
I A fiatalok szakmai versenye

A büntetésvégrehajtás biztonsági és nevelési szakterületén szolgálatott teljesítő 
35 éven aluli főfelügyelők, felügyelők és őrök részére -  szakmai műveltségük 
fejlesztése érdekében az országos parancsnok az elmúlt év végén vetélkedőt hir
detett. A verseny célul tűzte ki a fiatalok alkotókészségének, tehetségének ki
bontakoztatását, szakmai, közéleti ismereteik kibővítését, fizikai képességeik 
növelését, valamint a büntetésvégrehajtási hivatás népszerűsítését.

A verseny szervezését és felügyeletét alapvetően a szervezőbizottság és a 
biztonsági osztály végezte, illetve látta el. Három — intézeti, területi és országos 
-  szinten bonyolódott a verseny. 1990 január 15-éig lezajlottak az intézeti 
versenyek, 1990 március 30-ig pedig a területiek. Az országos versenyt 1990 
május 15-én rendezték. Az intézeti versenyekre „otthon” került sor. A terü
leti versenyeknek a Váci-, Szombathelyi-, Miskolci-, Pálhalmai-, Állampusztai-, 
Szegedi Bv. Intézet, no meg a Budapesti Fegyház és Börtön adott helyt. Az
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országos versenyt a Váci Bv. Intézetben szervezték meg. A versenyzők felké
szültségét három-három tagú zsűri értékelte mindenütt.

A területi szinten (a kijelölt körletek színhelyein) megtartott versenyeken, az 
ún. elődöntőkön elsősorban biztonsági, nevelési, bv-jogszabályi ismeretekből 
kellett a versenyzőknek elméleti felkészültségüket bizonyítaniuk. Gyakorlati 
feladatul pedig a fegyverek szétszedését és összerakását, a bilincsek alkalmazá
sát kapták^Több helyszínen nagyon szoros eredmény alakult ki. Csapatban hét 
intézet (Baracska, Eger, Kalocsa, Szolnok, Szombathely, Vác és a Fővárosi Bv. 
Intézet) jutott be az országos döntőbe. Egyéniben pedig Ferenci László (Sze
ged), Földi József (Nyíregyháza), jancsik Ferenc (Baracska), Kovácsné Szanyi 
Györgyi (Szombathely), Nagy Zoltán (Pécs), Sándor Rudolf (Budapesti Fegy- 
ház és Börtön) és Styevó József (Vác) értek el jó eredményt.

Az országos döntően a területi versenyeken legjobban szereplő hét intézet 
egy-egy csapata mérte össze (három-három fővel) a tudását. Ezen túlmenően 
meghívták a döntőre a területi versenyek egyéni első helyezettjeit is. Az intéze
tekből sokan elkísérték a versenyzőket és eljöttek a vetélkedőt kezdeményező 
Ifjúsági Bizottság tagjai is. k  döntő játékvezetője Frank Tibor őrnagy volt. 
A versenyfeladatok biztonsági, nevelési ismeretekből, légpisztolylövészetből 
és egyéb gyakorlati tudnivalókból (személymotozásból, csomagkiadásból), 
valamint erőpróbákból tevődtek össze.

A verseny fegyelmezetten, program szerint zajlott le, és az alábbi eredmény
nyel zárult. Csapatban 215 ponttal első helyezett lett Kalocsa, 196 ponttal 
második helyre került a Fővárosi Bv. Intézet, végül a dobogó harmadik helyét 
181 ponttal Baracska szerezte meg. A további helyezett sorrendben Szombat
hely, Szolnok, Eger és Vác csapata lett. Egyéniben első lett 62 ponttal Hetés 
Ferenc Kalocsáról, második lett 57 ponttal Sulyok József Szombathelyről, 
Mihály József pedig 54 ponttal harmadik helyre került. Egyébként összesen 
tizenöt egyeni helyezett teljesítményét értékelte a versenybizottság.

A verseny eredményét a zsűri elnöke, dr. Csordás Sándor ezredes úr hirdette 
ki, majd a díjakat, okleveleket és a területi versenyen egyéni első helyezést 
elért versenyzőknek a jutalmat ő és dr. Tari Ferenc vezérőrnagy úr adták át. 
A csapatverseny első helyezettjei 21 000 Ft-ot, a második csapat tagjai 18 000 
Ft-ot, a harmadiké pedig 15 000 Ft-ot kaptak. Az egyéni verseny első helye
zettjének 7000.— Ft, második helyezettjének 6000.— Ft, a harmadikénak 
meg 5000.— Ft jutott.

E többlépcsős, négy hónapig tartó szakmai verseny az országos parancsnok 
zárszavával végződött. Tari úr hangsúlyozta, hogy időközönként érdemes így 
is feltérképezni az állomány felkészültségét, érdemes lehetővé tenni, hogy a 
büntetésvégrehajtásnál dolgozó fiatalok összemérhessék egymással erejüket. 
Végül köszönetét mondott a versenyzőknek, a versenyhelyszín házigazdáinak, 
a Technikai Bizottságnak, a szervezőknek és rendezőknek, s nem utolsósorban 
a zsűrinek, E figyelemreméltó szakmai nap ünnepélyes szupéval zárult.
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