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Mozgalmas és eredményesévet tudhatunk magunk mögött.Olyan esztendõt zártunk, amely-ben egyszerre volt jelen a szak-mai fejlõdés és a példamutatótársadalmi szerepvállalás. Azalábbi kishírekben bemutatjukaz elmúlt év kiemelkedõ fejlesz-téseit, eseményeit. Kívánommindenkinek, hogy az újév hoz-zon számunkra az elõzõ évihezhasonlóan sok sikert, boldogsá-got, békésséget, jó egészséget éssok örömöt. „Nemesebb célért küzdjünk új-évben! Csüggedés tör ránk? Nehagyjuk mégsem! Vezérlõ-csillagegünkön halad, hitünk a jóbanmindig megmarad! Békesség legyen... a fényben él-ve boldogulhasson országunk né-pe! Új év, új jövõ... legyen hát nye-rõ, a bennünk élõ végtelen erõ!”(Szuhanics Albert - Summájátírom..., részlet)

Biztonságtechnikai nap
2010. július 2-án a Kamara iro-dájában megrendezésre került abiztonságtechnikai szakmainap. Az elõadó Szépvölgyi Zsolt,a RIAREX Kft. mûszaki referen-se, kötetlen beszélgetés kereté-ben bemutatót tartott a digitáliskamerák adta biztonsági megfi-gyelés lehetõségeirõl. A gépjár-mûvekbe épített kamerák ésmikrofonok jeleinek folyamatosrögzítése, valamint azInterneten keresztül való eléré-

se, visszajátszása, a gépjármûGPS koordinátáinak minden pil-lanatban történõ pontos megha-tározásának lehetõsége nagy se-gítséget nyújt a bûnmegelõzés-ben, valamint felderítésben. Szóesett még a riasztó rendszerekGSM rendszeren történõ adatát-vitelérõl, valamint az infra tech-nológia jelentõségérõl. A salgó-tarjániakon kívül Szécsényt ésBalassagyarmatot is egy-egy fõképviselte. Az ebédet követõ te-lepítõi tapasztalatcsere a késõ-délutáni órákig tartott.

Családi nap Maconkán
A Személy-, Vagyonvédelmi ésMagánnyomozói Szakmai Ka-mara Nógrád Megyei Szerveze-te immár 3. alkalommal rendez-te meg családi napját tagjai szá-mára. A Nógrád Megyei Hírlap-pal közös hagyományt teremtõrendezvénybe az idei évben be-csatlakozott a Nógrád MegyeiMérnök Kamara is. A szervezõkörömmel fogadták, hogy koráb-bi rendezvényeik sikere már

szinte vonzza a csatlakozni vá-gyó más szervezeteket.A rendezvényen mindenkimegtalálhatta a saját korosztá-lyának és érdeklõdési körénekvaló programot. A salgótarjánirendõrkapitányságnak köszön-hetõen egy egyedülállónakmondható motor-szimulátor isvolt a szigeten, amit bárki kipró-bálhatott – de a gyerekek élvez-ték a legjobban.Lehoczki Szabolcs kamarai al-elnök elmondta, hogy ez a ren-dezvény bizonyítéka annak,hogy van még élet és életkedvebben a válságos idõszakban. Avagyonvédelmi szakmát megté-pázta a válság. Igen hasznos voltez a rendezvény arra, hogy a va-gyonõrök közelebb kerüljenek akamarához és egymáshoz. A fõzõversennyel és gazdagszínpadi programokkal tarkítottnapon közel félezer ember jelentmeg.

Szakmai Nap
2010. 11. 26-án pénteken azSZVMSZK Nógrád Megyei Szer-vezete megrendezte 3. szakmainapját, melyet igen nagy érdek-lõdés övezett. A megnyitón CeneElemér, a Kamara megyei elnö-ke üdvözölte a résztvevõket.Örömmel tudatta a megjelentek-kel, hogy a nagy érdeklõdésrevaló tekintettel a következõ szak-mai napot is elkezdi szervezni aKamara. Az érdeklõdõ cégvezetõk, va-gyonõrök meghallgathatták azAPEH Észak-magyarországi regi-onális Fõigazgatóság Nógrád Me-gyei Igazgatóság részérõl CsehnéTelek Klárát, aki az adóhatóságiellenõrzésekrõl beszélt. A Mun-kabiztonsági és Munkaügyi Fel-ügyelõség Heves Megyei felügye-letérõl Szabó László Igazgató He-lyettes Úr mondta el a munka-ügyi ellenõrzésekkel kapcsolatostudnivalókat. Végezetül a NógrádMegyei Rendõrkapitányság kép-viseletében Adame Erzsébet

rendõr õrnagy és Béresné RubintAnna Mária rendõr százados be-szélt a rendõrhatósági ellenõrzé-sekrõl. A program szakmai be-szélgetéssel zárult.

Kamarai ügyvéd
Az SZVMSZK Nógrád MegyeiSzervezete együttmûködési meg-állapodást kötött dr. Pintér Tímeaügyvéddel. Így a kamara tagjaiingyenes jogi tanácsadást kap-hatnak minden hónap második

péntekén 9 órától 11 óráig. Elõze-tes bejelentkezés szükséges a ha-tékonyabb ügyfélfogadáshoz.

Megújult a kamarai iroda
Bõ másfél évvel ezelõtt egy sok-kal szerényebb, bérelt helyiség-ben igyekeztünk kiszolgálni a kö-zel kétezerötszáz hozzánk tartozókamarai tagot, mígnem 2009 no-vemberre sikerült megvalósíta-

nunk azt a tervünket, hogy sajátirodát vásároljunk. A Nógrád me-gyei szervezet életében – amelyaz SZVMSZK megyei szervezeteiközül a legalacsonyabb taglét-számmal rendelkezik - már ez, aKassai sori iroda megvásárlása isóriási minõségi elõrelépést jelen-tett. Kulturált, sok irodához ké-pest modernebb környezet fogad-ta ügyfeleinket, amely a minden-napi ügyintézést is lényegesenmegkönnyítette. Hathatós mun-kánk eredményeképp pedig má-ra egy kibõvült, teljesen felújított

intézményben fogadhatjuk tagja-inkat. Továbbá a város egyik leg-modernebb tárgyalótermét mond-hatjuk magunkénak. Sokat dol-goztunk azért, hogy megvalósul-hasson a fejlesztés. 

Együttműködés 
a rendőrséggel

2010 novemberében azSZVMSZK Nógrád Megyei

Szervezete és a Nógrád Me-gyei Rendõr-fõkapitányság kö-zös megbeszélést tartott, hogyhatékonyabb és gördüléke-nyebb legyen a Rendõrség és aKamara közötti információ-áramlás.A két szervezet vezetõi pozi-tívan értékelték a tanácsko-zást, mivel az eddig fennállóproblémákat is sikerült ki-küszöbölni. Sikeresen megál-lapodtak abban, hogy az ellen-õrzéseket még hatékonyabbankell végezni.

Adomány 
az iszapkárosultaknak

A devecseri tragédia bekövet-kezte óta nagy összefogás jött lét-re Magyarországon, melynek kö-szönhetõen már több százmillióforint gyûlt össze a rászorulókmegsegítésére. Jótékonysági es-tekkel, adománygyûjtési akciók-kal segített mindenki: önkor-mányzatok, magáncégek, civilszervezetek, szakmai csoportosu-lások, intézmények. – A segítségnyújtásból– úgygondolom -, nekünk is ki kellvennünk a részünket, ahogy tet-tük a kora-nyári árvíz idején is.Akkor a tárgyi adománygyûjtés-ben vállaltunk közremûködést,több teherautónyi bútort, ruhátés tartós élelmiszert juttatva arászorulókhoz – mondta CeneElemér elnök, majd hozzátette: -Bár kis szervezet vagyunk, el-nökségünk mégis úgy döntött,hogy a vörösiszap-katasztrófasújtotta területeken is segítünk.Ezért az SZVMSZK Nógrád Me-gyei Szervezete 50 ezer forintotadományoz a Magyar Vöröske-reszt Nógrád Megyei Szervezeté-nek, azzal a céllal, hogy fordít-sák az összeget a bajba jutotthonfitársaink megsegítésére.Kérem, fogadják szeretettel tag-ságunk nevében ezt az ado-mányt. Hiszem, hogy bár ez nemtúl nagy összeg, de mégis kifeje-zi együttérzésünket – zárta sza-vait az elnök.

Évértékelõ a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaránál

Sikeres évet zárt 
az SZVMSZK Nógrád Megyei szervezete

Szakmai fejlõdés, példamutató segítõkészség jellemezte az elmúlt esztendõt
Az óévbúcsúztatás és azújév köszöntése mindigalkalmat ad aszámvetésre. Így van ez aSzemély- Vagyonvédelmi-és MagánnyomozóiSzakmai Kamara NógrádMegyei Szervezeténél is,ahol Cene Elemérelnökkel summáztuk a2010-es év eseményeit,eredményeit.

A kamara elnöksége a jól sikerült maconkai családi napon

Cene Elemér elnök

Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármestert Cene Elemér elnök köszönti az iroda avatásán


