
2008. május 30. és június 01. között Szekszárdon a Városi Sport és Szabadidő Központban kerül 
megrendezésre a Szekszárd Expo, melynek keretében bemutatásra kerül a  

„BIZTONSÁGUNK 2008”  
II. Regionális Vagyonvédelmi Szakkiállítás 

 

Az I. Regionális Szakkiállítás hagyományteremtő szándékkal indult, mely 2007-ben Pécsett lett 
megtartva. Az első kiállítás alkalmával sikerült megalapoznunk egy olyan együttműködő partnerekből 
álló kapcsolatrendszert, mely folyamatosan bővül; tagjai elismerik a kamara jelentőségét, erősítik 
működését. Együttműködő partnereink között tudhatjuk a rendőrkapitányságokat - mind városi mind 
megyei szinten -, a polgárőrséget, a tűzoltóságot, a katasztrófavédelmet, a közterület-felügyeletet, 
sportegyesületet és más civil szerveződéseket is. Fenti szervezetek közreműködésével elősegíthetjük 
a kiállításunk sikerét, de tartalommal azok a cégek, vállalkozások tudják megtölteni, melyek 
szolgáltatóként be tudják mutatni a munka-, tűz- és vagyonvédelem területén elérhető eszközök-
felszerelések és különböző szolgáltatások széles kínálatát.  

A három napos rendezvényen nagyon sokféle színes program várja az érdeklődőket. Lesznek 
szakmai fórumok, ahol elismert szakemberek válaszolnak a feltett kérdésekre. De a szakmaiságon túl 
vidám családi programok is várják a szórakozni vágyókat.  

Programok közül érdemes megemlíteni a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság és a Szekszárdi 
Rendőrkapitányság bemutatóit; bűnügyi technikusok, baleseti helyszínelők mutatnak be különleges 
eszközöket, technikákat, közlekedés biztonsággal kapcsolatos játékos vetélkedőre kerül sor, 
bemutatkozik a Neutron Bevetési Osztály, izgalmas bemutatót tart a Tűzoltóság, a 
Katasztrófavédelem veszélyhelyzeteket felderítő csoportja mutatkozik be a nagyközönségnek, 
láthatunk különböző önvédelmi sportok művelőinek bemutatóit, megismerkedhetünk a Speciális 
Mentők csapatával, és még sok más érdekes és izgalmas program várja az érdeklődőket.  

A Szekszárd Expo különleges eseménynek számít Tolna megyében. Mivel évente egy ilyen nívós 
rendezvény kerül megszervezésre, ennek megfelelően a látogatók száma jelentős - 10 000-14 000 fő 
– bizonyítva azt, hogy a lakosság nagy számban érdeklődik az ilyen jellegű rendezvények iránt.  

Azoknak a kamarai tagoknak, akik szeretnék látogatóként családtagjaikkal együtt a rendezvényt 
megtekinteni, 2008. május 31-én szombaton 08.30 órakor Pécs, Siklósi út 1. szám előtti parkolóból 
(kamara székhelye) ingyenes autóbuszt indítunk. Az autóbusz Szekszárdról 18.00 órakor indul vissza 
szintén a Pécs, Siklósi út 1. szám elé.  

A rendezvényt az Első Vagyonvédelmi Kamarai Kht. szervezi.  
A kiállítással kapcsolatban a következő elérhetőségeken lehet érdeklődni:  
Tel: 06-30/281-1102  
06-20/771-6324  
E-mail: baranyaszevasz@t-online.hu  

 


