
2010.08.17. Nógrád 

 

 
 

Maconka a derű és vidámság szigete 
  

Több száz vagyonőr érkezett a családi napra 
  
A kissé szeszélyes időjárás fokozta az izgalmat és a hangulatot, hogy mi lesz a sorsa az immár egyszer 
elhalasztott vagyonőri napnak. Ám érdemes volt várni, igazi nyári napsütés fogadta a Nógrád megyei 
maconkai tókomplexum szigetére érkező látogatókat és szórakozni vágyókat. 
  
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Nógrád Megyei Szervezete immár 3. 
alkalommal rendezte meg családi napját tagjai számára. A Nógrád Megyei Hírlappal közös hagyományt 
teremtő rendezvénybe az idei évben becsatlakozott a Nógrád Megyei Mérnök Kamara is. A szervezők 
örömmel fogadták, hogy korábbi rendezvényeik sikere már szinte vonzza a csatlakozni vágyó más 
szervezeteket. 
  
A rendezvényen mindenki megtalálhatta a saját korosztályának és érdeklődési körének való 
programot. A Salgótarjáni rendőrkapitányságnak köszönhetően egy szinte egyedülállónak mondható 
motor-szimulátor volt a szigeten, amit bárki kipróbálhatott – de a gyerekek élvezték a legjobban. 
  
Lehoczki Szabolcs kamarai alelnök elmondta, hogy ez a rendezvény bizonyítéka annak, hogy van még 
élet és életkedv ebben a válságos időszakban. A vagyonvédelmi szakmát megtépázta a válság. Igen 
hasznos volt ez a rendezvény arra, hogy a vagyonőrök közelebb kerüljenek a kamarához és egymáshoz.  
  
A főzőversennyel és gazdag színpadi programokkal tarkított napon közel félezer ember jelent meg. A 
Kamara elnöke Cene Elemér pozitívan vélekedett a családi napról: 
 
„Egy álmom vált valóra a mai nap.  Egyre sikeresebb a rendezvényünk, valamint egyre jobban érzem 
azt, amiért nap mint nap dolgozunk, az emberek kezdik elfogadni a Kamarát és nem az ellenséget látják 
benne. Bízom benne, hogy ez a tendencia csak tovább fokozódik és jövőre még több vagyonőr fog a 
családjával kilátogatni a nekik szervezett napokra.” 

  
A szombati nap kiállítókban is bővelkedett. Csengődi Ottó természetes anyagokból készített 
vadászkiállítása, Saxinger Gyuláné aranykéz díjas mester szemet gyönyörködtető gyöngyből fűzött 
gyűrűi és láncai, Szőkéné Rózsa Ilona babakészítő mester csuhélybabái emelték a családi nap 
színvonalát. 
  
A színpadon a Dorogházi Asszonykórus, a Lucky Bulls Country táncegyüttes, Berecz Veronika 
szintetizátorjátéka, a Savaria Táncegyüttes sokszínű bemutatója, hastánc, mesemondás szórakoztatta 
az egybegyűlteket. 
  
A nap végén a főzőverseny eredményhirdetése következett. A díjakat Cene Elemér elnök és Plachy 
György adta át.  Három kategóriában – leves, pörkölt és halétel - versenyeztek a csapatok. A 
legfinomabb levest a Salgó-Party Kft. főzte, a díjnyertes pörkölt a Red Scorpions csapatáé volt és a 
halételt készítők közül a Romhányiak érdemelték ki az első díjat. 
  
Zárásként Cene Elemér elnök elmondta, hogy a családi nap nagy sikerére való tekintettel jövőre a 
Kamara több napos rendezvénnyé szeretné bővíteni a programot, valamint tervezi szakmai 
konferenciákat lebonyolítását is. 
  

  

A FÉNYKÉPEKET KERESSE GALÉRIÁNKBAN! 


