetedhét határra szóló lövészversenyét. 

 

Varju Miklós megyei elnök megnyitójából megtudhattuk, hogy a megye legfelkészültebb biztonsági 

őreinek nemcsak az elméleti tudásukról kell tanúbizonyságot tenniük, hanem öt különböző pályán, más-

más szituációs helyzetet imitálva kell éles lövészetet végrehajtani és lesz itt még ugrás, futás, kúszás, 

kötélmászás, létrára fel, létráról le, egyszóval a kamara által kitűzött több tízezer forintos 

nyereményekért kőkeményen meg kell ma dolgoznia mindenkinek.  Az átlagember ezek hallatán inkább 

hazamenne játszani a kutyával, nem úgy az a körülbelül száz fő, akik, a megnyitó után azt kérdezték 

egymástól, hogy: „Melyik pályán kezdünk?” 

 

A lőverseny profi vezetőinek instrukcióit már újra csendben hallgatta végig az elit, mindenkin látszott, 

hogy memorizálja a pályán elvégzendő feladatokat, s mint már oly sokszor fejben azt is előre eltervezi, 

hogy pontosan mikor, mit fog csinálni. Ezt követően a háromfős csapatban indulók egymással, az 

egyéniben indulók önmagukkal és barátaikkal megbeszélték a „pályát”. Elhangzottak egymást segítő 

ötletek, ugratások, poénok tippek. 

 

Aztán több órán keresztül a hangos fegyverropogástól és a fülvédőtől csak kommandós jelekkel vagy 

félrehúzódva lehetett kommunikálni a pálya környékén; a véletlenül arra járók joggal hihették volna azt, 

hogy a lőtéren egy nagyszabású film csatajelenetét veszi éppen fel valamelyik filmstúdió. 

 

A kifejezetten fegyelmezetten viselkedő versenyzők átszellemülve teljesítették a pályákon előírt, a 

hétköznapi életben előforduló helyzetekhez hasonló szituációs feladatokat. Őket elnézve az 

fogalmazódott meg bennem, hogy nekik nem a tömérdek oklevél, kupa, serleg és jutalom a fő motiváció, 

hanem egyszerűen ez az életük, szeretik ezt a közösséget, szeretik a munkájukat és mindenki szeretne 

a „legjobb lenni”. 

 

Az, hogy a Hortobágy kommandó a külön kategóriában mindent vitt már nem is meglepő, az, azonban, 

hogy a résztvevő vagyonőrök – különösen az évek óta csapatban és egyéniben is mindig első JNT SEC. 

Kft. munkatársai -  kimagasló elméleti és szakmai tudásról tettek tanúbizonyságot Balogh Zsolt személy- 



és vagyonőr alelnök szerint nem véletlen. „Ezen a versenyen, – mondta - azok a vagyonvédelmi cégek 

és speciális egységek képviseltetik magukat, ahol az alkalmazottak rendszeresen fegyveres szolgálatot 

látnak el. Náluk nagyon fontos, hogy a munkatársaik önmagukat, fegyverüket ismerő, a helyzetüket 

pontosan elemezni tudó, önmagukért és a környezetükért felelős, váratlan helyzetekben jó döntést hozó 

szakemberek legyenek. A kamara ezzel a rendezvénnyel is ehhez szeretne hozzájárulni.” 

 

Csizmadia Sándor és Budai Levente az ARBO Zrt. munkatársai. Velük már a lőverseny után, az 

eredményhirdetés előtt, az ebéd elfogyasztása közben sikerült beszélnem. Mindketten évek óta járnak 

ehhez hasonló versenyekre és elmondásuk szerint azért jönnek ide szívesen, mert ez a verseny nagyon 

jól szervezett, rengeteg régi ismerőssel is találkozhatnak és mindig tanulnak itt valamit, amit a 

hétköznapokban, munkájuk során kamatoztatni tudnak. 

  

Veres Barna, a rendőrség képviseletében, csatlakozva a beszélgetéshez elmondta, hogy mindezek 

mellett azért hiánypótló az ilyen jellegű rendezvény, mert itt nemcsak a biztonsági őrök elméleti és 

gyakorlati tudását lehet fejleszteni, hanem ez a rendezvény teret biztosít a társszervezeteknek a 

párbeszédre, a tapasztalatok cseréjére, gyakorlati és az elméleti elemek megbeszélésére is. 

  

Az eredményhirdetésen az okleveleket, kupákat és a tárgyjutalmakat Varju Miklós megyei elnök és 

Balogh Zsolt személy- és vagyonőr alelnök adta át a legjobbaknak. 

  

Miközben a versenyzők átvették a jól megérdemelt jutalmukat a fák lombjaiból egy-két kíváncsi szempár 

is követte őket. Ők talán annak örültek, hogy visszakapják „erdőjüket”, újra taníthatják fiókáikat a 

repülésre, a versenyezők viszont Varju Miklós megyei elnök záróbeszédének néhány mondatát zárták 

a szívükbe, hiszen ígéretet téve azt mondta: „Mi, a kamaránál hisszük, hogy a képességek és ismeretek 

egy része nem tanulható egyszerű ismeretátadással, csak saját élményen keresztül sajátítható el. Ezért 

mindent meg fogunk tenni, hogy ne csak évente egyszer legyen lövészverseny Apafán, illetve több, 

ehhez hasonló, közésségkovácsoló, szakmai rendezvényt szeretnénk szervezni a közeljövőben, 

melyhez várjuk mindenkinek az ötletét, elképzelését, hiszen közös a célunk: A szakma hírnevének 

öregbítése!” 

  

  

Fazekas Zsolt 

  

AZ EREDMÉNYEK MEGTEKINTÉSE 

  

A RENDEZVÉNYEN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK MEGTEKINTÉSE 

 

http://www.szakmaikamara.hu/files/images/Hajdu/2010/Loveszverseny_eredmenyek_2010.pdf
http://www.szvmszk.hu/index.php?pg=galeria&category=143

