1

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZÉLETI LAPJA

2.

Titokban érkezett
Jamie Lee Curtis

Hálás a mátészalkaiak
szeretetéért

4.

Újra indul a nyári
diákmunka

6.

Két pillérre épül a 2021-es
program

2021. 7. szám

www.mateszalka.hu

Adományt vittek
Böjte atya árváinak

A KÉSZ mátészalkai
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látogatott

Világhírű vendége volt Mátészalkának
Jamie Lee Curtis Golden Globe-díjas amerikai színésznő magánlátogatást tett városunkban, ahol
megtekintette az édesapja, Tony Curtis tiszteletére létrehozott kiállítást. Rendkívül közvetlen
hangulatú volt a találkozó, mintha ezeréves barátokhoz érkezett volna haza. Elmondta, hogy az
egész családját képviseli Mátészalkán, és mindnyájukat felsorolva „idézte” őket a helyszínre.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
2021.07.05.-2021.07.11.
2021.07.12.-2021.07.18.
2021.07.19.-2021.07.25.
2021.07.26.-2021.08.01.

Salvare Gyógyszertár
Borostyán Gyógyszertár
Csillag Gyógyszertár
Patikaplus Gyógyszertár

4700 Mátészalka, Eötvös út 1.
4700 Mátészalka, Kórház út 2-4.
4700 Mátészalka, Bajcsy-Zs. u. 22.
4700 Mátészalka, Alkotmány út 1.
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Büszkén hirdeti magyar gyökereit
A színésznő nem csupán a magyar gyökereivel, de mátészalkai
származásával is teljesen tisztában van, és büszkén hirdeti magyarságát.
A „köszönöm” kifejezést a vendégkönyv első bejegyzésében szerepeltette.
Magánlátogatása során elsőként tekinthette meg az édesapja
emléktárgyaival berendezett emlékszobát az Első villamosított lakóházban.
Nagyon tetszett neki, hogy ez sokkal inkább közösségi tér, mint múzeum,
ahol a Tony Curtis Kávéház is helyet kapott. A Kossuth utca – a Fény utcája
– csodálattal töltötte el. Kérte, hogy készüljön róla az utcán is fotó.
A mátészalkai Zsinagógába lépve elakadt Jamie Lee Curtis szava. Már
az előtérben felajánlotta, hogy segíti a Zsinagóga felújítását. Hasonló
feladatokat vállalna, mint egykor az édesapja a budapesti Dohány utcai
Zsinagóga esetében.

KÖNNYEKIG
MEGHATÓDVA
Jamie Lee Curtis az édesapja
emléktárgyai között könnyekig
hatódott. Hálás volt azért, hogy van
a világnak egy olyan különleges
szeglete, Mátészalka, ahol Tony
Curtisre, az ő édesapjára szeretettel emlékeznek.

Szigorú egészségügyi és biztonsági feltételeket kellett betartani Jamie Lee Curtis látogatása során. Előírás volt a teljes
titoktartás, hiszen a színésznő egy produkció keretében dolgozni jött Magyarországra. A teljes körű biztonság megteremtését
testőrök és helyi védelmi szakemberek segítették. Dr. Hanusi Péter polgármester elmondta, hogy egyszerre volt könnyű és
nehéz a titoktartás. Könnyű volt, mert a látogatás előtt nem sokkal vált biztossá Jamie Lee érkezése, így legalább nem kellett
sokáig őrizni a titkot. Ugyanakkor persze nehéz is volt, hisz leplezni kellett a készülődés örömét, az izgalmat. Titokban
kellett tartani egy olyan hírt, amit szíve szerint világgá kürtölt volna. Magát a szervezést is szűk körben oldották meg. Csak
az tudott róla, akinek ezt a munkája miatt tudnia kellett, illetőleg a meghívottaknak az a köre, akiket a produkciós iroda jelölt
ki. Az egészségügyi előírások értelmében a rendezvényen csak olyan személyek vehettek részt, akik 48 óránál nem régebbi
negatív PCR eredménnyel rendelkeztek, melyet a helyszínen a produkció „COVID-marsalljai” ellenőriztek.
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Szatmárból a vendég nem távozhat éhesen és üres kézzel. Bár a produkciós iroda szigorú kikötései miatt Jamie Lee Curtis nem kóstolhatta
meg térségünk jellegzetes ételeit, de ízelítőt kapott és vitt magával a helyi termékekből. Örömmel fogyasztotta Mátészalka büszkeségeit:
a Pöttyös Túró Rudit, a macaront, melyet a Kulináris Olimpia aranyérmes mestercukrásza, Szabó Sándor készített, és természetesen vitt
magával a világhírű Nobilis termékekből is.
A „Mátészalka Szíve” felirattal ellátott arany nyaklánc pedig mindig emlékezteti a művésznőt arra, hogy a város örökre a szívébe zárta őt.

Jamie Lee Curtis különlegesnek találta azt a szeretetet, amivel édesapjára emlékezünk, és amit ő maga is megtapasztalt az itt
töltött csaknem három óra alatt.
Bízunk abban, hogy hamarosan újra ellátogat hozzánk, és találkozhat az itt élő emberekkel, akik olyan szeretettel fogadják, mint
egykor édesapját, Tony Curtist.

Fotók: Cservenyák Olivér
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Újra indul a nyári diákmunka
A kormány idén 3 milliárd forintos keretösszeggel indítja el a diákok nyári munkavállalását támogató programot, amelyben 1625 év közötti nappali tagozatos tanulók vehetnek részt.
Napi hat vagy nyolc órás munkával akár 2-300 ezer forintot is
megkereshetnek nyáron két hónap alatt a diákmunka-programban résztvevők. A fiatalok idén is az önkormányzatoknál, a mezőgazdaságban és a turizmus-vendéglátás területén dolgozhatnak.
Négyezer diák jelentkezésére számítanak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a „Nyári Diákmunka” program keretében,

amelyre 2021. június 15-től lehet regisztrálni - hangzott el Mátészalkán azon a sajtótájékoztatón, ahol ismertették a részleteket. A program indításával a fiatalkori inaktivitás csökkentése,
a korai munkatapasztalat és a jövedelemszerzés elősegítése a
kormány célja.
A tényleges foglalkoztatásra 2021. július1-től augusztus 31-ig
kerül sor.

Tovább bővít az EU-Fire
Mátészalkán
Egészségipari termelőkapacitásának növelése érdekében
további 9 ezer négyzetméternyi területet vásárolt a
Mátészalkai Ipari Parkban az EU-FIRE Kft.
A vállalkozás kapacitásbővítéséhez a város önkormányzata – a
beruházásösztönző és munkahelyteremtő programja keretében
– 34,7 millió forint támogatást biztosít telekár-kedvezmény formájában. A mátészalkai üzemben orvosi kesztyűket, műtéteknél
alkalmazható csipeszeket és vérzéscsillapító eszközöket, valamint fecskendőket, injekciós tűket, szikéket és ollókat gyártanak
majd. A mostani bővítés 10 újabb munkahelyet, és csaknem 600
millió forintos többletárbevételt eredményez.

Fotó: Czine Árpád

Főiskolai képzés indul a városban
Nyíregyházán írták alá azt az együttműködési megállapodást, amely lehetővé teszi, hogy gépészmérnök, illetve csecsemő- és
kisgyermeknevelő alapképzést indítson a Nyíregyházi Egyetem a 2022/23-as tanévtől Mátészalkán.
Az egyetem kihelyezett képzései segíthetnek helyben tartani a fiatalokat, a vállalkozások számára pedig biztosítani a magasan képzett munkaerőt. Két évvel ezelőtt kezdődött a város és az intézmény között a közös munka, amikor a tudományos, technológiai ipari
park létrehozását tűzték ki célul. A most aláírt együttműködési megállapodás egy mátészalkai képzési központ létrehozásáról szól.
Az említett két alapszakot legalább tíz jelentkező esetén indítják, így a városunkban vagy a vonzáskörzetében élők itt valósíthatják
meg továbbtanulási álmaikat. A leendő hallgatók teljes jogú egyetemi polgárok lesznek, részt vehetnek a közösségi eseményeken,
használhatják a campus könyvtárát. Várhatóan sokan kihasználják ezt a lehetőséget, és minél többen képzelik el itt a jövőjüket. Ha ez
a kezdeményezés sikeres lesz, akkor a jövőben újabb két szak indulhat Mátészalkán.
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Július 1.

Köztisztviselők napja és Semmelweis-nap

Július elsején ünnepeljük a köztisztviselőket, a kormánytisztviselőket és az egészségügyben dolgozókat. Hálásak vagyunk
nekik, hiszen szigorú szabályok között végzik nap mint nap munkájukat, és olyan feladatokat látnak el, amelyhez nagyfokú
szakértelem, intelligencia és türelem is szükséges. További munkájukhoz kitartást és jó egészséget kívánunk!

ALÁZATOS, ÉRZŐ ÉS ÉRTŐ EMBEREK
Köztisztviselő vagyok. Az élet hozta így, de ha már így alakult, nem bánom.
Korábban kívülről úgy tűnt, hogy hivatalos, merev, szürke gépezet a hivatali munka: papírok százai, ezrei
halmokban, az ügyek futószalagszerűen jönnek-mennek, az ügyintézők fásultan látják el mindennapi
feladataikat. Előítélettel telve érkeztem a közigazgatásba, ám egy idő után a részese lettem. Már nemcsak a
szürke, merev gépezetet láttam, hanem az eljárások szabályos menetét, a szerteágazó ügytípusokat, a papírok
mögött rejlő embereket, sorsokat is. A futószalag mögött pedig azokat az alázatos, érző és értő embereket, akik
a feladataik ellátása során szívvel-lélekkel teszik a dolgukat, és próbálnak segíteni. Akik azért vannak itt, mert
nem munkaként tekintenek arra, amit csinálnak, hanem hivatásként. A köztisztviselők szolgálnak, segítenek,
szabályoznak. A köztisztviselők értünk dolgoznak nap mint nap.
Dr. Márton Ágnes

SZOLGÁLATBAN A HAZÁMÉRT
Kormánytisztviselőként mélyebben elgondolkodva a Mátészalkai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályán
végzett feladataimról, arra a következtetésre jutok, hogy a hazámat szolgálom minden esetben. Ha a jelenlegi
koronavírus- járvány miatt az érintett személyeket kell tájékoztatni, vagy épp az egészségfejlesztés területén
végzem teendőimet, például fiatalok körében, akkor ezek megerősítenek. Emberekkel foglalkozni, emberekért
tenni csak odaadással, szeretettel lehet. Szeretnék mindig úgy adni, hogy látható legyen a köz szolgálatáért és
annak érdekében végzett áldozatkészség.
Balkánszky Viktor

A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY NAPJA
Minden év július elseje a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe, ami munkaszüneti nap az egészségügyi
dolgozók és az egészségügyben dolgozók számára. Ezen a napon született Semmelweis Ignác, az anyák
megmentője, aki kiemelkedő szerepet játszott a gyermekágyi láz leküzdésében. Ez a nap nemcsak az emlékezés,
hanem a számvetés napja is. Vessünk számot, hogy lehetőségeink és képességeink alapján megtettünk-e
mindent, hogy méltóak legyünk Semmelweis hagyatékához. Ha a tükörbe nézünk, és azt látjuk, hogy erőnkhöz
képest mindent elkövettünk a közjó érdekében, az azt jelenti, hogy jó úton járunk. Munkánk hivatássá
nemesedett. Megszolgáltuk azt a határtalan bizalmat, mellyel betegeink kezünkbe adják testüket, lelküket, sőt
még gyermekeiket is. Nem ismerek ennél felemelőbb érzést. Tegyük a dolgunkat olyan alázattal és kitartással,
mellyel Semmelweis is dolgozott az anyák érdekében. Ezen zűrzavaros időkben, járvány sújtotta hazánkban, az
egészségügy megtisztulásának kezdetén emlékezzünk minden nap a gyógyítók ősi jelmondatára:
„Salus aegroti suprema lex esto.„ (A beteg üdve legyen a legfőbb törvény.)
Dr. Varga Béla

ORVOSNAK LENNI ÉLETRE SZÓLÓ HIVATÁS
Az emberi test ismeretén túl speciális tudással kell rendelkeznünk, és különösen nagy a felelősségünk. Mindenki
azt várja tőlünk, hogy tudjuk a megoldást. Mi, orvosok valamennyi egészségügyi dolgozóval együtt nap mint
nap azért dolgozunk, hogy segíthessünk a beteg embereken, ahogy Semmelweis Ignác, az anyák megmentője is
tette. Semmelweis emlékét a világ számos országában sokféleképpen őrizték meg. Intézmények, emlékhelyek,
szobrok emlékeztetnek áldozatos munkájára, mely az évek múlásával sem merült feledésbe. Július 1-je,
Semmelweis Ignác születésnapja a magyar egészségügy ünnepe is.
Dr. Lakatos Béla

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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Adományt vittek Böjte atya árváinak
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége mátészalkai csoportja 2021. június 5-én tett látogatást a Gálospetri Szentháromság
Otthonban, ahol Böjte Csaba atya árvái nevelkednek. Érkezésükkor már színes szalagok és lufik jelezték a vendégeknek, milyen
szeretettel várják őket az itt nevelkedő gyermekek.
Alig nyílt ki a kisbusz ajtaja, máris az egyik legelevenebb kissrác köszöntötte a vendégeket: „Jaj, de jó, hogy jöttetek, már nagyon vártunk
benneteket!” – kiáltotta Sanyika, és mindenkinek rögtön járt az ölelés,
a puszi. Bent a ház nagylányai köszöntötték az érkezőket, mint régen
látott rokonokat. Mindenki beszámolt arról, hogyan alakult az élete az
elmúlt időszakban. Böjte atya celebrálta a jótékonysági nap szentmiséjét. Az ige hirdetése ismét nagyon szívhez szóló volt. A pandémiát
követő időszakra adott útmutatást. Üzenete, hogy ebben az időszakban
a keresztény ember feladata Isten szeretetének terjesztése a közösségekben. Mindezt a tőle megszokott humorral és élettel teli igehirdetéssel tette. Az otthon lakóinak műsorát az atya - a vendégek között
ülve - igazi apai büszkeséggel figyelte, látszott rajta, mennyire izgul a
gyermekek fellépésének sikeréért. A műsort követő ebéden mindenkihez
volt pár kedves szava. Igazán jó volt megtapasztalni, hogy ilyen ismert
és elismert ember milyen alázatos a gyermekekért végzett munkájában.

Isten által elhívott és elhivatott személy, aki tehetségével, ismertségével
és minden tudásával a gyermekeket szolgálja. Ebben a lelkületben fejezi ki köszönetét a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének mátészalkai
csoportja minden adományozónak, akik segítették a Gálospetri Szentháromság Otthon gyermekeinek életét egy kicsit jobbá tenni.

Támogatóink voltak: Alexáné Takács Krisztina, a Boldog Családokért
Egyesület, Bolemanné Szabó Erzsébet, Csástyu Ilona, ER-VO Team
Kft., Friesland Campina Hungary Zrt., Dr. Hanusi Péter, Huszti Judit,
Dr. Juhászné dr. Kicsák Marianna, Kisgyörgyné Őri Anna, Kovács Sándor, Kőhalmi Judit, Mártonné Molnár Erika, Nobilis Zrt., Pásztorné Bakos Andrea, Sarka Béláné, Szélesné Vinnai Zsuzsanna, Torma Tamás,
Tóthné Szomjú Anita.

Támogassuk a rászorulókat!
Idén 30 éves a Szeretet Alapítvány, amely a városban élő nehéz sorsú emberek támogatását tűzte zászlajára. Az eltelt évtizedek alatt
számos esetben segített elesett, magukról gondoskodni nem tudó, tartósan ágyhoz kötött személyeknek és családjaiknak.
2020-ban is folytatni tudtuk ezt a hagyományt, hála azoknak a magánszemélyeknek, akik adományaikat vagy adójuk 1 %-át alapítványunknak ajánlották fel, és azoknak a gazdasági társaságoknak, akik szintén támogatásukkal segítették munkánkat. A koronavírus elleni védekezést és a bajba
jutottak támogatását számos mátészalkai cég is szívügyének tekintette,
melyet alapítványunkon keresztül tettek meg. A Hoya Szemüveglencse
Gyártó Magyarország Zrt, a Carl Zeiss Vision Hungary Optikai Kft. és az
ERVO-TEAM Kft. segítségét külön köszönjük. Nagyon hálásak vagyunk a
magánadományokért, hisz ezekkel a felajánlásokkal is mátészalkaiaknak
tudtunk segíteni.
Az adományozók nagylelkűségének köszönhetően 3.369.000 Ft –ból gazdálkodhattunk, melyből 1.000.000 Ft célzottan a koronavírus elleni védekezés támogatására érkezett. Ebből 3 300 darab szájmaszk elkészítését
finanszíroztuk, melyet a lakosságnak önkéntesek juttattak el. Segíteni

A Szeretet Alapítvány magánszemélyek melletti
főbb támogatói:
HOYA Szemüveglencse Gyártó Magyarország Zrt.
CARL ZEISS Vision Hungary Optikai Kft.
ER-VO TEAM Kft.
2021/7
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tudtunk 2 súlyosan beteg gyermeknek is: 240.000 Ft összegű eseti támogatással járultunk hozzá gyógykezelésükhöz.
2021-ben az alapítványhoz eddig 19 kérelmet juttattak el, és egy korábban már támogatásban részesített gyermek ismételt megsegítésére érkezett javaslat. A Kuratórium 2021. április 29-én 20 személy részére az
életkörülményeik javítására, gyógykezelésük biztosítására, és gondozásuk elősegítésére összesen 1.050.000 Ft eseti támogatást hagyott jóvá.
Ez a 2020. évi maradványösszegből került kifizetésre. Ebben az évben felajánlás még nem történt az alapítvány részére, és az áprilisi döntés óta
újabb kérelem sem érkezett.
Amennyiben lehetősége van, kérjük, támogasson minket, hogy segíthessünk!
Sarka Béláné
Szeretet Alapítvány Kuratórium
Elnök

2019-ben a fentieken túl:
FrieslandCampina Hungária Kereskedelmi és Termelő Zrt.
Szatmár Optikai Gyártó és Forgalmazó Kft.
Flabeg Automotive Gyártó és Kereskedelmi Kft.
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JÚLIUSI KULTURÁLIS PROGRAMOK MÁTÉSZALKÁN
IDŐPONT

HELYSZÍN

PROGRAM

JÚLIUS 09.
péntek)
20.00 óra

UDVARIAS ESTÉK
HAJDU YOU DO?
Hajdú Steve stand up estje

SZÍNHÁZ BELSŐ UDVARA
(rossz idő esetén: színház)

JÚLIUS 16-17.
(péntek, szombat)

UDVARIAS ESTÉK
Amatőr Színjátszó Találkozó előadásai

SZÍNHÁZ ÉS A SZÍNHÁZ
BELSŐ UDVARA

JÚLIUS 17. (szombat)
20.00 óra

UDVARIAS ESTÉK
„HANGOK ÉS SZAVAK”
Pápai Erika Jászai Mari-díjas színésznő önálló estje

SZÍNHÁZ BELSŐ UDVARA
(rossz idő esetén: színház)

JÚLIUS 22. (csütörtök)

UDVARIAS ESTÉK:
Orbán Bori és Pánczél Kristóf sanzonestje

SZÍNHÁZ BELSŐ UDVARA
(rossz idő esetén: színház)

JÚLIUS 29. (csütörtök)

UDVARIAS ESTÉK:
A ZÖRDÖG - pajzán komédiák élőzenével, tánccal, vigassággal

SZÍNHÁZ BELSŐ UDVARA
(rossz idő esetén: színház)

KONCERT A VÁROSSÁ VÁLÁS NAPJÁNAK ÜNNEPLÉSÉRE
ZENEVONAT SZUPERKONCERT AZ LGT SZTÁRJAIVAL

KULTURÁLIS KÖZPONT
ELŐTTI TÉR
(rossz idő esetén: színház)

AUGUSZTUS 05.
(csütörtök)

UDVARIAS ESTÉK
Kedvenceink...
A Bereczky Band válogatása a könnyűzene gyöngyszemeiből

SZÍNHÁZ BELSŐ UDVARA
(rossz idő esetén: színház)

JÚLIUS, AUGUSZTUS

UTCAZENE
különböző előadókkal

SZALKAI LÁSZLÓ TÉR
KÖRSZÍNPAD
(rossz idő esetén elmarad)

Az Aradi Kamaraszínház előadása a Déryné Program hozzájárulásával valósul meg.

JÚLIUS 30. (péntek)
20.00 óra

esténként, spontán napokon

Vár a könyvtár!

Hosszú idő után 2021. június 1-től ismét fogadja az olvasni vágyókat a megújult Képes Géza
Városi Könyvtár. A járókelők már láthatták, hogy az épület külső tatarozása befejeződött, a
földszinten beépítették a szép új nyílászárókat, az emeleti – eredeti- ablakok pedig fel lettek
újítva, mivel az épület műemléki besorolása miatt azok cseréjét nem engedélyezték.

A külső felújítással az évek óta fennálló beázás is megoldódott, hiszen új
ereszcsatorna került fel. A megbontáskor feltárult hibákat is kijavították
a szakemberek. A földszinten a fűtőtestek cseréje is megtörtént, bár erre
pályázati keret nem állt rendelkezésre, de önerőből sikerült megoldanunk.
Hátra van még az olvasóterem bútorzatának cseréje, de ez már nem akadályozza a kölcsönzést, ami a régi megszokott rendben folyik. Az intézmény védettségi igazolvánnyal látogatható. Akik ezzel nem rendelkeznek,
azoknak marad a „küszöbkölcsönzés”: az előre leadott igények alapján
a könyveket összekészítjük, és a csomagot kiadjuk az ajtón. A kiskorúak
védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt kíséretében jöhetnek be, vagy
önkéntesek és diákmunkások segítségét is igénybe tudják venni. Ez vonatkozik a nyári foglalkozásokon résztvevő gyerekekre is. Szerda délutánonként 14 órától várjuk a kicsiket, a kicsit nagyobbakat egy-egy érdekes
foglalkozásra.
Szabóné Dankó Erzsébet
intézményvezető

XIX. Amatőr Színjátszó Találkozó Mátészalkán
Az amatőr színjátszás fontos szerepet tölt be Mátészalka
kulturális életében. Ezen tevékenység eredményeire
építve számos programot hívtak már életre, s mind között
talán a legfontosabb az Amatőr Színjátszó Találkozó,
amit 19. alkalommal rendeznek meg 2021. július 1617-én a Mátészalkai Szentpétery Zsigmond Kulturális
Központ és Színházban.

A mára már hagyománnyá vált program célja, hogy a csoportok bemutatkozási és megmérettetési lehetőséget kapjanak, és természetesen
az, hogy játékukkal szórakoztassák Mátészalka és a térség színházkedvelő közönségét. A lelkes csepűrágók és a szervezők nagy szeretettel hívnak és várnak minden kedves érdeklődőt!
A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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Szezonzárás éremmel
A Mátészalkai MTK felnőtt csapatai közül az NB II-es női
kézilabdázók és a Nyír- Wetland Megyei I. osztályú férfi
labdarúgók zárták a szezont.
Remek szezonzárás női kézilabdázóinktól! Szép és megérdemelt
ezüstérem csillog a csapat játékosainak a nyakában, ami megszépítette az egész évet. A kitűzött céljukat elérték a 2020-2021-es bajnoki
sorozatban a lányok, így jöhetett a megérdemelt ünneplés…

Férfi labdarúgóink a májusi mérkőzéseken bravúros győzelmeket produkálva szerezték meg a tabellán az előkelő hatodik helyet.
Ráadásul külön öröm, hogy több fiatal játékosunk is pályára
lépett a szezon során, teljesítményükkel hozzájárulva az elért
eredményhez.
Nyír-Wetland Megye I. osztály felnőtt

A vakáció alatt a gyerekek is kedvet kapnak, hogy a konyhában tevékenykedjenek.
Süthetnek egy finom muffint, ami akár tízóraira, uzsonnára vagy ebéd után desszertként
is megállja a helyét. Szeőcs Bence elküldte nekünk süti receptjét, amelyet nem csak a
gyerekeknek érdemes kipróbálni.

BÖGRÉS MUFFIN
Hozzávalók:
2 bögre liszt,
1 csomag sütőpor,
1 bögre kristálycukor,
1 csomag vaníliás cukor
1 bögre tej,
fél bögre étolaj,
1 egész tojás,
1 evőkanál kakaó
2021/7

www.mateszalka.hu

Elkészítés:
A lisztet a sütőporral összekeverem, majd hozzáadom a kristálycukrot, a vaníliás cukrot és az egész tojást. Szépen lassan
hozzáöntöm a tejet, az étolajat, és végül hozzáadom a kakaót.
A muffin sütőformába belehelyezem a papírkosárkákat, és
szépen belekanalazom az elkészült tésztát. Színes cukorkával megszórom a süti tetejét!
Előmelegített sütőben 180 °C-on 15 percig sütöm.
Ha te is ügyesen dolgoztál, 36 darab muffinod lesz !
Kihűlt állapotban fogyasztható!
Jó étvágyat!
Szeretettel: Szeőcs Bence

