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SZVMSZK Heves Megyei Szervezet megbízásból 

a Biztonságért Vagyonvédelmi Közhasznú Alapítvány szervezésével 

  

2010. május 8-án tartottuk 

  

Heves Megyei Vagyonőrök Napja „Majális a családdal” 

  

elnevezésű egész napos rendezvényünket, melynek a 

 Hatvan Görbeéri Korong Lőtér adott otthont. 

  

  

A rendezvény céljai: Erősíteni a kamara tagjaival a kamara pozitívabb megítélését, a 
biztonsági szakma társadalmi elismerésének növelését, tartalmas kikapcsolódást 

biztosítani a résztvevőknek. 
  
  
A családi napra érkező vagyonőröket és családtagjait Ács Ferenc a kamara elnökségének 
tagja köszöntötte. A regisztrációt reggeli követte, majd a vendégek kedvükre válogathattak a 
rendezvény programkínálatából.  
  
A délelőtt folyamán a vagyonőrök maroklőfegyver tudásukat mérhették le, valamint részt 
vehettek a koronglövészeten is. A koronglövészet igazi izgalmakat jelentett azoknak, akik 
kipróbálták, hiszen nem könnyű dolog egy mozgó kicsi korongot különböző állásban eltalálni! 
  
A nők sportpisztollyal, a gyerekek a légpuskával próbálhatták célba venni és eltalálni a 
körkörös lőlap 10-es pontját.  
  
A gyerekek számára számtalan lehetőség kínálkozott, hogy kellemesen töltsék a napot. A vár 
jellegű hatalmas és meredek csúszda, láncos körhinta és arcfestés várta a kisebbeket. A 
nagyobbak egyedül, a kisebbek szülői segítséggel kreatív hobbifoglalkozáson vehettek 
részt: itt hűtő mágnes készítésre, üvegfestésre, és képkeretdíszítésre volt lehetőség.   
  
A barátságos Stella névre hallgató ló és Vaka István lovas kiképző által megismerhették a 
lovaglás élményét, melyet öröm volt látni a kicsik szemében. 
  
Minden gyerek - kisebb és nagyobb - sport ügyességi vetélkedőn vett részt Szigeti Krisztián 
testnevelő tanár vezetésével. Mindkét csapat tagjai nagyon ügyesek voltak, jutalmuk sok-sok 
Sport szelet volt. 
  
Az íj az egyik legősibb vadász- és harci eszköz. A honfoglaló magyarok Európa szerte híresek 
voltak a nyilaikról. Az íjászatot, mint a sport és a szabadidő eltöltésének egyik formáját 
mutatták be a Görbeéri Koronglövő Egyesület Íjász Szakosztály tagjai. Az íjászatot kedvelők 
egész nap gyakorolhatták a helyes tartást, a pontos célzást. 
  
Nagy érdeklődés övezte Szász Péter IV danos mester és Dudás Attila IV danos mester-edző 
vezetésével zajló Taekwon-Do egyesület bemutatóját, ahol a mesterek mellett a tanítványok 
a nagyobbtól a legkisebbekig mindannyian megmutathatták harcművészeti tudásukat. 
  
   
Valamennyi résztvevőt megvendégeltük egy finom gulyásra, melyet a férfiak hideg sörrel 
öblíthettek le. A gyerekeket popcorn, fagyi, jégkása és vattacukor korlátlan fogyasztásával 
vettük le a lábukról. 
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Kora délután Juhászné Hídvégi Beáta okleveles kiképző és kiképző iskolájának tagjai 
munkakutya bemutatót tartottak. Az őrző védő munkát is végző kutyák szerves részei voltak 
a vagyonőr munkájának. Néhány helyen még manapság is alkalmaznak a szakmában képzett 
és vizsgáztatott munkakutyákat. 
  
A vagyonőreink 14 órától lövészetből összemérhették tudásukat, versenyt rendeztünk 
számukra, ahol a következő eredmények születtek: 

Maroklőfegyver:   Sportpisztoly:   
1.     Kovács István   1. Kovácsné Pangl Éva   
2.     Gömzsik Ferenc   2. Galambos Gergely  
3.     Tari József    3. Kovács Gyula  

  
Gratulálunk nekik! 
  
Az egész napos csodás időt délután eső követte, majd lassan mindenki haza indult, 
élményekkel gazdagodva, kicsik kissé elfáradva, de mosolygós arccal, reméljük a szülőkkel 
együtt megelégedve nyugtázták az izgalmas és látványos napot.  
  
Célunk volt és reméljük megvalósult, hogy e nap egy kicsit közelebb hozta a tagságot 
egymáshoz. Bízunk benne, hogy sikerült kizökkenteni a résztvevőket a hétköznapok monoton 
munkájából. Szeretnénk ezzel hagyományt teremteni Heves megyében, és reméljük, hogy 
jövőre még többen tölthetünk együtt egy családias szép napot. 
  
A heves megyei szervezet elnöksége egyúttal szeretne köszönetet mondani Ács Ferencnek 
és Ácsné Benkő Tündének a helyszín biztosításáért, a szervezésben nyújtott kiemelkedő 
áldozatos munkájukért. Ez a csodás nap nem jöhetett volna létre nélkülük. 
  
Köszönjük a Teakwan-do egyesületnek és a kutyásoknak a látványos bemutatót. Köszönet az 
íjászoknak, lövészetvezetőknek, a kreatívosoknak és a rendezvény valamennyi 
résztvevőjének a közreműködését! 
  
  
  Tóth János elnök             Márton József  
SZVMSZK Heves Megyei Szervezet   Biztonságért Vagyonvédelmi Közhasznú  

Elnöksége nevében          Alapítvány elnöke 

 
 

A FÉNYKÉPEKET KERESSE GALÉRIÁNKBAN! 
  


