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TISZTELT KÖZGYŰLÉS! 
 
A 2020-as évet szinte teljes egészében a járványhelyzet határozta meg.  
Többeket közülünk komoly veszteségek értek. Szívünknek fontos embereket, 
kollégákat, társakat, barátokat, rokonokat veszítettünk el.  
Egyesületünk volt elnöke, nagyon sok közösségi ügyet mecénásként felkaroló barátunk, 
Szekrényes Tamás sem lehet már velünk. Pótolhatatlan veszteség hiánya, és nemcsak 
családjának. A veszteségek mindnyájunk lelkén nehezen gyógyuló sebeket ejtettek az 
elmúlt másfél évben. 
A lelki sebek mellett gazdasági veszteségeket is elszenvedtünk. Vállalkozásainkat 
komolyan érintették a korlátozások, a szűkülő-változó piaci körülmények. Sokaknak 
kellett egyszerre kezelni a korlátozások okozta forgalomcsökkenést, és a munkavállalók 
munkahelymegtartását. 
Egyesületi életünket, csakúgy mint szinte bárki másét, teljes mértékben a korlátozások 
miatti lehetőségek beszűkülése jellemezte. 
Meggyőződésem, hogy a legtöbb, amit tehetünk - közösségi szinten, hogy összefogunk, 
támogatjuk egymást! Valakit megrendelésekkel, valakit információval, valakit „csak” 
jószóval. A lényeg: amit lehet, tegyünk meg egymásért, egymás boldogulásáért, hisz a 
másikért, másokért tenni akarás szellemisége hatja át egyesületünket már a 
kezdetektől. 
Fontos az összefogás, egyrészt mert a partneri kapcsolatok olyan erőt és gazdasági 
előnyt jelentenek nekünk itt a térségben, amelyre nyugodt szívvel lehet támaszkodni.  
Másrészt mert felértékelődött az érdekérvényesítés is. Tavaly úgy fogalmaztunk: Ki más 
tudhatná jobban mire van szüksége helyben a vállalkozóknak, mint maguk a 
vállalkozók? Először összekülönböztünk a városvezetéssel a vállalkozásokat sújtó helyi 
adó tervezett emelése kapcsán – amit a kormányzati „adó-stop” gátolt végül meg. 
Nehezményeztük, hogy az Önkormányzat még csak nem is egyeztetett a 
vállalkozásokkal, a vállalkozások képviselőivel! Majd az év elején a kormányzat általi 
HIPA-elengedés célzott felajánlása ügyében. Az álláspontunk egyszerű és könnyen 
védhető volt: azok a vállalkozások, akik megtehetik, ne az önkormányzati 
intézményrendszeren keresztül ajánlják fel a „többletüket”, hanem közvetlenül az 
érintetteknek juttassák el: a pénz útja így könnyen ellenőrizhető, célzottabb a felajánlás, 
továbbá kikerülhető ezáltal az „adó-többletbefizetés” okozta jogi probléma is. A 
városvezetés részéről kaptunk pár nem túl elegáns mélyütést – amit maximális 
higgadtsággal és szakmaisággal igyekeztünk kezelni.  
 
Szeretnénk ez alkalommal is tisztelettel arra kérni egyesületünk tagjait, hogy használják 
arra az egyesületünket, amire való, amiért létrehoztuk! Kommunikáljunk egymással, 
üzleteljünk egymás között, és fogjunk össze, hogy egységesen tudjunk javaslatokat 
megfogalmazni a döntéshozók felé! 
 
2020-’21-ben is változott a tagság: a Davino Bt.; Toroczkai Árpád ev.; Triotechnik Kft. és 



a CIB Bank Gyöngyösi Fiókja szüntette meg a tagságát, jelenleg 63 tagunk van. 
 
 

KÖZÉLETI FÓRUM – MME KLUB 
2020-ban gyakorlatilag leállt a közösségi élet – tavasszal a járvány, nyáron az 
egyébként is megszokott „egyesületi leállás”, majd ősszel és télen újra a járvány miatti 
korlátozások akadályozták a személyes jelenlétet igénylő programjaink megtartását.  
 
 

KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉGEK 
Az Egyesület tavaly nem volt ott a március 15-i megemlékezésen, mivel a hagyományos 
koszorúzás elmaradt. 
2020. február 01-én részt vettünk egyesületi és tagi szinten is a Városbálon, melynek 
tavaly is a főtámogatói voltunk. A Bugát Pál Kórháznak EKG-re, hordozható 
defibrillátorra, és száloptikás bronchoscop-ra gyűjtöttünk. Az adományok meghaladták a 
2,5 millió Forintot. 
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. 
2020. márciusában támogattuk a koronavírus védelmi alapot. 
2020. június 4-én részt vettünk a Trianon 100 éves évfordulója alkalmából megtartott 
megemlékezésen. 
2020. szeptember 23-án térségünk országgyűlési képviselőjével folytatottunk 
kerekasztal-beszélgetést, melynek főbb témái a járványhelyzet; a gazdasági kilátások; a 
vállalkozás segítő intézkedések; az Ipari Park; az elkerülő út; a Mátrai Erőmű; a 
tervezett hulladékfeldolgozó; a Mátrai Borvidék; a turizmus; a kerékpárutak; és a 
pályázati lehetőségek voltak. 
 
 
 

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK 

Juniális 
2020-ban az egyesületi juniális ismét nagyszerű hangulatban és az újra 
találkozás örömében telt az Oxygen Adrenalin Parkban. Étel-ital, nagy 
beszélgetések, aktualitások megrágása, és sok nevetés: idén sem hiányoztak 
mindezek. Az időjárás is kegyes volt hozzánk, így tényleg nem volt okunk a 
panaszra. Köszönjük a Kékes Étteremnek a remek grillezett ételeket és a 



nagyszerű kiszolgálást!  
 

Szüreti gulyás 

2020-ban elmaradt a városi gulyásfőző verseny. 
 
Disznóvágás 

2020-ban elmaradt az egyesületi disznóvágás. Borválogatással ajándékoztuk 
meg tagjainkat. 

 
Karácsonyi ajándék 

2020-ban nem tudtuk báb- vagy táncszínházi darabbal megajándékozni a 
gyerekeket. Helyette a teljes összeget, valamint a Tagjaink által hozzáadott 
felajánlásokat odaadtuk a Bugát Pál Kórháznak. A december 18-án átadott 
adományunk 1,5 millió Forint volt, melyből a kórház járvány elleni védekezéshez 
szükséges eszközöket vásárolt. 

 

Városbál 2021. 
2021. februárjában a Városbál elmaradt. 

 
 

ELNÖKSÉGI MUNKA 

A szervezeti, elnökségi munkát értékelve elmondható, hogy az Elnökség üléseit a 
járványhelyzet, és az azokkal járó korlátozások ellenére, az előttünk álló feladatok 
ütemezésének megfelelően tartotta meg, személyesen vagy online formában.  

Az elnökség összetételében változás volt 2020-ban, új elnököt választottunk Orbán 
Tamás személyében még a szeptemberi közgyűlésen. Decemberben elvesztettük 
Szekrényes Tamást, aki nélkül jelenleg 6 személlyel működik az elnökség.  

Az Elnökség egyhangú véleménye alapján a 2020. évi Közgyűlés rendben és 
problémamentesen lezajlott. 

 
 

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 elnökségi tagként 
dolgozik. 
 



Továbbra is kapunk meghívásokat a HKIK rendezvényeire.  
 
 

ELISMERÉSEK 
 
Országos Év Vállalkozója díjra jelöltük: Kósa Lászlót (Mátra PartyKft.) 
 
Megyei Év Vállalkozója díjra jelöltük: Farkas Gyöngyi (Brutt Saver Hungary Kft.); Ivicz 
Gyula (Syllabus Bt.); Kiss Krisztián (Gyöngyösi Őrangyal Vagyonvédelmi Kft.); Sulyok 
Zsolt (Bakkhosz Bt.). 
 
Gyöngyös Város Gazdaságáért Védjegyet 2020-ban mikrovállalkozás kategóriában 
Toroczkai Árpád kőműves egyéni vállalkozó vehetett át. 
 
Gyöngyösi Pro Civitate díjat ítéltek oda 2020 áprilisában Palik Tibor vállalkozónak. 
 
 
 

TÁMOGATÁSOK 

2020. évben célzott támogatással segítettük: 
Városbál 
Bugát Pál Kórház 
 
 

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, 2021. október 02. 

Orbán Tamás 

MME elnök 

http://www.mmegy.hu/

