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Szeretettel köszöntjük az időseket!
Tisztelet, szeretet, megbecsülés. Ez, amit a fiatalabb generáció adhat az időseknek. Higgadt bölcsesség, egy élet
tapasztalata. Ez, amit a fiatalabbak kaphatnak az idősektől. Becsüljük meg. Az Idősek Világnapja alkalmából Müller
Péter soraival köszöntjük a szépkorúakat: „Minden nap és minden óra megújulás! Az Igaz Ember ebben a végtelen
folyamatban él: ezért marad örökké fiatal.”
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150 éves a FrieslandCampina
A világ legnagyobb szövetkezeti tulajdonon alapuló tejipari vállalatát 150 éve alapították. Az évfordulóról közös
zászlófelvonással emlékeztek meg a FrieslandCampina leányvállalatai mind a 38 országban, ahol a társaság jelen van. A
jubileumot Mátészalkán, a Pöttyös Túró Rudi „hazájában” is megünnepelték.

A
jubileum
alkalmából nemcsak
a múlt előtt tisztelgünk,
de fontos üzenetet
fogalmazunk meg a jövő
számára is.

Az ünnepi zászlófelvonásra a mátészalkai telephelyen került sor,
ahol dr. Hanusi Péter, Mátészalka polgármestere, Koen van Ginneken, a Holland Királyság Magyarországi Nagykövetségének
mezőgazdasági tanácsosa és Szautner Péter, a vállalat vezérigazgatója is részt vett.
„A jubileum alkalmából nemcsak a múlt előtt tisztelgünk, de fontos üzenetet fogalmazunk meg a jövő számára is. Ez a 150 év
egyszerre szól a hagyományok őrzéséről, a helyi közösségek
erősítéséről, a szövetkezeti tulajdon tartósan sikeres modelljéről,
miközben a háttérben folyamatos fejlesztés, innováció zajlik a
fogyasztók magas szintű kiszolgálása és a fenntartható működés érdekében”- fogalmazott Szautner Péter, a FrieslandCampina
Hungária Zrt. vezérigazgatója.
A stabil működés és a folyamatos fejlesztések hosszú távú, kiszámítható partnerséget jelentenek a hazai beszállítóknak, a tejtermelő gazdáknak és a dolgozóknak egyaránt. A FrieslandCampina Hungária 2021 áprilisában jelentette be, hogy 14,3 millió
euró értékben innovatív kapacitásbővítő beruházást valósít meg
a magyar kormány támogatásával, melynek révén jelentősen, közel 25 százalékkal növeli a mátészalkai tejüzem termelési kapacitását, és a belföldi igények kiszolgálásán túl, újabb lépést tesz a
minőségi tejtermékek külpiaci értékesítésének irányába.
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EGYEDI MÁTÉSZALKAI
AJÁNDÉKTÁRGYAK
Ha szeretsz Mátészalkán élni, büszke vagy szülővárosodra, vagy szeretnéd a távol élő ismerőseidet, barátaidat meglepni valami aprósággal, akkor adj nekik
egyedi mátészalkai ajándéktárgyakat. Az első villamosított lakóházban lehetőség van ezek megvásárlására.
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Kedves Olvasóink!
„Ősz húrja zsong”-írja a költő. És valóban. Ha kitekintünk az ablakon, már a fák színes lombjaiban gyönyörködhetünk. Észre sem vettük, úgy elsuhant a nyár, de szép emlékekben, amit közösen élhettünk át, nincs hiány. Hálát adok Istennek, amiért ennyi áldásban részesített bennünket,
mátészalkaiakat!
Még most is nehéz elhinni, hogy a nyár elején egy világsztárt, Jamie Lee Curtist köszönthettük városunkban, aki meghatódva állt az édesapja hagyatékából származó egyedi relikviáknak
otthont adó Tony Curtis kávézóban, melyet a Múzeumok Éjszakáján adtunk át. Az általunk első
villamosított lakóháznak nevezett épületben a látogatók fény- és technikatörténeti kiállítást,
gyönyörű babákat tekinthetnek meg egy finom kávé mellett. Új közösségi terünk, amelynek a
geotermális projektünkben is fontos szerepe volt, Mátészalka közösségének javaslatait figyelembe véve, a Gólyakerti-tó nevet
kapta. A kellemes nyári napokon, estéken sokan kerekeztek a várost átszelő, augusztus elején átadott belterületi kerékpárutakon. A Mátészalka Szíve – Zöld – Újra – Tervezés nemcsak egy üres szlogen, egy program a sok közül, hanem egy komoly elhatározás is részünkről, amiben a lakosság együttműködésére is számítunk. Már látjuk, hogy számíthatunk is, mert a város hét
pontján elhelyezett kupakgyűjtő szívek újra és újra megtelnek. Köszönjük a támogatást! És végre… Augusztustól újra üzemel a
Kossuth utcán a mozi. A látogatók kényelmét szolgálják a kialakított parkolók, a mozi mögött elkészült út. Végre megint együtt
bulizhattunk a Fényes Napokon, és újra életre kelt a Mécsest tartó fiú! Jó volt ismét együtt lenni!
Még alig pihentük ki a Fényes Napok fáradalmait, már selejtezhettük is a tanszereket, és gyermekeinkben is tudatosult: bizony,
újra iskolába kell menni. Talán az elmúlt időszak digitális oktatással „fűszerezett” kényszerhelyzete után az idei iskolakezdést
már másként élik meg a kicsik és nagyok, nagyobb örömet jelent számukra az iskola, a személyes találkozás a barátokkal. A
tradicionális iskolakezdés köszönhető annak, hogy a magyar lakosság jelentős része reálisan mérte fel, hogy a megszokott
életünk visszaszerzéséhez mindenkinek hozzá kell járulnia, és éltek az oltás nyújtotta szabadság lehetőségével. Sokan megértették ezt Mátészalkán is! A koronavírus elleni oltás jelenti a maszknélküliséget, a programokat, a találkozásokat, a felhőtlen
ölelést, a felszabadultságot. Még nem győztük le teljesen a vírust, de mi, akik éltünk az oltás lehetőségével, megtettünk minden
tőlünk telhetőt embertársainkért, és azért, hogy az élet visszatérjen a normális kerékvágásba.
Mátészalkán is erre készülünk, sőt fellendülést várunk az előttünk álló időszaktól. Mivel gazdagodik Mátészalka? Hamarosan
napelemes világítótestek teszik biztonságosabbá a Kegyeleti Parkot. Az év végéig megnyílik az új bevásárlóközpont, amelyről
már korábban tájékoztattam a lakosságot. A Képes Kávéház is kitárja kapuit a látogatók előtt. Várhatóan elkészül a koronavírus
elleni védekezésben fontos egészségügyi védőkesztyűket, orvosi eszközöket gyártó új üzem a Tudományos és Technológiai
Ipari Parkban. De programokban sem fogunk szűkölködni idén ősszel. Annak érdekében, hogy ezeken találkozhassunk, és végleg legyőzzük a járványt, visszanyerjük régi életünket, éljünk az oltás lehetőségével! Hiszem, hogy az életünk így ismét a régi
lehet, és ebben számítok minden mátészalkaira! Együtt újraindíthatjuk Mátészalkát!

Dr. Hanusi Péter
polgármester

Megújult a Képes Géza Városi Könyvtár

Családi napot tartottak

1951. február 24-én alapították a Mátészalkai Körzeti
Könyvtárt a Bajcsy-Zsilinszky u. 22. szám alatt, amely ekkor
a Csizmadia Palotának nevezett épületnek csak a földszintjén
kapott helyet. 1963-ban - a megyében elsőként- Mátészalkán
nyílt külön helyiségben gyerekkönyvtár.
Az azóta eltelt sok évtized rányomta bélyegét az ikonikus épületre, szükségessé vált a felújítása. CLLD pályázati forrásnak és Mátészalka Város Önkormányzata anyagi támogatásának köszönhetően kaphatott új külsőt. A város egyik közösségi tere, a kisebb
rendezvények, író-olvasó találkozók helyszíne, az olvasóterem is
modernebb, otthonosabb lett. Remélhetőleg minél több mátészalkai
látogat el ide folyóiratokat olvasni, a gazdag könyvállomány kötetei
között böngészni, és sokan találnak az érdeklődésüknek megfelelő
programokat. Térjenek be ebbe a csodálatos épületbe!

A Flabeg Kft. szeptemberben Családi Napot szervezett, ahol változatos programokat kínáltak kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
A vállalat számára hálás feladat egy ilyen jelentős esemény megszervezése, ahol a résztvevőknek lehetősége nyílik a tartalmas
szórakozásra és a megszokott kereteken kívüli baráti beszélgetésekre.
A dolgozók hozzátartozói megismerhetik a céget, láthatják, hogy hol, milyen körülmények között dolgozik családtagjuk nap mint nap. Természetesen a finom ételek, italok
sem hiányozhattak, és a vendégek megkóstolhatták a
Flabeg tortát is.
A rendezvényen részt vett Simon Spangenberg igazgató
úr meghívására Mátészalka polgármestere és alpolgármester asszonya, akik további sikereket kívántak a cég
vezetésének és minden dolgozójának.
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Jó volt együtt lenni!
Fényes Napok 2021

A Fényes Napokon az idén is jobbnál jobb programok közül lehetett válogatni. Képes összeállításunkban örömteli pillanatokat
idézünk fel, amelyek a hűvös idő ellenére is boldogsággal töltötték el a látogatókat, melegítették a lelkeket.
A Kossuth utca hangulatképei magukért beszélnek! Gólyalábasok, élőszobrok, fénykompozíció. Újra felcsendült a Mátészalka
dal, és életre kelt a Mécsest tartó fiú szobra. Az ANNA AND THE BARBIES koncerten megtelt a Polgármesteri Hivatal előtti tér,
nagyszerű volt a hangulat.
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A
Magyar
Hollywood Tanács
Kovács Sándor egyéni
országgyűlési képviselő úrnak
adományozta Paramount Premium
Díját, azért az erkölcsi támogatásért,
amellyel a hollywoodi magyar gyökerek
emlékének megőrzését, fenntartását,
és minél szélesebb körben
történő bemutatását segítette,
hozzájárulva ezzel Tony Curtis
mátészalkai emlékhelyének
létrehozásához.
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HOOLIGANS – Hatalmas bulit csináltak a srácok. Az élő zene varázsa mindenkit magával ragadott, amely nem csak „illúzió” volt.

MAGNA CUM LAUDE – A Szalkai László téren több százan emelték magasba világító telefonjaikat, és énekeltek Mező Misivel.
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Hiszek a szeretet erejében
2021 szeptember elejétől újra elindultak a Mátészalkai Stroke Klub foglalkozásai. Ez a térségben egyedülálló kezdeményezés lehetővé
teszi, hogy a stroke-kal érintettek közösségben lehessenek, és a legaktuálisabb tudással rendelkező szakemberektől kapjanak
iránymutatást az életvitelükkel, a gyógyulásukkal kapcsolatban.
A klub ezért szorosan együttműködik az ARNI módszert képviselő Stroke Neuro Rehab Kft.-vel, az általuk biztosított szakemberekkel, Gaál-Viszlay Réka és Kosztya Máté ARNI trénerekkel. Az
ARNI az egyéni fejlesztéseken túl több helyszínen biztosít bejárós vagy bentlakásos intenzív közösségi tréningeket. A módszerről és a tréningekről a www.strokeneurorehab.hu oldalon találnak
információt.
A klubfoglalkozáson kivétel nélkül mindenki mozog, mivel ebben
rejlik az önálló élet kulcsa. Nemcsak a stroke, hanem a Parkinson-kór, a szklerózis multiplex esetében is a funkcionális mozgás az, ami minőségibb életet tud biztosítani az érintetteknek.
Sajnos a pandémia - sok más közösségi program mellett- ezt a
lehetőséget is elvette, a „bezártság időszaka” mindenkit megviselt. Igaz ez azért is, mert a hasonló betegséggel élők sokszor
bezárkóznak, félnek közösségbe menni, nem érzik magukat teljes értékűnek.
A klub újraindulását már nagyon várták a korábbi alkalmakon
résztvevők, mivel a közösség és a célzott mozgás pozitív hatásait magukon is érezhették.
Én a szeretet erejében hittem mindig, és hiszek most is. Szeretettel és türelemmel lehet gyógyítani és gyógyulni, és ebben a
betegségben a testet és a lelket is gyógyítani kell. Ezért fontos,
hogy segítsünk abban, hogy az érintettek ne szigetelődjenek el,
legyen saját közösségük. A klub tagjai a foglalkozásokon túl is
kapcsolatokat alakítottak ki, támogatták egymást az elszigeteltségben és a későbbi élethelyzetekben is. Így elmondhatjuk, hogy
a klub elérte az egyik célját: közösséget kovácsolt.
Izsó Gabriella
Nők és Férfiak Szatmárért Egyesület
elnök

Sulipakkal segítették a tanévkezdést Szakmai kirándulás és találkozó
cukrászoknak
Sulipakkokat adományozott a Baptista Szeretetszolgálat
Mátészalkán és térségében. A Képes Géza Általános Iskolában 71
első osztályos kisdiák fogadta nagy örömmel a csomagot, melynek
átadásán a Baptista Szeretetszolgálat vezetői és munkatársai
mellett részt vett a Mátészalkai Tankerületi Központ igazgatója és
Mátészalka alpolgármestere is.

Az iskolatáska és a tanszerek több tízezer forintba is kerülhetnek.
A választék bőséges, a vásárlásnak csak a pénztárcánk szab határt. A Sulipakk tanszercsomag sok családnak nyújt segítséget a
tanévkezdéshez.
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Újra dübörög a banda… címmel rendezett a Magyar Cukrász
Iparosok Országos Ipartestülete szakmai találkozót Mátészalkán,
melynek vendéglátója Szabó Sándor, olimpiai aranyérmes
mestercukrász volt.
Az ipartestület évek óta szervez szakmai találkozókat vidéki helyszíneken, hogy a résztvevők megismerjék az adott település idegenforgalmi adottságait, kulturális életét. Most Mátészalkára érkeztek a
szakma képviselői, akik láthatták, hogy miért vagyunk büszkék szeretett városunkra, amely különleges értékekkel rendelkezik.
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KITÜNTETÉSEK
Magyarország Köztársasági Elnöke Sarka Béláné, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei „Humanista” Egyesített Szociális Intézmény megbízott vezetője részére
a tanulásban akadályozott diákok oktatása, valamint idős honfitársaink szociális
szakellátása érdekében végzett közel négy évtizedes munkájának elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Buzogány Bélának, a Mátészalkai
Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának a megye kulturális életében kifejtett kimagasló tevékenységének elismeréseként Kölcsey Ferenc kitüntető díjat
adományozott.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Huszti Juditnak, a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények igazgatójának a megyei gyermekvédelem és a szociális ellátás területén kifejtett eredményes tevékenységének elismeréseként „Újlaky István” kitüntető díjat adományozott.

Az elismerésekhez szívből gratulálunk!

Szabadtéri polgári esték
A Mátészalkai Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház
új, őszi programsorozatot indított a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával Szabadtéri Polgári Esték címmel, melynek keretében
2021. szeptember 17-én Détár Enikő és Sztárek Andrea mutatta be A
NŐ című zenés színházi estjét. A szórakoztató produkció a női létet,
annak minden szépségét és nehézségét vitte színpadra: a születéstől a
felnőtté válásig, az anyaságon át a nagymamaságig. Mindezt rengeteg
humorral, nevetéssel, csodálatos, ismert slágerekkel fűszerezve!

IMPRESSZUM
Felelős kiadó: Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. l Főszerkesztő: Úsz Illés
Elérhetőség: mateszalkaujsag@gmail.com l Gyártás: Mohácsi Art Kft. l Design: Kötél Kinga
Írásaink, fényképeink, grafikáink, a szerkesztési és tördelési megoldások önálló szerzői jogi védelem alatt állnak.
Engedély nélküli másolásuk, felhasználásuk és utánzásuk jogszabályba ütközik, ezért büntetőjogi felelősséggel jár.
2021/10

www.mateszalka.hu

8

Álomszerű kezdés
Igazi örömjátékkal kezdték meg szeptember 19-én a 2021/2022-es évadot a
Mátészalkai MTK női kézilabdacsapatai.
Nagy-Márkus Peónia tanítványai a frissen feljutó Szabolcs-Szatmár -Bereg megyei
bajnokot, a Kállósemjén SZSE-t fogadták hazai környezetben. Sportszerű mérkőzésen
egy szimpatikus ellenféllel szemben fölényes győzelem született a felnőtt és az
ifjúsági csapatainknál egyaránt.

NB II Női- Észak-kelet Felnőtt 1. forduló
Mátészalkai MTK – Kállósemjéni SZSE
39 : 20
NB II Női-Észak-kelet Ifjúsági 1. forduló
Mátészalkai MTK – Kállósemjéni SZSE
48 : 23
Lányaink következő mérkőzése a Lóci
DSE otthonában volt szeptember 26-án.
A szebb napokat is megélt ózdi csapatot
11 góllal verték meg a felnőttek, és sziporkáztak a Drabik Péter által vezetett
ifjúsági csapatunk tagjai is.
NB II Női-Észak- kelet Felnőtt 2. forduló
Lóci DSE – Mátészalkai MTK
42 : 31
NB II Női-Észak-kelet Ifjúsági 2. forduló
Lóci DSE – Mátészalkai MTK
47 : 19
Összességében álomszerű volt a nyitány,
ahol minden játékos legjobb tudásával
járult hozzá a sikerhez, tükrözve ezzel a
csapatban rejlő kohéziót, amivel a szezon során bárki ellen méltósággal helyt
lehet majd állni.
Hajrá MMTK!

Menetrend
Forduló Mérkőzés időpontja

Csapatok

Mérkőzés helyszíne

1. forduló

2021.09.19 17:00

Mátészalkai MTK

Kállósemjéni SZSE

Városi Sportcsarnok Mátészalka

2. forduló

2021.09.26 16:00

Lóci DSE

Mátészalkai MTK

Marosi István Városi Sportcsarnok Ózd

3. forduló

2021.10.02 16:00

Hajdúböszörményi TE

Mátészalkai MTK

Városi Sportcsarnok Hajdúböszörmény

4. forduló

2021.10.16 17:00

Mátészalkai MTK

DVSC Schaeffler U22

Városi Sportcsarnok Mátészalka

5. forduló

2021.10.24 13:00

Hatvani KSZSE

Mátészalkai MTK

Kodály Zoltán Ált. Isk. Hatvan

6. forduló

2021.10.30 17:00

Mátészalkai MTK

BSK Miskolc

Városi Sportcsarnok Mátészalka

7. forduló

2021.11.06 17:00

Füzesabonyi SC

Mátészalkai MTK

Teleki Blanka Ált. Isk. Füzesabony

8. forduló

2021.11.13 17:00

Mátészalkai MTK

Vitka SE

Városi Sportcsarnok Mátészalka

9. forduló

2021.11.20 18:00

Hevesi SE

Mátészalkai MTK

Városi Sport- és Rendezvénycsarnok Heves

10. forduló

2021.11.27 17:00

Mátészalkai MTK

Salgótarjáni SKC

Városi Sportcsarnok Mátészalka

11. forduló

2021.12.05 16:00

Kazincbarcikai KSE

Mátészalkai MTK Don Bosco Szalézi Sportcsarnok Kazincbarcika

Almát fogyasztani nagyon egészséges. A régi mondás szerint: Napi egy alma, az orvost
távol tartja. Jótékony hatásai mellett rendkívül finom sütemény is készíthető belőle.
Pappné Marika selymesen krémes és finom almás sütijének nem lehet ellenállni.
Készítsék el Önök is!
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A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, és három lapba sütjük. A krémhez 4 dl tejben egy
vaníliás pudingot főzünk, majd kihűtjük. A
margarint 15 dkg porcukorral kikeverjük. 5
nagyobb almát lereszelünk, hozzáadunk egy
kevés fahéjat, valamint ízlés szerint cukrot és
egy kis citromlevet. Megdinszteljük, kihűtjük.
A margarint porcukorral habosra keverjük,
hozzáadjuk a megfőzött pudingot. Ezek után
megtöltjük a lapokat. Az első lapra rátesszük
az almát, aztán mehet rá a második lap, amelyet vékonyan megkenünk baracklekvárral. A
pudingos krémet rákenjük a második, lekváros lapra, majd a harmadik lappal befedjük. A
tetejére porcukrot szórunk.
Fogyasszák egészséggel!

