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Kiváló hangulatban…. 
  
  
A Jutasi úti sportpályán tartottuk az ötödik Veszprém Megyei Vagyonőr Versenyt, Vagyonvédelmi- 
és Családi Napot augusztus 27-én. A több száz résztvevő, a kamarai tagok és hozzátartozóik igazán 
eseménydús napot tudhatnak maguk mögött. Főzőversennyel, sportrendezvényekkel és 
bemutatókkal pihenték ki az év fáradalmait, továbbá díjazták a legjobbakat is. 
  
Az időjárás is kedvezett az egész napos, szabadtéri rendezvénynek, így a jó hangulatból nem volt hiány. 
A műsor hivatalos megnyitókkal indult: Sánta Károly, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 
Szakmai Kamara Veszprém Megyei Szervezet elnöke jó versenyzést és szórakozást kívánt mindenkinek, 
miután a jövőre életbe lépő törvényi változásokról is beszámolt. Hangsúlyozta, a kamara folyamatos 
szakmai felkészítést és továbbképzést biztosít a jövőben is a tagjainak.  
 
Dr. Töreki Sándor rendőr ezredes, megyei rendőrfőkapitány a rendőrség és a vagyonőrök kapcsolatát 
méltatta. Közös célként említette a rendet és a nyugalmat, amihez kiváló munkatársak asszisztálnak.  
Némedi Lajos alpolgármester megköszönte a vagyonőrök munkáját, akik a város közbiztonságának 
fenntartásában rendkívüli és fontos szerepet töltenek be. Majd Veszprém város elismerése jeléül (a 
Személy,- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Veszprém Megyei Szervezete 
ajánlásával) elismerését fejezte ki, majd emléklapot nyújtott át Böde Józsefnek, a Nyugalom Kft. 
alkalmazottjának, Pordán Tamásnak, a Brill 2001 Kft. biztonsági őrének, Harmat Gábornak a Det-őr Kft. 
munkatársának,  
 
Ezután vette kezdetét a szórakozás, kikapcsolódás és versenyzés, mellyel egy időben a szervezőknek 
köszönhetően a kisebbek sem unatkoztak: a melegben többen hűsöltek a fás környezetbe kitelepített 
ugrálóvárban. A gyerekek legnagyobb kedvence láthatóan az elektromos autó és bábszínház volt, de 
sokak bújtak kedvenc mesehőseik és állataik bőrébe is, arcfestésen keresztül. 
  
Míg a kicsik szórakoztak, elkezdődött a főzőverseny. A bakonyi és balatoni vidék finom és csábító 
ízvilágának kevesen tudtak ellenállni, többen kóstolgattak, csipegettek a még félkész ételekből is.  
 
Közben elkezdődött a vagyonőrverseny is, ahol nemcsak az erőre, hanem észre is szükségük volt a 
csapatoknak a feladatok megoldásához. Elsőként olyan tesztet kellett kitölteniük, amely a szakma 
elméleti (például aktuális jogszabályok) háttéranyagira kérdezett rá. Ezután következett a látványos 
szituációs gyakorlat, mely során életszerű, többek között önvédelmi feladatokat mutattak be a 
résztvevők. Végül légpisztollyal ügyeskedtek: tizenöt ballont kellett eltalálni minél rövidebb idő alatt 
és minél kevesebb lőszer felhasználásával.  
 
A megmérettetés után pár órával az eredmény is összeállt, átadták az okleveleket, különdíjakat, az 
érméket és az elismeréseket. Az első három helyezett csapat éremben, oklevélben és pénzjutalomban 
részesült: a bronzérmét megszerző EU Tigrisek 90 ezer forintot, a második helyet elcsípő B3 Solid 
Defence 120 ezer forintot és a nyertes BRILL TEAM 150 ezer forintot kapott.  
 
És bár a fiúk nagyon élvezték a feladatokat, jól is fáradtak, amit a finom ebéd és a Séd-party zenekar 
műsora mellett pihentek ki.  
 
A Fülöp László mesterszakács, egyben a szűri elnöke által pontozott ételek közül Nyári Józsefnek 
sikerült elnyernie a bírók tetszését, méghozzá a bakonyi módra készült vörösboros pincepörkölttel. 
Kiderült, a győztes idén először indult a házi főző versenyen. 
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A sportpályán fociban is összemérték erejüket és ügyességüket a csapatok. A kispályás labdarúgó torna 
izzasztó mérkőzésein végül a Good Bet Poker 9 ponttal került ki győztesként, őket követte 6 ponttal a 
Büntetés Végrehajtás Intézet csapata majd 3 ponttal a Veszprémi Rendőrség Sport Egyesülete.  
 
A színpadon eközben színesebbnél színesebb programokkal nyűgözték le a nézőket: fellépett többek 
között az Acro Dance Sporttánc Egyesület, a Fantázia ének és táncegyüttes, a Pannonia citerazenekar 
és a Hemo Winner tánc egyesület is. 
  

A RENDEVÉNYEN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEKET KERESSE GALÉRIÁNKBAN! 


