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II. MISS SECURITY 2011.
&
KAMARAI JUNIÁLIS
Békéscsaba, 2011. június 10-11.
2010-ben először került megrendezésre az országos szintű kamarai szépségverseny Győrben, ahol
Békés megyei tagunk Korcsokné Haba Zsuzsanna nyerte el a királynői címet. E siker
következményeként természetesen 2011-ben a Békés Megyei Területi Szervezet nyerte el a jogot a II.
Miss Security megrendezésére.
A verseny célja volt:
 megválasztani 2011-ben a vagyonvédelmi kamara legszebb hölgy tagját
 a hölgyek szerepének bemutatása a biztonságvédelmi szakmában
 erősíteni a vagyonvédelmi kamara pozitív megítélését
 tartalmas kikapcsolódást nyújtani a résztvevőknek.
A szépségversenyen 12 megyéből és Budapestről összesen 23 hölgy vett részt, akik a versenykiírásnak
megfelelően bejutottak a döntőbe.
A hölgyek izgalommal készültek a nagy megmérettetésre, komolyan vették a feladatukat. Megfelelő
felkészítés után léptek színpadra a Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé színpadán június 11-én először
formaruhában, majd pedig alkalmi ruhában. Az élő műsor zavartalanul és élményszerűen, kb. ezer
ember előtt zajlott. A sikerhez nagyban hozzájárult, hogy olyan kiváló és népszerű műsorvezetőket
sikerült megnyerni a feladatra, mint Rékasi Károly és Kiss Ramóna színművészek.
A zsűrinek nehéz feladata volt - az alábbi szempontok alapján pontoztak: küllem, mozgás, kisugárzás,
kommunikáció - de végül meghozták döntésüket:

A királynői címet Zala megyei hölgy nyerte el: Lakiné Nagy Tímea.
Első udvarhölgye a Győr-Moson-Sopron megyei Pintér Edina lett.
A második udvarhölgy pedig Békés megyei lány lett: Fülöp Melánia.
Ezúton is gratulálunk a versenybe benevezett szépségeknek és a győzteseknek. Kívánjuk, hogy
biztonságvédelmi munkájukat is ilyen színvonalasan és lelkesen végezzék, hirdetve ezzel a szakma
társadalmi elismertségét.

A megyei kamara gondoskodott néző közönségről is, mert a kamara tagjai részére ezen a napon
juniálist rendezett. Minden tagunk személyre szóló meghívást kapott és családjukkal együtt
megvendégeltük őket egy ebéddel és itallal, a kiskorú gyermekek pedig felülhettek a különböző
játékokra.
A fesztiválhoz stílusosan kapcsolódva főzőversenyt is hirdettünk a megyei kamarák részére. 6 csapat
nevezett be, és az alábbi eredmény született:
1. helyezést a Gyulahús Security csapata
2. helyezést a Szolnok megyei csapat,
3. helyezést pedig a Drótostótok békéscsabai csapata nyerte.

A program keretén belül ünnepélyes keretek között együttműködési megállapodás köttetett a Személy, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Békés Megyei Területi Szervezete és a
Harruckern János Közoktatási Intézmény között, mely együttműködésben rögzítették szándékukat és
deklarálták, hogy kölcsönösen segítik egymás munkáját. A megállapodást aláírták: Mikulán Róbert
iskolaigazgató és Takács Sándor a Békés megyei kamara elnöke.

A Békés Megyei Kamara szervezői köszönetüket fejezik ki a rendezvény szponzorainak:
- Sony Ericsson Magyarország Zrt.
- Vodafone Magyarország Zrt.
- HENKEL Magyarország Kft.
- Scholtz Endre festőművész
- Poliák Judit írónő
- Békési Pálinka Zrt.
- Gyulai Húskombinát Zrt.
- Hot Drink Kft.
- Békéscsabai Kolbászgyártó Kft.
- PANORÁMA HOTEL Békéscsaba
- FIUME HOTEL Békéscsaba
- BRILL HOTEL Békéscsaba
- HOTEL WELLNES Gyula
- Pocsaji Erika kozmetikus
- LED Reklám Bt.
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