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Átadták a „Mátészalka
Kiváló Vállalkozása”
elismeréseket

Nőnek lenni áldás és kiváltság

Nőnek lenni, megélni a nőiességet csodálatos dolog. Már kisgyermekkorban megtapasztaljuk a felemelő
érzést, amikor a „pörgős szoknyában” és „kopogós cipőben” állunk a tükör előtt, és csodáljuk magunkat.
Középiskolás korunkban felleljük a bennünk rejlő ezernyi szépséget, akár dívaként, akár melegítős szép
lányként jelenünk meg. Felnőttként a nőiesség ezer csodája tárul elénk. Élvezzük a férfiak elismerő pillantását,
majd az anyaság csodáját, hogy életet adhatunk egy gyermeknek. Nőként képesek vagyunk a semmiből nagy
dolgokat véghez vinni: összehozzuk az embereket, empátiánkkal elsimítjuk a vitákat, összetartjuk a családot.
Mert NŐK vagyunk, akik a szépség, a gyengédség, az érzékenység, az igényesség, a bölcsesség és a bátorság
különleges egyvelegével lettünk megteremtve.

Porcsint Istvánné (Irénke),
Gergelyné Porcsint Hajnalka,
Gergely Brigitta
Fotó: Balkánszky Viktor

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
2022.03.07. - 2022.03.13.
2022.03.14. - 2022.03.20.
2022.03.21. - 2022.03.27.
2022.03.28. - 2022.04.03.

Szalka Gyógyszertár
Salvare Gyógyszertár
Borostyán Gyógyszertár
Csillag Gyógyszertár

4700 Mátészalka, Eötvös út 21.
4700 Mátészalka, Eötvös út 1.
4700 Mátészalka, Kórház út 2-4.
4700 Mátészalka, Bajcsy-Zs. u. 22.
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Körbe’ körbe’ karikába – körforgalmak Mátészalkán

A tavasz közeledte mindig a megújulást hozza az életünkbe. Ébred a természet, kipattannak az első rügyek, virágba borul a
környezetünk. Nemcsak a természet újul meg, hanem legtöbbször az otthonaink is: ekkorra időzítjük a festést, az átalakítást. Idén
a tavasz Mátészalka közlekedésében is a várva várt változásokat hozza el. Március 15-ét követően új fejezet kezdődik városunk
közlekedésében. Jogszabályi előírások miatt korábban nem lehetett elkezdeni a körforgalmak kivitelezési munkálatait, de
hamarosan munkagépek lepik el az érintett területeket. Mit érdemes tudni a várható tavaszi útfelújítási, útépítési munkálatokról? A
leggyakrabban felmerülő kérdéseket gyűjtöttük csokorba.

1.„Lesz körforgalom?”
Igen, lesz körforgalom. Mégpedig nem egy, hanem három. Ebből
kettő kivitelezése kezdődik meg márciusban. Az egyik a Zöldfa
utca- Meggyesi út csomópontjában, a másik a Kocsord felé vezető
49-es út és 471-es út csomópontjában. A harmadik körforgalom
pedig már az M49-es felvezető szakaszához kapcsolódik.

2.„Már rég bejelentették, mégsem történik semmi!”
A helyzet korántsem ilyen egyszerű. Egy-egy fejlesztést mindig átgondoltan, körültekintően tervezünk meg, éppen ezért érdemes figyelni a város honlapján található, folyamatosan frissülő integrált
településfejlesztési stratégiánkat. Ez a dokumentum a jövőben várható fejlesztéseket is tartalmazza, gyakorlatilag egy sorvezető arra
vonatkozóan, hogy mi mindent szeretnénk még változtatni, fejleszteni. Ha az elképzeléseinknek megfelelő pályázati kiírás jelenik meg,
akkor eldördül a startpisztoly. Összeállítjuk a pályázati dokumentumot, és – a képviselő-testület jóváhagyását követően – benyújtjuk
a pályázatot. Már ebben a fázisban is tájékoztatjuk a lakosságot.
Ha a benyújtott pályázat az elbírálást követően támogatást nyer,
akkor elindul egy (sokszor) hosszadalmas adminisztrációs időszak:
terveztetés, engedélyeztetés, településrendezési eljárás, közbeszerzési eljárás, szerződéskötések, egyeztetések. Ezek külső szemmel
nem érzékelhető, rendkívüli munkát igénylő összetett feladatok. A
munka látványos részének elkezdése pályázati szempontból már
csak a jéghegy kilátszó csúcsa. Hosszú út vezet odáig.

5.„Mi kerül több mint 1 milliárd forintba a Zöldfa
utcai csomópontban?”
Bár a projektre gyakran hivatkozunk körforgalomként, annak csupán a legjobban várt eleme maga a körforgalom. Ez a fejlesztés egy
komplex közlekedésfejlesztési csomagot jelent. Tartalmazza az általunk csak „soksínesként” emlegetett vasúti átkelő teljes megújítását. Új burkolatot kap a Zöldfa utca a Seregély úti kereszteződésig,
illetve maga a Seregély utca is. A projektnek köszönhetően továbbfejlesztjük a kerékpáros úthálózatot, ún. koppenhágai típusú kerékpárút (megemelt kerékpársáv) építésével, így a belváros irányába
kerékpárral is könnyebben tudunk majd közlekedni. Jelentősen növeli továbbá a projekt költségvetését, hogy a körforgalom tervezett
területén távközlési, valamint középfeszültségű elektromos, illetve
ivóvíz- és szennyvíz vezetéket és egy nagynyomású gázvezetéket
kell kiváltani. Meg kell oldani az egész projektterület csapadékvíz
elvezetését, és át kell építeni a közvilágítási hálózatot.

6.„Ha egyszerre fog indulni a két körforgalom kivitelezése, hogyan fogunk közlekedni Mátészalkán?”
Az első és legfontosabb, hogy ne megszokásból vezessünk, figyeljük a változásokat, tervezzünk hosszabb menetidővel. A 49-471-es
út kereszteződésénél jelzőlámpa irányítja majd a forgalmat a kivitelezés ideje alatt. A Zöldfa utcai csomópontnál időszakosan nagyobb lezárásokra kell számítani. Itt a legnagyobb türelmet igénylő
intézkedés a vasúti átjáró felújítása lesz, a munka elvégzéséhez
több hétre teljesen le kell zárni az átkelőt, ami azt jelenti, hogy azon
sem gépjárművel, sem kerékpárral, sem gyalogosan nem lehet majd
közlekedni. A felújítás ugyanakkor a vasúti közlekedést nem akadályozza. Készüljünk arra, hogy a Volánbuszok közlekedési útvonala
is módosulni fog a felújítás időtartama alatt, figyeljük az ezzel kapcsolatos információkat.

3.„Többször megjelent, hogy határidőt módosítottak a Zöldfa utca-Meggyesi úti körforgalom esetén.
Ez a kivitelezés csúszását is eredményezi?”
Pályázataink fontos része a nyilvánosság biztosítása, törvény által előírt esetekben a közbeszerzések szabályszerű lefolytatása. A
határidő-módosítások az eljárás közbeszerzési részét érintették,
mivel a jelentkező kivitelezők kérdéseket tehetnek fel az ajánlatuk
benyújtása előtt. Az említett körforgalom megvalósításához több
mint 240 kérdést intéztek kollégáinkhoz, melyek megválaszolása
időt vett igénybe, ezért kellett a közbeszerzési eljárás során határidőt módosítani. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a kivitelezés csúszna, hisz kivitelezésre irányuló szerződést csak eredményes közbeszerzési eljárást követően lehet megkötni.

4.„Kik fogják építeni a körforgalmakat?”
A 49-es út 471-es út közötti körforgalom kivitelezője a STRABAG.
A Zöldfa utca- Meggyesi út kereszteződésében pedig a COLAS Út
Építőipari Zrt. építi a körforgalmat.
2022/3

www.mateszalka.hu

Önkormányzatunk is igyekszik majd segíteni, tájékoztatni a közlekedőket. Javasoljuk, hogy kövessék honlapunkat, közösségi oldalainkat, ahol naprakész információkat találhatnak majd. Kérjük
mindenki megértését, együttműködését! Hisz ugyanúgy, mint egy
lakásfelújítás, egy ilyen volumenű munka is számos kellemetlenséggel jár. Az „út végén” azonban mindannyiunk életét megkönnyítő
eredménynek örülhetünk.
Összegezve elmondhatjuk, hogy 2022–ben elkészülnek a körforgalmak. Ahhoz, hogy ez a közlekedésfejlesztés zökkenőmentesen
valósuljon meg, mindannyiunk türelme nagyon fontos.
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Az M49-es megépítése a nemzetegyesítésről is szól
Mátészalka és térsége közlekedésének szempontjából kiemelt fontosságú az M49-es gyorsforgalmi út megépítése. A nemzetközi
jelentőségű projektben a tavalyi év során született megegyezés a határmetszési pontról, azóta a közbeszerzési eljárás is lezárult.
A tervezett út Mátészalkát a határon átnyúlva köti össze Szatmárnémetivel.
Az ügyben térségünk országgyűlési képviselője, Kovács Sándor is felszólalt a
Parlamentben 2021. április
28-án a nemzetközi megállapodás elfogadása érdekében.
Elmondta, hogy az Európai
Unión belül versenyelőnybe
kerülhet az, aki a kelet és a
nyugat között is kapcsolatot teremtő utat megvalósítja. Románia Magyarország
fontos külkereskedelmi partnere, de ebben a projektben
a gazdasági érdekeken túlmutat a nemzet egységének
megteremtése. Óvári (Románia) magyar többségű település, és Szatmárnémetiben
is jelentős magyar kisebbség
él. Ez az út a „csonka Magyarországon” élő és a határon túli magyarok között hidat képez. Teszi mindezt úgy,
hogy közben a magyarok és
a románok között is szorosabbra fűzi a kapcsolatot. A
földrajzi közelség mindig is
adott volt, bár, ha valaki ránéz a térképre, azt látja, hogy

Csenger és Óvári lakosainak egymástól elzárva kell
élniük a határátkelő hiánya
miatt. Ezt a több évtizedes
hiányosságot pótolja majd a
2*2 sávos gyorsforgalmi út,
ami a zavartalan nemzetközi közlekedéshez szükséges
feltételeket fogja megteremteni. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és az ország
fejlődésének egyik záloga
a románokkal való kétoldalú együttműködés az üzleti
kapcsolatok, a nemzetközi
kereskedelem, a turizmus
és a közlekedés területén.
Hozzátette, hogy ő maga is
a 49-es főút mellett él, illetve
a választókerülethez tartozó
települések 70%-át érinti a
román határon átjövő óriási
forgalom, megnehezítve ezzel a lakosság mindennapjait. Ez a beruházás lehetővé
teszi az itt élő emberek biztonságos közlekedését, és
kedvező hatással lesz a térség gazdasági életére is.
Mátészalka és térsége szem-

Az
Európai Unión belül
versenyelőnybe kerülhet
az, aki a kelet és a nyugat között is kapcsolatot teremtő utat
megvalósítja. Románia Magyarország fontos külkereskedelmi
partnere, de ebben a projektben
a gazdasági érdekeken túlmutat a nemzet egységének
megteremtése.

pontjából is fontos közlekedési és gazdasági jelentőségű beruházás előtt állunk,
amivel könnyebbé válik majd
a mindennapi életünk, hiszen
becslések szerint az általunk csak „négysávosként”
említett útszakasz forgalma

az M49-es gyorsforgalmi út
megépítése után 70%-kal
csökken. Ez jelentős kön�nyebbséget jelent majd a
közlekedés szempontjából,
csökken a zajterhelés, és javul a levegő minősége is.
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Elfogadták a 2022. évi költségvetést
Dr. Hanusi Péter Mátészalka polgármestere a 2021. évi költségvetés tervezésekor azt mondta, hogy a szigorú költségvetési
fegyelem és a takarékoskodás meghatározó feladata lesz az évnek, és a fejlesztések folytatódni fognak. Akik a városban élnek, vagy
idelátogatnak, tapasztalhatják, hogy Mátészalka mennyit fejlődött tavaly is. A 2022.évi költségvetés előterjesztése során pedig a
szigorú költségvetési fegyelem sikeréről számolhatott be a város vezetője.

Bevételek és kiadások

Az önkormányzat fennállása óta a legnagyobb összegű
E forint
pénzmaradványt hozta át a
10 000
tavalyi évről, 2022-ben 7,2 milliárd forinttal indulhat a város
gazdálkodása, ami 523 millió
forinttal több, mint a 2021. évi
eredeti előirányzat volt- mond8 000
ja dr. Hanusi Péter. A 2021. évi
költségvetést folyamatos monitoring alatt tartottuk. Óvatosan terveztünk, de végül a
tervezettnél magasabb bevé6 000
teleket könyvelhettünk el. A
2022. évi működési bevételek
előirányzatai már nem tükrözik
a pandémia gazdasági hatását.
A veszélyhelyzet még nem múlt
4 000
el, a gazdaságnak azonban sikerült talpra állnia az első sokkhatásból. Ez látszik a foglalkoztatottak béremelésére fordított
állami támogatás nagyságából,
2 000
illetve abból, hogy az adóbevé2014
2015
telek 2021-ben meghaladták a
tervezett előirányzatot.
Ami a kiadásokat illeti –folytatja dr. Hanusi Péter-, az elmúlt évekhez
hasonlóan a legnagyobb nagyságrendet a beruházások előirányzatai képviselik. Ez több mint 2,5 milliárd forint. A saját erő mellett
európai uniós, valamint hazai források biztosítják, hogy a tervezett
fejlesztéseink megvalósuljanak. 2022-ben két új projektünk indul el:
a Külterületi közutak fejlesztése, melyre 259 millió forintot fordíthatunk és a Mátészalkai Ipari park fejlesztése, bővítése.
Saját erőből is számos fejlesztést hajtunk végre. A korábbi évek temetőre fordítható előirányzatát 30 millióról 54,6 millió forintra emeltük, melyből többek között korszerűsítjük a vizesblokkokat, felújítjuk
az útjait. Régi adósságunk egy átfogó út-és járdaépítési program
megvalósítása. Erre tavaly még csak 50 millió forintot terveztünk, az
idén ez az összeg 200 millió forintra emelkedett. Az Ipari Park fejlesztése, bővítése című projekt előkészítésére, területek vásárlására
300 millió forint előirányzat áll rendelkezésre – részletezi a fejlesztési terveket a városvezető. Fejlesztéseink kapcsán nem szabad megfeledkeznünk a belvárosi piacról, vagy - ahogy a városban nevezika Kispiacról sem. Minden üzlettulajdonossal külön egyeztettünk, és
az ingatlan-nyilvántartás aktualizálása is elhúzódó folyamat, amely
a telekösszevonás előfeltétele. Ennek lezárása után nyújthatjuk be
az építési engedélyezési tervdokumentációt, majd indulhat a közbeszerzési eljárás. Ez is több hónapot vehet még igénybe. De azon
dolgozunk, hogy az építkezés minél hamarabb elindulhasson.
Gondolunk a legfiatalabb városlakókra is. A játszóterek további felújítására, új játékok beszerzésére, kisebbek kialakítására a tavalyi
25 milliós előirányzatot 30 millió forintra növeltük. A közterület-felügyelet új gépjárművet kap, növeljük létszámát, és bővítjük a közterületi kamerarendszerünket is, hogy az itt élők biztonságban érezzék
magukat. A Bencsi köz közművesítésére, építési telkek kialakítására
20 millió forintot szánunk. Ezek reményeink szerint hamar gazdára
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találnak a kormány családpolitikai támogatásainak köszönhetően.
Természetesen a felsoroltaknál több kisebb-nagyobb felújítással,
fejlesztéssel terveztünk még a költségvetésben.
A források lehetővé teszik, hogy gazdálkodásunk ebben az évben is
kiegyensúlyozott legyen. A működés biztonsága, a likviditás fenntartása érdekében azonban továbbra is szükséges a szigorú gazdálkodási fegyelem megtartása, megtartatása- szögezi le
dr. Hanusi Péter polgármester.

Beruházásokra fordított összegek
aránya az éves összkiadásokban
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Felelős kiadó: Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. l Főszerkesztő: Úsz Illés
Elérhetőség: mateszalkaujsag@gmail.com l Fotó: Lakatos Gergely 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.
Márciusi lapszám címlapvirág: Freepik
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Vállalkozói vacsora 2022
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A Mátészalkán működő vállalkozások oszlopos pillérei a városnak. Jelenlétük biztosítja a település jövőjét, az emberek megélhetését,
és társadalmi szerepvállalásukkal segítik az itt élők mindennapjait. Mátészalka Város Önkormányzata évről évre találkozóra hívja a
cégek képviselőit, vezetőit, hogy egy kellemes vacsora keretében megköszönjék, hogy gazdasági teljesítményükkel hozzájárulnak
a város fejlődéséhez, működéséhez, beszélgessenek a jövőbeli tervekről, és értékeljék a közös munkát. Ezen az estén adták át
a „Mátészalka Kiváló Vállalkozása” elismerő címeket, melyet 2021-ben Mátészalka Város Képviselő-testülete három gazdasági
társaságnak adományozott.
gépjárműparkjuk segítségével oldják meg. A Kraszna Tüzép Kft.
2018 januárjától az újHáz Centrum Zrt. országos beszerzési hálózatának tagja lett. Így a kedvezőbb árubeszerzés, az országos és
helyi akciókban való részvétel előnyeit kihasználva még jobb feltételekkel tudja kiszolgálni vevőit.
A Kraszna Tüzép Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. jó kapcsolatot ápol a város kulturális, oktatási intézményeivel, támogatója a városi rendezvényeknek, valamint a Mátészalkai Munkás Testgyakorlók Körének.
Társadalmi felelősségvállalását bizonyítja, hogy a cég tulajdonosa
a várost sújtó pusztító vihar után azonnal felajánlotta segítségét az
önkormányzatnak és a károsult lakosoknak.
Mátészalka Város Önkormányzata nagyra értékeli a Kraszna Tüzép
Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-hez fűződő partneri viElektrix Rendszerház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
szonyát, a cégnek a város érdekében végzett tevékenységét, mellyel
kiérdemelte a Mátészalka Kiváló Vállalkozása elismerő címet.
A cég 2007-ben alakult. Fő profiljuk a számítógépes hardverek,
perifériák és szoftverek forgalmazása, javítása, továbbá hálózatok
kiépítése, üzemeltetése. Webáruházat is működtet, ahol a telefonoktól, a szórakoztató elektronikai cikkeken át a háztartási gépekig több száz termék rendelhető.
Mátészalka közterületi térfigyelő rendszerének kameráit is ők szerelték fel, és azok professzionális karbantartását éveken keresztül
térítésmentesen végezték.
A cég tevékenységi köre az elmúlt évtizedben folyamatosan bővült, jelenleg már irodaszerek értékesítésével is foglalkozik. Egy
modern, egyre népszerűbb szolgáltatással is ügyfeleinek, a városban élőknek a kényelmét szolgálja. Az Elektrix Rendszerház Kft.
ugyanis csatlakozott a GLS csomagpont hálózathoz: bizalommal
kereshetjük őket, ha csomagot szeretnénk feladni, vagy a küldeményeinket át szeretnénk venni.
Maxliner Hungary Termelő és Kereskedelmi Korlátolt
Biztosak lehetünk abban, hogy bármely szolgáltatásukat vesszük
Felelősségű Társaság
igénybe, a cégre jellemző magas színvonallal, szakértelemmel, minőségi kiszolgálással, ügyfélbarát hozzáállással találkozunk.
A 2006-ban alapított Maxliner Hungary Kft. családi vállalkozásként
Az Elektrix Rendszerház Kft. aktív, elkötelezett támogatója a Féindult, és ez a családias légkör a mai napig jellemzi. Kezdetben a cég
nyes Napok rendezvénysorozatának, a Mátészalkai Munkás Testprofilját a speciális ipari vegyi áru és a pick-up alkatrészek kereskedelgyakorlók Körének, kiváló kapcsolatot ápol Mátészalka Város Önme határozta meg. 2012 mérföldkövet, egy jelentős fellendülést jelenkormányzatával, a város különböző kulturális, oktatási intézményetett a kft. életében. Ekkor jött el annak az ideje, hogy korábbi terveiket
ivel.
megvalósítsák.
Mátészalka Város Önkormányzata nagyra értékeli az Elektrix Rend2013-ban indult el a mátészalkai bázis kialakítása, amely az elmúlt
szerház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft–hez fűződő partneri viévekben folyamatosan bővült.
szonyát, a cégnek a város érdekében végzett tevékenységét, mellyel
A saját gyártás egy olyan pick-up tartozékpalettával kezdődött, amikiérdemelte a Mátészalka Kiváló Vállalkozása elismerő címet.
ről elmondható, hogy talán Európában, de Közép-Európában egészen
biztosan egyedülállónak számít. A gyártás mellett kereskedelmi tevéKraszna Tüzép Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató kenységet is folytatnak: ellátják a világ legnagyobb és legkorszerűbb
Korlátolt Felelősségű Társaság
felépítménygyártójának a képviseletét, és az utolsó nagy európai gyártó termékeit is ők forgalmazzák. A Maxliner Hungary Kft. történetének
A vállalkozás 2003. július 9-én alakult. A kezdetektől küldetésének
egy következő fontos állomása volt, amikor elindították a komplex
tekintette, hogy minél színvonalasabb szolgáltatást nyújtson vájárműépítési megoldásukat: a vevői igényeknek megfelelően átalakítsárlóinak. Ennek a vevőközpontú szemléletnek a sikerét bizonyítja,
ják, átépítik a hozzájuk érkező járműveket. Bizonyos termékcsoporhogy a cég folyamatosan fejlődni tudott, és jelenleg egy 1000 m2toknál csak a Maxliner Kft. rendelkezik sorozatátépítési engedéllyel.
es bemutatóteremmel, szakmai tanácsadással várja a hozzájuk
A cég elismerését, a dolgozói által végzett munka színvonalát tükrözi,
betérő vásárlókat.
hogy szerződött partnere több importőrnek, közöttük a Toyota Central
Az első időszakban főleg építőanyagok kereskedelmével foglalkoEurope-nak, a Ford Közép-Kelet Európának, a Porsche Hungáriának, a
zott. A vásárlói igények változását követve, a minél hatékonyabb
Wallis Automotive Europe-nak.
kiszolgálás érdekében kínálatukat bővítették: ma már az alaptól
A vállalkozás jó kapcsolatot épített ki a város különböző kulturális,
a tetőig, a csempétől a szaniter termékeken át a festék-és vegyi
oktatási intézményeivel. Támogatója a város rendezvényeinek, a Mááruig minden beszerezhető náluk.
tészalkai Munkás Testgyakorlók Körének. Sikereivel hozzájárul MáA Kraszna Tüzép Kft. által forgalmazott több ezer termék közül
tészalka gazdasági fejlődéséhez.
mind a magánszemélyek, mind a vállalkozások megtalálják az igéMátészalka Város Önkormányzata nagyra értékeli a Maxliner Hungary
nyeiknek megfelelő, a trendeket követő építőanyagokat, építőipari
Termelő és Kereskedelmi Kft-nek a város érdekében végzett tevékenysegédanyagokat, burkoló anyagokat, szerszámokat és kiegészítőségét, mellyel kiérdemelte a Mátészalka Kiváló Vállalkozása elismerő
ket. A megvásárolt termékek házhoz szállítását, daruzását saját
címet.
2022/3
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Nemzeti Ünnep

Emlékezzünk együtt az 1848/49-es forradalomra és
szabadságharcra 2022. március 14-én Mátészalkán!
Mátészalka ebben az esztendőben nagyszabású ünnepséggel emlékezik meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseiről, történéseiről.
A megemlékezés 17.00 órakor koszorúzással kezdődik a Kálvin téren Dorgay Károly ‚48-as honvédszázados, magyar királyi postamester szobránál, aki az egykori Szatmár megyei nemzetőr zászlóalj tisztjeként szolgált. Az épület falán pedig a szintén mátészalkai születésű Kézy László nemzetőr
őrnagy emlékműve látható, aki a debreceni nemzetőrök, a „verespántlikások” lovascsapatainak
parancsnoka volt. Vezetésével számos csatában diadalmaskodtak a szabadságharc hajdú-bihari
huszárjai. Szintén a posta előtt van az úgynevezett Kőkert. Ott találhatóak azok a kisebb-nagyobb
szikladarabok, amelyre ötven mátészalkai közvitéz nevét vésték. E hősök, szabadságharcosok előtt
fognak az emlékezők fejet hajtani, koszorúkat elhelyezni.
Március 15-e előestéjén tartott ünnepségünket megtiszteli jelenlétével és ünnepi beszédet mond
dr. Kocsis Máté országgyűlési képviselő, a Fidesz frakcióvezetője.
Kovács Sándor, a térség egyéni országgyűlési képviselője és dr. Hanusi Péter, Mátészalka Város polgármestere is köszönti a jelenlévőket.
Az ünnepi programok sorát az Ismerős arcok 18 órától kezdődő koncertje zárja.
Mindenkit tisztelettel hívunk és várunk, hogy méltóan, közösen emlékezhessünk a forradalom és szabadságharc hőseire !

Felhívás szónokversenyre
A Mátészalkai Szentpétery Zsigmond Művelődési Központ és Színház 1848. március 15-e
szellemiségét megidézve szónokversenyt hirdet a mátészalkai általános és középiskolás tanulók
számára Légy Te korunk Petőfije! címmel.

A versenyen részt vehetnek:

általános iskolák felső tagozatos (7-8. osztályos) maximum három fős csapatai,
középiskolák maximum három fős csapatai.

Versenyfeladat:

Csoportmunka keretében egy minimum 5, maximum 7 perces beszéd megírása és elmondása.

A szónoklat témája:

Mit üzennek az egyén számára a márciusi ifjak?
Mit és hogyan mondana a ma élő fiatal, ha ő lenne egy városi díszünnepség szónoka?
A jelentkezési lapot és az elkészített pályamunkákat 2022. március 07. (hétfő) 18.00 óráig kell
papíralapon, nyomtatott formában eljuttatni a Művelődési Központ munkatársaihoz.

A verseny időpontja: 2022. március 11. (péntek) 10.00 óra

Helyszín: Szentpétery Zsigmond Művelődési Központ és Színház, Dienes Galéria
Mátészalka, Kölcsey u. 2.
További tájékoztatás, felvilágosítás kérhető a Szentpétery Zsigmond Művelődési Központban
személyesen, illetve telefonon a 44/310-010-es és a 30/740 79 09-es számon.

NŐNAP SOLTÉSZ REZSŐVEL

MEGHÍVÓ

Mátészalka Város Önkormányzata szeretettel meghív
minden hölgyet, és természetesen az őket elkísérő urakat a
MINDENÜNK A NŐ! című 2022. március 8-án a Szentpétery
Zsigmond Művelődési Központ színháztermében 18:00
órakor kezdődő nőnapi rendezvényére.
Az est folyamán koncertet ad a népszerű énekes,
Soltész Rezső.
A hölgyeket köszönti dr. Hanusi Péter polgármester.
Az est folyamán fellépnek még: Baksa András, Csányi Molnár
Máté, Kiss Ági, Kertes Fruzsina, Sikó Koppány és
Urbán Szabó Fanni.

Óh, természet! Óh, dicső természet!
− benne az emberi lélek...
címmel nyílik kiállítás
FÁBIÁNNÉ KENYERES MAGDOLNA / FABIANI munkáiból
a Mátészalkai Szentpétery Zsigmond Művelődési Központ és
Színház Dienes Galériájában
2022. március 08-án (kedd) 17.00 órakor
A vendégeket köszönti:
Zsoldos Judit
A kiállítást megnyitja:
Farkas Judit tanár
Közreműködik a Talán Teátrum
A tárlat 2022. április 08-ig tekinthető meg.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

SZÓLJON HANGOSAN AZ ÉNEK !
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TISZTELT MÁTÉSZALKAIAK!
A Kocsis - Hauser Művészeti
Alapítvány, amit 1989-ben Kocsis Zoltán zongoraművésszel
hoztam létre újra „megnyitja
kapuit”. Biztosan sokan emlékeznek arra, hogy a 90-es
években és a 2000-es évek
elején milyen pezsgő zenei élet
volt Mátészalkán. Magas szintű klasszikus zenei koncerteket tartottunk a Kocsis-Hauser
Alapítvány égisze alatt. Kocsis
Zoltán mellett teltházas koncerteket adtak itt nemzetközileg elismert művészek.
Mátészalka figyelemreméltó
zenei múltjáról már Erdős Jenő
kórusvezető, zenepedagógus
is írt. Az 1970-es években
magas szintű, Kodály Zoltán
zenepedagógiai koncepcióját
követő zeneoktatás folyt a városban. Színvonalas munkát
végző zeneiskolai tanárok gazdagították a város zenei életét,
itt rendezték a Dalos Tavaszt,
és minden nap volt ének-zene óra a Zalka Máté Általános
Iskolában. Én magam is idejártam egy évet, amely örökre
emlékezetes marad számomra. Alapítványunk nemcsak a
térségben élő zenei tehetségeket támogatta közel 30 éven
keresztül, hanem más művészeti ágakban magas szintre jutó fiatalokat is díjazott.
Csak egy pár nevet említenék:
Asztalos Zsolt, Fülöp Gábor
képzőművészek, a Szatmár
Néptáncegyüttes, Bócsi Krisztián és Szűcs Róbert fotóművészek, Ferenczi Anett és Láng
Annamária színművészek…
Most, hogy a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alap
pályázatán sikerült támogatást
nyernünk, szeretnénk Alapítványunkat országos dimenzióba
emelni, ezért Kocsis Zoltán-díjat alapítottunk ifjú zeneművészeknek. A díj odaítéléséről
nemzetközi kuratórium dönt
a Zeneakadémián. Ezenkívül
Kocsis Zoltán Emlékfesztivált
hozunk létre, melynek tervezett
helyszínei Debrecen, Tiszadob és Mátészalka. Erre már
meghívtunk három, alapítványunk által díjazott művészt,
Bócsi Krisztiánt, Fülöp Gábort
és Asztalos Zsoltot egy közös
kiállításra. Ezen az estén a Kocsis Zoltán-díj leendő díjazottjai adnak koncertet a Szentpétery Zsigmond Kulturális
Központban, melynek tervezett
időpontja 2022. október 28.
Másik alapítványi eseményünk
2022. április 21-én lesz a má-

tészalkai zeneiskolában, ahol
Balog József Liszt-díjas zongoraművész tart zongora mesterkurzust és ad koncertet.
Kedves Mátészalkaiak! Ezúton
köszönöm meg az eddigi kuratórium munkáját, melynek tagjai több mint 30 évig önzetlenül
szolgálták ezáltal a művészetet. Nem működhetett volna

ez az alapítvány Tóth Tibor, az
Alapítvány titkára, a Művelődési Központ volt igazgatója nélkül, akinek személyesen már
nem mondhatok köszönetet.
Hálás vagyok Mátészalka segítő pedagógusainak, a szülőknek, és mindazoknak, akik
1989-től felkarolták és támogatták alapítványunkat. Külön

köszönöm Tóth Istvánnénak, a
Művelődési Központ volt igazgatójának, hogy alapítványunk
rendelkezésére bocsátotta az
archív anyagokat.
Bár a világ 30 év alatt sokat
változott, a magas művészet
pedig nem túlzottan népszerű, én mégis töretlenül hiszem,
hogy az emberekben megvan
a vágy a klasszikus zene iránt.
Nincs ez másképp Szatmárban sem, ahol sok tehetséget
fedeztek már fel.
Ezúton hívok mindenkit szeretettel az eseményekre, és bízom benne, hogy Mátészalka
újra szép, klasszikus koncertek helyszíne lesz.

Hauser Adrienne

KocsisHauser
Alapítvány

FELHÍVÁS

KOCSIS ZOLTÁN-DÍJ
A Kocsis-Hauser Alapítvány, melyet 1989-ben Kocsis Zoltán zongoraművész, karmester,
zeneszerző és Hauser Adrienne zongoraművész alapított tehetséges ﬁatalok
támogatására 2022-ben Kocsis Zoltán-díjat és zenei tehetség ösztöndíjat alapít a
művész tiszteletére és szellemi örökségének megőrzésére, amelynek keretében az
Alapítvány a klasszikus zene területén kiemelkedő tehetségű magyar állampolgárságú
és határon túli magyar ﬁatalok jelentkezését várja.
A Kocsis Zoltán-díjat zongora és kamarazene kategóriában lehet elnyerni. A díjak
mellett az Alapítvány Kocsis Zoltán Fiatal Tehetség ösztöndíjat alapít, amellyel
évente egy klasszikus hangszeren játszó ﬁatal díjazható.

KOCSIS ZOLTÁN-DÍJ – ZONGORA KATEGÓRIA
A pályázat kétfordulós, az első fordulóban videóanyagok beküldését várja a
kuratórium, amely alapján kiválasztják a második, élő fordulóba bejutó zongoristákat. A második forduló időpontja 2022. május 22–23., helyszíne a Zeneakadémia.
A videók beküldésének és az adatlap kitöltésének határideje: 2022. április 10.
Jelentkezés feltétele: 18–26 év közötti magyar állampolgárságú és határon túli
magyar zongoristák jelentkezését várja az Alapítvány.

KOCSIS ZOLTÁN-DÍJ – KAMARAZENE KATEGÓRIA
A pályázat egyfordulós, a kuratórium a beküldött videóanyagok alapján választja ki
a kategória díjazottját. A videók beküldésének és az adatlap kitöltésének
határideje: 2022. április 10.
A jelentkezés feltétele: 18–26 év közötti magyar állampolgárságú és határon túli
magyar ﬁatalok jelentkezését várja az Alapítvány.
A pályázatról részletes
információ a www.kocsishauser.com oldalon található,
valamint érdeklődni lehet a
palyazat@kocsis-hauser.com
e-mail címen is.
A Kocsis-Hauser Alapítvány és
a Kocsis Zoltán-díj támogatója
a Miniszterelnökség és a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

KOCSIS ZOLTÁN FIATAL TEHETSÉG ÖSZTÖNDÍJ
Az ösztöndíjat évente egy ﬁatal magyar zenész vagy határon túli magyar nyerheti
el. Az ösztöndíj célja, hogy elősegítse egy kiemelkedően tehetséges, klasszikus
zenei hangszeren játszó ﬁatal zenei fejlődését. A pályázat egyfordulós, a
kuratórium a beküldött videóanyagok alapján választja ki a kategória díjazottját.
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2022. április 10.
Jelentkezés feltétele: 14–18 év közötti magyar állampolgárságú és határon túli
magyar ﬁatalok jelentkezését várja az Alapítvány.
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Sikeres tavaszi rajt
Napra pontosan két és fél hónapnyi szünetet követően
folytatódik az NB II-es női kézilabda-bajnokság. A
tavaszi szezon rajtjaként a Kállósemjéni SZSE ellen
kezdték meg szereplésüket lányaink.
Az újfehértói Sport- és Szabadidőcsarnokban a 2022.
február 20-án megrendezett mérkőzésen betegségek
miatt „megtizedelt” létszámmal, de annál nagyobb
bizonyítási vággyal kezdték a mérkőzést a mieink.

NBII Női-Észak-Kelet Kézilabda
Tavaszi menetrend (2021-2022)

2022. 02. 21. 21:38

Nagy- Márkus Peónia lányai az első félidőben nagy mezőnyharcot vívtak. A félidőre 14-16-es vezetésünkkel mentek pihenni a csapatok. A második félidőben még jobban megrázták magukat lányaink, és ennek eredményeként, a jobb hajrának köszönhetően kilencgólos győzelemmel (26-35) térhettek haza.

Nagyszerű, „gólgazdag” meccset játszottak az ifisták is (1947!). Minden szurkoló nevében köszönjük ezeket a kiváló
eredményeket.
Minden szurkolót várunk a Városi Sportcsarnokban tartandó
mérkőzésre, és reméljük, hogy lányaink örömjátékkal jutalmaznak meg minket!
Figyelem! Belépéskor védettségi igazolvány szükséges!
A sportcsarnok területén kötelező az orrot és szájat eltakaró
maszk viselete! Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Magyar Kézilabda Szövetség

2022.02.20.
18:00

12. forduló
NB II Női-Északkelet

Szegedi Károly Sport- és
Szabadidőközpont
Újfehértó

Kállósemjéni
SZSE - Újfehértó

Mátészalkai MTK

2022.02.26.
17:00

13. forduló
NB II Női-Északkelet

Városi Sportcsarnok
Mátészalka

Mátészalkai MTK

Lóci DSE

2022.03.12.
17:00

14. forduló
NB II Női-Északkelet

Városi Sportcsarnok
Mátészalka

Mátészalkai MTK

2022.03.20.
18:00

15. forduló
NB II Női-Északkelet

Hódos Imre Sportcsarnok
Debrecen

2022.03.26.
17:00

16. forduló
NB II Női-Északkelet

2022.04.03.
18:00

JEG

JEG

Hajdúböszörményi
TE

DVSC
SCHAEFFLER
U22

Mátészalkai MTK

Városi Sportcsarnok
Mátészalka

Mátészalkai MTK

OKTAT60 Hatvani
KSZSE

17. forduló
NB II Női-Északkelet

Rendezvények háza
Felsőzsolca

Borsod Sport
Klub - Miskolc

2022.04.09.
17:00

18. forduló
NB II Női-Északkelet

Városi Sportcsarnok
Mátészalka

Mátészalkai MTK

2022.05.01.
11:00

19. forduló
NB II Női-Északkelet

Városi Sportcsarnok
Vásárosnamény

Vitka SE

2022.05.08.
17:00

20. forduló
NB II Női-Északkelet

Városi Sportcsarnok
Mátészalka

Mátészalkai MTK

2022.05.15.
16:00

21. forduló
NB II Női-Északkelet

Városi Sportcsarnok
Salgótarján

Csépe
Salgótarjáni SKC

Mátészalkai MTK

2022.05.21.
17:00

22. forduló
NB II Női-Északkelet

Városi Sportcsarnok
Mátészalka

Mátészalkai MTK

Kazincbarcikai
KSE

JEG

STAVMAT
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A szárított gombát 3 dl vízben fél órára beáztatom. A hagymát felkockázom,
megpirítom 5-10 dkg nyers gombával.
A felkockázott zöldségeket zsíron megpirítom, megfőzöm a maradék nyers
gombával. A sült gombát és hagymát turmixolom, hozzáadom a tejföllel kikevert lisztet és paprikát. A meleg zöldséglével felöntöm, majd folyamatos
kevergetés mellett hozzáadom a leveshez.
A nokedlit beleszaggatom és összeforralom.
https://www.mksz.hu/sportszervezet/159/320213700/2021
Jó étvágyat
kívánok!
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A gombaleves finom, laktató és nagyon hamar elkészül. A gomba vitaminokban
és ásványi anyagokban is rendkívül gazdag, éppen ezért érdemes az étrendünkbe
beépíteni. Kovács Sándor, a térség egyéni országgyűlési képviselője megosztotta
velünk receptjét, amelyet nemrég barátainak készített el.
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Hajrá MMTK!
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