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A műanyag kupak nem 
szemét

4.

Nyár nyár nyár!!!!

Gyerünk a moziba be! 
Közösségi élmény

Premierfilmek vetítése 
Mátészalkán

5. Fényes napok 2021– 
mindannyiunk
örömére

Újra együtt ünnepelhetünk

7.

Hol a legelviselhetőbb a hőség? Egyszerű a válasz. Egy medence szélén, ahol csak egy mozdulat, 
és azonnal a kellemes hőmérsékletű vízben hűsölhetünk. Strandolni mindenki szeret, hisz nem 
kell órákon át pakolászni, készülődni, hogy pihenjünk, jól érezzük magunkat. Fürdőruha, törülköző, 
naptej, egy kalap a fejre, és máris készen állunk a strandolásra. 
Kalandra fel! Vár a STRAND!

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
2021.08.02. - 2021.08.08.                Kígyó Gyógyszertár 4700 Mátészalka, Kölcsey út 19.
2021.08.09. - 2021.08.15.                Szamos Gyógyszertár 4700 Mátészalka, Hunyadi köz 10/a
2021.08.16. - 2021.08.22.                Sas Gyógyszertár                 4700 Mátészalka, Kálvin tér 7.
2021.08.23. - 2021.08.29.                Fecske Gyógyszertár 4700 Mátészalka, Bajcsy-Zs. u. 25-27.
2021.08.30. - 2021.09.05.                Szalka Gyógyszertár 4700 Mátészalka, Eötvös 21.

Kupakgyűjtő
szívek a városban
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Ajándékok Mátészalka születésnapján
Születésnapot ünneplünk. 52 év telt el Mátészalka újbóli 
várossá avatása óta. Az ünnepelt az évek múlásával 
egyre szebb arcát mutatja, folyamatosan szépül. De mi 
teszi széppé? 
Az újra benépesülő megújult terei, utcái. Esténként 
jó végignézni a város főterén, ami családokkal, 
gyermekekkel, fiatalokkal és idősekkel telik meg, akik 
szívesen töltik itt az idejüket. Jó látni, mennyire szeretik 
a városlakók a megszépült Szalkai László teret, amely 
pár évvel ezelőtt még egy üres, gyomos terület volt. 
Most pedig kicsik és nagyok örülnek a játszótérnek, 
a pihenőpadoknak. A Sportcsarnok előtt pedig két 
„okospad” biztosítja a vezeték nélküli internetezést, 
telefonunk feltöltését, mindezt napenergiával. Aki 
figyelmesen jár a téren, és a lába elé néz, biztosan 
felfigyelt már arra, hogy a burkolat verssorokat rejt, 
amelyek a teret őrző Szalkai László és fivéreinek 
szoborcsoportjáig vezetnek.

2

Kedvelt sétáló, 
pihenőhelye a Kegyeleti 

Park azoknak, akik egy kicsit 
távolabb akarnak kerülni a város 

zajától, ahonnan széttekintve egy új 
arcát mutatja Mátészalka. A korábbi 

elhanyagolt temető felújításának első 
üteme zárult le. Idén először lobbantak 
fel itt a székely őrtűz lángjai a Trianoni 

békediktátum emlékére. Reméljük, 
jövőre már a város lakóival együtt 

emlékezhetünk.

Gyönyörködhetünk innen a 
Képes Kávéház épületében, ahol 
már gőzerővel zajlanak a belső 
munkálatok, hogy az ősz folyamán 
vendégek vehessék birtokukba 
ezt a nívós épületet, és egy igazi 
szellemi műhely jöjjön itt létre.



2021/8     www.mateszalka.hu

3

Most induljunk a régi főutca, a Kossuth utca felé.  
Még el sem érünk oda, máris örül a lelkünk, hisz újra régi fényében pompázik a Képes Géza Városi Könyvtárnak otthont adó 
Csizmadia-palota. A több mint 100 éves épület új nyílászárókat kapott, megújult a homlokzata, komfortosabbá váltak az 
olvasótermei. Egy kellemesebb, barátságosabb környezet várja itt az olvasás szerelmeseit.

Zukor Adolf Filmszínház, vagyis a mi mozink. Néhány hét, és a Fényes Napok alatt a vetítőgépeké lesz a főszerep. Belépve retró 
hangulat, de a vetítőteremben a 21. század film- és hangtechnikája fogadja a filmrajongókat. Hosszú évtizedek után végre újra 
mehetünk moziba Mátészalkán! A parkolóhoz vezető út is új köntöst, aszfaltborítást kapott!
Egy kis séta, és máris a Szalkai-Schwartz-háznál vagyunk, amit mi csak első villamosított lakóháznak hívunk. Első vendége, 
a világsztár, Jamie Lee Curtis könnyes szemmel, ámulattal nézte az édesapjáról szóló kiállítást. A Tony Curtis kávézóban 
megmutatják az asztalt, ahol a vendégkönyvbe írt Jamie Lee. A fénytörténeti kiállítás mellett Szamosi Istvánnénak köszönhetően 
babák otthona is lett az épület.

Mátészalka gazdaságának bővítése érdekében a Tudományos és Technológiai Ipari Parkunk 
is továbbfejlődött. A Park és Oberkochen utcák közművesítése és feltárása az értékesíthető 
ipari parki területeinket növelte. A cél az, hogy minél több vállalkozás bővítse tevékenységét, 
válassza Mátészalkát, hozzájárulva a további fejlődést segítő iparűzési adóbevétel 
összegének növekedéséhez, és megélhetést biztosítson a mátészalkai és környékbeli 
családoknak. A Szatmári Inkubátorház, amelyet már az első bérlők használatba is vettek, az 
új vállalkozások indulását segíti. Az új termelőüzemek mellett magánvállalkozások is jelentős 
ingatlanfejlesztésbe kezdtek. 
A Mátészalka Szíve – Zöld – Újra -Tervezés gondolata hatja át fejlesztéseinket. Ennek jegyében 
készültek el kerékpárútjaink. A „négysávos” út mentén megépült kerékpárutak biztonságosabbá 
tették a közlekedést, még több embernek meghozva a kedvét, hogy négykerekű járművét, 
kétkerekűre cserélje. Vállalkozó kedvű bringások Debrecenig tekerhetnek a Mátészalka-
Nyírmeggyes között megépült szakasznak köszönhetően. 
De az ünnepelt és lakói segíteni is szeretnek. A városban elhelyezett „kupakgyűjtő” szívecskéket 
már az első héten üríteni kellett, annyi kupak gyűlt össze. A nemes cél megmozgatta az 
embereket, hisz az ezekből befolyó összeget a Szeretet Alapítvány koordinálásával rászorulók 
kapják meg. Ne dobjuk ki a műanyag kupakokat, hanem tegyük a „szívecskékbe”, ezzel is 
támogatva a rászorulókat.

Gazdag és sokszínű születésnapi ajándékokat kapott tehát szeretett városunk. Visszatekintve az elmúlt egy év nehézségeire, korlátozásaira, 
szinte hihetetlen, hogy mindez a terveink szerint, időben megvalósult, sőt már a jövő évi „ajándékok” előkészítése is elkezdődött: a Meggyesi 
út és a Zöldfa utca kereszteződésénél a körforgalom, az Északi-lakótelepen új bölcsőde, a „kispiac” beruházás. De ezekről jövőre!

Isten éltessen Mátészalka!
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Az 
uszoda melletti 

tó kialakításával a város 
újabb területe vált közösségi 

térré, de környezetünk védelmét is 
szolgálja, mivel a távhőrendszer és az 
uszoda termálvize táplálja. A futókör, a 

mellette lévő sétálóövezet szinte állandóan 
tele mozogni vágyókkal. Hamarosan neve 
is lesz a tavunknak. Az uszoda névadási 

és gyermekrajzpályázatot hirdetett. 
Felhívásukra több, mint 100 gyermekrajz 

és jobbnál jobb névötletek érkeztek. S 
hogy mi lesz a tó neve? Hamarosan 

kiderül… 
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Látogatható az első villamosított lakóház, amely új külsővel és érdekes tartalommal várja az érdeklődőket. Kovács Sándor, a 
térség országgyűlési képviselője, Dr. Hanusi Péter polgármester és Dr. Szalkai Gábor Phd. egyetemi docens, Szalkai-Schwartz 
leszármazott az átadó ünnepségen közösen vágta el a nemzeti színű szalagot, majd ezt követően a jelenlévők beléphettek abba 
az épületbe, amelyet nemrég Jamie Lee Curtis is meglátogatott.

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjának keretében érkezett Mátészalkára az a szűrőkamion, amely 
egészségügyi szűrővizsgálatokat tett lehetővé az érdeklődők számára.

Tartalmasan tölthetjük a szabadidőnket

Szűrőkamion az egészségünkért

A Szalkai-Scwartz-házban lévő három kiállítás megtekintésé-
vel tartalmasan tölthetjük el itt a szabadidőnket. A Tony Curtis 
emlékszoba a legendás színész érdekes relikviáit mutatja be, és 
róla szóló anekdotákat ismerhetünk meg. A villamosítás történe-
te felfrissíti az ismereteinket, Szamosi Istvánné Babavilág című 
tárlata pedig kedves emlékeket idéz fel a látogatókban. A Tony 
Curtis Kávézóban kellemes környezetben beszélgethetünk ba-
rátainkkal, és egy finom kávé elfogyasztása után sétálhatunk a 
Kossuth utca platánfáinak árnyékában.

A kiállítás és a babagyűjtemény keddtől-szombatig 9-17 óra
között látogatható.

Mátészalka Város Önkor-
mányzata és a Benu gyógy-
szertárak szervezésében ösz-
szesen 126 emberen végeztek 
közel 40 féle átfogó vizsgála-
tot. A résztvevők tájékozód-
hattak az egészségi állapotuk-
ról, és javaslatokat, tanácso-
kat kaptak, hogyan őrizhetik 
meg egészségüket. A korona-
vírus időszaka sok mindenre 
megtanított bennünket.
Többek között arra is, hogy 

Összesen 
126 emberen 

végeztek közel 
40 féle átfogó 

vizsgálatot.

A Mátészalka Szíve akcióhoz csatlakozva kupakgyűjtő 
szívek kerültek elhelyezésre városunk több pontján: a 
Keleti lakóövezetben a bölcsőde közelében, az Újtelep 
városrészen, az Északi lakóövezetben, a Ráczkertben, 
a belvárosban az 1. számú ABC, a Városi Uszoda 
és a Mátyás király utca sarkán lévő ABC előtt. Öt 
darabot az önkormányzat készíttetett, kettő pedig 
magánfelajánlás volt, amit ezúton köszönünk Kása 
Erzsónak és Herman Jánosnak!

Kupakgyűjtő szívek a városban
Mátészalka szíve zöld - újra - tervezés

A műanyag kupak nem szemét, hanem olyan apróság, 
amivel könnyen segíthetünk másoknak!  A jövőben a 
Szeretet Alapítvány gondoskodik arról, hogy az ezek-
ből befolyó összeg a rászorulókhoz kerüljön.
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy vigyázzunk ezek-
re a szívekre, és kizárólag csak műanyag kupakot te-
gyünk bele!
Minden egyes darab segítség! Köszönet azoknak, 
akik az akcióban való részvételükkel támogatják a 
Szeretet Alapítvány munkáját!

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.

az egészségünk nagy kincs. 
Rendszeresen vegyünk részt 
szűrővizsgálatokon, melyek 
többsége ingyenes, hogy ezt a 
kincset megóvjuk.
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Impozáns átalakuláson ment át a mozi. Az előtér falán elhelyezett fali szobrok emlékeztetnek a régi mozira, amely a Zukor Adolf 
Filmszínház nevet kapta. A pandémia miatt eddig nem nyithatta meg kapuit, de augusztus végén, a Fényes Napok programjainak 
keretében sor kerülhet a várva várt első filmvetítésre.

Jól halad a Zöldfa Ingatlanfejlesztő Kft. bevásárló központjának építése.
A tervek szerint novemberben új üzletek nyílnak az Alkotmány úton, ahol a beruházásnak köszönhetően benépesül egy 
elhagyatott terület.

Gyerünk a moziba be!

Bevásárló központ épül a város szélén

Most már 
nem kell elutaznunk 

ahhoz, hogy megnézzünk egy 
premierfilmet, élvezzük a mozi által 
nyújtott hangulatot. Hétvégenként a 

délelőtt kezdődő vetítések a gyermekek 
szórakoztatását szolgálják. A névadó, a 
Mátészalkáról elszármazott Zukor Adolf, 

a világhírű Paramount Pictures filmvállalat 
alapítójának emlékét kiállítás őrzi a mozi 

épületében. Természetesen a mozizás ma már 
elmaradhatatlan kellékei, többek között a 

popcorn, a nachos is kapható lesz. 
Egy újabb közösségi térrel lesz gazdagabb 

városunk, egy olyan mozival, „hogy 
valami csuda”. Folytatva a címben 

szereplő régi sláger szövegét. 

Csaknem ötezer négyzetméteren nyolc új üzlet kerül kialakítás-
ra. Profiljuk széles skálán mozog: élelmiszer, bútor, ruházati és 
műszaki üzletek nyitják meg itt kapuikat. Az önkormányzat se-
gítette a befektetőt a beruházás megvalósításában, hiszen a vá-
rosnak is fontos, hogy magánberuházások által is fejlődjön a tér-
ség. Mátészalka szempontjából kiemelt jelentőségű a fejlesztés, 
hisz sokan jöttek ide eddig is bevásárolni. A megnyíló üzletekkel 
tovább bővül a kínálat, stabil mátészalkai munkahelyek jönnek 
létre, amelyek a jövőben helyi és környékbeli családok megélhe-
tését biztosítják.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Végéhez közeledik Mátészalkán és térségében a helyi foglalkoztatási paktum projekt

A Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás foglalkoztatás elősegítésére elnyert, és 2017 márciusában indított tér-
ségi foglalkoztatási paktum projektjei a három érintett járás területén lezárásukhoz közelednek. A Baktalórántháza, Csenger és 
Mátészalka központtal megalakult helyi foglalkoztatási paktumokon keresztül, a partnerségi együttműködések által a helyi mun-
káltatók közvetlenebb módon, a paktumirodák munkatársainak a közreműködésével jelezhették munkaerőigényüket, kaphattak 
támogatást a foglalkoztatáshoz. Kifejezett előnye a projektnek, hogy helyi munkáltatók és helyi munkavállalók kaptak támoga-
tást, ami a Szabolcs 05. választókerület családjainak megélhetését könnyítette meg. Közvetlen és jó kapcsolatot alakíthattak ki 
az önkormányzatok a paktumiroda munkatársainak segítségével a helyi vállalkozásokkal, ami azok lokálpatriotizmusát és térségi 
elkötelezettségét is erősítette.
A Területfejlesztési Operatív Programból elnyert támogatások (Mátészalka 350 millió Ft; Baktalórántháza 350 millió Ft; Csenger 
260 millió Ft) csaknem 300 helyi vállalkozásnak segítettek a három járás területén a munkáltatói bérköltségek csökkentésében. 
Még ennél is fontosabb, hogy a programnak köszönhetően 1354 főt vontak be munkaerőpiaci programba, és 651 fő foglalkozta-
tásba bevonása valósult meg, ami az jelenti, hogy egy nagyközség lélekszámával azonos számú helyi munkavállaló foglalkozta-
tásához tudott hozzájárulni a három térségi projekt a választókerület szintjén.
Projektadatok:
TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00004 Mátészalka és térsége helyi foglalkoztatási paktum (támogatási összeg 350.000.000 Ft)
TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00003 Baktalórántháza és térsége helyi foglalkoztatási paktum (támogatási összeg: 350.000.000 Ft)
TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00005 Csengeri járás helyi foglalkoztatási paktum (támogatási összeg: 260.000.000 Ft)
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Nyár. Kikapcsolódás. Pihenés. Helyszín: a MÁTÉSZALKAI STRAND. Egy csobbanás, és már jobban érezzük magunkat.

Strandolni jó

. A termálvizes medencében megtapasztalhatjuk a víz gyógyító 
erejét. A legkisebbek kedvükre pancsizhatnak a számukra kiala-
kított gyermekmedencében. A gyönyörű fák árnyékában hűsöl-
hetünk. Ha éhesek vagyunk, a büfék finomságai közül válogatha-
tunk. A napozás szerelmesei pedig napozóágyakon süttethetik 
magukat. Persze közben nem szabad elfeledkezni bőrünk védel-
méről sem. Különböző programok helyszíne is a strand.  Már ötö-
dik alkalommal rendezték meg a Strand Kupát, újra fürdőzhettünk 
éjszaka, amikor a buborékshow és az ingyenes szaunahasználat 
mellett a kiváló zene is fokozta a hangulatot. 
Használjuk ki a jó időt, és látogassunk ki a strandra, amely kelle-
mes kikapcsolódást kínál  minden korosztálynak !  

Nyaralj Mátészalkán! 
/ olvasói levél /

Hogy micsoda? Ott, ahol lakom? Ahol a mindennapjaimat élem? - kapják fel most sokan a fejüket a cím

láttán. Biztos vannak, akik legyintenek: nincs itt semmi...

De nézzük csak!
Miért megy el az ember nyaralni? Hogy szép helyeket lásson, strandoljon, felkeresse a helyi nevezetességeket, 

beüljön egy étterembe, cukrászdába, hogy egy kis időre kikerüljön a mókuskerékből. Mindez általában elég drága 

„mulatság”. Aki nem akar, vagy nem tud több 10 ezer vagy akár 100 ezer forintot költeni erre, javaslom, maradjon 

Mátészalkán! Először is nem kell sehova utazni. Útiköltség 0 forint. A saját ágyunkban alhatunk. Szállás 0 Ft. 

És most kezdődjön a nyaralás! Fedezzük fel a város szépségeit, nevezetességeit, amelyeket ritkán látunk meg a 

mindennapokban. 

Az első állomás a strand.  Élvezhetjük az úszómedence hűs vizét, gyógyulhatunk a termálvízben, napozhatunk a 

megújult napozóteraszon. Mindezt helyi lakosként kedvezményes áron! A strand mellett lévő tavat körbe is fut-

hatjuk.  A múzeum egyedi szekérkiállítással és egyéb érdekes, elődeink mindennapjait megidéző tárgyakkal várja 

a betérőket. A megújult Kossuth utca pazar látványt nyújt éjjel-nappal. A Szalkai-Schwartz házban tett látogatás 

felejthetetlen kicsiknek, nagyoknak: remek kávézó, baba- és villamosítástörténeti kiállítás, Tony Curtis emlékszoba 

kapott itt helyet. Cukrászdák, kávézók, fagyizók finomabbnál finomabb fagyikkal és sütikkel csalogatnak. Nívós 

éttermek kínálják ízletes fogásaikat. De a gyorsbüfékből sincs hiány. Megnézhetjük a szebbnél szebb templomain-

kat, köztéri szobrainkat, és a nagy melegben üdítő látványt nyújtó szökőkútjainkat, de meglátogathatjuk a Kegyeleti 

Park emlékhelyeit is.

A sportolás szerelmesei edzőtermekben vagy a szabadtéri kondiparkokban, a gyerekek pedig a város játszóterein 

vezethetik le fölös energiáikat. Aki szeretne, bicikliúton eltekerhet akár Debrecenig is. Ha „piacozni” támad kedvünk, 

ezt is megtehetjük, de a multikat sem kell hiányolnunk. Este, az elcsendesedett városban kellemes sétákat tehe-

tünk. Ha kulturális élményre vágyunk, beülhetünk az Udvarias Esték szórakoztató előadásaira vagy más kulturális 

eseményekre. Mindez elérhető otthonról, kényelmesen. A „kirándulás” után az otthon nyugalmában lehet olvasni, 

zenét hallgatni, társasozni, kártyázni, tollasozni vagy akár a kertben sütögetni... Akárcsak egy üdülőben! 

Érdemes tehát a városunkban nyaralni! Észrevehetjük, hogy milyen különleges és szép helyen élünk, ahová min-

denkit szeretettel várnak Mátészalka „fényeslelkű” lakói!

Gál Mónika, olvasó
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Újra versenyeznek

Alapvető táplálékunk a kenyér, és a házi kenyérnek nincs párja. Már sütés közben 
érezzük az illatát, amelynek, fogyókúra ide vagy oda, nehéz ellenállni. Az aratás után az 
új búzából őrölt lisztből augusztusban, Szent István-napra sütötték az első kenyeret. 
Ezért szeretnénk megosztani Önökkel ebben a hónapban Pap János receptjét, amelyet 
ők a hagyományoknak megfelelően búbos kemencében készítenek.

A víz nagy részével összekeverjük a lisztet, a sertészsírt és egy órát 
pihentetjük, majd hozzádagasztjuk a kovászt. Újabb negyedóra 
után hozzáadjuk a sót a maradék vízzel, és ezt is jól beledagasztjuk.
Egy óra pihentetés után elkezdjük a sziromhajtást, amit óránként 
egyszer, összesen háromszor végzünk el. Előformázzuk, ezután 
fél órát pihentetjük a tésztát, majd a végső formázás (kiszakajtás) 
után szakajtóba (fonott, fületlen kosárba) tesszük, és készre ke-
lesztjük. A kelesztési idő más és más lehet, amely függ a hőmér-
séklettől és a kovász aktivitásától. 
A kenyeret (jénaiba, tepsibe helyezve) forró, 225 fokos sütőben 30-
35 perc alatt készre sütjük.
Fogyasszák egészséggel!

A SZALKAFITT EGYESÜLET tagjai már alig várták, hogy újra rajtvonalhoz állhassanak.  Júliusban a csapat Kazincbarcikán vett 
részt a Spartan Race által szervezett akadályfutó versenyen sprint, super és beast távokon. 

Nagyon büszkék arra, hogy az „első bálozó” Kids versenyzők 1. 
és 4. helyezést értek el!!!  Gratulálunk nekik! Ennek a verseny-
sorozatnak a részeként további megmérettetéseken való rész-
vételt tervez az egyesület: Salgótarján és Malino Brdo ennek az 
állomásai. A nyár folyamán a gyermekeket is aktivizálják, hiszen 
sporttábort szerveznek Fitten – Egészségesen címmel, valamint 
a CLLD projekt keretében a Mátészalkai Helyi Akciócsoport Má-
tészalka Hazavár! című helyi felhívására benyújtott sikeres pá-
lyázatuknak köszönhetően „Szalka Futam” elnevezéssel egy ver-
senysorozatot kívánnak meghonosítani városunkban.

Hozzávalók: 

liszt
víz
sertészsír

só
kovász


