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Kedves Mátrafürediek!

Örömmel számolhatok be Önöknek, hogy 
a Mátrafüredi Új Polgárőr Egyesület mára a 
magyarországi polgárőr mozgalom 
keretében, az Országos Polgárőr Szövetség 
tagjaként minden törvényes előírásnak 
eleget téve dolgozik Mátrafüred és 
Gyöngyös közigazgatási területén a 
közbiztonságért, az itt élők nyugalmáért! 

Kitartó és elkötelezett munkánk 
elismeréseképpen egyesületünk felvételt 
nyert a Heves Megyei Polgárőr Szövetségbe 
is és a gyöngyösi Környezetünk 
Biztonságáért Térségi Szövetségbe is, ahol a 
kistérség és a megye polgárőr 
egyesületeivel együttműködve igyekszünk 
elsősorban településünkön járőrszolgálatot 
teljesíteni, de részt veszünk az egyéb 
programokban is, mint például az 
áldozatvédelmi munkában, a „Tiszteletet az 
éveknek, biztonságot az időseknek” 
országos akcióban. 

Tevékenységünket a polgárőrségről szóló 
törvény előírásai alapján a rendőrséggel 
szorosan együttműködve folytatjuk, 
amelynek főbb tennivalóit megállapodásban 
rögzítettük a Gyöngyösi 
Rendőrkapitánysággal. 

Tagjaink nagy figyelmet fordítottak az 
elmúlt időszakban felkészültségük 
fokozására is, amelyről a Heves Megyei 
Polgárőr Szövetség alelnöke, Dénes 
Ferencné előtt tettek tanúbizonyságot, és 
vizsgáztak eredményesen. 

Egyesületünk polgárőrei szabadidejüket 
áldozva, minden anyagi ellenszolgáltatás 
nélkül végzik tevékenységüket. Ezúton is 
szeretnénk megköszönni mindazok 
támogatását, akik anyagi hozzájárulásukkal 
segítik egyesületünk munkáját. 
Köszönjük azoknak is az együttműködést, 
akik szóvá teszik a településen tapasztalható 
hiányosságokat, felkeresnek bennünket 
elérhetőségeinken, bízva abban, hogy 
képesek vagyunk közreműködni azok 
megszüntetésében. Igyekszünk minden 
bejelentést, megkeresést komolyan venni, a 
lehető legrövidebb időn belül kivizsgálni. 
Így tettünk akkor is, amikor lakossági 
bejelentésre, mely szerint a Kozmári 
kilátónál későn este hangoskodást 
tapasztaltak, járőreink a helyszínre siettek, 
és meggyőződtek arról, hogy a helyszínen 
tartózkodók - bár lehet, hogy kissé 
hangosak voltak -, de kulturáltan 
szórakoztak. Szintén lakossági bejelentésre 

segítettünk a csúszós utak síkosság-
mentesítésében a városgazda – Kővári 
László - közreműködésével, akinek gyors 
intézkedését ezúton is köszönjük. Olyan 
eset is történt, hogy egy polgárőrünk tett 
bejelentést a mátrafüredi erdészetnél, hogy a 
Mátrában fakivágást tapasztaltalt. Az 
erdészet és a rendőrség gyors intézkedésnek 
köszönhetően rövid időn belül a körzeti 
megbízottunk sikeresen elfogta azt a 
személyt, aki engedély nélkül vágta a fát a 
füredi erdőkben. 

Kérjük továbbra is Önöket, hogy hívjanak 
bennünket bátran (06/70-930-2658), vagy 
jelezzék járőreinknek az észlelt 
problémákat. Közös érdekünk, hogy a 
mátrafürediek nyugodtan, békében és 
biztonságban éljenek és mindazokat, akik 
ezt nem így gondolják arra kényszerítsük, 
hogy hagyják fel jogsértő és 
közösségellenes cselekményüket. 

Polgárőr társaim nevében kívánok minden 
kedves mátrafüredi lakosnak Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket és nagyon Boldog 
Új Esztendőt!  

Keszthelyi László 
a Mátrafüredi Új Polgárőr Egyesület elnöke 

A Mátravasút nagy sikert aratott rendezvényei 

A fővárostól egyórányi autózásra található 
kisvasút két vonalon szállítja az utasokat: 
Gyöngyös és Mátrafüred között, illetve a 
Gyöngyössolymos felett található 
Lajosházára. 
Október 23-án – Gyöngyi gőzös névnapján 
– ünnepi járat indult Gyöngyösről 
Mátrafüredre. Hihetlen sok érdeklődő, 
fotósok várták a gőzöst. Kincskereső 
versenyt szerveztünk a gyerekeknek, 
családoknak a mátrafüredi parkerdőben. A 
vontatási telepen – Gyöngyösön – nyitott 
kapuk, „rutinpálya” várták az érdeklődőket. 

Példátlan sikert aratott a kisvasút 
Halloween programja, hiszen több mint 
háromszázan vettek részt az eseményen. A 

szervezők biztosra mentek – a teljes 
személyi és technikai kapacitást munkába 
állították a résztvevők kényelme és 
felhőtlen szórakozása érdekében. Így 
elmondható, hogy csalódott utast keresve 
sem lehetett találni, annál inkább a program 
„szellemét” teljes egészében átélő utast. 

Némi meglepetéssel, de örömmel 
fogadták a résztvevők az Őrlőmű 

megállóhe-
lyen történő 

vonatról 
leszállítást, 

a kísér-
teties mi-
liőt és az 

éjszakai túrát a „szörny” vezetők kíséreté-
ben. A hangulatos fáklyás séta és a spontán 
ijesztgetések után minden résztvevőnek jól 
esett a meleg frissítő ital Lajosházán. A 
folytatás nem kérdés - hagyománya lesz a 
Halloween járatnak a Mátravasúton. 

A tél folyamán a legsürgetőbb 
karbantartási munkákat végzi a vasútüzem, 
menetrend szerinti járatok csak a mikulás 
naphoz közeli hétvégén lesznek. Ezen túl 
több különjáratra és hívjuk az érdeklődőket, 
melynek részleteit az Egererdő ZRT. 
honlapján elolvashatják az érdeklődők. 

Dudás Béla 
Mátrafüredi Erdészet vezetője 

Alapítványi hírek 

2011. november 21-én ülésezett a 
Mátrafüredért Természetvédelmi és 
Turisztikai Alapítvány.  

Első napirendi pontként tárgyalta a 
gyöngyösi gimnázium gondozásában 
megjelenő Tudós tanárok a gyöngyösi 
gimnáziumból című kötetet. Ennek egyik 
szerzője Dr. Lisztóczky László felajánlotta, 
hogy a Mátra turizmusához kötődő Széky 
Istvánról szóló fejezetet az alapítvány 
könyvkivonatként megjelentethetné. A 
kuratórium egyhangúlag támogatta a 
kiadást. Széky István a Mátra Egylet elnöke 

volt, mátrafüredi kötődése, a Mátra első 
turistaútjának kijelölése, amelyet róla 
neveztek el Széky István útnak. Ezt a 
turistautat alapítványunk egy táblával fogja 
jelölni, megemlékezésképpen. 

A második napirendi pontban előzetes 
állásfoglalás született egy újonnan 
megalkotott honlap (www.matrafured-
bene.hu) nyomtatott formában való 
megjelenésének pénzügyi támogatásáról. A 
kb. 40 oldalas hiánypótló kiadvány 
hozzájárul Mátrafüred és környékének 
idegenforgalmához és turizmusához. 

Harmadik napirendi pontban - védetté 
nyilvánítási javaslatunk a volt honvédségi 
területre, valamint annak természetvédelmi 
szempontból igen értékes részét képező 
kiskőbányára, mint vizes élőhelyre – nincs 
előrelépés közel egy éve Gyöngyös Város 
Önkormányzatánál. Alapítványunk 
ismételten megkeresi az érintetteket ebben 
az ügyben. 

A madarak téli etetésére ebben az évben is 
vásárolt az alapítvány magot az adó 1%-ból 
befolyó összegből, amit ezúton köszönünk. 

Szuromi László

    BeneiBeneiBeneiBenei    KrónikaKrónikaKrónikaKrónika    
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Író-olvasó találkozó Dr Szőcs Géza, kézdivásárhelyi íróval 

"Tanárember vagyok, főleg a fizikát 
oktattam általános- közép- és felsőfokon, a 
matematikát is többnyire felsőfokon, majd 
12 évig rádióztam, és néhány éve a 
rádiózást fölcseréltem a könyvírással."  

E szavakkal mutatkozott be Szőcs Géza a 
gyöngyösi TV nézőinek az október 3-i író-
olvasó találkozón készült 
interjúban:"írásaim, és szerkesztett rádiós 
beszélgetéseim alapján úgy érzem, mintha 
harangozó lennék. Harangszó a gondolat, 
harangszó a megszólaltatottak gondolata. 
Húzom a harangot, húzom a harangokat. 
Szólaljanak meg minél többen. A harangszó 
messze elhallatszik. A harangoknak lelkük 
van, éneklik az örömet, a bánatot, 
figyelmeztetnek a veszélyre, és győzelmet is 
ünnepelnek." 

Legutóbbi olvasói randevúját kicsit 
kívülállóként éltem meg, a főszervező - 
zseniális módon - Rostás Gabi volt. 
Szenzációs ötlete, hogy a rendezvény a 
Mátra Szakképző Iskola aulájában legyen, 
remekül sikerült. Az iskola szeretetteljes 
hozzáállása, a szívélyes fogadtatása, 
melyben részünk volt. Ez úton tolmácsolom 
a Szőcs család háláját a szervező és az 
iskola felé.  

Ajánlom az Olvasók figyelmébe, hogy 
Szőcs Géza könyvei családterápiának is 
beillenek: a végtelen szeretet, őszinteség, 
tisztelet generációk emlékének. Ezek és 
hasonló szép erények jellemzik Őt és 
kedves családját. A tisztességes magyar 
ember értékrendjét tehetik magukévá, akik 
köteteit kezükbe veszik.(A Városi 
Könyvtárban kölcsönözhetők, a gyöngyösi 

Régimódi Könyvesboltban pedig 
megvásárolhatók.)  

A rendezvény színvonalát emelte két 
kiállítást is. Szőcs Levente 
természetfotóiban és Vilcsek Katica gyöngy 
ékszereiben gyönyörködhettünk. 
Gabi zseniális szervezése, hogy Szőcs 
Levente néhai nagypapájának verse először 
hangzott el nyilvánosság előtt - az erdélyi 
magyarság sorsáról - Szőcs Géza írásaival 
összeszőve. 

Pádár Sándor végtelen kedves 
házigazdaként maradandó emléket varázsolt 
nekünk néhány órából, sok évre szólót. 

Dr Ördög István és Gréczi László ebben a 
rohanó és elszemélytelenedett világban 
olyan intézményt vezetnek, ahol helye van a 
hagyományos emberi értékeknek is.  

Őszinte tisztelettel: Vitáris lldikó 

A Meseház világhírű lakója 
(Jövőre lesz 75 éve, hogy Tormay Cécile meghalt Mátraházán) 

Ugyan hány magyar tudja, hogy Tormay 
Cécile világhírű írónőnket kétszer is jelölték 
irodalmi Nobel-díjra, sőt már bejutott a 
legjobb öt közé, ám eközben tollal a 
kezében érte a halál? S vajon hányan tudják, 
hogy ekkor már több éve Mátraházán 
alkotott, a számára oly kedves 
„Meseházban”? Még a szakmabeliek közül 
is kevesen ismerik nevét, holott Tormay, 
kora egyik legismertebb írója és közéleti 
személyisége volt. 1945-től azonban 
elhallgatásra ítélték – egész konzervatív 
nemzedékével együtt... 

A Tormay Cécile Kör missziós munkával 
küzd az írónő, és remek irodalmi lapja, a 
Klebelsberg Kuno alapította Napkelet című 
folyóirat rehabilitációjáért. Tormay a 
legkényesebb ízlésű firenzei és párizsi 
szalonok kedvence volt novelláival. Éppen 

100 éve jelent meg első nagysikerű regénye, 
az „Emberek a kövek között”, majd 1914-
ben „A régi ház”, miután a legnagyobb 
német és francia kiadók versengtek művei 
kizárólagos kiadásának jogáért. Tormay 
hihetetlenül tömör, megdöbbentő 
látásmódja és nyelvezete a mai olvasó 
számára is igazi gyönyörűség.  

Jövőre lesz 75 éve, hogy meghalt, ezért 
2012. április 14-15-én a kör az 
Írószövetséggel közösen megrendezi az első 
Tormay-Napkelet konferenciát és 
megemlékezést Mátraházán. A Hotel Ózon 
felajánlása révén itt bárki ingyenesen 
hallgathatja meg neves 
irodalomtörténészeink előadásait, a 
megemlékező zenés előadást, a kerekasztal 
vitát, és emléktúrával tiszteleghet az írónő 
emléke előtt, akinek Anatole France a 

legnagyobb írónői karriert jósolta. Hogy a 
jóslat bevált-e, s Tormay újra tanítható lesz-
e az iskolában, arra több fény derül 
tavasszal. Mindenestre Gyöngyös élenjár az 
újra felfedezésben: a Kékes Turista 
Egyesület Tormay emléktúráját Szőke 
György szervezte meg, mint ahogy a 
könyvtárban a „Volt egyszer egy Napkelet” 
ingyenes zenés oktatófilm vetítését is, 
melyet Jobbágy Éva, a kör alapító-vezetője 
készített. Legutóbb Kollarits Krisztina 
Tormay könyvbemutatójának örülhettek a 
gyöngyösiek. Nem csoda, hogy 
ugrásszerűen nő a Tormay után érdeklődő 
olvasótábor. (Információk a 
www.tormayc.webs.com weboldalon) 

 
Adorján Rita 

Óvodai hírek 

Óvodánk tárgyi feltételei sokat javultak az 
elmúlt időszakban. Ezt a szülők 
összefogásának köszönhetjük. A Jeszenszki 
család segítségével új öltözőszekrényt 
kaptak a gyerekek, Dencs Attila és Árpád 
pedig egészséges, korszerű fektetőket 
ajándékozott az óvodásoknak. Az adó 1%-
os felajánlásából az alapítvány vette meg a 
többi kiságyat, így most már minden 
kisgyerek egészséges, korszerű kiságyon 
pihenhet. 

Nagyon sok szülőtől kaptunk, és kapunk 
folyamatosan tisztítószert, rajzoláshoz 
papírt.  

Előházi János kezdeményezésével és 
anyagi támogatásával, ősszel megkezdődött 
az udvar rendbetétele, balesetmentesítése.. 
Az udvar egy része térkővel lett lefedve, és 
ki lett egyenlítve a talajszint. A meglévő 
gumitéglák is szakszerűen lettek lehelyezve, 
a homokozót pedig feltöltötték friss 
homokkal. A szülők kisebb nagyobb 
összegekkel segítették az udvari 
munkálatokat, a fuvarok nagy részét pedig a 
Bakondi család bonyolította. Tavasszal 
folytatódnak a munkálatok füvesítéssel, 
bokrosítással. 

Szeretnénk megköszönni minden 
szülőnek a segítségét, hogy balesetmentes, 
korszerű udvarunk elkészülhetett. 

Papírgyűjtésünk idén nagyon sikeres volt, 
a szülők és a mátrafüredi lakosok 
segítségével 1700 kg papírt gyűjtöttünk, 
ezért 34000 Ft-ot kaptunk, amit szintén a 
tárgyi feltételek javítására fordítunk. A 
mátrafüredi részönkormányzattól 50000Ft 
támogatást kaptunk játékvásárlásra. 

Köszönjük a szülőknek és a Mátrafüreden 
élőknek, hogy szívükön viselik óvodánk, 
óvodásaink sorsát. 

Erdélyi Éva, tagóvoda vezető 

CITY CARTEL – Ingatlan és hiteliroda hálózat 

Várjuk Kedves Ügyfeleinket, akik ingatlanok eladását, vételét, bérbeadását, teljes körű hitelügyintézést, megtakarítást, biztosítást az ország egyik 
legdinamikusabban fejlődő City Cartel hálózatán keresztül szeretnék lebonyolítani. Munkatársaink az egész ország területén rendelkezésére állnak. A C.C. 

100%-ban magyar tulajdonú cég. Az országban 34 irodánk működik. 
 

Új és használt INGATLANOK, telkek, irodák, raktárak 
ÉRTÉKESÍTÉSE, bérbeadása, értékbecslés. 

Bőgérné Szécsi Mária: 0630/47-1-542-6 

Teljes körű ingyenes HITELÜGYINTÉZÉS. NINCS közvetítői JUTALÉK! 
Lakás Takarék Pénztár, Számlanyitás, Biztosítás, Befektetési tanácsadás! 

Kocsis Zsuzsanna: 0630/747-437-9 
2011-es AKCIÓ! 

Lehet, hogy Ön vagy ismerőse hamarosan vásárolna, vagy eladna ingatlant. 
Ha nálunk vásárol: 1 évig ingyen lakásbiztosítást adunk ajándékba. 

Ha nálunk ad el: térjen be hozzánk, különleges ajánlatunkat meghallgatva adjuk el közösen lakását. 
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Dual Slalom verseny - 2011. október 7-én – Mátrafüreden 

A Mátra Szakképző Iskola területén 
kaptunk helyet egy slalom pálya 
kialakítására, amit ezúton is szeretnénk 
megköszönni az iskola igazgatójának, 
Dr.Ördög Istvánnak.  
1998-ban itt rendezték a Dual Slalom 
Országos Bajnokságot. Ebből az apropóból 
szerettük volna egy kicsit feleleveníteni a 
páros versenyzés nem mindennapi 
élményeit és egy kicsit életre kelteni a 
feledés homályába merülő sokszínű és 
izgalmas sportágat, ami a fourcross 
megszűnésével talán újra feltűnhet.  
Az engedélyeztetés után egyből 
hozzáfogtunk a tereprendezésnek. A pályát 
a több hónapos szárazság miatt 

meglehetősen nehezen tudtuk kialakítani. A 
felső részen kiépítettünk egy rajthelyet és 
néhány kanyart, illetve egy-egy fa-ugratót, 
az alsó részen pedig maradt a 
kapukerülgetés.  
A gyakorlást követően 14-órától kezdődtek 
az időmérő futamok. Itt mindenkinek 
mindkét pályát kellett teljesíteni. Az 
időeredmények összeadása után párosították 
a versenyzőket. A továbbjutáshoz mindkét 
nyomon nyerni kellett, a kiesettek pedig a 
vigaszágon folytathatták tovább a 
küzdelmeket.  
A megmérettetést összesen 13 versenyző 
vállalta, köztük egy hölgy, aki élete első 
versenyét teljesítette!  

Egy nagyon jó hangulatú versenyt 
láthattunk, látványos csatákkal, 
kicsúszásokkal, ragyogó napfényes időben. 
A győztes - a Mexx Se versenyzője - 
Várkonyi Viktor lett, Barta István és 
Kovács Krisztián előtt.  
A pályát a jövőben szeretnénk bővíteni és 
jobban kiépíteni, gondolva a nézőkre és a 
verseny lebonyolításában segítő 
szervezőkre. A következő évben már 
hosszabb pályán, egy háromfordulós slalom 
sorozatot szeretnénk megvalósítani, illetve 
kiegészíteni látványos dirt és pumptrack 
verrsenyekkel. 

 
Eredmények: 

1. Várkonyi Viktor MexxSE 
2. Barta István 
3. Kovács Krisztián MBKSE 
4. Krizsó Kristóf MBKSE 
5. Búzás Tamás MBKSE 
6. Nagy Zoltán MBKSE 

7. Dér Balázs 
8. Tresó Dávid 
9. Jurecska Mátyás MBKSE 
10. Szalai Bertold MBKSE 
11. Tóth Erik 
12. Kövér Gergő MBKSE

  

Női különdíj: Szabó Hella, akinek ezúton is gratulálunk! 

Köszönet mindazoknak, akik segítettek a verseny megrendezésében, a pálya kialakításában és engedélyeztetésében, és a támogatóknak: 
KeletiBlokk; Pedál kerékpárbolt; ZeroZeroDakine; -Border-X; Maxx Energy; Sanyiman; Budai Balázs (Snowline); Rostás Gabi; Székely 
Szabolcs; Dr. Ördög István, (Mátra Szakképző Isk. igazgató); Dudás Béla, (Egererdő Zrt.); Nagy András, Egererdő Zrt.); Ács Péter, 
(ZeroZero); Solymosi Marci és szülei; Tresó Dávid; Farkas Gergő; Dobos Dénes; Végh Dani; Eperjesi Vivien; Dér Balázs; Szalai Bertold; 
Szalay Péter. 

Végül, de nem utolsó sorban köszönjük a nagyszerű fotókat Begov Gábornak és Laczházi Zoltánnak. 

Nagy Zoltán, a Mátrai Betyárok Kerékpáros SE elnöke 
Legendás festőnk, Csíky Sándor 

Erdélyben, 1897-ben látta meg a 
napvilágot, arisztokrata család 
gyermekeként, de szülőföldjét fiatalon el 
kellett hagynia, ahová soha többé nem tért 
vissza. Erdélyből való távozásának első 
állomása a határ menti Bagamér volt. 
Évtizedeken át mély barátság és levelezés 
fűzte bagaméri barátjához. A ’30-as 
években Hollókőn élt, majd a háború idején 
Horthy vezérkarának magas rangú tisztje 
volt. Hollókőn mindössze tíz évet töltött 
(1932-1942), így nem sok reménnyel 
kerestem fel a kisfalut, hogy találok még 
valakit, aki emlékezni fog rá. A szerencse 
mellém szegődött, mert híres „Hollókői 
lányok” című festményének egyik 
leányalakjának nővérével sikerült 
találkoznom. Tőle tudtam meg, hogy a 
Világ Örökség részeként máig változatlan 
kisfaluban, a posta melletti lakásban élt. A 
következő történetet még maga a festő 
mesélte, hogy innen sietősen távoznia 
kellett, mert eljegyezte a polgármester 
lányát, de az esküvőre elfelejtett elmenni, 

amire egy kocsmában, hajnalban döbbent 
rá. Az itt eltöltött tíz év alatt a hollókői és a 
bujáki népviselet, a hamisítatlan falusi élet 
jelent meg vásznain. A II. világháború után 
a hadifogságból érkezett Mátrafüredre. 
Előbb az Evanics villában, majd Fehér Pista 
bácsiéknál telepedett le véglegesen. 
Mátrafüreden főként a természetet örökítette 
meg. Legismertebbek a „patakos képei”. 
Remek portrékat is festett, különösen 
önarcképei voltak híresek. Számos 
tanítványa volt, többek között Pataky 
Marica, de jómagam is tőle tanultam a 
festészetet. 

A ’60-as évek végén egy pár soros és elég 
titokzatos levelet kapott a közel negyven 
éve nem látott nővérétől. A Benevár 
étteremben fogja várni, és biztos lehet 
abban, hogy meg fogja ismerni. Ezt már a 
festő mesélte: „ahogy beléptem, rögtön 
felismertem, mert rám hasonlított.” A lányát 
hozta el a nővére. Hosszú éveken át 
kutattak, mire a nyomára akadtak. 

Feltehetően a lány meg akarta ismerni az 
apját.  
Erről a találkozóról soha nem beszélt. 
Csupán annyit árult el, hogy úgy jött el 
Erdélyből, hogy többé nem tér vissza, és 
nem keresi a kapcsolatot a családjával, hogy 
ne hozzon bajt rájuk. Csak sejthető, hogy 
onnan is egy cserben hagyott menyasszony 
miatt kellett sietve távoznia. 

A kor nem fedezte fel művészetét, de az 
akkori füredi közösség nagyra értékelte. 
Minden valamire való füredi családnak volt 
egy Csíky festménye.  
1976-ban halt meg és hozzátartozó híján az 
akkori Városi Tanács temette el, így 
festményei a Városházára kerültek. 

35 évvel halála után, füredi 
magánszemélyek összefogásával 
művészetéhez méltó síremléket állítottak, és 
minden év október 28-án gyertyagyújtással 
emlékezünk legendás festőnkre, Csíky 
Sándorra. 

Rostás Gabi 

Felhívás!  
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra? 

Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek 
állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az 
alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.  

Sérelmek a pszichiátrián! 
Ha úgy érzi, pszichiátriai kezelése során Önnel szemben visszaélést követtek el (jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás, bántalmazás, stb.), 

írja meg panaszát az alábbi címre, vagy hívja az alábbi telefonszámot:  
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány, 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-63-55 E-mail: info@cchr.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk! 
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Néhány gondolat a szeretetről 

„Szegények mindig lesznek veletek, és 
mindig tudtok jót tenni." /Pál apostol/ 

A gyöngyösi Ferences Plébánián 17 éve 
működik a karitasz csoport 
önkéntesekkel, az elesettek és 
szegények szolgálatára, segítésére. 
Hajléktalan otthonban lakó 40 
embernek készítünk meleg vacsorát 
karácsony estére, élelmiszer csomagot 
viszünk a rászoruló kisgyermekes 
családoknak. Édességet, könyveket, 
gyümölcsöt gyűjtöttünk a Berze Nagy 
János Gimnázium tanulóinak 

adományából, melyet Kárpátaljára és 
Erdélybe juttattunk el kisgyermekes 
intézményekbe. 
Rendszeresen látogatjuk édességgel, 
gyümölccsel a Gyermekek Átmeneti 
Otthonában élőket. 
Zarándoklatot szervezünk Szentkútra 
az idős, magányos embereknek. 
Látogatjuk a betegeket, és segítünk 
hivatalos kérelmeik megírásában. 
Élelmiszer, háztartási gép, és 
gyermekruha, cipőadományokat 

továbbítunk szükséget szenvedő családoknak. 
Aki egyszer megtapasztalta, hogy milyen jó érzés 
Krisztus szeretetét vinni az elesettekhez, az a hitét a 
szeretet tettével tudja igazolni, ahogy Sik Sándor írja 
versében: 

„Tekintet nélkül arra, hogy másoknak tetszik-e vagy 
sem, 

tekintet nélkül arra, hogy látják-e vagy sem, 
tekintet nélkül arra, hogy lesz-e sikere vagy sem: 

Tedd a jót!” 
Aki szeretné megtapasztalni a jó cselekedetek örömét, 
azt szeretettel várjuk az önkéntesek karitász csoportjába. 

Barna Józsefné

RÖVID HÍREK, INFORMÁCIÓK  

SZENT KRISTÓF 
A Mátrafüredért Természetvédelmi és Turisztikai Alapítvány a 
népszerű zarándokhelyen – a Máriácskánál - Szent Kristóf szobrot 
állított, melyet 2011. október 15-én, Dombi Ferenc, káplán szentelt 
fel. Az ünnepségre közel százan jöttek el, nemcsak Mátrafüredről, 
hanem a környékből is és az óta is sokan keresik fel a kedves kis 
kegyhelyet. (a szerk.) 
KÖNYVBEMUTATÓ 
Köszönöm a Mátra Szakképző Iskolának a mindenre kiterjedő 
segítség nyújtását Dr. Szőcs Géza, kézdivásárhelyi íróval 
megrendezett találkozó sikeres és színvonalas lebonyolításában. 
Köszönöm a Mátrafüredért Természetvédelmi és Turisztikai 
Alapítványnak, a Vitáris Pincészetnek a támogatását és azoknak a 
magánszemélyeknek a hozzájárulását, akik gondoskodtak, hogy az 
ünnepélyes fogadáson gazdagon terített asztal várta a vendégeket és 
természetesen köszönet Keszthelyi Lászlónak és polgárőreinek, 
hogy biztosították a rendezvényt. (Rostás Gabi) 
SÁSTÓ 
Az ország egyik különlegessége ez a magasan fekvő tó, amelynek 
bármely önkormányzat boldog lenne, hogy egy ilyen turisztikai 
értékkel bíró természeti kincse van. Jelen elhanyagolt, gondozatlan 
mivoltában megalázó az ott lét az oda látogató számára. (Egy 
Mátraházán üdülő vendég) 
KIÁLLÍTÁS  
Szőcs Levente természetfotóiból nyílt kiállítás megtekinthető a 
Teleházban.  
GYÖNGY ÉKSZEREK 
Vilcsek Katica mindig megújuló kiállítása a Teleházban. 
GENOVÉVA FODRÁSZAT 
Antal Éva – Szeretettel várom régi és új vendégeimet! Mátrafüred, 
Üdülősor 14/1 M: +3630-44-789-44 
MASSZÁZS 
Molnár Andrea: 0630/502-43-26 

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK A POSTÁN 
Szaloncukor: Trüffelkrémes(725Ft), zselés(1158Ft), 
likőrös(1398Ft), vajkaramellás(725Ft), mogyorókrémes(725Ft), 
madártejes(725Ft). Akciós DVD-k (299Ft, 699Ft) Utasbiztosítás, 
életbiztosítás és megtakarítás, nyugdíj- és lakás elő-takarékosság, 
akciós lakásbiztosítás. Elektronikus mobil feltöltés. 
ÁSVÁNYBÖRZE 
2011. november 5-én (szombaton) ásványgyűjtő túrák, este az 
előadásokat hallgathatta a közönség, amely díszvacsorával zárult, 
kellemes beszélgetésekkel. Vasárnap vette kezdetét a börze, 
kiegészítve kiállításokkal. A rendezvény fő szervezői Drizner Rita 
és Misuta tanár úr az évtized óta megszokott színvonalon rendezték 
meg a börzét. (a szerk.) 
MONOGRÁFIA 
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság kiadásában unios támogatással 
jelent meg egy hiánypótló könyv a Mátráról. A Mátrai Tájvédelmi 
Körzet monográfiája több mint 400 oldalon térkép melléklettel. A 
monográfia 4200Ft-os áron megvásárolható a Pavilonsoron.  
KIADVÁNY 
Mátrafüred történelmét, turizmusát, jelen világát bemutató 
hiánypótló kiadvány szerkesztés alatt áll. Szálláshelyek 
megjelentetésére egyszeri bekerülési áron (10.000Ft) lesz lehetőség. 
Egy külső fotót címmel, elérhetőséggel 2012. január 5-ig lehet 
elküldeni a matrafured1@gmail.com címre. 
SZEMÉTGYŰJTÉS 
2011. október 1-jén a Kékes Turista Egyesület szervezésében 
szemétgyűjtés volt Mátrafüred belterületén. A SecondWind 
Sportegyesület tagjai és Keszthelyi László polgárőrei rendszeresen 
rész vesznek a takarításban. A legfiatalabb Kristóf volt, aki 
négyhónaposan immár másodszor vett részt eme nemes projektben. 
Az ő feladata az üres zsákok és kesztyűk szállítása babakocsija 
„rakterében”. Az ötödik alkalommal pólót is fog kapni, bár még bele 
kell nőnie. (a szerk.) 

 

 

Következő lapzárta: 2012. február 10. (e-mail: gabirostas@gmail.com) 

A Benei Krónika valamennyi számát elolvashatják 
a www.matrasport.hu, a www.matrafured-bene.hu, a www.gyongyos.hu weboldalakon,  

az Országos Széchenyi Könyvtárban és a Városi Könyvtárban. 
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