
 
ISMERJÉK MEG  HEGYKÖZCSATÁR KÖZSÉG RMDSZ-ES POLGÁRMESTERJELÖLTJÉT, 

TANÁCSOSJELÖLTJEIT ÉS AZOK PROGRAMJAIT 
 

Kedves Hegyköziek! 
 
Engedjék meg, hogy megköszönjem 
támogatásukat, amelyet az elmúlt 
években nyújtottak számomra. Bíztak 
bennem és ez a bizalom nagyban segítette 
mindennapi munkámat. Jó érzés és 
büszkeség töltött, tölt el, amiért az önök, 
Csatáriak, Síteriek, Tóttelekiek és 
Sítervölgyiek polgármestere lehettem, 
lehetek.  
Teljes szívből, tiszta lelkiismerettel és 
legjobb tudásom szerint dolgoztam és 
dolgozni szeretnék a továbbiakban is, 
azért hogy településeink fejlődjenek. 
Mindent megteszek azért hogy jól érezzük 
magunkat ezen a vidéken. A megkezdett 
munkákat, projekteket szeretném 
befejezni és még számos újat 
megalapozni, létrehozni és véghezvinni, 
mert még sok teendő vár ránk és szeretett 
településünkre. 
Minden erőmmel azon leszek hogy 
Hegyközcsatár községben ne az 
ármánykodás, a rossz, a hangzatos üres 
szavak,  a másoktól ellopott ötletek, a 
képmutatás, a hirtelenül nagy de álságos 
emberszeretet uralkodjanak, hanem a már 
megszokott biztonság és stabilitás 
legyen jellemző ebben a községben. 

Ezért kérem tisztelettel Önöket, hogy amennyiben úgy érzik, hogy továbbra is bizalmat 
szavaznak nekem és az RMDSZ csapatának akkor 2012 június 10-én Vasárnap, járuljanak az 
urnákhoz és pecsétjüket helyezzék bizalommal az RMDSZ jelöltjeire. 
 

Isten áldja meg Hegyközcsatár község minden egyes lakóját! 
 

Vitályos Barna 

Hegyközcsatár  község  hírlapja   2012. VI. Évf. 6. szám,  Június 



 
 
 
 
 

 a síteri vízhálózat minél előbbi befejezése 
 Az utcák és járdák rendbetétele, játszótér létesítése ott ahol még nincs 
 A közterületek szépítése, a meglévők karbantartása 
 A települések birtokában lévő erdők, szántóföldek, legelők minél 

szélesebb kihasználása, bérbeadása a bevételi forrás növelése érdekében 
 A fiatalok foglalkoztatása, szórakozási és sportolási lehetőséget 

biztosítani számukra 
 Faluturizmus kiépítése 
 Az egyházi és kulturális rendezvények minél szélesebb körben való 

támogatása, ezen rendezvényekhez támogatókat keresni 

  a község településein a mezőgazdasággal még foglalkozó kis és 
nagytermelők minél szélesebb körben való tájékoztatása az éppen aktuális 
pályázati lehetőségekről 
 A kisvállalkozók támogatása, pályázati lehetőségek ismertetése 
 A tótteleki és más települések vízhálózatainak befejezése és üzembe  
helyezése 
 A közbirtokossági javak minél jobb kihasználása, hiszen ezen javak a 
településeink lakosainak a tulajdonában vannak és egyáltalán nem mindegy 
hogyan gazdálkodunk vele 
 Az utak és járdák javítása, karbantartása 

 Parkok létrehozása, a meglévők karbantartása 
 A lakossággal való kapcsolattartás kiszélesítése, az aktuális rendeletek ismertetése 

 folytatni az elkezdett beruházásokat, úgy mint a szennyvízcsatorna 
kiépítése 
 A tótteleki sportkomplexum munkálatainak a folytatása, hiszen a fiatalok 
és más korosztálynak szüksége van a sportolásra 
 A tótteleki diáktábor befejezése, hiszen a község földrajzi adottságait 
kihasználva vonzóbbá tehetjük településeinket a turisták előtt 
 A települések utcáinak és járdáinak rendbetétele a kanalizálási munkák 
befejezése után 
 Kihasználni a község adottságait a befektetők számára, ezzel is 
munkahelyeket teremtve a településeink lakosainak. 

 Az önkormányzat, az egyházak és civilszervezetek közti baráti viszony bővítése 

 a község mezőgazdászainak támogatásokról való tájékoztatása  
 Az állattartó gazdák ösztönzése, hiszen sokan félbehagytak a tehén és 

sertés tartással 
 A lakossággal való kapcsolat kiszélesítése új törvények, határozatok 

ismertetés,  
 Pályázati lehetőségek kiaknázása 
 A településeken el kezdett beruházások, kanalizálás, vízhálózat, diáktábor, 

sportkomplexum befejezése  
 Támogatók felkutatása a községben hagyományos kulturális 

rendezvények megrendezéséhez 
 Parkok, járdák építése, a meglévők karbantartása 



 

  -   Nem szeretnék olyat ígérni amit nem tudok megvalósítani, de 
elsődleges szempont számomra a község fejlődése 
 a fiatal generáció itthon tartása a szülőföldjén, de ehhez ki kell alakítani 
azokat az infrastrukturális lehetőségeket, amelyek ösztönző számukra. 
 Tanintézeteink pedagógusai magas szinten képzettek így gyerekeink 
megkapják a kellő felkészítést, ezért megértetni a szülőkkel, hogy ne vigyék 
nagyváradi tanintézetekbe gyerekeiket 
 Támogatni a faluturizmus kialakítását, egyházi és kulturális rendezvények 
szervezése, támogatók felkutatása, néphagyományőrző csoportok 
létrehozása,egy tájház megépítése, annak anyagi forrásainak felkutatása 

 Szorosabb kapcsolat az egyházakkal, tanintézetekkel, civilszervezetekkel  

 a megkezdett beruházások befejezésének támogatása 
 A mezőgazdasággal még foglakozók ( nagykultúra—állattartás) 

támogatása, pályázati lehetőségekkel való tudnivalók ismertetése 
 Utak, járdák karbantartása,  
 A közterületek szépítése, karbantartása,  
 A fiatalság szórakozási és sportolási lehetőségeinek támogatása 
 Befektetők felkutatása, így munkahelyek jöhetnek létre 
 A községi önkormányzat és a közbirtokossági javak minél szélesebb téren 

való  kihasználása 
 A községi egészségügyi ellátás kibővítése a hétvégekre és ünnepnapokra 
 Testvértelepülésekkel való kapcsolat kiszélesítése 

 pedagógusként a község területén működő felújított tanintézetek 
álagának megőrzése 

 A szülők meggyőzése arról, hogy gyerekeiket ne vigyék a nagyváradi 
tanintézetekbe, hiszen nekünk is vannak a községben jól képzett tanügyi 
kádereink, akik mindent megtesznek, hogy a gyerekeket a legjobban 
felkészíthessék 

 A fiataloknak szórakozási és sportolási lehetőségeket biztosítani 
 A községet minél vonzóbbá tenni a befektetők számára 
 Az egészségügyi ellátás kiterjesztése a hétvégékre és ünnepnapokra 
 A lakosság tájékoztatása az éppen aktuális pályázati lehetőségekről 

minden szinten 

   az állattartó gazdákkal való kapcsolat kiszélesítése 
 Mezőgazdasági témákról tájékoztatni a lakosságot, pályázatokról, 
rendeletekről, határozatokról 
 A fiataloknak szórakozási és sportolási lehetősséget biztosítani 
 A község megismertetése a befektetőkkel, így munkahelyek jöhetnek létre 
a fiatalok, de minden korosztály számára 
 Tovább folytatni a község területén elkezdett kulturális rendezvények 
megszervezését 
 Támogatni a község területén lévő tanintézeteket, a fiatal szülők bővebb 
tájékoztatása, hogy ne vigyék el gyerekeiket Nagyváradra tanulni, hiszen a 

meglévő óvodáink, iskoláink európai uniós normáknak megfelelően vannak felszerelve, jól 
képzett pedagógusokkal 



 

  Amit én szeretnék elérni az elkövetkező négy évben az a fiatalok 
támogatása minden szinten, a fiatalság az aki tovább viheti a stafétát és 
mer vállalkozni, a községet egy jó irányban fejleszteni 

 A fiataloknak nagy szüksége van a szórakozásra és sportolási 
lehetőségre, ezért mindenképp szeretném, ha minden faluban lehetőség 
lenne kinti és benti sportolási lehetőségre télen nyáron, gondolok itt 
focipályára, kézilabda, röplabda, teniszpályákra, de a téli időszakban 
ping-pong, sakk, egyéb sportolási lehetőségek és kondi terem. 

 Vonzóbbá tenni a községet a befektetők számára, ezzel is munka 
lehetőséget, munkahelyet biztosítani. 

 Folytatni a község infrastruktúrájának kiépítését 
 

 A megkezdett befektetések minél hamarabb való befejezése 
 A mezőgazdasággal foglakozók tájékoztatása a lehetőségekről, 
pályázatok, rendeletek 
 Az önkormányzat és a közbirtokosság tulajdonaiban lévő szántóföldek, 
erdők, legelők minél szélesebb körben való kihasználása, esetleg 
befektetőknek bérbeadása így munka lehetősség mellett munkahelyek is 
jöhetnek létre 
 Egyházak, tanintézetek, egészségügyi intézmények, civilszervezetekkel 
való kapcsolatok kibővítése 
 A szennyvízcsatorna hálózat befejezése, a község településein elkezdett 

vízhálózat és egyéb munkálatok befejezése 
 A fiatalok szórakozási és sportolási lehetőségek biztosítása 

 Nagyon fontos a fiatalokkal megismertetni és megszerettetni a 
mezőgazdaságot, hiszen ha mi nem termelünk akkor a mezőgazdaság még 
jobban tönkre megy 
 A mezőgazdaság egy olyam szektor ahol munka lehetősség van és ha jól 
végzed akkor akár munkahellyé is válhat 
 Az elkezdett vízhálózatok és kanalizálási munkák befejezése 
 Utak, járdák rendbetétele 
 A községben tevékenykedő háziorvosokkal való kapcsolat kibővítése a jobb 
egészségügyi ellátás érdekében 
 A szülők meggyőzése, hogy ne vigyék más óvodába vagy iskolába a 

gyerekeiket, hiszen nálunk modern, felújított tanintézetek vannak jó pedagógusokkal 

  Nagyobb hangsúlyt szeretnék fordítani a fiatalok foglalkoztatására, 
hiszen egyre nehezebb munkahelyet találjon egy frissen diplomázott.  

 A megoldást a kis– és középvállalkozások vonzóbbá tétele hozhatja 
meg, tréningeket szervezni, amelyen szakemberektől lehet elsajátítani, 
hogyan is kezdjünk bele egy vállalkozásba.  

 A község vonzóbbá tétele a befektetők számára úgy érhető el, ha 
megfelelő infrastruktúrát biztosítunk számukra, ha van befektető akkor 
lesz munka, munkahely, nő a lakosság életszínvonala. 

 Szeretném, ha ez a csapat tovább tudná vinni elképzeléseit, terveit, 
beruházásait, hiszen mindezt Önökért, mi értünk tesszük, hogy jól 
érezzük magunkat és jobb körülmények közt élhessünk szülőföldünkön, ezért arra kérem 
Önöket szavazzanak a község RMDSZ jelöltjeire. 



 
 
 
 

 
 

HEGYKÖZCSATÁR KÖZSÉG RMDSZ JELÖLTJEI  
 

    MI NEM ÍGÉRGETÜNK OLYAT AMIT NEM TUDUNK MEGVALÓSÍTANI, EDDIG SEM TETTÜK, 
MERT AZ ÍGÉRGETÉSEK AZOKÉ AKIK EDDIG SEM TUDTAK MUNKÁJUKKAL FELMUTATNI 
SEMMIT, MI TESSZÜK A DOLGUNKAT ÉS FEJLESSZÜK KÖZSÉGÜNKET, AZÉRT HOGY A KÖZSÉG 
MINDEN LAKOSA MINÉL JOBBAN ÉREZHESSE MAGÁT, ITT AHOL ÉLÜNK ÉS ÉLNI SZERETNÉNK 
TOVÁBBRA IS. TERMÉSZETESEN NEKÜNK IS VANNAK TERVEINK, ÁLMAINK AMI 
MEGVALÓSÍTÁSRA VÁR, EGYÜTT ÖNÖKKEL HISZEN NEKÜNK MINDEN MAGYAR SZÁMÍT, 
EZÉRT JÚNIÚS 10-ÉN JÖJJÖN ÉS SZAVAZZON HEGYKÖZCSATÁR KÖZSÉG RMDSZ-ES 

 Az elkezdett vízhálózatok, kanalizálás és egyéb munkálatok befejezése 
 A kulturális élet fellendítése, a fiatalokkal megszerettetni 
néphagyományainkat, hogy ők a maguk idején tovább adhassák azt amit mi 
szüleinktől nagyszüleinktől vettünk át 
 Fontos, hogy a fiataljaink ne vándoroljanak el a városba, ezért 
szórakozási és sportolási lehetősségeket kell biztosítani számukra 
 Az ide látogató befektetők meggyőzése, munkát és munkahelyet 
biztosítva így minden korosztály számára 
 A kis és középvállalkozók törvényes keretek közt  történő segítése 
 Faluturizmus kialakítása 

 Tájházak építése a még meglévő régi tárgyak és néphagyományaink megőrzése érdekében 



ILYEN VOLT ILYEN LETT!  
DÖNTSÉK EL A KÜLÖNBSÉGET ÉS AZT, HOGY FOLYTASSA-E A KÖZSÉG FEJLESZTÉSÉT 

TOVÁBBRA IS EZ AZ RMDSZ CSAPAT 
 
 

ILYEN VOLT HEGYKÖZCSATÁR KÖZPONTJA ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS ILYEN LETT 

ILYEN VOLT A HEGYKÖZCSATÁRI KULTÚRHÁZ ÉS ILYEN LETT 

ILYEN VOLT A HEGYKÖZCSATÁRI ISKOLA ÉS ILYEN LETT 



 

ILYEN VOLT A HEGYKÖZCSATÁRI REFORMÁTUS TEMPLOM MELLETTI TÉR ÉS ILYEN LETT 

ILYEN VOLT A SITERI BOLT ÉS ILYEN LETT 

ILYEN VOLT A CSATÁRI FOCIÖLTÖZŐ ÉS TÓTTELEKEN A SPORTKOMLEXUMNÁL ILYEN LESZ 



 

ILYEN VOLT A TÓTTELEKI KULTÚRHÁZ KIVÜLRŐL ÉS ILYEN LETT 

ILYEN VOLT A TÓTTELEKI KULTÚRHÁZ BELÜLRŐL ÉS ILYEN LETT 

ILYEN VOLT A SÍTERI KULTÚROTTHON ÉS ILYEN LETT 



 

ILYEN VOLT A POLGÁRMESTERI HIVATAL TRAKTORA ÉS ILYEN LETT 

ILYEN VOLT A CSATÁRI KULTÚRHÁZ BELÜL ÉS ILYEN LETT 

A HEGYKÖZTÓTTELEKI KÉPOLNA 
A SZENYVÍZCSATORNA  MEGÉPÍTÉS 

SZERZŐDÉSÉNEK ALÁÍRÁSA BORBÉLY 
LÁSZLÓ MINISZTERREL 



 

ILYEN VOLT A SITERI ISKOLA BELÜLRŐL ÉS ILYEN LETT 

ILYEN VOLT A SITERI ISKOLA KIVÜLRŐL ÉS ILYEN LETT 

ILYEN VOLT A SITERI ÚT ÉS ILYEN LETT 



 

ILYEN VOLT  A HGYKÖZCSATÁRI KULCSÁRDOMB ÉS ILYEN LETT 

A HEGYKÖZCSATÁRI ÓVODA ÚJ NAPKÖZI 
SZÁRNYA A HEGYKÖZCSATÁRI ORVOSI RENDELŐ ÚJ 

BELSŐ BÚTORZATA 

A TÓTTELEKI VIZHÁLÓZAT EGYIK TISZTITÓ 
BERENDEZÉSE 

KÉTNYELVŰ HELYSÉGNÉVTÁBLA 



 

Lapszerkesztő: Tóth Zsolt Zsigmond 


