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I. Szolnok Megyei Vagyonőr Családi Nap 
  

  
2010. márciusban határozat született más megyékhez hasonlóan Vagyonőr Nap megtartásáról, amit a 
Küldöttgyűlés elfogadott. 
  
A Vagyonvédelmi Kamaránk a Vagyonőri Napra „Kiváló vagyonőr” kitüntetés odaítélésére várta az 
ajánlásokat 2010. augusztus 31-ig. Az ajánlások elbírálására Bíráló Bizottságot hoztunk létre, a 
bizottsági tagok a küldöttekből kerültek ki.  
  
Elnökségi ülések követték egymást, melyeken megállapodott az elnökség, arról hogy szervezőt bízzunk 
meg a programok megszervezésére. 
  
Megkezdődött a tervezés, majd a szervezés, kiválasztottuk a helyszínt, a Szolnoki Sportcentrum 
objektumai alkalmasnak bizonyultak a program megszervezésére. Kialakult a programtervezet. Az 
időpont kiválasztása sem volt egyszerű, Szolnok életében a szeptemberi hónap hétvégi programjai 
hagyományteremtőek, így szeptember első hete a Szolnok Napja, a következő a Gulyásfesztivál. A 
harmadik héten „Zsaru napok” keretében a Vagyonvédelmet képviselve jelentünk meg az Aba-Novák 
Kulturális Központ rendezvényén, ezeket figyelembe véve a 18.-a mellett döntöttünk. A helyszín és 
időpont kitűzése után, helyszíni bejárások, kijelölések történtek.  
  
A tagok toborzása folyamatosan történt júliusban és augusztusban. Az Új Néplapban, a Szolnok 
Televízióban hirdettünk, a honlapunkon közzé tettük a meghívót a programokkal, jelentkezési lapot, 
mely visszaküldésének határideje 2010. szeptember 3-a volt. Társas vállalkozásokat kerestünk meg, 
hogy munkatársaikat tájékoztassák az eseményekről, és tegyék lehetővé számukra a szórakozási 
lehetőséget.  
  
Azt tapasztaltuk, hogy nem hoztak sok eredményt a hirdetések, így a Szolnok környezetében lévő 
településeken élő vagyonőrök, mintegy 1650 főnek kiküldtük a meghívót és jelentkezési lapot, 
szeptember 8-ra módosított határidővel. Valami megmozdult, mert háromszor annyian jelentkeztek, 
mint addig. 
  
Mindezek után 2010. szeptember 18-án megtartottuk az I. Vagyonőr Napot Szolnokon a Tiszaligetben, 
a Sportcentrum területén. 
  
1000 fő előzetes regisztráció alapján750 résztvevő jelent meg, a rossz időjárás ellenére. Az eső 10.00h-
ig zuhogott, azután átfordult szép, napos, őszi időre. A tagjaink szép számmal jelentek meg, és bíztak 
abban, hogy aznap a jó idő már nem változik. 
  
AZ MH LÉGIERŐ ZENEKAR 9.30-tól kezdett hozzá a napocska hívogató nyitózenéjéhez, 10.00-kor a 
SZOLNOKI MAZSORETT ÉS ZÁSZLÓFORGATÓ CSOPORT előadása következett, a csepergő eső sem 
tartotta vissza őket előadásukban. 10.20-kor HIVATALOSAN is MEGNYITOTTUK a VAGYONŐR NAPOT, 
beszédet mondott Német Ferenc Országos elnök, Fehér István az SZVMSZK elnöke, és Szabó István 
alpolgármester. 10.30-kor Ők adták át Mucsi Jánosnak, a Kamara titkárának az arany, Pocsaji Sándor 
Területi küldöttnek az ezüst SZVMSZK Emlékplakettet az elmúlt évtized munkásságáért, majd Fehér 
István a Kamara elnöke átadta a „Kiváló Vagyonőr” címet Nagy Sándor, Benke Csaba, és Fehér János 
vagyonőröknek, munkájuk elismeréséért. 
  
Ezután a munkavégzés közben megsérült Veréb Sándor felépülését az országos elnökség 100 ezer, a 
megyei kamara 50 ezer forinttal támogatta. 
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Ebédig színvonalas programok, Mazsorett-bemutató, íjász hagyományőrző bemutató, citerazenekar 
műsora, sporttánc bemutatók szórakoztatták az érdeklődőket.  
  
Az ebéd elkészítésével Csányi Sándor urat és munkatársait bíztuk meg, hogy 1000 főre főzzön nekünk 
finom gulyást9. Az ebéd elkészült, mindenki éhesen nagy várakozással állt sorban a finom ebédért. Az 
ebéd fogyasztása közben érzékelte a fogyasztó, hogy valami különleges ízű gulyás készült, melyet meg 
kell, mondjuk ez az íz kombináció nem igazán nyerte el a jelenlévők tetszését. Azonban a magyaros ízt 
a gulyásleveshez felszolgált kenyér és almás és lekváros rétes biztosította. 
  
A gyermekek számára az egyik legélvezetesebb programot a családi (gyermek) sportversenyek 
jelentették, 80 család nevezett be a különböző ügyességi vetélkedőkre, játékokra.  A másik népszerű 
gyermekprogram a Puding és Palacsinta Bohócok szórakoztató műsora volt. A legnagyobb érdeklődést 
a lovaglás, és íjászat váltotta ki. Ebéd után Hastánc bemutató szórakoztatta a közönséget. A gyermekek 
nagy örömére egész napos folyton teltházas hennafestés és arcfestés, kézműves foglalkozások; 
gyöngyfűzés, üvegfestés foglalta le a gyermekeket, légvár és felfújható akadálypálya, valamint az 
édességes sátor biztosította a gondtalan szórakozást. A bátrabbaknak légpuskalövészetet tartottunk, 
melyen gyermekek, nők és férfiak egyaránt kipróbálták magukat. A rendezvényen a Hetényi Géza 
Kórház munkatársai szűrővizsgálatokat tartottak. Vércukorszintet, vérnyomást, és koleszterin 
vizsgálatokat végeztek vendégeinknek.  
  
Zárásként Latin gitártrió koncertjét hallgatták meg az érdeklődők, majd a zárszót Fehér István a Kamara 
elnöke adta, aki megköszönte az érdeklődést a vendégeknek. 
  
Összességében elmondható, hogy az I. Vagyonőr Családi Nap nagyon jól sikerült, szeretettel várunk 
mindenkit a II. Vagyonőr Napra. 
  

SZVMSZK JNK Megyei Szervezete 
Mucsi János titkár 

  
  

A FÉNYKÉPEKET KERESSE GALÉRIÁNKBAN! 
 


