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Tisztelt Egyesületi Tag! 

 

A Mátraaljai Munkaadók Egyesülete legutóbbi, 2018. május 29-én megtartott 

Közgyűlése rendben lezajlott - a tagság kétharmada (67%) jelen volt, ill. képviseltette 
magát. A Tagjaink elfogadták az Elnökség 2017. évi beszámolóját, a 2017. évi 
Mérleget és Eredménylevezetést, a Pénzügyi Bizottság 2017. évi jelentését, valamint 

a 2018. évi Munkatervet és Költségvetési tervet.  
 

Egyik elnökségi tagunk a 4 éves mandátuma lejártával - egyéb elfoglaltságai miatt - 
nem tudta vállalni a továbbiakban az elnökségi munkát, ezért egy lépést hátrébb 
lépett. Köszönet illeti Viczán Pétert (Sütőholding Kft.) az elmúlt évek áldozatos és 

fáradtságot nem ismerő munkájáért! 
 

Köszöntöttük elnökségünk soraiban Gulyás Imrét (KMKK Zrt.), akinek ezúton is 
gratulálunk, és kitartást kívánunk az előtte álló, csöppet sem könnyű munkához!  
 

A megújult mandátumú elnökség új elnököt is választott - Szekrényes Tamás 
(Szekrényes és Társa Kft.) személyében! Elnöki székfoglalójában a partneri 

kapcsolatokra helyezte a hangsúlyt, folytatva és kibővítve elődje munkáját. Tervei 
között a hagyományosan futó programok mellett a cég- és üzemlátogatások 
felelevenítését nevezte meg, továbbá egy kiadvány elkészítését is vázolta, amelyből 

könnyebben megismerhetik majd egymást Tagjaink, ill. ami megkönnyíti egymás 
tevékenységeinek igénybevételét. Szívből gratulálunk, és minden jót kívánunk a tervei 

végig viteléhez!  
 
A két elnöki ciklust kitöltő, az elmúlt 4 évben Egyesületünket vezető Palik Tibornak 

(Élpak Zrt.) a Tagság és az Elnökség is megköszönte a munkáját, a rengeteg időt és 
energiát, amit az Egyesületre áldozott! Külön köszönet jár a létszámbővítő 

törekvéseiért, az érdekérvényesítés során mutatott helytállásáért, a klubélet 
feltámasztásáért, a partneri kapcsolatok ápolásáért, és a minden csatornán az 
Egyesületünk érdekeiért való kiállásáért!  

 
A 29-i közgyűlést követően Egyesületünknek már két alelnöke van: Báry Péter (Mayer 

Hw&Sw Kft.) és Orbán Tamás (Korrekt Trió ’97 Kft.) személyében. 
 

Lassan hagyomány, hogy az egyesületi közgyűlést követően a tagjaink, vagyis a 
mátraaljai régió legjelentősebb munkaadói beszélgetésre invitálják a gyöngyösi 
városvezetést, hogy érdeklődjenek, kérdezzenek, javasoljanak, vitatkozzanak, 

kérjenek. A felek közti információáramlás egyik legjobb fórumává nőtte ki magát az 
elmúlt években ez a kerekasztal-beszélgetés, valamint az érdekütköztetés 

leggyorsabb formájává. Idén is három nagy témaköré szerveződött a beszélgetés:  
- gazdaság (HIPA10%; Nyugati elkerülő út; új szemétégető; Ipari Park 2.; stb.);  
- turizmus (Mátra projekt; tömegsportok; strand; kerékpárút; Fő tér arculat; 

stb.);  
- kultúra (tervek, célok; Gyöngy Fesztivál; stb.). 
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