
MÁTRAALJAI MUNKAADÓK EGYESÜLETE 

ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ A 2019. ÉVRŐL 

 
 
TISZTELT KÖZGYŰLÉS! 

 
Hosszan lehetne írni a tavalyi évről, de az idei vírusjárvány minden előzetes tervet, célt 
felborított, felülírt.  
Így ez a rövid bevezetés most nem az elmúlt egy évről, mint inkább a jövőről szól.  
Soha még annyira nem volt fontos az összefogás, mint a jelenben! Egyrészt mert a 
partneri kapcsolatok olyan erőt és gazdasági előnyt jelentenek nekünk itt a térségben, 
amelyre nyugodt szívvel lehet támaszkodni és építeni. A járvány alatt az egyesületünk 
konkrét és direkt intézkedést nem tudott tenni (tagjaink annál inkább!), helyette inkább 
cirkuláltattuk, áramoltattuk az információkat – a kereslet-kínálat minél gyorsabb, minél 
hatékonyabb egymásra találását tagjaink között. Hogy ne az ország túlfeléről kelljen 
beszerezni alapanyagokat, hanem itt helyben egymás között kereskedjenek-rendeljenek 
tagjaink. Láthattuk, hogy ilyen helyzetben a legkisebb tett is „életmentő” tett lehet (egy 
cég túlélését is jelentheti). Ez a fajta információáramlás és kereskedelem-katalizálás 
természetesen nem áll le. Sőt! Reményeink szerint felértékelődik újra egyesületünknek 
ez az alapfunkciója. 
Másrészt felértékelődik az érdekérvényesítés is. Jelen helyzetben kevésbé a „harcos 
asztalra csapás”, mint inkább a szakértői javaslattevés a feladatunk. Ki más tudhatná 
jobban mire van szüksége helyben a vállalkozóknak, mint maguk a vállalkozók? 
Átrendeződik a prioritás – ami „békeidőben” fontos közös cél volt (pl. belvárosi parkolás 
kérdése, bicikliút az ipari parkban), az járvány idején hátrébb lép, és helyére a túlélést 
segítő intézkedések lépnek. Ahány tagunk, annyiféle probléma, annyiféle megoldás, 
annyiféle segítség. Ezért különösen fontos, hogy ezen a téren is folytatódjon az 
információáramlás: hogyan és miben kérjük egymás vagy az Önkormányzat segítségét, 
milyen intézkedéseket javasoljunk, ami könnyítené a túlélést, az újra talpra állást.  
Szeretném mindezekért tisztelettel kérni a tagokat, hogy használják arra az 
egyesületünket, amire való, amiért létrehoztuk! Kommunikáljunk egymással, üzleteljünk 
egymás között, és fogjunk össze, hogy egységesen tudjunk javaslatokat megfogalmazni 
a városvezetés felé! 
 
2019-ban is változott a tagság, a Volán Zrt. (korábbi nevén KMKK Zrt.), a Cash 
Hungária Kft., a Gyöngyinvest Kft., a Kelvin Kft., a Betongép Kft. megszüntette a 
tagságát, jelenleg 67 tagunk van.  
 
 

KÖZÉLETI FÓRUM – MME KLUB 
2019-ban is folytattuk tovább az MME Klub rendezvényeket, de lényegesen 
takarékosabb lángon. A cél az volt, hogy több időt és energiát fordítunk arra, hogy 
megismerjük egymást, megismerjék egymást tagjaink, ezért szerettük volna feléleszteni 
a céglátogatások „intézményét”, amire azonban –egyelőre– nem jelentkezett senki.  
 
 



KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉGEK 

Az Egyesület tavaly is ott volt és koszorúzott a március 15-i megemlékezésen. 
2019-ben Tagjaink helyi iparűzési adójának célzott felhasználására ismét az Ipari 
Parkban építendő kerékpárutat és járdát adtuk meg az Önkormányzatnak. Ez ügyben 
folytatódtak a tárgyalások a tervező irodával és az önkormányzat építészeti hatóságával 
(2019.01.10.; 2019.03.22.). Sajnos az Önkormányzat az általunk - évek alatt - 
összegyűjtött pénzből is csak a tervezésig tudott eljutni. „Pályázati forrás-hiányra” 
hivatkozva azonban egyelőre nem tervez az Önkormányzat semmit sem előrelépni az 
ügyben. 
2019. április 29-én városunk vezetőivel folytatottunk kerekasztal-beszélgetést, melynek 
főbb témái ez alkalommal is a kultúra; a turizmus; a Mátra kitörési lehetőségei; a 
gazdaság; az oktatás; lakhatás; szakképzett munkaerőhiány; és a pályázatok voltak. 
2019. június 18-án mi is felszólaltunk A Mátra Művelődési Központ ólomüveg ablaka elé 
emelt függönyfal ügyében. Egyesületünk támogatólag csatlakozott a Gyöngyös - 
Városszépítő és Védő Egyesület leveléhez, és egyben tisztelettel arra kérte Hiesz 
György Polgármester Urat, hogy utasítsa munkatársait, dolgozzanak ki egy új, 
elfogadható, méltó függönyfal tervet, árazással együtt, hogy az új Önkormányzat minél 
hamarabb korrigálhassa ezt a hibát. 
2019. november 14-én egy újabb városvezetői kerekasztal-beszélgetést szerveztünk, 
immár a régi-új polgármesterrel. Áprilisi kinevezését követően ezen a rendezvényen 
mutatkozott be tagjaink előtt Juhász János, r. ezredes, a Gyöngyösi Rendőrkapitányság 
vezetője is. Rengeteg fontos témát érintettünk - a teljesség igénye nélkül: civilek a 
döntéshozatalban, városkép, turizmus, parkolás, munkaerőhiány, fiatalok helyzete, 
elvándorlás, kerékpárutak, Mátra, borvidék. Mindvégig szakmai-gazdasági mederben 
maradva. Kevésbe a múlton, mint inkább a jövőn, a lehetséges közös cselekvési 
tervekben, ötletekben, javaslatokban gondolkodtunk. Leszögeztük: több területen 
elengedhetetlen a változás, és a szorosabb együttműködés a civilek és a várost vezetők 
között - ez volt a legfontosabb üzenete az estének, ami az előzetes tervekkel szemben, 
jóval tovább tartott, mutatva ezzel is a kiemelkedő érdeklődést. 
2020. február 20-án levelet írtunk Weisz Péternek, Bugát Pál Kórház főigazgatójának, 
mivel az elmúlt időszakban több tagunktól is érkezett jelzés, hogy a gyöngyösi éjszakai 
ügyeleti rendszer anomáliái miatt nem kaptak megfelelő ellátást. És/vagy nem kaptak 
megfelelő útbaigazítást, és/vagy nem rendelkeztek releváns és aktuális információkkal 
(hol, mikor és ki az ügyeletes orvos). Ez azt okozta, hogy a Bugát Pál Kórház SBO-ját 
indokolatlanul megterhelték az ellátási láncban „eltévedt betegek” – a legtöbb gyöngyösi 
lakos már nem is keresi az ügyeletet, automatikusan a kórház SBO-jára megy, amivel 
torlódást generál, ami viszont sokakban „felháborodást” szül, és indokolatlanul a 
kórházat minősítik. Javaslatként megfogalmaztuk, hogy az ügyeleti ellátási rendszert 
integrálják a Bugát Pál Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályába. Ez több 
szempontból is hasznos lenne: egyetlen, állandó helyszínt kellene mindenkinek 
megjegyeznie, és a kórház épületén belüli ügyeleti ellátás sokkal felszereltebb 
körülmények között történne. 
 
 
 

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK 
Juniális 



2019-ben az egyesületi juniális nagyszerű hangulatban telt a Mátra Ring 
Gokartpályán - voltak bemelegítő menetek, köridő-versenyek, "sima futamok". A 
kevésbé bevállalósak sem unatkoztak: volt étel-ital, nagy beszélgetések, 
aktualitások megrágása, és sok nevetés. A gyerekek a játszótéren teljesen jól 
eljátszhattak a gokartozó felnőttektől függetlenül is. Az időjárás is kegyes volt 
hozzánk, így tényleg nem volt okunk a panaszra. Köszönjük a Kékes Étteremnek 
- megint - a pazar ételeket, a nagyszerű kiszolgálást, és a rugalmasságot!  
 

Szüreti gulyás 
Tavaly ősszel is részt vettünk a Gyöngyösi Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivál 
és Görgényi László Főzőversenyen. Nagyon sok tagunk meglátogatta a 
sátrunkat, ahol ez alkalommal vegyes pörköltet, burgundi bivaly ragut, cukkinis 
tócsnit és juhtúrós sztrapacskát kóstolhattak. 2019-ben végre sikerült elhoznunk 
pörkölt kategóriában az első helyezést! Köszönet mindazoknak, akik segítettek a 
finom ételek elkészítésében – élükön Pető Gáborral!  

 
Disznóvágás 

2019-ben is a Vincellér Panzióban indult a hajnal, egy nagyjából 120 kilós disznó 
tiszteletteljes levágásával, és Gál Mihály finom pálinkáinak kóstolásával, amihez 
évről évre egyre több tagtársunk csatlakozik a saját készítésű pálinkájával.  
Este aztán a vacsorán a Kékes Étterem dísztermében aranysárga húsleves, 
töltött káposzta és mennyei disznótoros tál formájában nyerte el végtisztességét 
a malacka. Köszönet mindenkinek, aki része volt a napnak! Nagyszerű alkalom 
volt ez az alkalom is a beszélgetésre, a tapasztalatcserére és a közös 
nevetésekre!  
Köszönet mindazoknak, akik el tudtak jönni kikapcsolódni egy kicsit az esti 
disznótoros vacsorára! A hangulatra, az ételekre és italokra csupa dicsérő szó 
érkezett. 

 
Karácsonyi ajándék 

Közeledvén a karácsonyhoz a Mátraaljai Munkaadók Egyesülete vendégül látja 
Gyöngyös általános iskoláinak összes alsó tagozatos kisdiákját - nem volt ez 
másként 2019-ben sem. Az évtizedes múltra visszatekintő hagyományunk célja, 
hogy karácsony közeledtével igazán értékes ajándékot tudjunk adni: olyan 
élményt, ami örökre megmarad; és hogy olyan gyerkőcök is eljuthassanak 
moziba/színházba, akik egyébként nem tudnának. Az előadások a szórakoztatás 
mellett egyben építik is a lelket, értelmes és szerethető élményt nyújtanak.  

2019-es gyermeklétszám: 932 (+94 kísérő). Ez alkalommal is 3 előadásra fért be 
az összes diák. A helyszín pedig a Mátra Művelődési Központ - Záborszky József 
Színházterme volt. Nagy-nagy köszönet az iskoláknak a közreműködésért, a 
pedagógusoknak a pontos és precíz koordinálásért, valamint a Művelődési Ház 
dolgozóinak a segítségért és kedvességért! És nem utolsó sorban a Virtus 
Kamara Táncegyüttes tagjainak a profi, tanulságos és szerethető előadásért! 
Annyi öröm-sikítás, taps, nevetés volt idén is, hogy a ház is beleremegett.  

A 2019-es előadás címe: Az igaz tükör története volt.  

 



 
Városbál 2020. 

Több mint két és fél millió forint gyűlt össze az idei városbál jótékonysági céljára. 
Az egyik tagunk, a Bugát Pál Kórház terveinek megvalósításáért gyűjtöttek az 
adakozó kedvűek. A rendezvény főtámogatója a Mátraaljai Munkaadók 
Egyesülete volt, és Tagjaink adományainak is köszönhető az eredményes 
gyűjtés. Köszönjük mindenkinek, aki részt vett az adományozásban, és 
köszönjük a jelenlétét mindenkinek, aki részt tudott venni a bálon! 

 
 

ELNÖKSÉGI MUNKA 

A szervezeti, elnökségi munkát értékelve elmondható, hogy az Elnökség üléseit 
tervezetten, az előttünk álló feladatok ütemezésének megfelelően tartotta meg. Az 
elnökség összetételében változás volt 2019-ban nem volt. Nem változott továbbá az 
elnökünk személye sem: maradt Szekrényes Tamás.  

Az Elnökség egyhangú véleménye alapján a 2019. évi Közgyűlés rendben és 
problémamentesen lezajlott. 

 
- Az Elnökség törekszik érvényesíteni az Önkormányzattal közös együttműködési 
megállapodását a helyi iparűzési adó (HIPA) esetében: az Önkormányzat és az MME 
együttműködési megállapodásának értelmében szeretnénk továbbra is a HIPA 10%-nak 
megcímkézésével célzottan támogatni egy ügyet, beruházást! 
Az elnökség és a tagok részéről a megvalósítandó cél – egészen addig, amíg meg 
komoly előrelépés nem történik: az Ipari parkban kerékpárút és járda kialakítása. 
 
 

PÉNZÜGYEK 
Költségvetési beszámolónkat és tervezetünket mindenki írásban megkapta, kérem 
ennek támogatását, illetve elfogadását. 
 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉS 
Az MME továbbra is tagja a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesületnek. 
 
Tagjai vagyunk a Senior Foglalkoztatási Klubnak is, mely az ötven év feletti 
munkavállalók érdekeit képviseli. 
 
A VOSZ Heves megyei szervezetének társszervezeteként igyekszünk a közös 
ügyekben együttműködni. A megyei szervezetben Báry Péter elnökként dolgozik. 
 
Továbbra is kapunk meghívásokat a HKIK rendezvényeire.  
 
 

ELISMERÉSEK 
 
Javaslatunkra Országos Év vállalkozója díjat vehetett át: Kovács Róbert (Tendon Kft.) 



 
Megyei Év vállalkozója díjat kapott Gál Mihály (Hugi Trafik). 
 
A Gyöngyös Város Gazdaságáért Védjegyet 2019-ben nagyvállalat kategóriában a 
Bezzegh Kft., kis-és középvállalkozásként a Gyöngyösi TV Nonprofit Kft. kapták meg. 
Gyöngyös Város Gazdaságáért Védjegyet 2020-ban nagyvállalat kategóriában 
mikrovállalkozás kategóriában Toroczkai Árpád kőműves egyéni vállalkozó vehetett át. 
 
Gyöngyösi Pro Civitate díjat ítéltek oda 2020 áprilisában Palik Tibor vállalkozónak. 
 
Az általunk jelöltek közül egy gyöngyösi VOSZ Heves megye Prima Díjasunk is lett: 
Dr. Dinya László (Magyar Tudomány). 
 
 

TÁMOGATÁSOK 
2019. évben célzott támogatással segítettük: 
A Gyöngyösi Városbált 
A VOSZ Prima Díjat 
 
 

ONLINE JELENLÉT 
- A facebookos oldalunk folyamatosan frissül, minden esemény, és az ott készült 
fényképek is felkerülnek az Egyesület facebook oldalára. Nemcsak hasznos, de érdekes 
is használni ezt a kommunikációs csatornát is! 
De továbbra is kérek minden Tagot, hogy látogassa meg, és ellenőrizze a saját adatait 
az mmegy.hu honlapon. Az adatok helyességén kívül, kérem, a céget képviselő 
személyében beállt változásokat, az adatok nyilvánosságát is ellenőrizzétek! (pl. a 
telefonszámok vagy címek esetében, ami felkerült a honlapra az a magán vagy a céges 
szám/cím-e! Aki esetleg konkrét címke-javaslatokkal szeretné a saját cégének 
kereshetőségét javítani, kérem vegye fel a kapcsolatot az egyesület titkárával! 
Igyekszünk továbbra is kevés, de hasznos tartalommal megtölteni a honlapot, hogy 
könnyen átlátható legyen, és egyszerűen használható. 
 
Gyöngyös, 2020. április 27. 

Szekrényes Tamás 

MME elnök 

http://www.mmegy.hu/

