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Elítélték a rablókat 
 
2009.12.17. Hajdú-Bihar 

 
Debrecen - A legszigorúbb ítélet 11 év fegyházbüntetés a malomparki fegyveres támadás után. 
 
Két férfit társ-tettesi, kettőt bűnsegédi minőségben ítéltek el első fokon a Malomparknál, 2008. 
májusában végrehajtott fegyveres rablótámadás miatt. A rajtaütés során az elkövetők egyike mellbe 
lőtt egy pénzszállítót, aki életveszélyesen megsérült. 
 
A megyei bíróság az öt vádlott közül négyet nyereségvágyból, előre kitervelten elkövetett emberölés 
bűntett kísérletében mondott ki bűnösnek. A társ-tetteseket 11, illetve 10 év fegyházzal sújtotta a 
bíróság (egyiküket lőfegyverrel való visszaélés miatt is elmarasztalták), míg a bűnsegédeket 7 év 6 
hónap, illetve 7 év börtönre ítélték. Ötödik társukra, aki a támadás előkészítésében részt vett, de a 
helyszínen nem volt ott, jelentős értékre elkövetett rablás kísérletéért 2 év 6 hónap szabadságvesztést 
szabtak ki. 
 
Az előzetes letartóztatásban lévő vádlottak húszas éveikben járó debreceni és monostorpályi férfiak 
(volt katona és vagyonőr is van közöttük). A rablás helyszínén a meglőtt pénzszállító társa közbelépett, 
elsősorban neki köszönhetően a tettesek zsákmány nélkül távoztak. 
Ráadásul egy karlánc mellett egy puskát is hátrahagytak – DNS-nyomokkal. A sebesült pénzszállító 
utóbb felépült. 
 

 
Újból ajándékozott a Kamara Mikulása! 
 
2009.12.07. Hajdú-Bihar 

 
A kamara elnöksége ez évben is meghívta a kamarai tagok gyermekeit a december 05-i Mikulás-túrára. 
Erről minden cégnek e-mailben értesítést küldött a megyei szervezet, valamint közzétette a Kamara 
honlapján, hogy e jeles napon a kollégáik gyermekei díjtalanul részt vehetnek az ünnepségen. 
 
A Zsuzsi kisvasút Faraktár u.-i végállomásán gyülekeztek a gyermekek és kísérőik. 10.30.-kor a 
nosztalgia vonat (füstokádó gőzössel) elindult a hármashegyi állomásra. 
 
Útközben a gyermekek (szülői segítséggel) hívogató éneklésére krampusz kollégámmal megjelentem 
és a rólam elnevezett csomaggal ajándékoztam meg a gyermekeket. Megérkezve Hármashegyaljára a 
Zsuzsi kisvasút Kht. zenés műsorát tekinthették meg a szép napos időben kilátogató vendégek. Ezután 
gyalogoltunk egy kicsit a közeli kilátóhoz és a hármashegyi-tóhoz, majd vissza a kisvasúthoz. A 
visszaúton (a gyermekek örömére) megjelent a „konkurencia”, így a Zsuzsi kisvasút Mikulásától is 
kaptak egy kis ajándékcsomagot. Délután sok édességtől jóllakottan érkeztünk vissza a Faraktár utcára. 
 
Ezúton is szeretném megköszönni Muszkáné Nagy Viktóriának, a Kamara titkárának a szervezésben 
nyújtott segítségét és Buglyó Szabina krampusz közreműködését. 
 
Remélem jövőre még több gyermekkel találkozom. 
„Azok, akik ön hibájukon kívül, azért nem tudtak részt venni a rendezvényen, mert cégénél nem kaptak 
tájékoztatást illetve a cége e-mail címe nincs megadva a kamaránál, egy nagycsokor virgáccsal 
jutalmazza vezetőjét” 

A FÉNYKÉPEKET GALÉRIÁNKBAN MEGTEKINTHETI 
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Mikulásnapi Ünnepség és Túra Hármashegyalján 
 
2009.11.23. Hajdú-Bihar 

 
Megyei Szervezetünk a Kamarai tagok gyermekei részére Mikulásnapi Ünnepséget és Túrát szervez 
2009. december 05-én (szombat) Hármashegyaljára. 
 
Hármashegyaljára a jelentkező csoportok a Zsuzsi kisvasúttal mennek ki, illetve jönnek vissza. 
 
Részletes program leírás: 

 10:00 Gyülekező a Zsuzsi kisvasút végállomásán (Debrecen, Faraktár u.)  
 10:30 Az ünnepi vonat indulása melyet a Zsuzsi gőzmozdony fog húzni  
 11:30 Érkezés Hármashegyaljára  
 14.00-ig Túra a Hármashegyi-tóhoz és kilátóhoz  
 14:00 indulás vissza Hármashegyaljáról  
 15:00 Érkezés a Zsuzsi kisvasút végállomására (Debrecen, Faraktár u.)  

 
Menettérti jegyárak: 

 Gyermek, diák, nyugdíjas: 600 Ft 
 Felnőtt: 900 Ft 

 
A kirándulás költségét a területi szervezet fizeti. 
A kisvasúton a gyermekek mikuláscsomagot kapnak a Télapótól! 
 
Érdeklődni: 

 A kamara irodájában személyesen, ügyfélfogadási időben 
 A kamara telefonszámain: 52/423-437, 70/9670-270 
 Balogh Zsolt személy- és vagyonőr alelnöknél 70/9670-262 

 
Jelentkezési határidő: 2009. december 2. 

 

 
Sportrendezvény biztosítás! 
 
2009.11.11. Hajdú-Bihar 

 
Tisztelt Kamarai Tag! 
 
Tájékoztatjuk, hogy a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Hajdú-Bihar 
Megyei Szervezete „sportrendezvény biztosítás” gyakorlati képzést és vizsgát szervez. 
 
Gyakorlati képzés labdarúgás sportágban: 

 Helye: DVSC Stadion, Debrecen, Oláh Gábor u. 5. 
 Előadások helye: DVSC VIP Terem, Debrecen, Oláh Gábor u. 5. 
 Időpontja: 2009. november 29. (vasárnap) 11.00 – 20.00-ig  

 
A gyakorlati képzés másik sportága a kézilabda, melynek időpontját az érintettekkel később közöljük. 
 
A gyakorlati képzés költségét a területi szervezet fizeti. 
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Tájékoztatjuk, hogy a vizsgadíj 8.000,-Ft/fő, melyből a területi küldöttgyűlés határozata szerint a 
Hajdú-Bihar megyei kamarai tag tagsági jogviszonya alapján évenként 10% kedvezményre jogosult. 
A kedvezményes vizsgadíj utolsó alkalommal vehető igénybe, melynek megfizetése legkésőbb a 
szóbeli vizsga napján esedékes. 
 
Amennyiben sportrendezvény-biztosításból vizsgázni szeretne, úgy mindkét gyakorlati képzésen részt 
kell vennie. 
 
Kérjük részvételi szándékát legkésőbb 2009. november 20-ig az 52/423-437-es vagy a 70/9670-270-es 
telefonszámokon szíveskedjen jelezni 
 

 

Erő- és tudáspróba harmadjára 
 
2009.09.24. Hajdú-Bihar 

 
A tavalyinál valamivel kevesebb, ám annál lelkesebb versenyző részvételével rendezte meg az 
SZVMSZK Hajdú-Bihar Megyei Szervezete a hagyományos lövész versenyt és a hozzá kapcsolódó, III. 
Személy- és Vagyonőrök megyei versenyét szeptember 19-én, a Debreceni Városi Lövész Egylet apafai 
lőterén. 
 
A verseny célja a személy- és vagyonvédelemmel, illetve a lövészettel kapcsolatos elmélet, gyakorlati 
tudás és fizikai állóképesség szinten tartása, rendszeres versenyzési lehetőség biztosítása, 
kapcsolattartás társszervekkel. 
 
Varju Miklós megyei elnök megnyitója után a résztvevők egyéni és csapatversenyben mérhették össze 
tudásukat. 
 
A háromfős csapatok pont, szituációs lövészet és akadálypálya végrehajtásában mérkőztek meg. 
Az akadálypályán ügyességi és koordinációs gyakorlatokat kellett végre hajtani. (kötélmászás, futás, 
kúszás, szakmai feladat) 
 
A résztvevők kupa, érem, oklevél és tárgyjutalomban részesültek. Az első helyezést elért csapat tagjai 
fejenként 20.000,-Ft, a második helyezést elért csapat tagjai fejenként 15.000,-Ft, a harmadik helyezést 
elért csapat tagjai fejenként 10.000,-Ft összegben vásárlási utalványt kaptak. Minden versenyző a 
megyei szervezet emblémájával ellátott pólót kapott.  
 
Az eredményhirdetésre várva a résztvevők finom ebéd elfogyasztása közben megbeszélték a 
versenyen történteket. 
 
Az ünnepélyes eredményhirdetésen a díjakat Varju Miklós elnök és Balogh Zsolt élőerős alelnök adta 
át a helyezést elért versenyzőknek. 
 
A megmérettetésen a Kamara színeiben indult Varju Miklós elnök, Balogh Zsolt élőerős alelnök, 
Kelemen László területi küldött. A lövész versenyben az első három helyen végeztek, ám a 
helyezéseikről, mint szervezésben résztvevők, lemondtak. 

 
A FÉNYKÉPEKET GALÉRIÁNKBAN MEGTEKINTHETI 
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Jót táboroztak 
 
2009.07.22. Hajdú-Bihar 

 
Lapzártakor, július 19-én érkeztek haza a kamara tagjainak gyermekei az egyhetes táborozásból, 
Telkibányáról. 
 
A tavalyi sikereken felbuzdulva Balogh Zsolt élőerős alelnök és munkatársai ismét megrendezték a 10 
és 18 év közötti fiataloknak a tábort. 
 
A több éves, olykor évtizedes tapasztalattal rendelkező pedagógusok és turisztikai szakemberek 
megismertették a gyerekeket a környék élővilágával, a táj jellegzetességeivel, építészetével, turisztikai 
információkkal és sok mással. Játék, sport, vetélkedő, pihenés, sok minden volt az egy hét során. 
Felnőttekkel együtt mintegy negyvenen voltak, közülük tizenöt gyermek a kamara támogatásával. 
Most csak néhány vélemény a résztvevőktől hazaérkezésük után: 
 
Vezendi Péter, 12 éves:  
- Tavaly is voltam már a kamarai táborban a testvéremmel. Nagyon jó volt most is, finomak voltak az 
ennivalók, a túrák is jók voltak, igaz, volt benne meredek is. Az egyik nap, szerdán kifogtunk egy nagy 
esőt. Élvezetes volt a számháború, de szinte minden szabadtéri program, a fellépések is. 
- Úgy hirdették meg a tábort, hogy egy kicsit katonás lesz. Nem volt túl szigorú? 
- Annyiban volt szigorú, hogy a rendet be kellett tartani, reggel be kellett ágyazni, kisepregetni, kukákat 
kiüríteni, folyosót feltakarítani, és reggelinél, ebédnél, vacsoránál meg kellett teríteni. De ezek 
szükséges dolgok, jövőre is menni fogok, ha lehet. 
 
Sikolya Ákos 15 éves:  
- Nagyon jó, változatos volt a tábor, nagyon lehetett élvezni minden programot. Én először voltam, 
leginkább a túrázásokat szerettem, nagyon hasznosak voltak. 
- Honnan értesültél a táborról? 
- Apukám tagja a kamarának, és ő szólt, hogy van egy ilyen lehetőség. Ha jövőre is lehet menni, biztosan 
megyek. 
 
 
László Károly 16 éves:  
- A tavalyi tábor annyira tetszett, hogy idén is elmentem. Most is nagyon jól éreztem magam, a 
számháborút különösen élveztem. Ajánlani fogom a barátaimnak is, minden nagyon jó volt, semmi 
rosszat nem tudok róla mondani. 
Kopácsi Róbert:  
- Én is másodjára voltam, tavaly is Karcsival mentem. Nagyon tetszett az egész, nem volt benne semmi 
rossz. Az időjárás is elfogadható volt, bár a tegnapra tervezett tábortüzet elmosta az eső, de a 
záróünnepséget meg tudtuk tartani. Ha jövőre tehetem, újra elmegyek. 

 
A FÉNYKÉPEKET GALÉRIÁNKBAN MEGTEKINTHETI 
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Kirándulás Felvidéken 
 
2009.07.17. Hajdú-Bihar 

 
A Személy Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Hajdú-Bihar Megyei Szervezete tagjai 
és családtagjaik összesen 104 fő június 13-án a Felvidéken tett autóbuszos kirándulást. 
 
Az indulás reggel fél 7-kor volt Debrecenből, érkezés a kora délelőtti órákban Krasznahorka büszke 
várához, amely az egész Felvidék talán leghíresebb vára. Egyórás program keretében betekintést 
nyerhettek a kirándulók a középkori magyar történelem néhány fejezetébe és több száz év szokásaiba. 
Ezt követően a Szádellői-völgyben tettek egy rövid (egy órás) gyalog túrát mely során megcsodálhatták 
az óriási sziklahasadékokat és vízeséseket. 
A délutáni órákban érkezett a csapat Kassára, ahol a városnézés keretében megtekintették a 
résztvevők a Kassai dómot (Szt. Erzsébet székesegyház), elhelyezték aláírt koszorújukat II. Rákóczi 
Ferenc márványkoporsóján, majd a főtér nevezetességeivel ismerkedtek: Szt. Mihály kápolna, Orbán 
torony, Állami Színház stb. Kikapcsolódásképpen megpihenhettek (fagylaltoztak, söröztek) a főtéren, 
azután indultak hazafelé. 
 
A kirándulás költségét a kamara fizette minden kirándulónak. 

 
A FÉNYKÉPEKET GALÉRIÁNKBAN MEGTEKINTHETI  
 

 

A KAMARA és a RENDŐRSÉG közötti együttműködés értékelése 
 
2009.01.30. Hajdú-Bihar 

 
Évértékelő találkozót tartottak az SZVMSZK Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének elnöksége és a megye 
Rendőrkapitányságainak, valamint a Főkapitányság Igazgatásrendészeti illetve Közrendvédelmi 
munkatársainak, vezetőinek részvételével 2009. január 27-én 
 
A több mint harminc résztvevőt Dr. Vincze István alezredes osztályvezető köszöntötte, majd Kajatin 
Csaba alezredes, főreferens értékelte az elmúlt évet. Mint mondta, a kamara munkatársaival 
folyamatos szakmai kapcsolatot tartottak a rendőrség igazgatásrendészeti dolgozói, a tervezett 
jogszabályváltozásokat rendszerint együtt értékelték. Folyamatosan ellenőrizték a személy- 
vagyonvédelem területén dolgozókat, sajnos azonban tavaly a közrendvédelmi munkatársak 
leterheltsége miatt elmaradtak az előző évek gyakorlatának megfelelő kamarával közös ellenőrzések. 
Varjú Miklós, az SZVMSZK Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének elnöke példaértékűnek nevezte a 
rendőrséggel való együttműködést, pedig, mint kiemelte, a hajdú-bihari szervezet a taglétszám alapján 
az ötödik legnagyobb az országban, és ez bőven ad munkát a rendőrségnek, de a kamarának is. Az 
elnök szükségesnek tartotta a tisztességes vállalkozások érdekében a rendőrséggel való közös 
ellenőrzéseket, és egyben kérte a rendőrség vezetőit, dolgozóit, támogassák őket abban a 
törekvésben, hogy továbbra is kötelező maradjon a kamarai tagság, melynek eltörlése esetén még 
átláthatatlanabb lenne a vagyonvédelemben dolgozók tevékenysége, mely nem szolgálná sem a 
szakma, sem a megbízók érdekét. 
 
A rendezvény végén Varjú Miklós elnök a Kamara Megyei Szervezete megalakulásának 10 éves 
évfordulója alkalmából a rendőrség dolgozóinak emlékérmeket adott át, majd ezt követően közös 
munkaebédre és kötetlen beszélgetésére került sor. 
 


