10 ÉVES A KAMARA!
SZVMSZK Bács-Kiskun Megyei Szervezete
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara megalapításának 10. évfordulóját
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Szervezet.
A rendezvénynek a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat adott helyet.
A megyei szervezetnek jelenleg 4336 fő aktív természetes személy tagja van, aktív egyéni vállalkozóink
száma: 260 fő, aktív társas vállalkozásaink száma: 120.
Az ünnepségen jelen volt Német Ferenc a Kamara Országos elnöke, Szécsi György a Kamara Országos
szervezetének élőerős alelnöke, Prépost Tibor a Kamara Országos szervezetének gazdasági alelnöke,
Csatári Tibor a Kamara Országos szervezetének magánnyomozói alelnöke, Ódor Zsolt a Csongrád
megyei szervezet elnöke, Varjú Miklós a Hajdú-Bihar megyei szervezet elnöke, Birtalan Géza a Pest
megyei szervezet elnöke, Hankó Pál úr és Péli István a Békés megyei szervezet alelnökei.
A meghívottak között köszönthettük Vörösmarti Mihály urat, aki Kamaránk első országos elnöki
tisztségét töltötte be.
A megyei közgyűlés képviseletében megtisztelte összejövetelünket Bányai Gábor a megyei közgyűlés
elnöke.
A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság képviseletében megjelent Dávid Károly megyei
főkapitány, dr. Kassai László Kecskemét rendőrkapitánya, dr. Boros Mária a megyei igazgatásrendészeti
osztály vezetője, dr. Kővári Lídia a megyei bűnmegelőzési osztály vezetője.
A vendégek között üdvözölhettük a megyei katasztrófavédelem, a megyei és a városi polgárőrök
képviselőit is.
Kabók József megyei elnök köszöntötte a megjelenteket, elmondta ünnepi köszöntőjét,
megemlékezett az elhunyt alapító tagokról – dr. Pálvölgyi István, Kancsár Imre és Bihal Mátyás néhai
kollegánkról. A megyei elnök kiemelte a rendőrséggel kialakított kiváló együttműködést, kiállítások,
szakmai konferenciák szervezését. Fontosnak tartotta továbbra is a megyei közgyűlés és a Kamara
megyei szervezetének együttműködését.
Bányai Gábor a megyei közgyűlés elnöke és Német Ferenc a kamara elnöke kedves szavai, köszöntője
után került sor az emlékplakettek átadására.
15 alapító tag, akik tevékenyen részt vettek a Kamara megszervezésben, vehették át az emlékplakettet
Kabók József megyei elnök, Német Ferenc országos elnök és Dávid Károly megyei főkapitány uraktól.
Minden kedves vendégnek az évfordulóra készült ajándékkal köszöntük meg, hogy megtisztelte
jelenlétével
a
számunkra
oly
fontos
évfordulóra
szervezett
ünnepséget.
Rendezvényünk állófogadással és kötetlen beszélgetéssel zárult. Az állófogadáson Dávid Károly megyei
rendőr-főkapitány mondott pohárköszöntőt, melyben kiemelte a rendőrség a kamara
együttműködésének fontosságát, továbbfejlesztését.
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