MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZÉLETI LAPJA
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A délután
folyamán különleges
módon kapott nevet a tó.
Csaknem 30 javaslat érkezett az
uszoda felhívására, melyek közül a
Gólyakerti-tó elnevezést szavazta meg a
képviselő-testület. Furcsa véletlen, hogy
a döntés napján három gólya „látogatást
is tett” a területen, mintegy sajátjuknak
érezve a békákkal teli termáltavat.
A tó nevét a ceremónia keretében
egy koszorúra írták rá, amit egy
elektromos kishajó vontatott a
víz közepére.
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DR. KIRÁLY TÍMEA
HÁZIORVOS
Fontosnak tartja, hogy páciensei egészségi állapotát folyamatosan nyomonkövesse.
Empátia, preventív szemlélet, alaposság, felelősségteljes hozzáállás jellemzi munkáját,
mely a pandémia ideje alatt is megmutatkozott. Szerteágazó szakmai tapasztalattal
rendelkezik. Mindig kedves, segítőkész, bármilyen problémáról, annak
megoldásáról legyen is szó.

DR. VARGA BÉLA
A FÜL-ORR-GÉGÉSZETI OSZTÁLY
OSZTÁLYVEZETŐJE
1999-től a Mátészalkai Kórház fül-orr-gégészeti osztályának osztályvezető főorvosa.
2021-ben a Mátészalkai Kórházban kialakított Covid-19 elleni védőoltás oltópontjainak
orvos koordinátoraként is tevékenykedik.
Kreativitása, lényeglátása, döntési képessége kiváló. A szakmai ismereteken túl is kiemelkedően tájékozott. Érdekérvényesítő képessége segíti
a Mátészalkai Kórház mindennapi működését.

MÁTÉSZALKA KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KITÜNTETŐ
CÍM BIRTOKOSA LETT
SASVÁRI PÁL
POLGÁRŐRSÉG VEZETŐ
A Mátészalkai Közlekedési Polgárőrség a
Mátészalkai Rendőrkapitánysággal szorosan együttműködik. A városi rendezvények
zavartalan lebonyolításában példamutatóan
részt vesznek, és munkájukra Mátészalka
Város Önkormányzata bármikor számíthat.
2020-ban Mátészalka Városa elnyerte a Polgárőr Város címet, amelyhez
elnök úr munkája is nagyban hozzájárult. Sokoldalú szakmai tapasztalatával, hozzáállásával, alaposságával elismerést vívott ki.

ZATIK ISTVÁN
RENDŐR ALEZREDES
Minden, korábban általa betöltött beosztásban kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Pályája során, esküjéhez híven védte és őrizte
Mátészalka közbiztonságát, és helyén volt
a szíve akkor is, amikor a törvény legszigorúbb erejével kellett intézkednie. Parancsnoki munkáját a precizitás, a pontosság, a határidők betartása jellemzi.
Folyamatos önképzéssel fejleszti képességeit. Higgadt, nyugodt, mégis
határozott végrehajtó, és követelményeket támasztó módon áll a mindennapi problémák kezeléséhez.
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LUKÁCS BERTALAN
A MÁTÉSZALKAI ESZE TAMÁS GIMNÁZIUM IGAZGATÓJA
Szaktanárként elhivatott, lelkiismeretes.
Tanítványait önálló gondolkodásra, kreativitásra, problémamegoldásra neveli. Vezetőként támogatja azokat a projekteket, amelyek bővítik, színesítik a gimnázium profilját,
s még vonzóbbá teszik az ide jelentkezni kívánók számára.
Támogatja, ösztönzi a kollégák és a tanulók kulturális és művészeti tevékenységét, a diákok és a pedagógusok számára nyugodt alkotó légkört teremt. Nagy hangsúlyt fektet a szülői szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartásra, véleményüket, javaslataikat rendszeresen kikéri.
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Hasznos eszmecsere
Reggeli keretében találkoztak a mátészalkai vállalkozások és a város vezetői, ahol dr. Hanusi Péter polgármester beszélt
az elmúlt év gazdasági történéseiről, a koronavírus okozta veszélyhelyzet nehézségeiről. Hangsúlyozta, hogy Mátészalka
gazdasági helyzete azért maradt stabil a pandémia alatt, mert a vállalkozások a város mellé álltak, támogatást nyújtottak ebben
a rendkívüli helyzetben.
A reggelin részt vett Kovács Sándor egyéni országgyűlési
képviselő úr, aki kiemelte, hogy a kormány számára fontos a
vállalkozások támogatása, melyet az is bizonyít, hogy a helyi
gazdaság fejlesztésére 2018-tól a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program keretében több, mint 1,7 milliárd
forint érkezett közel 80 mátészalkai vállalkozáshoz.
Dr. Juhászné dr. Kicsák Marianna Mátészalka alpolgármestere
vállalkozóként beszélt az elmúlt időszakról, és kiemelte: minél
több ember éljen az oltás lehetőségével, mert így elkerülhető,
hogy a koronavírus-járvány további károkat okozzon a gazdaságban.
Az immár hagyományosnak számító rendezvényen hasznos
eszmecserét folytattak a várost támogató helyi vállalkozások
képviselői.

Itt hagyták lelkük egy darabját
Nyáron ötödik alkalommal nyitotta meg kapuit a Szatmári
Művésztelep alkotótábora. A tábor idei mottója a magyarsághoz,
a fényhez, és aktualitásként Mátészalka új tavához kapcsolódott.
18 művész tevékenykedett idén a telepen, nívós alkotásaikban
a Szatmár Alapfokú Művészeti Iskolában bárki gyönyörködhet.
Minden alkotónak köszönjük a felajánlott képeket, és azt, hogy itt
hagyták nekünk lelkük egy meghatározó darabját, mellyel szeretett lakóhelyünket mutatják meg más szemmel, örökítik meg az
utókor számára.
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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.
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