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TÓPARTI RANDEVÚ
Szakmai-családi nap
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Nógrád Megyei Szervezete idén
először
rendezte
meg
családi
napját,
a Nógrád
Megyei
Hírlappal
közösen.
A rendezvény Czene Gál Elemér kamarai elnök gondolataiban fogalmazódott meg, s a jó szervezés
eredményeként sikeresen meg is valósult.
A dolgot csak erősítette, hogy a kamarának és a megyei újságnak évek óta tartó együttműködési
megállapodása van. Valójában a szakmai együttműködést most már kiterjesztették a szórakozás, a jó
kedélyű, az alkotó gondolkodást is frissítő piknikezésre.
A rendezvényen hozzátartozójukkal megjelent Német Ferenc, a Kamara országos elnöke, Prépost Tibor
alelnök, Turbacs Lajos Komárom-Esztergom megyei Elnök és Machács Mihály a Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság elnöke, akik nagy elismeréssel gratuláltak a nógrádiak kezdeményezéséhez.
A kamarát majd fél ezren képviselték ezen a találkozón. Közülük számosan részt vettek a
horgászversenyen és a főzőversenyen. A résztvevő versenyzőket, kilátogatókat és családjaikat a
jelenlévő tisztségviselők, Czene Gál Eleméren kívül Lehoczki Szabolcs alelnök és Molnár László alelnök,
Sándor József megyei titkár fogadták és üdvözölték. A versenyeken a jó horgász eredmény mellett a 17
főző csapat közül a kamarai csapat köröm- és csülök pörköltje nagy sikert aratott és első helyezést ért
el a pörkölt kategóriában.
A díjazottaknak a kamara részéről Német Ferenc országos elnök és Czene Gál Elemér megyei elnök
adta át az emlékérmeket, okleveleket és az értékes ajándékokat.
A nemrégiben megkötött együttműködési megállapodásnak köszönhetően a Hajas Autó Kft is
megjelent a rendezvényen.
A családi nap népes közönsége a gasztronómiai finomságok mellett különféle kulturális és sport
rendezvényekkel is szórakoztathatták magukat. Nagy sikert aratott a Szécsényből érkezett Palóc
Néptáncegyüttes felejthetetlen fellépése.
A napot színesítette a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jóvoltából kitelepült különleges
felszereltségű gépjárművük és a tőlük kapott részletes tájékoztatás a munkájukról.
Czene Gál Elemér és Lehoczki Szabolcs külön köszönetet mond az Ezüstfenyő Idősek Otthonából
érkezetteknek és Serfőző Tamás Igazgató Úrnak az egész napos odaadó munkáért.
Külön díjazást érdemeltek a tócsni különlegességeik.
Az ízekben és élményekben gazdag nap végén Czene Gál Elemér, Lehoczki Szabolcs egybehangzóan
vélekedtek: Hasznos ötlet valósult meg a szakmai családi nap társult megrendezésével, hiszen jó
alkalom volt a kamarai tagok ismerkedésére, véleménycserékre, barátságok kötésére. Érdemes és
fontos lesz ezt hagyománnyá nemesíteni.
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