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Nyár van! Perzselő nap, kánikula

Lakat került az iskolákra. Perzsel a nap. Forróság, kánikula. Lenge ruhák, fagylalt a kézben. Mindenki különböző
módszerekkel védekezik a meleg ellen, de a legjobb ebben a hőségben a strandon hűsölni, a tágas medencék
szomszédságában a fák árnyékába húzódni. A strandot, „ahol annyira szép és jó”, ahogy a régi slágerben énekelte
a pancsoló kislány, nemcsak nappal élvezhetjük, hanem éjszaka is. A nyár folyamán a mátészalkai strand többször
invitálja a fürdőzés szerelmeseit Éjszakai Fürdőzésre. A wellness rész ingyenesen használható, a jó zene biztosítja a
„partihangulatot” a vízben és a medencék körül egyaránt.
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Mátészalka Város Érdemes Pedagógusa kitüntető cím birtokosa lett
Dr. Cservenyákné Farkas Rita
A mátészalkai pedagógustársadalom kiemelkedő személyisége. Különlegesen esztétikus megjelenésével, lényéből fakadó szerénységével, jóságával már gyermekek százait, ezreit bűvölte el, lelkesítette, és
vezette a tudás birodalmába. Egyrészt a klasszikus tanítónő megtestesítője. Határozottsága sohasem
bántó, szerteágazó tájékozottsága tiszteletet, megbecsülést vált ki gyermekekből, szülőkből, kollégákból. Másrészt nem nevezhető klasszikus tanítónőnek, hiszen az egyetemes alapértékek és ismeretek
átadásának módszertanába beemelte saját alkotó személyiségét is. Meséi, novellái erkölcsi útmutatók,
gitárjátéka, éneke, dalai vidámságot sugárzó művek, amelyek személyessé teszik a nevelés, oktatás folyamatát. Vizualitása, rendkívüli látásmódja nagy hatással van tanítványaira, akik különböző rajzpályázatokon vesznek részt, sok-sok díjat, elismerést szerezve. Képes mesék, mondókák címmel megjelent
könyve nagy népszerűségnek örvend a kicsinyek körében. Minden értékelvű, igényes tartalmat hordozó újításra nyitott.
Az iskolán kívüli tevékenysége is szerteágazó. A múzeumpedagógiai, kézműves programok szervezése mellett tagja az úgynevezett Inner
Wheel női jótékonysági szervezetnek is, amelynek számtalan rendezvényét, akcióját vezeti, koordinálja.

Bajkán Barbara
Lelkiismeretes, szakmailag jól felkészült nevelő. Elkötelezetten – sok esetben szabadidejét is feláldozva
- segíti az intézmény hátrányos helyzetű vagy tanulási problémával küzdő diákjait. Folyamatos és igen
aktív kapcsolatot ápol szülőkkel, diákokkal, a szakszolgálatok munkatársaival.
A tehetséggondozást is szívügyének tekinti. Szaktárgyi és módszertani kulturáltsága példaértékű. Tanítványainak versenyeredményei és a matematika iránti érdeklődés felkeltése ennek a bizonyítéka.
Munkaközösség-vezetőként az intézményi habilitációs – rehabilitációs rendszert koordinálja, egyéni
és kiscsoportos fejlesztő foglalkozásokat, szenzoros integrációs tréningeket vezet. Pályázatíróként
is nagyon eredményes, számos sikeres esélyegyenlőségi pályázatot készített. Napi szinten igyekszik
helytállni az enyhe értelmi fogyatékos, pervazív fejlődési zavarral küzdő tanulók fejlesztésében. Heti
rendszerességgel tart óvodai előkészítő foglalkozásokat angol nyelvből a leendő első osztályosoknak.
A város és az iskola rendezvényeinek aktív résztvevője, szervezője. Karitatív tevékenysége is példaértékű. Önzetlenségével kiváló példát
mutat munkatársainak és tanulóinak. Innovatív személyiség, aki bátran használja és vezeti be az új és újabb módszereket a tanítás terén,
ezzel színesítve oktatási palettáját.

Varsányi Gábor Balázs
A Mátészalkai Esze Tamás Gimnázium tanára, aki magas színvonalon oktatja a történelem tantárgyat.
Diákjai számtalan sikerrel öregbítették az iskola hírnevét. Aktív, lelkiismeretes szervezője és lebonyolítója rendezvényeknek, iskolai vetélkedőknek. Munkájára a tudatos tervezés, a következetesség, az
alapos felkészülés, a gyors helyzetfelismerés, a jó problémamegoldó képesség jellemző. Meggyőződése: minden tanulóban meg kell találni azt a képességet, amelyet fejleszteni tudunk. Küldetésének és
kihívásnak tartja ezt a feladatot. A minél jobb szakmai és pedagógusi munka érdekében módszertani
tudását, pedagógiai eszköztárát állandóan bővíti. Diákjait önálló, logikus gondolkodásra, ismeretszerzésre, kreativitásra, a tanultak alkalmazására neveli. Szakterületének trendjeit, új eredményeit követi, és
beépíti a tanítási tevékenységébe. Tanóráin pozitív visszajelzésekre épülő, bizalommal teli légkört alakít
ki. Munkájában fontos szerepet kapott a tehetséges diákok segítése, mentorálása. Szívesen foglalkozik a tehetségekkel. Mentortanárként
tanárjelöltek munkáját segíti. Hivatása örömmel tölti el. Mindig fontos volt számára, hogy tanítványai művelt, felelősségteljes, etikusan gondolkodó emberekké váljanak.

Befejezték a tanulmányaikat, de itt maradnak
Kárpátaljai magyar fiatalok vették át bizonyítványaikat a Mátészalkai Szakképzési Centrum
Déri Miksa Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban.
A duális képzésben tanuló közel
120 diák hét szakmában szerzett szakképesítést. A határon
túli fiúk az orosz-ukrán háború
kitörése óta nem tudtak hazamenni. A végzősök többsége
Magyarországon szeretne elhelyezkedni. Sokan már meg
is találták a munkahelyüket a
környékbeli nagyobb vállalatok2022/7
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nál, de vannak olyanok is, akik
a további tanulás lehetőségét
sem zárják ki. Többen csak a
háborús helyzet miatt maradtak Magyarországon, de jövőjüket a helyzet normalizálódását
követően otthon képzelik el.
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Június 4. A Nemzeti Összetartozás Napja

Mátészalka legmagasabb pontján, a Kegyeleti Parkban
katonai tiszteletadás mellett vonták fel a közadakozásból
megvalósított Országzászlót.
Décse Károly gazdasági főjegyző már 1936-ban megálmodta
az Országzászlót, mely a trianoni tragédia mementója lett volna.
Tervét sajnos nem tudta megvalósítani, de a mátészalkaiak most
beteljesítették az álmát. Dr. Hanusi Péter még 2019-ben felkarolta a
kezdeményezést, Zsigmond László főépítész pedig az 1930-as évek
terveit alapul véve készítette el és ajándékozta a városnak a tervet.
Sok jóakaratú ember pedig jó szívvel adakozott.

Mátészalka polgármestere köszöntő beszédében elmondta,
hogy 2020-ban a pandémia
miatt a trianoni békediktátum
100. évfordulójára nem sikerült
megvalósítani Décse Károly elgondolását, de a Művészetbarát Egyesületnek és elnökének,
Pénzes Ottónak, valamint a jószándékú adakozó embereknek,
vállalkozásoknak köszönhetően most, 2022-ben már az országzászlónál emlékezhetünk.
Kiemelte, hogy mindannyiunknak emlékezni kell Trianonra,
de hangsúlyosabb legyen az
összetartozásunk, a nemzet
egységének ünneplése. Fontos,
hogy az itt élő emberek elhozzák ide, az országzászlóhoz a
gyermekeiket, az unokáikat, és
meséljenek arról, mit jelent az
összetartozás. Az ünnepség
vendége volt dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, aki beszédében kiemelte, hogy a magyarok történelme már sokszor
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bebizonyította, hogy nemzeti
önbecsülés, őszinte összetartozás-tudat, büszkeség és jövőkép nélkül nincs nemzeti megmaradás. A nemzeti összetartozás a válasz a 102 évvel ezelőtt
történtekre, éppen ezért június
4-e ennek az összetartozásnak
az ünnepévé vált. Az egymásért
vállalt felelősség ad erre tanúbizonyságot a mindennapokban
is – hangsúlyozta a miniszterelnöki megbízott. Kovács Sándor országgyűlési képviselő két
példát említve magyarázta el,
mit jelent a szétszakítottság. Az
egyik egy áttelepült győrteleki
család története volt, akiket az
országhatár lezárása szakított
szét. A másik Nagygécé, ahol a
főjegyző győzte meg a Csengerben állomásozó francia tábornokot, hogy „rajzolja” vissza az
anyaországhoz a települést.

Közel 150-en jógáztak együtt
Rohanó világunkban arra programozzuk magunkat, hogy
egységnyi idő alatt a teendőlistánk minél több pontját
kipipáljuk, mindent kontroll alatt tartsunk, minden gyorsan és
hatékonyan történjen körülöttünk.
Figyelmünk összpontosítása, a lecsendesedés, a test-lélek-elme
összhangjának megtalálása… Minderre kínál megoldást a jóga és
a meditáció.
2015. június 21-e óta ünneplik a nagyvilágban ezt az életmódot. Az
indiai miniszterelnök, Narendra Modi javaslatára döntött 2014 decemberében erről az ENSZ közgyűlése. Modi, aki maga is jógázik, a
klímaváltozásról szóló beszédében fejtette ki, hogy annak megoldása az ember életmódjában, értékrendjében és hozzáállásának megváltoztatásában rejlik. Ezt szolgálja a jóga, mint életforma is. A légzéssel összehangolt gyakorlatsorok, az ászanák a test harmóniába
kerülését szolgálják mind önmagával, mind a környezetével. Ezek
a jógapózok sokszor viselik állatok, növények nevét, hiszen a jóga
összhangra törekszik az egész világgal, a körülöttünk lévő, Isten által teremtett környezettel. Szimbolikus a jóga nemzetközi napjának
időpontválasztása is: június 21. Ez a csillagászati nyár kezdete, a
nyári napforduló ideje, amihez a világ számos országában különböző ünnepek, hagyományok társulnak. Nálunk ez a Szent Iván-éj, a
skandináv államokban a nyárközép (midsommer) ünnepe.

Mátészalkán az önkormányzat szervezésében 3 év kihagyás után
újra megrendezték a jóga világnapját. Közel 150-en jógáztak együtt
a sportcsarnokban, 11 kiállító standjánál szerezhettek információt
az érdeklődők különböző relaxációs és életmódjavító kezelésekről, termékekről. A jelenlévők szűrővizsgálatokkal is ellenőrizhették egészségi állapotukat. Demeter Andi jógáján hangsúlyt kapott
a belső béke megtalálása, ehhez szükségük volt a résztvevőknek
koncentrációra, erőre és egyensúlyra is. Levezetésként Rádiné Margó meditációja nyugtatta meg a megfáradt lelket, melyet Kovácsné
Anikó varázslatos hangterápiája egészített ki. Zárásként a szervezők megkértek minden jelenlévőt, hogy mondjon köszönetet saját
magának azért, hogy időt szánt a testi-lelki feltöltődésre, belső békéjének megtalálására.

Fotók: Balkánszky Viktor
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Az „első 100 év” jubileumi rendezvénysorozat
Az ember életéhez köthető jeles napok közül kiemelkednek a születésnapok. Minden születésnap kitüntetett pillanat, de mégis a kerek
évfordulók a legnagyobb ünnepek. 100 évet elérni pedig maga a csoda. Ezt a csodát tudhatja magáénak a Mátészalkai Munkás Testgyakorlók Köre, amely egy rendezvénysorozattal ünnepelte fennállásának jelentős mérföldkövét.

A koronavírus járvány átírta a korábbi forgatókönyvet. A születésnapra egy nagyszerű, a 100 év sporttörténetét feldolgozó kiadvány
készült el, amely egy kötetben örökítette meg az egyesület egy évszázadot átölelő múltjának legemlékezetesebb pillanatait.
A rendezvénysorozat a május 27-én és 28-án megtartott programok sorával zárult, melynek csúcspontja a sportgála volt.
Az ünnepségen Kovács Sándor egyéni országgyűlési képviselő az
„ép testben ép lélek” ókori aforizma üzenetével mutatott rá, hogy ép
lélekkel lehet erős és harmonikus közösséget építeni.
Az MMTK tiszteletbeli elnöke, Fülöp István pedig Károlyi Béla világhírű magyar edzőt idézte, aki sérült versenyzőjének csak annyit
mondott: ”Meg tudod csinálni”. Ez a hit, bizalom az MMTK tartópillére is.
A sport közösségformáló erejét hangsúlyozta dr. Hanusi Péter polgármester. Az itt élők egy közösségként, egy nagy családként szurkolnak az egyesület csapatainak, együtt örülnek, vagy épp szomorkodnak velük.
Torma Tamás az egyesület jelenlegi elnöke a múlt megidézése mellett a sport által közvetített olyan fontos értékeket emelt ki, mint
az áldozatvállalás, az ellenfél, a szabályok tisztelete és a küzdeni
tudás. A múlt mellett a jelen MMTK-járól, és a jövőbeli célokról is
beszélt. A jövő szempontjából kulcsfontosságú az utánpótlás ne-
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velése. Ehhez nagy segítséget jelent a látványsportokban a TAO támogatás. Az önkormányzat is szívügyének tartja a sportot. Ezt bizonyítja, hogy 2014 óta nyolcszorosára növelte az MMTK-nak adott
támogatás összegét.
Ezen a rendezvényen adták át az MMTK – ikon – elismerést a Mátészalkáról elszármazott, és valamilyen világeseményen szép eredményt elért sportolóknak. Díjazták az egyesületen belül jelenleg is
működő sportági szakszövetségeket. Köszöntötték az elmúlt 25
évben tevékenykedő elnököket, a 8 szakosztály vezetőit, valamint
a szakosztályok legsikeresebb versenyzőit és edzőit.
Megemlékeztek a mátészalkai kötődésű Furkó Kálmánról, az „első
magyar szamuráj”-ról is.
Jó volt látni az MMTK-hoz kötődő egykori és mai sportolókkal,
sportvezetőkkel teli színháztermet. A régi sporttársakkal történő találkozásra, a régi győzelmek, vereségek, gólok felidézésével
töltött estére sokáig fognak emlékezni a résztvevők. Az egyesület
múltját, eredményeit nézve volt is okuk a gálahangulatra.
A centenáriumi rendezvénysorozat égisze alatt sportágbemutatókkal lepték meg az általános iskolák tanulóit, de baráti sportmérkőzések, szakmai rendezvények is színesítették a „kék-bíborvörös”
egyesület programpalettáját.
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Mit
lehet kívánni
a második száz év történtét író egyesületnek?
Sportolóik által bearanyozott
következő száz évet.

Fotók: Szűcs Róbert
2022/7
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Közösen a tiszta Mátészalkáért III.
Támad a parlagfű! Zsebkendőt, de inkább a fűkaszát elő!

Vörös szemek, tüsszögés, orrfújás, zsebkendőhalmok. Sok ezer ember –
kortól függetlenül- szenved a parlagfű által okozott allergiától. Kit komolyabb, kit enyhébb tünetek gyötörnek. Ezeknek az embereknek az életét
könnyítjük meg, ha irtjuk a parlagfüvet.

Kik kötelesek a parlagfű elleni védekezést elvégezni?

Törvény rendelkezik arról, hogy a termelők és a földtulajdonosok egész évben kötelesek védekezni a földterületükön a károsító
gyomnövények ellen. Ez nemcsak a parlagfűre, hanem egyéb károsító gyomnövényre is vonatkozik.
A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának
kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Mi történik, ha a termelők vagy a földtulajdonosok nem
tesznek eleget védekezési kötelezettségeiknek?
Pénzbüntetést kell fizetniük.

Mit tegyünk, ha parlagfűvel szennyezett területet látunk?
Amennyiben belterületi magántulajdonú ingatlanról van szó, az önkormányzatnak kell jelezni. Külterület esetén a területileg illetékes
földhivatalnál kell bejelentést tenni.

Mi történik a helyszíni szemle után?

Az ingatlan tulajdonosának figyelmeztető levelet küldenek, amelyben határidő megadásával felszólítják a tulajdonost a gyommentesítési feladatok
ellátására.

Milyen következménye van, ha a tulajdonos a gyommentesítésről a megadott határidőig nem gondoskodik?
Hatósági eljárás indul. A jegyző kötelezi az ingatlan tulajdonosát a gyommentesítés elvégzésére. Ha ennek a felszólításnak sem tesz eleget, akkor
közérdekű védekezés elrendelésére kerül sor.
Jó tudni, hogy az eljáró hatóság már minden olyan kultúrnövénnyel borított
területen elrendeli a közérdekű védekezést, ahol a felületi parlagfű-borítottság meghaladja a 30%-ot, függetlenül a kultúrnövény tőszámától.

Hogy zajlik a közérdekű védekezés?

A jegyző értesíti az ügyfelet az eljárás megindulásáról, az általa megbízott
vállalkozó végzi el azt, aki az érintett területre jogosult belépni.

Milyen költségek terhelik ebben az esetben
a tulajdonost?

- a felmerült vállalkozói díj (ha a vállalkozó a közérdekű védekezést végrehajtotta)
- a vállalkozó okafogyottá vált kiszállásának költsége (ha az ügyfél elmulasztotta értesíteni a hatóságot, hogy elvégezte a védekezést, és a vállalkozó kiment a helyszínre).
A jegyző végzésben kötelezi ezeknek a tételeknek a megfizetésére a földhasználót.

Mi a növényvédelmi bírság?

Hogyan jelenthetjük be, ha belterületen parlagfűvel
szennyezett területet látunk?
Személyesen, telefonon, levélben, illetve elektronikus úton az önkormányzatnál.

Mit tartalmazzon az önkormányzat felé tett bejelentés?

Magántulajdonú ingatlan esetén a pontos címet, a terület jellemzőit (mezőgazdasági terület, parlag, tarló, kultúrnövénnyel fedett). Ha ismert, az ingatlan tulajdonosának, használójának a nevét. Amennyiben van rá lehetőség,
akkor fényképet is érdemes csatolni.
A bejelentés pontos adattartalmáról, menetéről részletesebb információt
találnak a http://www.mateszalka.hu/ oldalon.

Mi történik a bejelentést követően?

Hatósági ellenőrzésre kerül sor. A helyszíni szemléről a jegyző jogosult intézkedni a bejelentéstől számított 5 napon belül. A földhasználót nem kötelező értesíteni. Jegyzőkönyv azonban minden esetben készül.
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A növényvédelmi bírság kiszabására a megyei kormányhivatal növény- és
talajvédelmi osztálya jogosult. A közérdekű védekezés elrendelése során az
ügyben keletkezett összes iratot a jegyző továbbítja a kormányhivatalnak,
aki értesíti a földhasználót, hogy eljárás indult ellene parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása miatt. Ez azokkal szemben szabható
ki, akik a parlagfű elleni védekezési kötelezettséget elmulasztották. A hatóságnak nincs mérlegelési lehetősége a felelősség megállapítása során.
A bírság mértékét kormányrendelet határozza meg, melynek nagyságát
a parlagfűvel fertőzött terület mérete befolyásolja. A földhasználó viseli a
kormányhivatalnál a vele szemben lefolytatott hatósági eljárás során felmerült költségeket.
A parlagfű elleni védekezésről részletes információkat talál a NÉBIH honlapján:
https://portal.nebih.gov.hu/-/vedekezes-a-parlagfu-es-az-egyeb-gyomnovenyek-ellen
Minden ingatlantulajdonos gondoljon a parlagfű allergiában szenvedőkre.
Próbáljuk könnyebbé tenni az életüket egy kis odafigyeléssel!

INGATLANOK TISZTÁNTARTÁSA

Gyakran látunk elhanyagolt, gondozatlan ingatlanokat. Az önkormányzathoz is sok
bejelentés érkezik, hisz ezek a területek, házak rágcsálóknak adnak otthont, néha
elviselhetetlenné teszik a szomszédok életét. A közösségi együttélés szabályaihoz
hozzátartozik az ingatlanok tisztántartása, melyről az ingatlantulajdonosnak kell
gondoskodnia.
További kötelezettségei:
- az ingatlan rovar- és rágcsálómentesítése,
- az ingatlan állapotának olyan szintű fenntartása, hogy az az utcaképet ne rontsa
- az ingatlanáról a közterületre nyúló fákat, bokrokat, élő sövényeket vissza kell
vágnia.
Ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a mulasztás súlyosságához igazodóan – közigazgatási eljárás keretében – figyelmeztetés alkalmazható vagy közigazgatási bírság szabható ki.
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről a 21/2013 (IX.13.) önkormányzati rendeletben található
további információ.
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Már érkeznek a nevezések a Mátészalkai Filmfesztiválra
Mátészalkán nyitották meg 2021 augusztusában az ország
első, Zukor Adolfról, a Paramount Pictures alapítójáról
elnevezett filmszínházát. A kéttermes miniplex mozi az
óváros főutcáján, a Kossuth utcán idén nyáron nemzetközi
filmfesztiválnak lesz az otthona.

Szatmári Múzeum éjjel-nappal
A Múzeumok Éjszakáját Magyarországon először 2002-ben
rendezték meg. Jellemzően a Szent Iván éjjeléhez legközelebb eső szombati napon tartják. Több száz magyarországi
múzeum kora délutántól késő éjszakáig várta az érdeklődőket kiállításokkal, tárlatvezetésekkel, koncertekkel, interaktív játékokkal és kézműves foglalkozásokkal. A látogatók
megcsodálhattak műalkotásokat, és a változatos programokon magukba szívhatták a régi korokkal való találkozás
szellemiségét.

2021 októberében dr. Hanusi Péter polgármester, Bokor Balázs, a Magyar
Hollywood Tanács elnöke, a Starscron Kft. és az FDS Technology Kft. képviselői sajtótájékoztatón jelentették be, hogy 2022. augusztus 12-14. között
megszervezik az Adolf Zukor Nemzetközi Filmfesztivált (AZIFF). Az ötlet
szakmai támogatásához az Origo Filmgroup Zrt. is hozzájárul.
A fesztivált Zukor Adolf alapszemlélete határozza meg, miszerint „a közönség sohasem téved”. Ez lesz Magyarországon az első olyan filmfesztivál, ahol valóban a közönség szavazata alapján ítélik oda a díjakat. Eddig
több tucat nevezés érkezett már 15 különböző országból a szervezők nagy
örömére. A rendezvénysorozat időtartama alatt a mozi ingyenesen várja a
filmrajongókat a pályamunkák vetítésére, és érdekes filmes szakmai programok, magyar Oscar-díjasok is érkeznek majd városunkba.
Felmerülhet a kérdés, hogy miért Zukor Adolf nevét viseli a filmfesztivál, és
miért éppen Mátészalkán kerül megrendezésre. Talán kevesen tudják, de az
amerikai film atyjaként, a filmvilág Napóleonjaként emlegetett Zukor Adolf
Mátészalkán járt polgári iskolába. Zukor mellett Tony Curtis szülei is innen
indultak, a színészlegenda is büszke volt a gyökereire. Ezért hangzik el sokszor, hogy Mátészalka „Hollywood bölcsője”.
Zukor Adolf munkássága a világ filmtörténetében hatalmas jelentőséggel bír. Ezért méltán megérdemli, hogy emlékét egy megfelelő színvonalú
nemzetközi filmfesztivállal is megőrizzék. Ezt hol máshol tehetnék meg a
legmegfelelőbben a szervezők, mint Hollywood magyar bölcsőjében, Mátészalkán, a magyarságára mindvégig büszke Zukor Adolf nevét viselő
filmszínházban.
A filmfesztivál zsűrije 2022 júliusában mutatkozik be a nagyközönség előtt.
Minden fesztivállal kapcsolatos információ elérhető a fesztivál honlapján:
www.aziff.com, illetve közösségi oldalán: https://www.facebook.com/
AdolphZukorIFF.
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A játék öröme

Az MMTK centenáriumi rendezvénysorozata nemcsak a múltról, a megemlékezésről szólt,
hanem a jelenről és a jövőről is.
A mátészalkai általános iskolásoknak rendezett sportágbemutatók nem titkolt szándéka
volt, hogy a gyermekek aktív részvételével felkeltsék az érdeklődést a sport vagy egy
bizonyos sportág iránt. Labdajátékok nélkül pedig elképzelhetetlen az MMTK születésnapja.
Talán a jövő bajnokai, válogatott játékosai rúgták vagy dobták a „bőrt”.

Dobogós az MMTK asztalitenisz csapata!
A Mátészalkai MTK a 2021/2022. évi megyei bajnokságot is
szép eredménnyel zárta. A csapat a 3. helyen végzett, bár 90%ban nem a legerősebb összetétellel állt ki.

A játékosok közül az egyéni ranglistán többen is a TOP 10-ben
végeztek, ami önmagában is kimagasló teljesítmény, ha figyelembe
vesszük az évek számát is. Hegedűs Tibor 92%-os teljesítménnyel
3. helyen végzett. Lukács Bertalan 78%-a a 8. helyre lett elég. Varga
Sándor pedig 77%-kal a 10. lett.
Mészáros Tibor is értékes győzelmekkel járult hozzá a csapat
előkelő helyezéséhez. Mindig lehetett számítani András Szabolcsra
és Kovács Dánielre, de Kovács József és Szabó Attila is segítette a
munkát.
Remélhetőleg, a következő versenyévben is a dobogón végez a
csapat, és sikerül még több fiatallal megszerettetni ezt a sportágat.
Hajrá Mátészalkai MTK!
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A nyári nagy forróságban nincs kedvünk a tűzhely mellett állni és főzni. Ilyenkor
előszeretettel készítünk olyan ételeket, amelyek nem igényelnek több órás főzőcskézést.
Olvasónk, Kosztya Márk egy olyan wrap receptet küldött el nekünk, ami akár az előző
napról maradt sült húsból is elkészíthető. És mivel nincs kőbe vésve, hogy mivel töltsük
meg a készen kapható lapokat, mindenki kedve szerint variálhatja. Márk a maradék
csirkehús mellé friss zöldségeket használt. Próbálják ki Önök is!

CSIRKÉS-ZÖLDSÉGES WRAP
A tortillalapokat melegítsük meg, tegyük
őket körülbelül 10 másodpercre a mikróba.
Kenjünk meg minden tortillalapot 2 evőkanál majonézzel, és szórjuk meg parmezánnal. Ezután tegyünk 1-1 salátalevelet minden tortilla közepére.

A salátára pakoljunk paradicsom-, majd avokádószeleteket, végül tegyünk mindegyik tortillába a
sült csirkéből. Ha még szószosabbra szeretnénk készíteni, dresszing is mehet rá, de el is hagyható,
a majonéztől is szaftos lesz a wrap.
Tekerjük fel szorosan a tortillalapot, majd rögtön tálaljuk!
Jó étvágyat kívánok!
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