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Tisztelt Olvasó! 
  

Sok szeretettel köszöntöm Önöket itt, a Személy, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
Nógrád Megyei Szervezetének Elnöksége nevében. 
 
Ha körülnéznek a honlapon a GALÉRIÁBAN, láthatják, hogy már egy minden igényt kielégítő, a 21. 
század követelményeinek minden tekintetben megfelelő irodában fogadjuk ügyfeleinket, amely már 
önmagában is büszkeségre ad okot. De ha visszatekintünk a múltba, akkor különösen így érezzük.    
 
Tavaly ilyenkor még egy sokkal szerényebb, bérelt helyiségben igyekeztünk kiszolgálni a bő kétezer 
hozzánk tartozó kamarai tagot, mígnem novemberre sikerült megvalósítanunk azt a tervünket, hogy 
saját irodát vásároljunk.  
 
A Nógrád megyei szervezet életében – amely az SZVMSZK megyei szervezetei közül a legalacsonyabb 
taglétszámmal rendelkezik - már ez, a Kassai sori iroda megvásárlása is óriási minőségi előrelépést 
jelentett. Kulturált, sok irodához képest modernebb környezet fogadta ügyfeleinket, amely a 
mindennapi ügyintézést is lényegesen megkönnyítette.    
 
Az pedig, hogy hathatós munkánk eredményeképp mára egy kibővült, teljesen felújított intézményben 
ünnepelhetünk, mondhatom, hab a tortán. Sokat dolgoztunk azért, hogy megvalósulhasson a 
fejlesztés.  
 
Itt szeretném megemlíteni titkárunkat, Sándor Józsefet, aki átküzdte magát a bürokrácián, hosszasan 
tárgyalt a lakóközösséggel és egymaga levezényelte a teljes felújítást. Most itt, Önök előtt is szeretném 
ezt megköszönni neki.   

  
Engedjék meg, hogy ismertessem, mit végeztünk el az elmúlt hetekben. Megvásároltuk a ház lakóitól 
azt az árkádos részt, amelyben kialakítottuk az ügyfélteret, és amely része az új, talán az egész városban 
párját ritkítóan szép és felszerelt tárgyalónknak. Nagyobb lett az irattárunk, kialakítottunk egy 
teakonyhát, amely közvetlenül elérhető a tárgyalóból, mint ahogy a teljesen felújított vizesblokk is. 
Nem titkolt célunk ezt a 25 fős tárgyaló-helyiséget üzleti célokra is használni: kiadásával esetlegesen 
gyarapítani a kamara vagyonát. De ami elsősorban vezérelt bennünket kialakításakor az az, hogy saját 
rendezvényeinknek helyet biztosítsunk.    
 
S van még egy fontos dolog, amelynek az itt élők talán a legjobban örülnek: három térfigyelő kamerát 
telepítettünk az épület külső homlokzatára. Ezek saját rendszerünkre vannak bekötve és internetről 
bármikor elérhetőek. Két hetet rögzítünk velük, a felvett képek ezután automatikusan törlődnek. Azt 
gondolom, ez egy példamutató hozzáállás, amely segíti a belváros rendjének fenntartását.    
 
Elmondhatom, hogy a Személy, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Nógrád Megyei 
Szervezete egyre erősebb. Jól szervezett és hatékony stáb áll az élén, akik erejüket és idejüket nem 
kímélve dolgoznak azért, hogy ez a kis szervezet egyre elismertebb legyen tagjai és egyéb más 
szervezetek között. 

  
Üdvözlettel: 

Cene Elemér, elnök 
A FÉNYKÉPEKET KERESSE GALÉRIÁNKBAN! 

 


