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Mátészalka szíve –
zöld
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Önálló szervezeti
egységként működve

Csodálatos emberek,
Koncentráltabb irányítás
érzések, alkotások vesznek alatt dolgoznak a
minket körül
közterület-felügyelők

7.

Idén másképp
ünnepelünk

Ön hogyan ünnepli a
húsvétot 2021-ben?

Tavaszra várva

Rügyező fák, színes ruhában pompázó virágok, harsányan csiripelő madarak. Mind azt hirdeti,
hogy hamarosan itt a tavasz. A nap is korábban kel, így mi is könnyebben szállunk ki az
ágyunkból, és vidámabban kezdjük az új napot. Bár még figyelnünk kell a réteges öltözködésre,
a megszokott fekete kabátot felváltják a színes ruhadarabok, amelyek felvidítanak minket, s jót
tesznek a hangulatunknak. Mellőzzük az autót ! Használjuk ki a szép időt, és egy kellemes séta
közben élvezzük az ébredező természetet.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
2021.04.05.-2021.04.11.
2021.04.12.-2021.04.18.
2021.04.19.-2021.04.25.
2021.04.26.-2021.05.02.

Szamos Gyógyszertár
Sas Gyógyszertár
Fecske Gyógyszertár
Szalka Gyógyszertár

4700 Mátészalka, Hunyadi köz 10/a
4700 Mátészalka, Kálvin tér 7.
4700 Mátészalka, Bajcsy-Zs. u. 25-27.
4700 Mátészalka, Eötvös 21.
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Geotermális kisokos
Az elmúlt hónapokban gyakran olvashattuk, hallhattuk,
hogy „geotermális projekt” valósul meg Mátészalkán. De
mit is jelent ez ?

Geotermikus energia: a Föld belső hőjéből származó megújuló

energia.

Megújuló: Nem fogy el, mindig rendelkezésre áll.
Biztonságos: Ez az energia helyben található, import-független,

optimális a helyi fűtési igények kielégítésére.
Geotermikus fűtés: A földben tárolt hőenergiát hasznosítják
egy hőszivattyú segítségével.
„Zöld”, környezettudatos megoldás: nincs károsanyag-kibocsátás, nincs égéstermék, és nem kell a hamu elhelyezéséről
vagy az füstgázok elvezetéséről gondoskodni. Nem kell nagy területeket kivonni a művelésből, kis helyen, bárhol, akár lakott terület közepén is üzemelhet.

A tó, aminek fontos szerepe van
Mátészalka egyik kincse a Föld alatt bújik meg. A Szatmár Kincse termálvíz gyógyító tulajdonsága eddig is köztudott volt, de korábban ezt
az adományt nem használta ki a település. 2020-ban azonban egy
pályázatnak köszönhetően elkezdődött a munka, melynek során fúrtak egy kutat, és egy hatalmas fúrótorony tárta fel a vízkincset. Mindez
helyileg távolabb esett a távhő központjától, így a városi alhőközpontokhoz el kellett juttatni a feltárt termálvizet. A munkálatok zökkenőmentesen folytak, nagyobb fennakadást nem okoztak a város életében.
A távhőrendszerből érkező víz ülepítése - a Krasznába kerülése előtt
- az uszoda melletti tóban történik. Az uszoda és a strand medencéinek
termálvize, amit meghatározott időközönként le kell engedni, szintén a
tavat fogja táplálni.
A megújuló energia hasznosításával környezetünket védjük. A tó funkcionalitása mellett esztétikai élményt is nyújt. A körülötte kialakított
rekreációs terület igazi közösségi térré vált:
a sportolni vágyók örömmel róják a köröket a futópályán, és rövid időn
belül a sétálni vágyó idősek, kisgyermekes családok, szerelmes párok
kedvenc helyévé vált.
Jelenleg még „Jóléti tó”-ként emlegetjük a szívünknek oly kedves állóvizet, azonban érdemes elgondolkodnunk, hogy milyen nevet adnánk
neki, hiszen a lakosság véleményére, ötleteire számítunk a névadás
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Mátészalka Szíve Program

Geotermális távhőrendszer

zöld-újra-tervezés

Mátészalkán az ingatlanok fűtésére döntően földgázt használnak. A
lakások melegét pedig elsődlegesen a városi távhő-ellátórendszer
biztosítja. Az intézményekben, nagyobb üzletekben a központi fűtéses
(kazánházas) rendszerek terjedtek el, míg a kertes házak vegyes képet
(gázkonvektor, központi fűtés, szilárd tüzelés) mutatnak. A távfűtésben
90 ezer GJ mennyiségű energiahordozó fogy el évente. Ez 50-50%-ban
oszlik meg a földgáz és a biomassza (faapríték, napraforgóhéj brikett)
között.
A geotermális projekt keretében a Bánki Donát utcánál létesített 1200 m
talpmélységű termálkút létesítésével mintegy 34.000 GJ termálenergia
használható fel távfűtésre. A búvárszivattyúval kinyert termálvíz a föld
felszíne alá telepített szigetelt termál távvezetéken, hét alhőközponton
keresztül jut el 1365 lakásba és számos középületbe. A teljes rendszer
automatikus működésű. Az időjárásfüggő szabályozás az alhőközpontokban történik, melyek műszaki paraméterei a termálvezetékek mellett
elhelyezett optikai adatátviteli kábeleken keresztül jutnak el a diszpécserközpont telemechanikai távfelügyeletet ellátó számítógépére.
Az innovatív fejlesztés Mátészalkán is lehetővé tette a környezettudatos, megújuló és karbonsemleges energiafelhasználást.

Mit
jelent ez
Mátészalka esetében
számokban kifejezve?

920

évente mintegy
ezer
köbméternyi földgáz kiváltását

1800

csaknem
tonnával
kevesebb üvegházhatást
okozó szén-dioxid
kibocsátását
(Forrás: Előzetes koncepció a mátészalkai geotermális távhőrendszer fejlesztéséről)

Embert és hitet próbáló időszakot élünk. A vírushelyzet mindenkitől fegyelmezettséget, kitartást és türelmet
követel. A jó ütemben haladó oltási programnak köszönhetően napról napra közelebb vagyunk a korlátozások
végéhez, már látszik a fény az alagút végén.
Mátészalkaiként, a város közösségének tagjaként hiányoznak a közös
színházi élmények, a Fényes Napok meghitt és önfeledt pillanatai, az
utcai találkozások és beszélgetések.
Az elmúlt hónapok tanulságai, úgy hiszem, megváltoztatják életünket.
A hétköznapokban eddig természetesnek vettük, nem értékeltük a mozgás szabadságát, a találkozások örömét, a szabad levegőn töltött időt
és sok esetben egészségünket, gondozott környezetünket.
Lélekben már a nyitásra készülünk.
A világ nem lesz már olyan, mint volt, de hiszem, hogy jobb lehet. Újra
kell gondolnunk életünket, értékeinket és jövőnket.

„

A világ nem lesz már olyan, mint volt, de
hiszem, hogy jobb lehet. Újra kell gondolnunk
életünket, értékeinket és jövőnket.
Ezért hívok most minden mátészalkait közös gondolkodásra, hogy városunk fejlődésének irányát együtt, közösen határozzuk meg.
Ez a Mátészalka Szíve Program.
Ahogyan a diák megtervezi életét, amikor egyetemet választ. Ahogyan
a fiatal pár megtervezi közös jövőjét, amikor közös lakást vásárol. Ahogyan mindenki megtervezi karrierjét, mikor munkahelyet vált, nekünk is
meg kell terveznünk, milyen várost szeretnénk magunknak és gyermekeinknek. Reméljük, hamarosan visszakapjuk megszokott hétköznapjainkat, azonban a vírushelyzet után nem maradhat minden a régiben.
A tanulságokat le kell vonnunk, céljainkat újra meg kell határoznunk. Az
elmúlt több, mint egy év bezártság után, biztos, hogy még több teret kell
adnunk a közösségi életnek, fenntartható környezetet kell építenünk,
ahol egészségesen, zöld környezetben élhetjük hétköznapjainkat.
Erről szól a Mátészalka Szíve Program.
Városunk eddig is elkötelezett volt az egészséges, fenntartható és zöld
fejlesztések mellett.

„

Városunk eddig is elkötelezett volt az
egészséges, fenntartható és zöld fejlesztések mellett.

Első lépcsőben megkezdtük a Kegyeleti Park felújítását, közösségi teret
alakítottunk ki a Szalkai László téren, jóléti tavat és futópályát építettünk, zöldenergiával fűtjük egyre több, korszerűen szigetelt épületünket.
Kerékpárút épült Mátészalka és Nyírmeggyes között, és ezt a hálózatot
tovább- bővítjük a négysávos melletti kerékpárúttal, ami majd összeköti a Kocsord és Jármi felől városunkba érkező kerékpárutakat. Végre
biztonságos lesz a kerékpáros közlekedés a négysávos mentén. Vis�szaadtuk méltóságát történelmi belvárosunknak, a Kossuth utcán sétálva mindannyian büszkék lehetünk városunkra. Kitakarítottuk a sokak
által kedvelt Parkerdőt, alkalmassá téve a további fejlesztésre, annak
érdekében, hogy ezt a területet is újra örömmel vehessük igénybe mi,
Mátészalkaiak.
Itt az ideje, hogy újragondoljuk Mátészalka mostani belvárosát.

„

Itt az ideje, hogy újragondoljuk Mátészalka
mostani belvárosát.

Tiszta levegő. Zöld környezet. Közösségi tér fiataloknak, családoknak
és időseknek. Kényelmes ügyintézés. Ilyen egy modern város központja. Ilyen lesz Mátészalka központja.
Az újratervezés azonban nem a tervezőasztal fölött kezdődik, ahogyan
egy család otthonának felújítása sem, hanem párbeszéddel és közös
gondolkodással. Ezt kezdeményezzük most építészekkel, tervezőkkel,
történészekkel, területfejlesztési szakemberekkel, és ami a legfontosabb, minden mátészalkai polgárral.
Tervpályázatot, vagyis “tervezői ötletversenyt” hirdetünk, ahol az ország legjobb mérnökeitől várunk javaslatokat. Koncepciókat kérünk
városunk terület- és városfejlesztési szakembereitől.
De a legfontosabb az itt élők véleménye.
Az online térben, és amint lehet, személyes beszélgetések keretében, kérem, vegyen részt Ön is a közös gondolkodásban Mátészalka jövőjéről!
A Mátészalka Szíve Program első lépéseként tervezzünk közösen új
belvárost!
Dr. Hanusi Péter, polgármester

IMPRESSZUM
Felelős kiadó: Mátészalka Város Önkormányzata, Dr. Hanusi Péter polgármester l Főszerkesztő: Úsz Illés
Elérhetőség: mateszalkaujsag@gmail.com l Fotók: Lakatos Gergely l Design és gyártás: Mohácsi Art Kft., 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.
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Önálló szervezeti egységként működve
A veszélyhelyzet alatt a Polgármesteri Hivatal munkaterhét jelentősen növelte a védekezési és
koordinációs feladatok ellátása. Többletfeladatok hárultak a közterület-felügyeletet ellátó dolgozókra,
akik együttműködnek a rendőrséggel, a járási közegészségügyi szervekkel, valamint a helyi járványügyi
szabályok betartásának ellenőrzésében is részt vesznek. A pandémiás helyzet rávilágított arra, hogy
célszerű lenne a közterület-felügyeletet önálló szervezeti egységgé átalakítani.
A csoport vezetőjét, Kertes Lászlót kérdeztük az előttük álló feladatokról.

Mit jelent ez a változás a közterület-felügyelőknek?

Az elkülönült csoport feladatellátása operatívabb, gyorsabb, célzottabb
reagálást, koncentráltabb irányítást biztosít, lehetővé téve a soron kívül
felmerülő veszélyhelyzeti reagáló képességet is.

Milyen feladatokat kell ellátniuk?

A munkánk sokrétű. Többek között felügyeljük a közterület rendjét és
tisztaságát, közreműködünk a társadalmi bűnmegelőzési feladatok
megvalósításában, a közbiztonság és közrend védelmében.

Mennyiben nehezítette meg munkájukat a járványhelyzet?

Milyen – a várost érintő – problémákkal kell szembenézniük?

Az átalakulás lehetőséget biztosított arra, hogy újragondolhassuk a
Mátészalka közterületein tapasztalható problémákat. Egyetértettünk
abban, hogy bizonyos területekre nagyobb figyelmet kell fordítanunk.
Ilyen például az országos és helyi szinten is konkrétan megfogalmazott
szándék: felszámolni az illegális hulladéklerakást. Mátészalka lakosainak jogos elvárása, hogy tiszta, egészséges környezetben élhessenek,
a város vezetésének pedig eltökélt szándéka ennek biztosítása. Ehhez
szeretnénk hozzájárulni hatékony munkavégzésünkkel.

A nehézséget az jelentette, hogy feladataink súlypontja áthelyeződött.
Például az elrendelt kijárási tilalom miatt az éjszakai közterületi intézkedéseink száma nagyságrendileg lecsökkent. Nagyobb hangsúlyt
kapott a lakosság tájékoztatásával, figyelmeztetésével, a karantén
szabályokkal kapcsolatos segítő tevékenység, a figyelemfelhívással
összekapcsolt ellenőrzési feladatok ellátása, illetve a rendőrség munkatársaival közösen végrehajtott akciók.

Hogyan reagálnak az emberek a közterületi intézkedésekre?

Örömömre szolgál, hogy egyre többen vannak tisztában a közterületfelügyelők munkájával. Tudatosul a lakosságban, hogy a felügyelő nem
csak bírságot szab ki, ennél sokkal összetettebb a munkánk. Egyre több
pozitív visszajelzést kapunk, miszerint a lakosok hálásak az általunk
elvégzett munkáért, többnyire partnerként, közösen oldjuk meg feladatokat.
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A csalók minden lehetőséget megragadnak, és leginkább azokra az idős emberekre fókuszálnak, akik egyedül élnek.
Beszélgessünk rokonainkkal a veszélyekről! Világszerte tapasztalható, hogy az új koronavírus által terjesztett járvány miatt
megjelentek az olyan álértékesítők, akik weboldalakon, közösségi oldalakon, e-mailen és telefonon keresztül kínálnak
egészségügyi eszközöket, és újabban már a vakcinával történő oltásra is ajánlkoznak, vagy erre hivatkozva személyes
adatokat próbálnak kicsalni.
A csalók klinikai, kórházi dolgozóknak, háziorvosnak vagy önkormányzati dolgozónak kiadva
magukat személyesen vagy telefonon keresztül próbálják megtéveszteni az idős embereket az
oltásra hivatkozva. Előfordulhat,
hogy személyesen keresik meg
az időseket, ekkor az egészségügyi dolgozók által viselt fehér
ruhában jelennek meg. Adategyeztetést végeznek, személyes
és bankkártya adatokat kérnek el
annak érdekében, hogy az általuk
hivatkozott szervezet nevében
(pl. önkormányzat) a járvány miatt támogatást tudjanak átutalni
a felhívott részére, egyben - látszólag - a védőoltásra is regisztrálnak.

Személyes és
pénzügyi adataink
komoly értéket képviselnek. Ha ezek illetéktelen
személyek számára hozzáférhetővé válnak, az
jelentős anyagi károkat
okozhat.

A rendőrség tanácsa arra az
esetre, ha valaki ilyen hívást kap:
- Járjon utána, hogy valóban a
hivatkozott szervezet vagy hivatal kereste-e meg!
- Tegye le a telefont, majd hívja

fel a telefonáló által megjelölt intézményt!
- Tegyen fel ellenőrző kérdéseket:
kérdezze meg a hivatkozott szervezet központi elérhetőségét, a
hívó nevét, beosztását!
- Legyen gyanús, ha pénzátutalásról esik szó, illetve felajánlják,
hogy az utalás lebonyolításában
segítenek!
- Bankkártyájuk adatait semmilyen körülmények között ne adják
meg ismeretleneknek sem telefonon, sem személyesen!
- Nyilvános helyen, idegenek jelenlétében ne beszéljenek magánügyeikről, mert
visszaélhetnek az információkkal!
- Ne adja meg személyes adatait
ismeretleneknek!

- Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbáltak meg elkövetni
az Ön vagy hozzátartozója sérelmére, hívja azonnal a 112-es
segélyhívószámot!
A rendőrség célja, hogy az elkövetési módszer tudatosításával
lehetőleg senki se dőljön be a
csalóknak. Minél többet beszélgetnek erről idős rokonaikkal, ismerőseikkel, annál kisebb esél�lyel csaphatják be őket.

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Rendőr-főkapitányság
Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszere

Energetikai korszerűsítés

Ajándék a közönségnek
A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei
Egyesülete 2021 tavaszán is elkészíti tematikus hangoskönyvét. Olyan irodalmi alkotásokat
vártak, melyeket az önkéntes felolvasó maga választ ki, és pozitív
gondolatokat, tartalmakat közvetít a hallgatóság számára.
Nagy örömmel csatlakoztam
ezen nemes kezdeményezéshez. Aztán eszembe jutott, hogy
olyan sok szép hangú, és még
szebb lelkű fiatal és felnőtt él
városunkban, hogy biztosan velem tartanak, s összeáll egy kis
csapat. Nagyon boldog vagyok,
mert mindenki első szóra igent
mondott, és izgatottan kezdte keresgélni felolvasandó szövegét,
amit a Szentpétery Zsigmond
Kulturális Központ és Színházban vettünk fel. Műfaji kötöttség
nem volt. Mesét, verset, novellát,
regényrészletet, sőt saját írást is
ajándékozhattunk a közönségnek. Március végére összeállt
„mátészalkai delegációnk szeretetcsomagja”, amit a megye,
sőt az ország látássérült és látó
érdeklődői is meghallgathatnak,
hiszen az egyesületnek köszönhetően elérhetőek lesznek a szép
szavak és gondolatok.

Vigyázzunk szeretteinkre az új koronavírus-járvány idején

Köszönjük Kovácsné Kiss Csilla és Demeter Györgyi tanárnőknek és diákjaiknak, Apáti Jázminnak, Huszti
Dórának, Huszti Dominikának és Kovács Nikolettnek, valamint Cseppentő Ágnesnek, a Mátészalka Televízió
szerkesztőjének, és kollégáimnak, Buzogány Béla színművész-igazgató úrnak, Bartha Krisztiánnak és Erdős
Lászlónak, hogy együtt, jó szívvel, szeretettel emellé a szép ügy mellé állhattunk!

Pályázati forrásból elkezdődött a Mátészalkai Rendőrkapitányság épületének energetikai korszerűsítése.
A minden helyiséget érintő felújítás keretében nyílászárócserére, szigetelésre és napelemek telepítésére kerül
sor. A munkálatok nincsenek hatással a rendőrség
tevékenységére. Továbbra is a nap 24 órájában
végzik feladatukat. A beruházás várható
befejezése 2021 szeptembere.

Zsoldos Judit
Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház

MINDENKI VÉLEMÉNYE SZÁMÍT! - Mondja el Ön is!
Áprilisban is leadhatják azt a kérdőívet, melyet lapunk februári számában találtak olvasóink.
Kérjük, szánjanak néhány percet a kérdőív kitöltésére, és osszák meg velünk véleményüket a városban történt
fejlesztésekről.
A Polgármesteri Hivatal aulájában, valamint a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények (4700 Mátészalka, Szalkay László u. 2/a) található gyűjtődobozba dobhatják be a kitöltött kérdőíveket.
Köszönjük, hogy segítik munkánkat!
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A HÚSVÉT ÜZENETE
MEGJELENT AZ ISTEN ÜDVÖZÍTŐ KEGYELME*
*(Tituszhoz írt levél 2, 11)

Ezen a húsvéton is eszetekbe juttatom
testvéreim az evangéliumot, az Isten szeretetének jó hírét. Azt a jó hírt mondom el,
amiről tudtok, de rárakódott az élet. Jézus
él, és mi is élünk, sőt élni is fogunk. Mindig
lesz holnap, és van tovább. Elhangzott ez
a jó hír keresztelésetek alkalmával, szólt a
hittanórákon, vagy éppen a házasságkötés
boldog pillanatában. Sőt még az életünk legszomorúbb percében,
családtag koporsója mellett is a „van tovább” jó híre szólt, csak akkor
volt a legnehezebb meghallani. A húsvéti jó hírt szeretném átadni!
Bárcsak egyetlen szót beírna a szívetekbe Isten Szentlelke. S ha én
csak egy szót mondhatnék, hogy magatokkal vigyétek, akkor gondolkodás nélkül mondanám, és mondom is, hogy: MEGJELENT. Mert
számomra nem csak az a húsvéti üzenet, hogy feltámadt Jézus. Egy
új szót ad a húsvét lényegének megértésére az Isten. Ez pedig így
hangzik: MEGJELENT. Pál örömmel újságolja, hogy Jézus megjelent
Péternek, aztán Jakabnak, meg másik ötszáz embernek, és a végén
neki is. S mit jelent a megjelent? Amit eddig nem láttunk – pedig ott
volt a szemünk előtt –, egyszerre láthatóvá vált. Olyan, mintha Isten elvenné szemünkről a fátylat. A húsvét, és rajta keresztül Isten
azt üzeni a ma emberének, hogy lássatok. A megterített Úrasztalán
nemcsak kenyér és bor van, hanem az örök élet étele és itala. A lélek
gyógyszere. Lássatok. Nemcsak mi vesszük körül az asztalt, hanem
láthatatlanul, de mégis valóságosan hozzánk szegődik a feltámadt
Jézus. De nézzetek még távolabb. A jelenlegi világ nyomorúságos
helyzetében az Istent magától eddig eltaszító, Jézus nélküli emberiség fél. Közben a megüresedett, reményvesztett emberi szívek ajtaján Jézus kopogtat. Lássatok. Megjelenik az élő Jézus, és rajtunk
keresztül szeretné hírül adni a világnak, amelyik már annyi mindent
látott, és még látni fog, hogy lássuk meg végre Őt! Nem az égben,
hanem egymásban. Ekkor jön el az ünnep!
Városunk minden lakójának Áldott Húsvéti Ünnepet kívánok a Kossuth téri református gyülekezet nevében:

Becsei Miklós – református lelkipásztor

EGYSZER ÉLÜNK, DE ÖRÖKRE!

ERŐ AZ ÉLET KÜZDELMEIBEN
Az egyház a Krisztus feltámadásában
való hitre épül, az élő Krisztusra. Feltámadása után Jézus így szólt tanítványaihoz: „Menjetek el az egész világra
és hirdessétek az evangéliumot minden
teremtménynek”(Mk.16,15). Ez az evangélium nem más, mint hogy Krisztus harmadnapon feltámadt a halálból. Feltámadása – nekünk, keresztényeknek - erőt ad az élet küzdelmeiben,
terheink viselésében. Az élet a mai csodálatos technikai világban,
a fejlődések beláthatatlan világában is tele van bajjal, búval, bánattal, betegséggel, küzdelemmel és keresztek sokaságával. Nincs
olyan család, ahol gondok ne lennének. Honnan merítsünk erőt és
kedvet, hogy ezeket elviseljük? Abból, hogy van örök élet! Az egyéni
feltámadás hitéből: aki küzd, annak hinnie kell a győzelemben is.
Így mireánk is biztos győzelem vár. Mivel Krisztus feltámadt, mi is
feltámadunk! „Ha én élek, ti is élni fogtok!” Ez a feltámadt Krisztus
első mondata. Örök élet nélkül értelmetlen, céltalan lenne a földi
élet minden küzdelme, de maga az élet is. De van feltámadás, és
van örök élet is, tanultuk meg Jézustól. Csak így, csakis így érdemes élni, csak így érdemes elviselni az élet keresztjeit. Csak így
érdemes még a kísértések ellen is küzdeni. Pál apostol mondja: „az
itteni szenvedések nem hasonlíthatók össze azzal a dicsőséggel,
amit Isten készített a küzdőknek” (Róm. 8,18). Ez a hit adott szárnyakat az első keresztényeknek, és minden idők keresztényeinek,
hogy életüket áldozzák az élő Krisztusért, és mindig hűek maradjanak hozzá. A keresztény vallás a feltámadt Krisztus vallása. Krisztus él! Krisztus élteti az egyházat! Ő velünk marad a világ végezetéig! A keresztény hit új világot nyit az Istent kereső ember előtt.
A temetők felirata, hogy „feltámadunk”, a keresztény vallás szent
reménysége és vigasztalása. Az ebben való hit, a belé vetett reménység a betegnek, a szenvedőknek erőt és vigaszt ad, az utolsó
útra „indulóknak” pedig bátorítást nyújt. Örüljünk és örvendezzünk,
hogy a földi élet korlátai közül kiemelkedünk, és az örök élet várományosai vagyunk. Földi életünk során útban vagyunk hazafelé.
Ez a húsvétnak, ez Krisztus feltámadásának, a kereszténység legnagyobb ünnepének diadalmas üzenete. A feltámadás hite váljon
mindnyájunk számára diadalmas életelvvé, ébresszen lelkünkben
optimizmust és a vég nélküli élet örömét! Közösségem nevében
is kívánok minden olvasónak és mátészalkai testvérnek Istentől
megáldott húsvéti ünnepet!

Számomra erről szól a Húsvét, ez a Húsvét
üzenete!
Jézus egy teljes emberi életet élt. Ez szép
és jó, de mi közöm van nekem hozzá?
A keresztény ember számára arról szól
Jézus története, hogy Isten emberré akart
lenni, meg akart születni, hogy az emberek,
akik találkoznak vele, kezükbe vehessék,
mint egy kisbabát. A saját emberi szemeivel akart ránk nézni, a saját arcával akart ránk mosolyogni. Így talán el merjük hinni, hogy az
Isten nincs messze, nem elérhetetlen. Benne nem harag vagy fenyegető erő lakik, hanem szeretet és jóság. Ő nem az ellenfelünk, hanem
olyan valaki, aki szó szerint „érez minket”.
A kereszten Jézus azért halt meg, hogy így saját magával fizessen ki
értünk váltságdíjat. Ezek szerint győzött a rossz? Istennek volt egy
titka, amit Jézus halálának napján, nagypénteken még senki nem
sejtett: az Ő szeretete olyan hatalmas erő, ami mindent felülmúl.
Olyan izzás van benne, ami megolvaszt mindent maga körül. Nincs
olyan bilincs, lánc, kötél, ami képes lenne fogva tartani Őt. A „túszcserére” olyan valaki vállalkozott, aki végül belülről győzött le minden
rosszat. Meghalt a kereszten, de végül a harmadik napon feltámadt.
Így tulajdonképpen a halál halt meg!
Egyszer élünk - szokták mondani –, igen, de örökre!
Áldott Húsvétot mindenkinek, az élet örömével!

Valami hasonló csodának kell megtörténnie velünk is, mint ami az emmausi
tanítványokkal történt. Miután látták
Jézust meghalni, bezárkóztak, reményüket vesztették. Mindaz, amiben reménykedtek, ahogyan addig megélték
mindennapjaikat, a feje tetejére állt.
A feltámadott Jézus keresi meg őket,
amikor melléjük szegődik, amikor megjelenik közöttük, amikor
új irányt mutat, s feladatot ad.
Bennünket is keres. Már most ezt teszi. Van, akit a lakásában
kell megszólítania, van, akit csődbe ment vállalkozása romjainál talál, s van, aki egy frissen hantolt sír mellett könnyezik.
De összegyűjt újra, mert szeret, mert fontosak vagyunk a számára, mert a közösségben erő van, mert tartozunk valahová.
Egészen pontosan: Valakihez. Várjad Őt! Mert összegyűjt újra.

Heidelsperger István római katolikus plébános

Nagy György – református lelkipásztor (Kertváros)
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Papp Zoltán görögkatolikus parókus

ÖSSZEGYŰJT ÚJRA

Idén másképp ünnepelünk
Mióta az eszemet tudom, mindig izgatottan vártuk a húsvétot. Az anyukák sürögtek-forogtak a konyhában, hogy a
család a böjtöt követően a legfinomabb falatokkal ünnepelje Krisztus feltámadását. A lányok hímes tojást festettek,
a fiúk locsolóverset tanultak, és kiválasztották húsvéthétfőre a legillatosabb kölnit, hogy megakadályozzák a lányok
„elhervadását”.
Divat lett, hogy a kisgyermekeknek apró ajándékot hoz a nyuszi, aki a kertben rejti el a meglepetéseket. Az izgalommal teli
keresgélés, illetve a locsolkodás után a gyerkőcök örömmel falatozták kosaraikból a csokitojásokat. Sokan útra keltek, és a
családdal együtt kirándultak, sétáltak miközben jókat beszélgettek.
Az ünnep előtt megkérdeztük olvasóinkat, hogy tervezik a húsvét ünneplését ebben a nehéz időszakban?

HÚSVÉT A NEHÉZ
IDŐKBEN…

MEGŐRIZZÜK
A TRADÍCIÓKAT

NEKÜNK A HÚSVÉT…

A LÉNYEG AZ EGYÜTT
TÖLTÖTT IDŐ

A mostani helyzet egy kicsit
átírja a húsvéti szokásaink forgatókönyvét.
Mint a legtöbb ünnep nálunk,
ez is a családról szól. Ilyenkor találkozunk a távolabb élő
rokonokkal,
családtagokkal.
Mindenki hazautazik (a szülőföldjére), és együtt ünnepeljük
a kereszténység legnagyobb
ünnepét. Együtt reggelizik a
„nagy” család a szentelt ételből, és együtt töltjük húsvét
első napját. Sajnos a mai helyzet ezt nem teszi lehetővé,
ezért egy kicsit másképp alakítjuk a hagyományokat.
Természetesen az itthoni előkészületek nem változnak:
már napokkal az ünnep előtt
felöltöztetjük a lakást húsvéti öltözetébe, gyermekeimmel
közösen tojást festünk, és a
hagyományainknak megfelelően sonkát főzünk, sárgatúrót
készítünk, házi kalácsot sütünk.
Húsvét másodnapján - a régi
szokás szerint - a fiúk útra kelnek, és meglocsolják a lányokat. Bár a mi családunkban ez
a hagyomány lassan eltűnik, és
sajnos a mostani helyzet ezt
teljesen ki is zárja.
De örülünk, hogy együtt lehetünk, és a technika fejlődésének köszönhetően a család
minden tagjával, ha nem is
élőben, de virtuálisan találkozhatunk.

Családunknak fontos ünnep
a húsvét, mindig itthon töltjük
nagy családi, sőt baráti körben, hagyományosan nagy
terülj-terülj
asztalkámmal,
melyről a sonka, a sárgatúró
nem maradhat el! Idén sem
lesz másképp, de nagy családi
összejövetelt sajnos a járvány
miatt nem tartunk! A pászkaszentelést is kihagyjuk az idén
a templomban, de megnézzük
az online térben! A hagyományok ápolása egy nagycsalád
életében kiemelkedő feladat, a
húsvéti tradíciók megőrzését,
a tojásfestést, locsolkodást át
kell adnunk a gyermekeinknek!
Idén is ebben a szellemben ünnepelünk! Persze szánunk időt
a közös programokra: kirándulunk, horgászunk, esténként
társasjátékozunk, egyszerűen
csak örülünk egymásnak. Boldogok vagyunk, hogy együtt
ünnepelhetünk ebben a szomorú időszakban.

A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, amelyet nagyon szeretünk. Virágboltosként ilyenkor lehet készíteni
a legszebb tavaszi díszeket.
Alkotásainkkal sok ember otthonába viszünk vidámságot,
szépséget. Családunkkal a
húsvétot leginkább pihenéssel
szoktuk tölteni, az elmúlt években wellnessezni jártunk.
Gyermekkoromban anyukámmal együtt készültünk a húsvétra: sütöttünk, főztünk. Most
ezt a mintát viszem tovább. A
kislányommal kicsinosítjuk a
lakást, tojás festünk, sárgatúrót készítünk, sonkát főzünk,
kalácsot és süteményeket
sütünk. Zsolnám felveszi a
legszebb ruháját, és várjuk a
locsolókat… akik a jelenlegi
helyzetben csak szűk családi
körben gondoskodnak arról,
hogy mi, lányok, el ne hervadjunk.

Idén a húsvét más, mint amit
eddig megszoktunk. A szüleink már védett korban vannak, emiatt sajnos elmarad a
már hagyománnyá vált, látogatással egybekötött locsolkodás. Próbáljuk a legjobbat
kihozni ebből a megváltozott
helyzetből, ezért igyekszünk
az otthonunkban közös családi programokat szervezni.
Többek között elkészítjük a
gyerekekkel a régóta tervezett
magaságyásos fűszerkertet.
Ha az időjárás kedvező lesz, a
kertben focizunk, tollaslabdázunk és pihenünk. A lényeg:
az együtt töltött idő. Nagyon
szeretünk a teraszunkon lenni, így a húsvéti reggelit ott fogyasztjuk el. Az ünnepi menü a
hagyományoknak megfelelően
sonka és sárgatúró.
Szondi Ernő

Baráthné Kun Etelka

Györfiné Sztojka Ágnes

Grózingerné Perjési Zsuzsanna
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Ugyanazzal a lendülettel szeretnék folytatni, amivel tavaly meneteltek!
A szabolcsfociinfo.hu hírportál az ősz meglepetés csapataként értékelte a Mátészalkai MTK labdarúgó csapatának „félidei”
teljesítményét. A megyei első osztály élmezőnyébe beékelődött együttes január 5-én kezdte el a munkát. Az acélos szereplés
egyben bebizonyította, hogy a bevethető futballisták alkalmasak a feladatra. A cél az volt, hogy a jelenlegi csapatot egybetartva,
heti három edzéssel és előkészületi meccsekkel megfelelően felkészülhessenek a bajnokság tavaszi sikeres folytatására.

A január 30-án elkezdődött pontvadászatban hét mérkőzésből ötöt
sikerült abszolválni (a 2 elhalasztott mérkőzés sem a mi hibánkból
történt!!!). Statisztikailag 1 vereség, 2 döntetlen és 2 győzelem - ami
jelenleg 18 mérkőzés után 31 ponttal -, a tabella 7. helyére elegendő.
Nyír-Wetland Megye I. osztály felnőtt 17. forduló

MÁTÉSZALKAI MTK–BAKTALÓRÁNTHÁZA 3–0 (1–0)

Játékvezető: Lipcsei M. Asszisztensek: Harsányi Cs., Szilágyi Zs.
Mátészalka, zárt kapu, v.: Lipcsei M.
Mátészalkai MTK: Görbe F. – Varga M., Szabó D., Szántó Z., Sarkadi
G. (Hevele M.), Ötvös Sz. (Gergely M.), Feier D. (Molnár Sz.), Botos D.
(Szabó B.), Magyari M., Bodó L. (Farkas Z.) Mos. Játékos-edző: Botos
Alexandru.
Gólszerzők: Botos D., Feier D. Gergely M. Kiállítva: Mos (44. perc)
Botos Alexandru: – Úgy gondolom, a hazai pálya megtette hatását, és
tíz emberrel is még két gólt tudtunk szerezni. A srácok újra bebizonyították, hogy nagyon tudnak küzdeni, így megérdemelten nyerték meg
a mérkőzést.
Kitűnően előkészített pályán, nagyon nehéz mérkőzésen Görbe Florin
bravúrjának köszönhetően is újból győzelemnek örülhettek.

A csapat erősségét bizonyítja, hogy ismét
emberhátrányban aratott sikert, ebben a szezonban már nem először.

Nyír-Wetland Megye I. osztály felnőtt 19. forduló

MÁTÉSZALKAI MTK - BALKÁNYI SE 3-1 (1-1)

Játékvezető: Kertész Cs. Asszisztensek: Vitkai E., Goneth B.
Mátészalkai MTK: Szilágyi P. – Varga M., Szabó D., Szántó Z. (Szabó B.),
Sarkadi G., Ötvös Sz. (Farkas Z.), Feier D., Botos D., Magyari M., Bodó L.,
Hevele M. (Varga N.) Játékos-edző: Botos Alexandru.
Gólszerzők: Feier D. 2’, Sarkadi G.
Botos Alexandru: Nagyon nehéz mérkőzésen sikerült itthon tartanunk
a három pontot.
A sok hiányzó ellenére a félidei döntetlen után a második játékrészben
megérdemelt győzelmet aratott a hazai csapat.
Nyír-Wetland Megye I. osztály felnőtt 20. forduló
NAGYHALÁSZI SE - MÁTÉSZALKAI MTK 1-1 (1-1)
Játékvezető: Lipcsei M. Asszisztensek: Varga F., Toronyi G.
Mátészalkai MTK: Görbe F. - Magyari M., Mos F., Varga M., Szabó D. Bodó L., Botos D.(Farkas Z.), Sarkadi G.(Gergely M.), Ötvös Sz.(Szabó
B.), Szántó Z. - Feier D. Játékos-edző: Botos Alexandru.
Gólszerző: Szántó Z.
Botos Alexandru: – Mindkét kapu előtt adódtak lehetőségek. Úgy érzem, a végén közelebb álltunk a győzelemhez.
Pontszerzés Halászban. A 8. percben megszereztük a vezetést, majd
a félidő előtt egyenlített a hazai csapat. A második félidőben már nem
született több gól, így egy ponttal utazhat haza csapatunk.
Hajrá Fiúk!!! Hajrá MMTK!!!

Húsvétkor megtelnek az asztalok hagyományos húsvéti ételekkel. Az illatos
sonka, a kalács, a sárgatúró, a finom sütemények mind az ünnephez tartoznak.
A tojás a húsvéti menü elmaradhatatlan alkotója, melyet sokféle módon lehet
felhasználni. Olvasónk, Plébán Tímea sárgatúró receptjét osztja meg Önökkel.

SÁRGATÚRÓ
Hozzávalók:
10 tojás
1 liter tej
10 evőkanál cukor
2 csomag vaníliás cukor
1 csapott evőkanál só
mazsola
fahéj
2021/4
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A tejet, a cukrot, a vaníliás
cukrot, a sót, a mazsolát és a
fahéjat egy lábasba rakjuk és
felforraljuk. Közben a tojást
habverővel felverjük, és hozzáadjuk a forró tejhez. Állandóan
kevergetve addig főzzük, míg
a savó elválik a túrótól. A túrót
leszűrjük, és vászonkendőbe
vagy egy új pelenkába tesszük,
összekötözzük, lecsurgatjuk.
Ha kihűl, akkor lehet kinyomogatni belőle a savót.
Sonka nélkül nincs húsvét. Én
pulykacombot szoktam füstölni,
melynek elkészítését szeretettel
osztom meg önökkel.
Pulykacomb füstölése házilag:
A húst bedörzsöljük durva sóval.

3 napon keresztül a hűtőben minden nap egyszer megforgatjuk.
Majd 2 teljes napig akácfával, és ha van, bükkfa fűrészporral füstöljük. Így gyönyörű piros színt kap a comb.
Jó étvágyat kívánok hozzá!

