
10 ÉVES A KAMARA! - Békés megye 
 
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara megalapításának és a Békés megyei 
Szervezet irodája megnyitásának 10. évfordulóját Békéscsabán, 2009. január 11-én tartotta a Békés 
Megyei Szervezet. 
 
A rendezvény a város exkluzív szállodájában – a FIUME Hotel – dísztermében került megrendezésre. 
  
A megyei szervezetnek jelenleg 2623 fő aktív tagja van, egyéni vállalkozóként van nyilvántartva 284 fő. 
A működő társas vállalkozások száma: 58.  
  
Borbíró Zoltán megyei elnök az alábbi szavakkal üdvözölte a rendezvényen megjelent közel 200 fő 
kamarai tagot: 
„Legelőször is kiemelten kell köszöntenem a kamara megalakításában és létrehozásában résztvevő és 
itt megjelent alapító tagjainkat. Ők azok, akik 10 éve kamarai tagok, akik törzsgárdának számítanak, 
bázisát képezik a szakmának, munkájukat a szakma szabályai szerint végzik, a szakmát élethivatásnak 
tekintik. Köszönöm, hogy ilyen nagy létszámban megjelentek. Köszönöm nekik, hogy 10 évvel ezelőtt 
anyagilag is hozzájárultak a kamara megalakulásához és elsőként váltak a kamara tagjaivá. Kérem 
Önöket, hogy a jövőben is támogassák kamarájukat, és jó munkájukkal öregbítsék a szakma hírnevét 
és társadalmi elismertségét.”  
  
Az ünnepségen résztvevő tagjaink emlékplakettet kaptak, melyet az elnökség tagjai adtak át egy-egy 
pohár pezsgő kíséretében. 
  
A kamara megyei vezetése megtisztelőnek értékelte, hogy az ünnepségen megjelentek a rendőrség 
prominens képviselői, dr. Gyurosovics József r. dandártábornok főkapitány, a megyei rendőr-
főkapitányság vezető beosztású tisztjei, a városi kapitányságok vezetői és igazgatásrendészeti 
alosztályvezetői, akik emlékplakettet kaptak. 
Örömmel üdvözöltük az ünneplők között dr. Veress Gabriella megyei főügyész úrhölgyet és a kamara 
országos szervezetének jelenlegi és volt elnökét, alelnökeit, valamint a szomszédos megyék elnökeit. 
  
Borbíró Zoltán megyei elnök ünnepi beszédét az alábbiakkal zárta: 
„Befejezésül kívánom a szakmának, a tagjainknak, hogy az elmúlt tíz év eredményeit alapul véve 
tovább építkezzünk, annak érdekében, hogy a vagyonvédelemben dolgozó minden tagtársunknak 
megfelelő megélhetést tudjon biztosítani választott szakmája. A kamara választott tisztségviselői pedig 
– a tagság támogatásával törekedjenek arra, hogy a szakma társadalmi elismertsége növekedjen. E 
célok megvalósítása eredményeként érhető csak el, hogy a személy- és vagyonőrök, a 
biztonságtechnikai szakemberek, a magánnyomozók anyagilag és erkölcsileg is elismertek, 
megbecsültek legyenek. Ehhez kívánok mindenkinek sok erőt-egészséget és kitartást a következő tíz 
évben.” 
  
Az elnöki beszédet követően Német Ferenc országos elnök köszöntötte vendégeinket és tagjainkat. 
Majd Hankó Pál élőerős alelnök, az ünnepség levezető elnöke, ünnepi ebédre invitálta a résztvevőket. 
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