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Sikert aratott az ördöglángos a Tisza partján is
ban ételkülönlegességükből,
az ördöglángosból. De mi is az
az ördöglángos? Egy egyszerűen elkészíthető, de nagyon
ízletes és laktató étel. Az ördögi eledel egy tócsnitésztába
bújtatott gombás, csirkemelles ragu, melynek a fokhagymás, tejfölös öntet és reszelt
sajt adja meg igazán pikáns
ízét.
A gávavencsellői csapat sütőtárcsái alatt a nap folyamán
egyszer sem aludhatott el a
tűz, ugyanis sorra érkeztek a
kóstolni szándékozó vendégek.
Ezzel az ételkülönlegességgel sikerült meggyőzni a tisztelt zsűrit is, ugyanis az egyéb
kategóriában az ördöglángos
és persze az azt elkészítő
csapat kapta az I. helyezést.

Hullár.Erzsébet

Gávavencsellő. Az idén már
másodszor aratott nagy sikert
az ördöglángos nevű helyi
specialitással a gávavencsellői
önkormányzat.
Korábban
a
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Területfejlesztési és
Környezetgazdálkodási Ügynökség által szervezett gasztronómiai fesztiválon képviseltette magát a település,
ahonnan a tájegységre jellemző burgonyás étellel különdíjat hozott el a gávavencsellői
csapat.
A napokban azonban a
szomszédos
településen,
Balsán mutatkozott be a
nagyközség. A gávavencsellői
sátorhoz látogatók ízelítőt
kaphattak különböző kiállítások révén a településen
folyó oktatási-nevelési munkából, és nem utolsó sor-

A tiszalöki alkotótábor résztvevői és szervezői

Festmények a holtágról
Immár XII. alkalommal
rendezi meg a város a
Csontváry Nemzetközi
Alkotótábort.

Festőművészek
örökítik meg a szépséges
tiszalöki tájat július 16. és 23.
között. Az idén ugyanis immár XII. alkalommal rendezi meg a város a Csontváry
Nemzetközi
Alkotótábort,
ahová huszonhárom vendég
fogadta el a szíves felkérést.
A nyíregyházi, hajdúnánási, püspökladányi, szentendrei, tatai vendégek mellett
Kolozsvárról, a kárpátaljai
Tiszalök.

Oklevél és díj is árulkodik a balsai sikerről

Fotó: önkormányzat

Bográcsban főtt finomság
Első benyomásaikat, élményeiket már az első napon
vászonra vitték. Nagyon
büszkék lehetnek az alkotótábor résztvevői és szervezői,

hiszen egyik művésztársuk,
Pistyur Imre 2011-ben Munkácsy-díjban részesült.
A vendéglátás költségeihez
a tiszalöki önkormányzat, a
Tiszalökért
Közalapítvány,
dr. Karakó László országgyűlési képviselő, a református
egyház, a Szabadság Mezőgazdasági Szövetkezet, a Sütőipari Vállalat, Fedor László
alpolgármester, Pápa József
vállalkozó, Szombati Béla pedagógus és az idősek gondozó
otthona járult hozzá.
Verőfényes idő, jókedv és
alkotói vágy jellemzi az eddig
eltelt néhány napot. Szokás

Az elmúlt hónapokban
látványos előrelépés
történt a város legnagyobb környezetvédelmi beruházásában.

órától kulturális programok
szórakoztatják a vendégeket.
Fellép az Ugrós Zenekar, a
Tunyogmatolcsi Asszonykórus, a Gábrien Hagyományőrző és Néptánc Egyesület.
Repülőgép-modell bemutatót is láthatnak az érdeklődők, majd 16 órakor megelevenedik a „nagygéci skanzen
élet” szatmári egyveleggel,
közreműködik az Ugrós Zenekar.
Az egész napos programok
között szerepel helytörténeti kiállítás megtekintése, a
csengeri Lovas Egyesület bemutatója, kézműves bemutató, múzeumi foglalkozás
gyermekeknek, egész napos
sütés-főzés, a Nagygéc településről elszármazottak találkozója, ismerkedés Nagygéc
történelmi és természeti értékeivel.
Akik pedig mozogni is szeretnének, kispályás foci keretében bizonyíthatják ügyességüket.
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Nagygéc. Nagygéc településről sokan tudják, hogy bár
most Csengersima településrésze, azonban egykor önálló
község volt, s a tragikus 1970es nagy árvíz következtében
elnéptelenedett.
Egykori lakói azonban
nem felejtik el a településüket, s a Nagygécért Közhasznú Egyesület az idén ismét
megrendezi immár harmadik alkalommal a Nagygécért
Hagyományőrző
Emléknapot július 23-án, szombaton
Nagygéc egykori faluközpontjában.
A megnyitó ünnepi beszédek 11 órakor hangzanak el,
majd az 1970-es árvízi emlékművet koszorúzzák meg a
szomorú eseményt felidézők.
A nagygéci „alvó templomban” 12 órakor református istentisztelet kezdődik, majd 13

Szolyváról és Tiszaújvárosból
is jöttek alkotók.
A református egyház fenntartásában működő Ifjúsági Alkotóház ad otthont az
egyhetes
művésztelepnek.
Az Országos Képző- és Iparművészeti Társaság kérésére
négy vendégművész is érkezett a már megszokott törzstársasághoz.

már az is, hogy bográcsban
főtt finomsággal töltik el az
egyik estét a vendégek.
Képet adnak ajándékba
A szíves vendéglátást a tábort
záró kiállításon egy-egy alkotással köszönik meg a vendégek. Azt, hogy mennyire
nehéz egy művésztelep megszervezése és működtetése,
nem könnyű egy mondatban
elmondani. Nagyon nehéz.
Öröm és büszkeség az, hogy
Tiszalökön áldoznak a kultúra oltárán – tájékoztatott a két
szervező, Tölgyesi Attiláné és
Zrinszki István.

Lerakták a szennyvízkezelő alapkövét

Az elnéptelenedett falu
visszavárja régi lakóit
Megrendezik a Nagygéc
településről elszármazottak találkozóját is.

Fotó: tudósítónktól

Nyíregyháza-Polyákbokor. A
begyűjtött szennyvizek korszerű kezelésére a program
keretén belül két létesítmény
is épül, illetve korszerűsödik.

Korszerű technológia
A II. számú szennyvíztisztító
telepen a meglévő műtárgyak
mellé új, korszerű szennyvízkezelési technológia épül,
amely alkalmas lesz az I. számú telep tehermentesítésére.
Az épülő létesítményeket dr.
Kovács Ferenc, Nyíregyháza
polgármestere mutatta be:
– A telepen egyes kezelő műtárgyakat felújítanak,
más, a korszerű tisztításhoz
szükséges elemek újonnan
épülnek ki. Műszaki szempontból kihívást jelent, hogy

A fémurnába lapunk tegnapi száma is belekerült

a telepen régi elemeket kell
ötvözni újakkal, beépítve a
korábbi műtárgyakat egy korszerű technológiai folyamatba – adott bepillantást a szakmai háttérbe a polgármester.
Az alapkő letételénél – Kósa

Fotó: Sipeki Péter

Tímea alpolgármester mellett
– segédkezett a beruházást
végző Ke-Víz 21 Zrt. vezérigazgató-helyettese, Bencze
Antal is, aki a következőket
mondta:
– Szépen haladnak a mun-

kálatok, remélhetőleg az
idén ősszel átadhatjuk azt a
komposztáló telepet, amely
fogadja majd az I. és II. számú
szennyvíztisztító-telepeken keletkezett szennyvíziszapot. A telep megépítésének
köszönhetően
a
komposztálás folyamata nem
jár majd semmiféle környezeti terheléssel. Már áll az a
könnyű szerkezetes csarnok,
amelyben ellenőrzött hőmérsékleten, hővisszanyerő
szellőztetéssel és a távozó
levegő szűrésével zajlik majd
a szennyvíziszap komposztálása.
A csütörtöki rendezvényen
elhangzott, hogy a csatornaépítési munkálatok megkezdése továbbra is csúszik a
közbeszerzési eljárás újraindítása miatt, ugynakkor a város vezetése és a programban
dolgozó szakemberek komoly
erőfeszítéseket tesznek a
helyzet mielőbbi megoldására.
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Zarándoklat és Illés próféta búcsúja
A néhány hónapja megalakult miskolci püspökség zarándoklata is
vasárnap lesz.
Máriapócs. A kárpátaljai görög katolikus közösségek
gyalogos zarándoklatát július
23-án és 24-én rendezik meg
a máriapócsi nemzeti kegyhelyen. Szombaton 17 órakor
görög katolikus szent liturgia
kezdődik, majd 18 órakor vecsernye lesz. Ezt paraklisz követi 21 órakor, 22 órakor pedig
akatisztoszt tartanak. A nap
23 órakor körmenettel fejeződik be.
Vasárnap
tartják
Illés
prófáta búcsúját is a baziliká-

Városnapra készül Nyírtelek

Kozák Zoltán és Török József közmunkások a testvértelepülések parkját tették rendbe szerdán.	
fotó: M. Magyar László
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ban. A vecsernye 6.45 órakor
kezdődik, a görög katolikus
szent liturgia 8 órától lesz. A
püspöki szent liturgia és a diakónusszentelés kezdési időpontja: 10 óra.
Illés próféta búcsújának
különlegessége az, hogy a
néhány hónapja megalakult
miskolci püspökség zarándoklata is ekkor lesz, s a püspöki szent liturgiát Orosz Atanáz püspök atya celebrálja.
Egy hét múlva, július 31én a Debreceni-Nyíregyházi
Római Katolikus Egyházmegye búcsúját rendezik meg
Máriapócson. Augusztus 8. és
12. között az ifjúság gyalogos
zarándoklatát rendezik meg.

Hét közben is sok érdeklődő keresi fel a máriapócsi bazilikát

Fotó: M. Magyar László

KELET

4

oldal

Black

Cyan

Magenta

Yellow

