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Első alkalommal szervezte meg tagjai és családtagjai részére az 
SZVMSZK Fejér Megyei Szervezete, a Vagyonőr Napot 

  
  
Nagyon sok ember munkája nyomán, közel 650 fő vett részt - szórakozott kitűnően és 
önfeledten - 2010. június 26-án Székesfehérvárott, a Bregyó - közben megrendezett családi 
napon. Az Ifjúsági és Szabadidő Központ szépen gondozott zöld környezete ideális 
helyszínnek bizonyult a kulturális programok, bemutatók és versenyek lebonyolítására.  
  
A rendezvényen a gyerekektől a felnőttekig mindenki találhatott magának programot, akik 
többek között megismerkedhettek a Rendőrség és a Tűzoltóság technikai eszközeivel is. 
  
A színpadon folyamatosan zajló vidám, szórakoztató műsorszámok mellett, sokan voltak 
kíváncsiak az I. Fejér Megyei Vagyonőr Versenyre, ahol az alábbi eredmények születtek. 
  

I.              helyezett  Légió 2000 Security Kft. 
II.             helyezett  Gepárd Security Kft. 
III.            helyezett  Watson Kft. 
IV.            helyezett  Fűzfás 2000 Bt. 

  
Az első helyezést elért csapat 150.000,- Ft-ot, a második helyezett csapat: 120.000,- Ft-ot, 
míg a harmadik helyezett csapat: 90.000,- Ft-ot vehetett át, a számos különdíj mellett. 
  
A jó közérzetet az ebédre kínált finom babgulyás és az óriási pogácsa is megalapozta, amit 
minden résztvevő térítésmentesen vehetett igénybe. Az egész napos - igény szerinti - ellátást 
a rendezvényre kitelepült büfések biztosították. 
  
Nagy sikere volt a gyerekek körében a Ramazuri bábszínháznak és játszóháznak, a légvárnak, 
a rodeó bikának és az arcfestésnek. 
  
A felnőtteket a Taksonyi Fiatal Svábok Egyesületének táncműsora, a Csajok ének és 
táncegyüttes műsora, a Regős Együttes, az Acro Dance Sporttánc Egyesület bemutatója, a 
Dan’n’ Roll élő koncertje, a Military Girl’s műsora, a Cserregő Néptáncegyüttes és a 
Gyöngyhalász Latin Zenekar műsora szórakoztatta. Az egész napos programot a Budafoki 
Musical Stúdió zárta a fergeteges műsorával, akikkel a közönség együtt dalolta el a világszerte 
híres ABBA együttes slágereit. 
  
Köszönetet mondunk a precíz, minden igényt kielégítő rendezvényszervezésért, a rendezvény 
főrendezőjének Simon Jójárt Sándor úrnak és a VMOR Kft. –nek. 
  
Továbbá ezúton is köszönjük a Fejér megyei Rendőr-főkapitányságnak, a Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságának, a Magyar Honvédség 
Összhaderőnemi Parancsnokságának, a Székesfehérvár MJ. Város Önkormányzatának, az 
SZVMSZK Országos Szervezetének, az SZVMSZK Győr-Moson-Sopron és Veszprém Megyei 
Szervezeteinek és a szponzorainknak - elsősorban a Vodafone Magyarország Zrt.-nek és a 
RYN Hungary Kft-nek-, hogy segítő támogatásaikkal, felajánlásaikkal elősegítették és 
hozzájárultak az I. Fejér megyei Vagyonőr Nap sikeres lebonyolításához. 
  
Köszönjük mindenkinek, aki megtisztelte jelenlétével a rendezvényünket. Bízunk abban, hogy 
jövőre még többen fognak kilátogatni és kikapcsolódni a családi napon. 
  

SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége 
 

  

A FÉNYKÉPEKET KERESSE GALÉRIÁNKBAN! 


