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Óvodások és diákok is
fellépnek a műsorban
ünnepi műsorban fellép az
Őszi Levél Nyugdíjas Egyesület, a Gárdonyi Géza Általános
Iskola színjátszócsoportja, a
Kastélykert Óvoda Katica csoportja, a Leveleki Zenesuli és a
Pengetőcske Citerazenekar.KM

A Település karácsonya címmel rendezi meg a
községi ünnepséget a leveleki önkormányzat december
16-án 17 órától a helyi Váci
Mihály Művelődési Ház és
Könyvtár nagytermében. Az
Levelek.

Csoportkép is készült az egyesület tagjairól és a vendégekről az év utolsó foglalkozásán 

Fotó: Fullajtár András

Családias hangulatban
A bőségesen terített
asztal mellett jutott
idő beszélgetésre is.

Bensőséges,
családias hangulatban tartotta az Ízületi Betegek Szabolcs-Szatmár-Bereg-megyei
Egyesülete a karácsonyi ünnepségét kedden. A tagok
közösen feldíszítették a mindenki fenyőfáját, majd az
egyesület elnöke, Fullajtár
Nyíregyháza.

Különdíj Nyírbogdánynak
Az idei Virágos Magyarország mozgalom különdíját Nyírbogdány nyerte. A díjat, egy fűkaszát Zsoldos Tamás, a Husquarna területi képviselője adta át Balogh Tibor Zoltán polgármesternek Nagy Tibor márkaforgalmazó és Terdik Tibor képviselő
társaságában (balról jobbra). 
Fotó: önkormányzat

Adventi műsor, tárlat,
betlehem, hangverseny
Az Adventi Szombatok Dadán című rendezvénysorozat
zárónapját
december 17-én 13.30-tól
rendezi meg az önkormányzat a főtéren. A település karácsonyfáját is ekkor díszítik
majd fel. Az érdeklődők 15

munkájukat, többek között
a reumatológiai osztály vezetőjének, dr. Bartha Attila
főorvosnak, Mártonné Kővári
Ildikó főnővérnek, Karasz Tímea gyógytornásznak, Papp
Miklósné dietetikusnak, a
Szeptikus Sebészeti és Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály vezetőjének, dr. Szilassy
Géza osztályvezető főorvosnak. Köszönetet mondtak a
Jósa András Oktató Kórház-

nak is, mert termet ad rendezvényeikre, a nyíregyházi
önkormányzat támogatásával
a pedig sikerült megvalósítani a meghitt, békés ünnepi
rendezvényt. Dr. Bartha Attila
főorvos gratulált az egyesületnek a sokrétű és tartalmas
munkájához. Mindezek után
a bőségesen terített asztal
mellett jutott idő beszélgetésre, a későbbi tervek, lehetőségek megbeszélésére.
KM

Dobozokban a
diákok szeretete

órától a helyi Holló László
Általános Iskola tanulóinak
verses-zenés adventi műsorát
láthatják, utána a napközisek
betlehemeznek. A református
templomban 16.30-tól a Cantemus Kórus ad adventi koncertet.
KM

Tiszadada.

Andrásné köszöntötte a tagokat és a meghívott vendégeket. Röviden összefoglalta
az év fontosabb eseményeit,
sikereit, majd Koczka Mihályné tagtárs verse és a közösen
elénekelt karácsonyi dalok
tették igazán ünnepivé a találkozó hangulatát.
A vezetőség köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik
legjobb szakmai tudásukkal segítették egész évben

Mosolyt szeretnének
varázsolni a gyermekek
arcára.

Kótaj. Immár tizenharmadik
alkalommal hirdette meg az
idén a Baptista Szeretetszolgálat a Cipősdoboz akcióját.
A program célja, hogy a segítőkész, önzetlen emberek
cipős dobozba csomagolt
ajándékkal tegyék szebbé a
gyermekek karácsonyát. A
színes csomagolópapírba öl-

töztetett dobozok nemcsak
több tízezer nehéz sorsú gyermek karácsonyi örömét, hanem a szeretet és az együttérzés jelképét is tükrözi.
A kótaji István Király Baptista Általános Iskola életében
már többéves hagyománynak számít, hogy részt vesz
a jótékonysági akcióban. Az
idei felhíváshoz is örömmel
csatlakoztak a fiatalok. Már
november végétől lelkesen
gyűjtögették, válogatták a

A kótaji tanulók az ajándékokkal 

Fotó: iskola

nélkülözhető játékaikat, hogy
más gyermekeknek is boldogabbá tehessék a karácsonyt.
Az ünnepi díszben pompázó

270 dobozból a színes ceruzák, füzetek, könyvek mellől az édesség sem hiányozhatott.
KM

Tisztaberek polgármesterjelöltjei: célok, tervek, elképzelések, ötletek, programok
A kis ünnepség résztvevői 

Fotó: önkormányzat

Címzetes főorvosi címet
kapott a gelsei doktornő
Kis ünnepséget
rendeztek kedden Nyírgelsén
a polgármesteri hivatalban. A
helyi önkormányzat képviselő-testülete nevében Görög
László Zsolt polgármester és
Sárréti Barbara aljegyző ün-

nepélyes keretek között adta
át a címzetes főorvosi címet
dr. Szlinszky Éva háziorvosnak, aki 1994 óta folyamatosan háziorvosi feladatokat lát
el, Nyírgelsén pedig 2003 óta
praktizál.
KM

Nyírgelse.

Juhos Zoltán (független)

Tisztabereki lakos vagyok,
jól látom a falu helyzetét.
Úgy gondolom, nagy szüksége lenne a településnek a
változásra. Az itt élők beleszürkülnek a hétköznapokba,
ezen szeretnék én változtatni,
persze, ehhez kell a lakosság
segítsége is. Fontos, hogy a településen működő vállalkozói
haszonból minél több fejlesztést és szociális támogatást
valósítsunk meg. A fiatalok és
az idősek szociális helyzetét
segíteni kell, a falut élhetőbbé kell tennünk. Meg kell
valósítani az önfenntartásra
való minél hamarabbi átállást.
Egy 10–12 fős bentlakásos
idősek otthona létesítésére
régóta nagy szükség van. Az
intézmény nemcsak az időseknek nyújtana otthont, de
megélhetést jelentene az ott
dolgozóknak és családjuknak
hosszú távon. Még több odafigyelést szeretnék az idősekre.
A félbehagyott gázvezeték
és aszfaltút továbbépítése
szintén fontos feladat. Fontos
a fiatalok továbbtanulásának
segítése is, hiszen ők jelentik
a jövőt. A pályázatokat, a
támogatási és fejlesztési lehetőségeket minél jobban ki kell
használnunk. Figyelnünk kell
a középületek karbantartására
is. Szeretném a lakosságot
kicsit összébb kovácsolni.

Új vezetője lesz vasárnap
estére Tisztabereknek
Tisztaberek. Időközi választá-

rettetést. Készítettünk egy
összeállítást arról, mi mindent szeretnének a jelöltek
megvalósítani megválasztásuk esetén. Szavazni egyébként vasárnap 6 órától 19 óráig lehet majd a művelődési
házban kialakítandó szavazókörben.
KM

son polgármestert választ december 18-án Tisztaberek lakossága, ugyanis Kónya Géza,
a település eddigi vezetője
szeptemberben
lemondott
tisztségéről.
A polgármesteri tisztségért
négy jelölt vállalja a megmé-

Kékcsén
Etelka-nap alkalmából
köszöntjük

Dobay Etelkát
és dédunokáját,

Bacsó Etelka Jázmint.

874375

Azt kívánjuk nektek e szép
napon, Ragyogjon rátok napfény, legyetek boldog nagyon.
Szívetek sose féljen, bánat
sose érjen,
Minden utatokat szerencse
kísérje!
Nagyon sok boldogságot és
jó egészséget kíván számukra
a család minden tagja!
HIrdetés
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Nagy Gábor (független)

Születésem óta Tisztabereken
élek. Jól ismerem a helybelieket, hiszen köztük élek és
dolgozom. Jól tudom, hogy a
meglévő problémák, gondok
nem oldhatók meg rövid idő
alatt, azonban hiszem, hogy
van mód egy olyan közösség
kialakítására, amely megoldásokat talál a problémákra. A
legfőbb célom az önkormányzati törvényben előírtak betartása, betartatása. Észszerű
gazdálkodással, a lehetőségek
felderítésével, kihasználásával, a munkához való hozzáállás módjának nagyfokú
megváltoztatásával lépésről
lépésre haladva jutni előbbre.
Természetesen ehhez kell a
lakosság aktív részvétele, a
helyi vállalkozók és gazdálkodók segítő szándéka. Fontos
feladat a műszaki bázisunk, a
Béres porta udvarának lebetonozása. Nagy szükség lenne
az óvoda régi épületének a
hőszigetelésére. A fiatalokat
segíteni, ösztönözni kellene,
hogy a 16. életévük betöltése
után ne hagyják abba a tanulást. Fontos annak belátása,
hogy a falu minden ott élő
emberé, felelősek vagyunk
érte ugyanúgy, mint az elvégzett munkánk minőségéért,
hogy bátran nézhessünk abba
a bizonyos tükörbe nap mint
nap.

Pásku Károly (Munkáspárt)

Csengerben születtem 1961ben. Porcsalmán lakom, nős
vagyok, 2 fiúgyermekünk
van. Rokkant járadékos
vagyok, a feleségem közmunkás. A Magyar Munkáspártnak 2007-től vagyok tagja,
nyíltan vállalom a meggyőződésemet, a dolgozó emberek
és a szegények képviseletét.
Ha rám szavaznak és megválasztanak, akkor a polgármesteri feladatokat társadalmi
megbízatásként kívánom
ellátni. Tiszteletdíjamat a
településen élő szegény sorsú
emberek javára ajánlom fel.
A képviselő-testülettel alkotó
együttműködésre törekszem.
A jelenlegi közmunka helyett
állandó munkahelyek létesítését szorgalmazom majd.
Éppen ezért támogatom a
helyi és környékbeli kis- és
középvállalkozók munkahelyteremtő beruházásait.
Biztosítanám a településen
élők kulturális és sportolási
igényeit. Támogatnám a civil
szervezetek és egyéb szerveződések működését, anyagi
feltételek megteremtését.
Arra törekednék, hogy a
pályázati lehetőségek maximális kihasználásával szebbé,
élhetőbbé tegyük a települést, segítsük az itt lakók
boldogulását, csökkentsük az
elvándorlást.

Sztolyka János (Fidesz)

A legfontosabb feladatnak
Tisztaberek község fejlesztését tartom, ami elsősorban
a gazdasági tevékenység, a
szociális feladatok, a kultúra
és a sport területeit érinti.
Azt gondolom, hogy ezek a
területek befolyásolják legnagyobb mértékben az emberek
életminőségét, a fiatalok
Tisztaberekhez való kötődését. Célom, hogy a hazai
és uniós források, pályázati
lehetőségek elnyerésével és
a közfoglalkoztatásban lévő
lehetőségek kihasználásával
új munkahelyeket teremtsünk, legyen az például
zöldségtermesztés, a nők
részére kézműves munkák
szervezése. Fontosnak tartom
az együttműködést a vállalkozókkal, a közvetítést az
álláskeresők és a munkaerőt
keresők között. Fontos, hogy
az önkormányzat a jogszabályokban előírt kötelező
feladatok ellátása mellett
vállalkozói szemlélettel
gazdasági tevékenységeket is
végezzen. A vállalkozói nyereség képezheti a fejlesztések
(például épületek felújítása,
járdák, belterületi utak javítása, játszótér építése) egyik
forrását és erősítheti a település pénzügyi stabilitását.
Az idős emberek támogatását
is fontosnak tartom.
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