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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 Tóth János elnök és Ács Ferenc 
elnökségi tag köszöntötte. A regisztrációt reggeli követte, majd a vendégek kedvükre 
válogathattak a rendezvény programkínálatából.  
 
A délelőtt folyamán a vagyonőrök maroklőfegyverrel és sportpisztollyal gyakorolhattak, 
kipróbálhatták a koronglövészetet, valamint az AIRSOFT szituációs lövészetet. 
A nők sportpisztollyal, a gyerekek a légpuskával vették célba a körkörös lőlap 10-es pontját.  
 
Tagjaink 14 órától lövészetből összemérhették tudásukat, versenyt rendeztünk számukra, 
oklevéllel jutalmaztuk. Gratulálunk a helyezetteknek! 
 
A gyerekek számára számtalan lehetőség kínálkozott, hogy kellemesen töltsék a napot. Az 
ugráló vár mellett a trambulinos jumping nyerte el legjobban a gyerekek tetszését. 
Arcfestés várta a kisebbeket, míg a nagyobbak egyedül, a kisebbek szülői segítséggel kreatív 
hobbifoglalkozáson vehettek részt: festés, hűtő mágnes készítésre volt lehetőség.   
A barátságos Stella névre hallgató lóval megismerhették a lovaglás élményét. 
 
 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 Kovács Zoltán III danos mesterek 
vezetésével zajló TKD Spirit Hatvan bemutatóját, ahol a mesterek mellett a tanítványok a 
nagyobbtól a legkisebbekig mindannyian megmutathatták harcművészeti tudásukat: 
küzdelem, törés technikák, önvédelem. 
 
Valamennyi részt vevőt megvendégeltük egy finom gulyásra, melyet a férfiak hideg sörrel 
öblíthettek le. A gyerekeket popcorn, jégkrém, vattacukor korlátlan fogyasztásával vettük le a 
lábukról. 
 
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. 
 
Tóth János a megyei szervezet elnöke a bemutatók után a kamarai tagok számára szakmai 
jellegű tájékoztatást tartott. A szakmai eszmecsere ezúttal a kamarai tevékenység jövőbeni 
fejlődéséről szóltak, különös tekintettel arra a jogszabályra, amely 2012. január elsejétől 
megszünteti a kötelező kamarai tagságot. A résztvevők megtudhatták, hogy a megyei 
szervezet felkészült arra, hogy képes legyen a kötelező tagsági előírás nélkül is megtartani a 
hozzájuk csatlakozott szakmabeliek bizalmát. A kamara minden megtesz azért, hogy érdekeik 
képviseletét továbbra is rájuk bízzák a tagok, így képes lesz, és jelentős segítséget tud nyújtani 
a tagok részére az állammal illetve a munkáltatókkal felmerült vitás kérdések konszenzus 
alapú rendezésében. Kiemelte, a kamarához való tartozásnak egyfajta szakmai védjeggyé kell 
válnia. Azok a vagyonőrök, akik a kamara tagjai maradnak, legyenek rangosabb vagyonőrök, 
mint akik a kamarán kívül végzik ezt a tevékenységet. 
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A családi napot egész nap meleg, napsütéses idő jellemezte. A gyerekek 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 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 rendezvényszervezőnek e remek nap 
megszervezését.  
 
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 
SZVMSZK Heves Megyei Szervezet     

Elnöksége nevében 
 

 
A FÉNYKÉPEKET KERESSE GALÉRIÁNKBAN! 

 


