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Molnár Rozália:

A Vén Tisza
Te drága, öreg Vén Tisza
Mért vágyom hozzád mindig újra
vissza
Más vidéken is vannak folyók
Fiatalok, vígak, bohócok.

Sokat játszadoztam partodon
Ragyogó nyári alkonyokon.
Gyönyörködtem benned mint
gyermek
Kinek tetszenek a rejtelmek.

De nekem csak Te vagy a drága
Partodon áll Nagyanyám háza
Ott születtem én abban a házban
Egy vén akácfa hûs árnyában.

Szép gyermekkor hová lettél
Régi emlék hová tûntél
Emlékeim ott lebegnek fenn
A szép szõke Tisza felett

Ha szívem szomorúan fáj
Hozzád futok tiszaparti táj
Ott, ahol sok fûzfa áll
Lelkem nálad megnyugvásra talál.
Bárhová sodor az élet árja
Szívem utánad ég, mint lobogó fáklya
Vén Tisza hozzád mindig vissza vágyom
Nálad van minden reményem,
boldogságom.
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A világ néz be hozzánk
Önkormányzatunk még 2005-ben 13
településsel közösen pályázatot nyújtott be a Gazdasági Versenyképességi
Operatív Program (GVOP 4.4.2)
keretében kiírt pályázatán.
Az elõzõ években elkezdõdött internet-kábel-tv
beruházás
megvalósítása a finiséhez érkezett.
Február 13-án az Élõ-Tisza átfúrásával összeköttetés létesült a Kisar
községben felállított fejállomás és a
községünkben
megépült
gerincvezeték hálózat között.
Így
elkezdõdhetett a családi házak
rákötése a rendszerre, mely korszerû
szélessávú internetet, internet-alapú
telefont, valamint kiváló minõségû
kábel-tv vételt biztosított megfizethetõ áron, azon lakótársainknak akik
élni kívántak ezen szolgáltatással. Az
optikai kábelen megvalósuló korszerû informatikai rendszer megépítésével településünk versenyképessége javulhat, a felhasználók
azonnali információkhoz juthatnak,
kitárulhat a világ községünk lakói
számára, ill. a világ néz be hozzánk.

Fotó: Szoboszlai Csaba
Örömömre szolgál, hogy a projektben részt vevõ települések közül a
rákötési arány Tivadarban - a
települések lakónépesség számához
viszonyítva a legmagasabb,
nevezetesen:

elõfizetés összesen: 62
kábel-tv: 26
internet: 32

Különdíj Tivadarnak
Október 10-én Szombathelyen osztották ki a Virágos Magyarországért
környezetszépítõ verseny 2008. évi
díjait. A fõdíjat idén
város
kategóriában
Szombathelynek,
falu kategóriában a Zala megyei
Gelsének ítélték oda. A versenybe

337 település nevezett.
A legtöbben Borsod-Abaúj Zemplén megyébõl (45), SzabolcsSzatmár-Bereg megyét mindössze
13 település képviselte kevés sikerrel.
A szombathelyi díjkiosztón közel
száz települést jutalmaztak a kiírók

és szponzorok felajánlásaiból.
Tivadar a VIRÁGZÓ MAGYAR
KERTKULTÚRÁÉRT
ALAPÍTVÁNY különdíját vehette
át, 100.000 Ft értékben, melyet
településszépítõ
tevékenységre
fordíthat.

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér /IKSZT/
Mivel a kultúrház funkciója az
elõzõekben említett nyertes pályázat miatt megszûnik, így szükségessé vált meglépni azt a
pályázatot amely az ÚMVP keretében került kiírásra. A már két
éve bezárt gondozási központ egy

része továbbra is kihasználatlan.
Testületünk egybehangzó döntése
értelmében olyan közösségi tér
kerülne kialakításra, amely multifunkciós szolgáltatóházként mûködne. Helyet kapna benne a
könyvtár, a falugazdászi iroda, a

teleház, a civilszervezet irodája,
falugondnoki iroda, a már mûködõ
orvosi rendelõ, házasságkötõ terem,
stb., mindez egy korszerûen felszerelt épületben a legmodernebb
technikával. A pályázat elbírálása
folyamatban van.
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Árvíz a turistaszezon közepén
A Tisza vízgyûjtõ területén július
végén hullott nagy mennyiségû
csapadék hatására több, egymásra
torlódó árhullám levonulása kezdõdött a Felsõ-Tiszán.
A Kárpátokban július hónapban
átlagosan 194,6 mm csapadék hullott, amely több mint kétszerese az
átlagosnak.
A nagy csapadék tevékenységet
döntõen egy megrekedt hidegfront
által létrehozott hidegcsepp okozta.
Tivadarnál az elsõ árhullám július
27-én délben tetõzött, majd 29-én
hajnalban tetõzött újra 885 cm-es
vízállással. A hidrológiai elõrejelzésekbõl következtetni lehetett
arra, hogy az ártéri üdülõterület teljes mértékben elöntésre kerül,
amire a 2001 évi nagyárvíz óta nem
volt példa. Önkormányzatunk az
illetékes hatóságokkal közösen
többször tájékoztatta az üdülõ területen tartózkodókat a veszélyeztetett terület elhagyására,
amely problémamentesen megtörtént. Felkértük a tulajdonosokat,

értékeiket, ingóságaikat helyezzék
biztonságba.
Az árvíz levonulása után önkormányzatunk, a vendéglõtulajdonosok, megkezdték a terület iszaptalanítását, fertõtlenítését. A tûzoltóság a mélyebb fekvésû területekrõl leszivattyúzta az ottrekedt
iszapos vizet. Mintegy kéthetes
kemény munka után ismét birtokba
vehették az üdülõterületet a Tisza-

part szerelmesei. A szomorú az
egészben, hogy mindez a turista
szezon közepén történt, megkeserítve az idelátogató turisták, a
vendéglátósok, az üdülõ tulajdonosok kedvét.
Elmondhatjuk, a Magyar Turizmus
Zrt. szlogenje figyelembe vételével,
ez év "A VÍZEK ÉVE" - de negatív
értelemben.

Ivóvízminõség javító program II. ütem
Az EU-hoz való csatlakozáskor
hazánk azt vállalta, hogy azokon a
településeken ahol az ivóvízben a
bór, fluorid, vas, mangán, nitrit,
ammónium és arzén határértéke
magasabb a megengedettnél,
ivóvízminõség-javító
program
keretében ivóvízellátó rendszeri
fejlesztéseket hajt végre annak
érdekében, hogy ezen elemek
határértéke megfeleljen az ERÓ-

PAI-UNIÓS szabványoknak. Ez a
program megyénkben mintegy 100
települést érint, közöttük Tivadart
is. Községünkben fogyasztott
ivóvízben a vas, mangán, ammónium, arzén koncentrációja magasabb
a megengedettnél.
Az ivóvízminõség-javító program
során három verzió került kidolgozásra.
Képviselõ-testületünk a Kisar-

Nagyar községek ivóvízrendszeréhez való csatlakozást támogatta
elõtérbe
helyezve
a
költséghatékonyságot, valamint azt a
fontos momentumot, hogy a
jövõben megvalósuló rendszer
hosszútávon településünk lakói
számára megfizethetõ szolgáltatást
biztosítson.
A program elõreláthatólag 20102013 között valósul meg.
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Települési belterületi járda felújítása
Tivadar község önkormányzata sikeresen pályázott az Észak-alföldi
Regionális Fejlesztési Tanács
/ÉARFT/ által kiírt helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak
támogatása elõirányzat (HÖF TEKI) "Tivadar község belterületén
megvalósuló járdafelújítás" elnevezésû pályázatán.
Az elnyert támogatás összege:
14.926.161.Önkormányzati önerõ:
3.731.542.Fejlesztési forrás összesen:
18.657.703.A beruházás 2008. szeptemberében
kezdõdött el, melynek során településünk belterületén a teljes járdaszakasz (1.850 m) felújításra kerül.

A befejezés tervezett határideje:
2009. augusztus 31.

Kivitelezõ:
Tiszavíz Kft., Fehérgyarmat.

Természeti értékekre alapozott turisztikai fejlesztések
a Szatmár-beregi Natúrpark területén
Kilenc település önkormányzata
egy természetvédelmi alapítvánnyal közösen - Tivadar gesztorságával - pályázatot nyújtott be turisztikai attrakció megvalósítására.
A programban résztvevõ települések: Vámosatya, Tákos, Tarpa,
Tivadar, Kisar, Panyola, Szamossályi,Garbolc, Rozsály és a Szabolcs-Szatmár-beregi Természetvédelmi Alapítvány.
A kétfordulós pályázatot a Regionális Fejlesztési Operatív Program
Irányító Hatósága 444.361.842 forint összeggel feltételesen támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt
második fordulójában készülnek el
a tervezési, engedélyeztetési, közbeszerzési eljárások. A rendkívül
bonyolult, sokoldalú pályázat megvalósítása, zárása 2010 végére tehetõ.
Az építkezések leghamarabb 2010
tavaszán kezdõdhetnek el. A pro-

jekt keretében megvalósuló attrakciók: látogatóközpont, ökoház Kisarban, pihenõhely, kilátó Tarpán,
Tisza bemutatóház Tivadarban,
gyalogoshíd Panyolán és Tákoson,
madármegfigyelõ Vámosatyán,
pihenõpark Rozsályban, tanösvények: Vámosatya, Garbolc, Pa-

nyola, Szamossályi, Tarpa, Tákos,
Tivadar. Községünket érintõ beruházás mintegy 50.000.000.- Ft.
fejlesztést eredményez.
Településünkön a jelenlegi, leromlott állapotban lévõ, szegényes felszereltségû kultúrház Tisza bemutató házzá épül át.
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Illegális hulladéklerakók felszámolása
A Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium pályázatot írt ki illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására. A pályázati támogatást Kisar község önkormányzatával közösen nyertük el, és Tivadar
gesztorságával valósul meg a program. A pályázat keretében Tivadarban felszámolásra került az ártéri
üdülõövezetben engedély nélkül elhelyezett mintegy 60 köbméter építési
törmelék. A megvalósítással párhuzamosan az együttmûködõ partner, nevezetesen a hajdúböszörményi székhelyû Középkertért Egyesület szemléletformálási program keretében a
Kisari Általános Iskolában elõadáson,
illetve vetélkedõn keresztül hívta fel a
diákok figyelmét a helyes hulladékgazdálkodásra, ill. hulladékkezelési eljárásokra.
Az elnyert támogatás összege:
1.400.000.-

Önkormányzati saját erõ:
350.000.-

Kivitelezõ:
Tiszavíz Kft., Fehérgyarmat.

Bursa Hungarica

Falugondnoki busz

Tanévkezdési támogatás

Az ÚMVP keretében az FVM
kistérségi közösségi közlekedési
fejlesztések támogatására kiírt
pályázatán 6.643.000 forint támogatásban részesült önkormányzatunk. Az elnyert pályázati összeget a falugondnoki busz cseréjére
fordíthatjuk.
Természetesen a jelenlegi gépjármûvet értékesíteni fogjuk.
Az autóbusz beszerzésére elõreláthatólag 2009 év elsõ negyedévében kerül sor.

Önkormányzatunk 2003 óta minden év októberében úgy dönt, hogy
csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.
A pályázatra a Tivadaron állandó
lakóhellyel rendelkezõ fiatalok
jelentkezhettek. Az elnyert támogatás összege - testületünk döntése
értelmében - "A" típusú pályázat
esetében tíz hónapon keresztül

Az elmúlt évekhez hasonlóan önkormányzatunk ismét támogatta a 20082009-es tanév iskolásait, diákjait.
Az általános iskolások ingyen jutottak hozzá a tankönyvekhez, illetve
füzetcsomagokhoz.
A középiskolások egységesen,
egyszeri 15.000, a felsõfokú
intézmények hallgatói egyszeri
20.000 Ft. összegû iskolakezdési
támogatásban részesültek.

5.000.- Ft/hó, "B" típusú pályázat
esetében hat hónapon keresztül
5.000.- Ft./hó.A pályázaton elnyert
összeget a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Önkormányzat, illetve az
Oktatási és Kulturális Minisztérium
kiegészítheti 5.000 - 5.000 Ft-tal.
Ebben az évben településünkrõl
három hallgató részesült "A" típusú
támogatásban és egy hallgató "B"
típusú támogatásban.
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Kistérségben gondolkodva - Könyvtár 2008
A kormány törvénybe iktatta a régiók
kialakítása után a kistérségek létrehozását is. Községünk úgy statisztikailag,
mint
kistérségileg
Vásárosnaményhoz tartozik. Tivadar
is csatlakozott a Vásárosnaményi
székhelyû BEREGTÖT-höz. 2006.
november 1-tõl a társulás keretében
mûködik a központi háziorvosi
ügyeleti ellátás. 2007. január 1-tõl
szintén társulásban mûködik a belsõ
ellenõrzési feladatok ellátása, valamint
a mozgókönyvtári feladatellátás is.
Az utóbbi azért is elõnyös, mert a
rendszerhez 18 település csatlakozott.
Szolgáltató könyvtárként a vásárosnaményi Balázs József Városi
Könyvtár látja el a központi szerepet,
innen történik a dokumentumok rendelése,
állományba
vétele,
számítógépes feldolgozása, és a
községekbe történõ kiszállítás. A kis
könyvtárak így gazdaságosabban

tudnak mûködni, nagyságrenddel nõtt
a könyvekre költhetõ pénzösszeg,
szakszerû az állománygyarapítás,
korszerû integrált könyvtári rendszer
segítségével egységes informatikai
hálózat biztosítja, hogy az újonnan
beszerzett dokumentumok az interneten is kereshetõvé váltak. Bárki saját
otthonából tájékozódhat a kistérség
csatlakozott könyvtáraiban (így a
tivadari könyvtárban is) fellelhetõ
dokumentumokról. A beiratkozott
olvasók vonalkóddal ellátott olvasójegyet kapnak, amelynek segítségével
akár otthonról is tudnak könyvtári
könyveikre elõjegyzést, vagy hosszabbítást kérni. A rendszer további elõnye,
hogy interneten való kereséskor az is
kiderül, hogy ha egy mû nincs meg
Tivadaron, esetleg a szomszéd
települések valamelyikén (Gulácson,
Jándon, vagy Vásárosnaményban)
megvan-e a könyvtárban és pillanatnyilag kölcsönözhetõ-e.

2007-ben a falu könyvtára egy új
számítógépet kapott nyomtatóval a
könyvtáros használatára, melynek
segítségével az interneten található
információk halmazából olvasói
kérésre bármi kinyomtatható. A 2007es évre járó normatíva Tivadarra esõ
része (700.000 Ft.) fedezte a könyvtár
felújítását, korszerûsítését. Így került
leválasztásra a házasságkötõhöz
vezetõ lépcsõfeljáró, megteremtve az
alapjait egy új könyvtárhelyiség
kialakításának a falu központjában
lévõ megszûnt és kihasználatlan gondozási központban. A BEREGTÖT
részérõl 2008-ban további 650.000 Ft
átutalása történt meg, stabilizálva a
könyvtár zavartalan mûködését. A
helyiség festése és az új polcrendszer
beállítása után a könyvtár áthelyezése
január végére megtörténik. A megújult
környezetben új könyvekkel, DVD-kel
várjuk a régi és az új olvasókat.

Guinness-rekord kísérlet
Sikeresen zárult a tivadari Tisza-parton
a Guinness-rekord kísérlet, amely
2008. június 22-én vasárnap 9 és 11
óra között került megrendezésre. Célja
az volt, hogy ez alatt a két óra alatt
minél többen tartózkodjanak az élõ
Tisza magyarországi szakaszán.
A folyó magas vízállása ellenére sokan
ellátogattak a partra, 256 személy vett
részt a kísérletben. Összesen 4377
résztvevõ szállt vízre a három
régióban, melyek közül elsõ helyen a

Tisza-tó menti települések állnak,
második helyen az Észak-alföldi
Régió, 1021 fõvel és végül a Dél-alföldi Régió követte.
Méltán lehetünk büszkék a településünkre, hiszen az Észak-alföldi
Régió egy negyedét Tivadar produkálta.
Köszönet a szervezõknek, és mindazoknak, akik segítették, hogy ez a
kísérlet megvalósulhasson!

A LEADER, a vidékfejlesztés jövõje
Az elmúlt évben megalakult a FelsõTisza Völgye Helyi Vidékfejlesztési
Közösség, mely ebben az évben átalakult Felsõ-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesületté.
A 31 települést magában foglaló
Leader Egyesület központja Vásárosnamény. Az egyesület célja és
feladata a térségben mûködõ vállalkozások, civil szervezetek és az

önkormányzatok fejlesztéseinek elõsegítése, támogatása az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programból.
A program III. tengelybõl négyféle
pályázat benyújtására volt lehetõség
2009. január 10.-ig:
 Mikro-vállalkozások fejlesztése;
 Turisztikai tevékenységek ösztönzése;

 Falumegújítás és -fejlesztés;
 Vidéki örökség megõrzése:
Az elkövetkezõ hat évben térségünk
az erre a célra meghatározott keretbõl mintegy 4.5 milliárd forintot
hívhat le, melyet vidékfejlesztésre,
környezetszépítésre, falumegújításra
fordíthat.
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Hagyományõrzõ csoport
A tivadari hagyományõrzõ csoport
2008. szeptemberben két alkalommal
vendégszerepelt Nyírbátorban, ahol
"AZ ESTE A FONÓBAN" címû
jelenetet adták elõ .
Színjátszani nagyszerû élmény és
határtalan öröm. Élhetõvé, sõt átélhetõvé tenni a szürke hétköznapokat
fontos valamennyiünk számára, hogy
falvaink múltját megõrizzük, hagyományait ápoljuk.

Pindúr-pandúr

A Báthory Napok reneszánsz
hétvégéjén ill. az Idõsek Világnapja
alkalmából a nyírbátori közönség
bepillanthatott ill., részesei lehetett a
népi esték szórakoztató hangulatának.
A további tervek között szerepel újabb
mûsorszámok betanulása, természetesen az aktuális ünnepeket, néphagyományokat figyelembe véve. Aki kedvet, tehetséget érez magában, csatlakozhat az amatõr csoporthoz.

2008. május 30-án a tivadari
ill. kisari óvodások egy életre
szóló élmény részesei lehettek
Budapesten.
szervezésében

A

rendõrség
a

"MINI-

KRESZ "Pindúr-Pandúr KiMit-Tud Országos vetélkedõjén mérhették össze tudásukat

az apróságok. Hálás

köszönet a szervezõknek és a
Vásárosnaményi Rendõrkapitány Úrnak, valamint a felkészítésben részvevõ munkatársainak. Ezzel is motiválták
a helyes közlekedés szabályainak betartását, úgy a gyermekek, mint a szüleik körében.
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2.

3.

Múltidézõ

4.

1. kép: A tivadari közkút fúrása
az 50-es években Csapó Lajos,
Csapó Béla, Koncz István, Koncz
Pál, Danó Sándor, Grácsin János.
2. kép: A jelenlegi ref. templom
harangtoronyának építése 193738
3. kép: Konfirmáló fiatalok:
1961 : Szarka Zsuzsa, Szoboszlai
Gábor, Fekete Sándorné, Kovács
Béla, Vezse Gáborné, Gonda
Imre, Paládi Erzsébet, Dávid
József, Horváth Tiborné, Péter
Sándor és Fehér Imre
Tiszteletes
4. kép: Jónás Imre - a csepel
motorkerékpárral 1950
5. kép: Kocsma elõtti idill 70-es
évek: Vincze Sándor, Kovács
Dezsõ, Péter Sándor, Molnár
Albert

5.
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Beregi komplex árapasztási
és ártér revitalizációs fejlesztés
Az Új Magyarország Fejlesztési
Terv keretében 23,17 milliárd forintos uniós árvízvédelmi projekt
elõkészítésérõl döntött a kormány.
A tervezett beruházás eredményeként megépülhet a JándGulácsi árapasztó tárazó, 40-60
centiméterrel csökkentve a tiszai
árvizek szintjét a Felsõ-Tisza kritikus szakaszán. Az idén nyáron
bejelentett másik  6,3 milliárdos uniós nagyprojekttel, a beregi
árvízvédelmi töltések komplex
fejlesztésével együtt a térség 19
településének és 25 ezer lakosának
javul az árvízi védettsége. A
mostani döntés eredményeként
elkészülõ Jánd-Gulácsi árapasztó
tározó egyike annak a hat tározónak, amelyek 2013-ig épülnek meg
a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése keretében, jelentõsen
javítva a Felsõ-Tiszán élõk árvízi
biztonságát. A projekt elõkészítésére a kormány 589,9 millió forint
biztosításáról döntött, ebbõl 501,4
millió forint uniós, 88,5 millió Ft
pedig költségvetési forrásból áll
majd rendelkezésre. A tervek
szerint a Jánd-Gulácsi árapasztó
tározó 60 millió köbméter vizet tud
majd tárolni, a kapcsolódó vízviszszatartó rendszerekkel együtt mintegy fél méterrel csökkenti majd az
árvíz szintjét. Az elõkészítési szakaszban elkészítendõ megvalósíthatósági tanulmány ad majd
választ arra a kérdésre, hogy magát
a tározót veszik körbe töltéssel,
vagy pedig az egyes településeken
épülnek körtöltések. Az árvízvédelmi fejlesztés 19 beregi település 25
ezer lakosának árvízi biztonságát
javítja. Az ukrán oldalon tervezett
mezõvári térségi árapasztó tározó
megépülésével együtt az árvíz

szintje 80 cm-rel is csökkenhet a
magyar szakaszon. A fejlesztések
eredményeképpen csökken a lakóépületek, mezõgazdasági termõterületek, építészeti emlékek és
védett ökológiai rendszerek árvízi
elöntésének veszélye. A Beregi
Komplex Árapasztási és Ártér revitalizációs fejlesztés keretében az
árvízvédelmi funkciók mellett a
projekt ártér revitalizációs feladatokat is betölt, valamint megoldja a
Bereg vízpótlását is, elõsegítve a
mezõgazdaság gyarapodását és biztosítva a határmenti vidékfejlesztést. Létrejön egy természetvédelmi fejlesztéseket is
lehetõvé tevõ, 14,5 millió köbméter
kapacitású belvízi tározó Lónya és
Tiszakerecseny térségében. Ezen
kívül 16 helyen oldják meg a
vízvisszatartást, ami 30 hektáron
segíti a vizes élõhelyek revitalizációját  így például az Európában is
egyedülálló tõzegmohás lápokét. A
Csaronda mentén egy új, természetvédelmi célú vízgazdálkodás-fejlesztés valósul. Az ártéri

revitalizáció mérsékli a szélsõséges
idõjárás káros hatásait, az ár-,
belvíz- és aszálykárokat is. Már
elkészült a környezeti hatásvizsgálat, az elõkészítési szakaszban
kerül sor az ökológiai állapotfelmérésre, a megvalósíthatósági
tanulmány elkészítésére, valamint a
társadalmi egyeztetésre. A 23 milliárdos projekt kivitelezése a tervek
szerint 2010-ben kezdõdhet meg, és
2014-re készülhet el. Az árvízi
védelmet az a másik, a beregi
árvízvédelmi töltések komplex
fejlesztését célzó 6,3 milliárdos
nagyprojekt teszi teljessé, melynek
elõkészítésérõl idén nyáron döntött
a kormány. A Vásárosnamény és
Lónya között megvalósuló fejlesztéssel a jelenlegi 4,7 km-rõl 31 kmre nõ az a töltéshossz, amely a mindenkori ún. mértékadó  azaz a 100
évenként egyszer elõforduló árvízszintnél 1 méterrel magasabb.
A két fejlesztés eredményeképpen a
teljes Beregi öböl zárt lesz, azaz
megnövelt védettséget kap az
árvizek ellen.
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Vadászkaland
Vári István:
AZ ÕZBAK DUPLÁJA
Molnár Sanyi cimborámmal elég
régen kezdtük el Tarpán a vadászatot.
Igaz, engem hamarabb felvettek a társaságba, de az akkori vadászjelöltség,
valamint az évenkénti egy-két alkalommal megrendezett vadászvizsga
beosztása miatt együtt mentünk vizsgázni Nyíregyházára. Miután aránylag
helyesen válaszoltunk a szóbelin,
valamint parádésan lõttük a korongokat, legálisan is hódolhattunk ennek
a csodálatos szenvedélynek, aminek
VADÁSZAT a neve.
Abban az idõben - a kilencvenes években - 19 000 hektár volt a területünk
nagysága, és a társulati létszám 30
körül mozgott. Aktív vadászok lehettünk 15-20-an. Igazi szép idõk voltak!
Volt rendesen apróvadunk is, nem úgy,
mint ma. Sanyival minden vadászaton
megjelentünk, ha az égbõl vasmacska
hullott, akkor is. Kivételt csak komoly
megbetegedés, vagy az igen fontosnál
is fontosabb feladat jelenthetett. Talán
jobban vártuk a hétvégi fácán- és
nyúlvadászatot, mint a gyerekek a
húsvéti nyuszit.

Rengeteg szebbnél szebb vadászaton
vettünk részt. Eleinte az idõsebb
vadásztársakat figyeltük, próbáltunk
egy-két trükköt ellesni tõlük, aztán
ahogy korosodtunk, egyre inkább bennünket figyeltek a fiatalok.

Néhányszor furcsa dolgot mûvelt
velünk a sors, melybõl végül is sikeresen jöttünk ki. Igaz, hogy a vadásztársak között ezek az afférok késõbb
derûs visszaemlékezésre, még inkább
mosolygós ugratásokra adtak okot.
Szóval az én Sanyi barátomat is
ugyancsak megtréfálta egyszer az élet.
Húzták is vele a vadásztársak. Õ pedig
engem kért, hogy írjam már le a
történetét, mert neki az nem megy.
Bennem jobban bízna. Én néhány
vadásztörténetet már papírra vetettem
és neki azok mind nagyon tetszettek.
Meg is ígértem, de hiába volt nálam a
kézirat már vagy két éve, mindig halogattam megformálását. Februárban
megtartottuk Tarpán az utolsó taggyûlésünket. Amikor az elnöki beszámolómat mondtam, többször elhalkult
a hangom, gombócok jöttek a torkomba. 64 év mûködés után nekem kellett
megszavaztatnom a társulat jogutód
nélküli feloszlását. Szavazás közben
többször Sanyira néztem, és láttam,
hogy sokakhoz hasonlóan õ is könynyeivel küszködik. Na barátom, most
már biztosan betartom az ígéretem,
fogadkoztam magamban.
Régi irataim között kutakodva elõkerült a kockás papírra vetett történet.
Már több mint tíz éve történt, amikor
Gulácson fácánvadászatra gyü-le-

kezett a tagság. Jó hideg november
végi reggelen vártuk az eligazítást,
közben jókat nevettünk Zeke Miska
bátyánk viccelõdésén. Szóval a
hangulat vidám, az idõ jó volt, így aztán hamarosan kezdhettük a vadászatot.
A szokáshoz híven most is három kis
csoportban vadásztunk. Sanyi a
"Kovács"-brigádba került.
Vadászterületként a Tivadar melletti
holt-Tisza és környéke lett kijelölve.
A kiszáradt meder inkább õserdõhöz
hasonlított, úgy benõtte a nád, amelyet
sûrû rekettye bokrok tarkítottak. Ez a
kilométernyi, patkó alakú dzsumbuly
ideális búvóhelye volt a vadnak.
A megbeszéltek szerint kezdõdött a
vadászat. Sanyi, Bíró Lacival leálló
puskásnak lett elõre küldve. Aztán
szép lassan megkezdõdött a hajtás.
Szólt a puska a hajtók elõtt rendesen,
de elöl még csend uralkodott. Késõbb
megindultak a tyúkok, repült is
belõlük elég sok. A kakasok még sunyin óvatoskodtak, nekik ez igencsak
bevett szokásuk. Majd ha a kutyák
közelebb érnek, lesz ám balhé!
Hírtelen nagy nemtetszéssel és kakatolással felkelt Sanyi elõtt egy kakas.
De a lövéssel várni kellett, mert igen
laposan repült.
(folytatás a 11. oldalon)
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Vadászkaland
(folytatás a 10. oldalról)
Lövésre kész, kibiztosított fegyverrel
a kézben állt, amikor nagy csörtetéssel, a másodperc tört része alatt, egy
menekülõ õzbak rontott ki a nádasból
kéznyújtásnyira elõtte. A bak Sanyit
majdnem fellökte. Hogy kettõjük
közül ki ijedt meg jobban, máig se
dõlt el. Az viszont tény, hogy a bak a
lecsüngõ puskaszíjba ugrott, így aztán
barátom kezében volt puska - nincs
puska. Csak az látszott, hogy egy õz
robog a meredek, fákkal benõtt part
irányába hátán egy sörétes fegyverrel !
Mivel a szíj nagy méretû volt, ezért a
puska tusát a földön húzta. Csodák
csodájára a fegyver a rémült rohanásban sem esett le róla. Sanyi nagy
ijedelmében odakiáltott Lacinak, hogy
"Lõdd meg! Nem látod, hogy viszi a
puskámat?" De Laci is csak állt és
tátotta a száját. Ilyet még õ sem látott.
Aztán hamar fel kellett ocsúdniuk,
mert komolyra fordult a helyzet. Az
õz elérte a 30-35 méterre lévõ töltésoldalt, ahol a sûrû, fiatal fákkal benõtt
részen óhajtott eltûnni. Na ez nem
ment egykönnyen. A fák között a
puska keresztbe elakadt, s ez visszarántotta. A bak azonban nem adta fel,
és többször újra próbálta az attrakciót,
ami egy darabig nem sikerült neki.
Végül összeszedte minden erejét, és
egy hatalmas rántással kiszakította a
szíjkengyelt, ezáltal a puska csõtorkolattal a vadászurak felé, a földre
került. A java még csak most következett. A bak elülsõ lábával kaparni
kezdett, és hirtelen DIRR-DURR megszólalt a puska! A sörétek a két
stüszi vadász között szántották a
nádast. A szemben jövõk lapos lövést
reklamáltak, bár õk még szerencsére
messze voltak. A fiúknak elállt a
lélegzetük, ijedtükben azt se tudták,
hogy ki a vadász hármójuk közül? Bár
eme kérdést a bak egyértelmûen
eldöntötte. Amikor a srácok felocsúdtak, gyorsan áttapogatták magukat,
hogy nincs-e rajtuk néhány lyukkal

több a kelleténél. Mázlijuk volt, mert
az õznek még nem volt gyakorlata
Közben barátom Ripsz névre hallgató
német vizslája is elõkerült, lihegve és
csüngõ nyelvvel csak bámult gazdijára. "Hol az a nagyot szóló botod,
amivel a fácánt szoktad leverni? Hát
nem szégyelled magad? Én, ha elhagyok valamit, akkor mindig leszidsz. Akkor menj magad a puskád után.
Hát miféle vadász vagy Te? Egy büdös õz elveszi a puskád? Még ilyet!"
Sanyi szemlesütve odaballagott puskájához, és amikor kinyitotta, az ejektor füle mellett kilökte mind a két üres
hüvelyt. Na, ezt mindenki megúszta
sikeresen.

Még a puska is. Az ijedtségen kívül
senkinek sem lett baja.
Amikor a hajtók elõkerültek, sokan
alig akarták elhinni az esetet, de aztán
jót derültek a történeten. Volt aki tátott
szájjal hallgatta végig. Sanyi viszont
halkan elköszönt a többiektõl, és mint
a vert sereg, megtépázott puskájával
csendesen hazaballagott. A Tisza
töltésen ment kutyájával, egészen
Tivadarig. A menetben Ripsz ballagott
hátul, és szörnyen sajnálta, hogy a kelleténél hamarabb ért véget a vadászat.
Azóta, ha õz vágtázik barátom mellett
a vadászatokon, mindig keményen
fogja 16-os bockját, és csakis
állíthatós fegyverszíjat használ
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A pályázatokról

Fekete István:

 Ivóvízminõség-javító program II. ütem elindítása....................döntés késõbb
 Illegális hulladéklerakók felszámolása (Kisarral)...........................1.400.000. Mûködésképtelen önkormányzatok támogatása I. ütem................3.000.000. Közcélú munka 6 fõ........................................................................ 1.578.224. Települési járdafelújítás.................................................................14.926.161. Közmunka, közhasznú munkaprogramok 17 fõ
Virágos Magyarországért.................................................. oklevél és 100.000. Falugondnoki busz cseréje.............................................................. 6.643.000. Természeti értékekre alapozott turisztikai fejlesztések a SzatmárBeregi Natúrpark területén - 9 településsel közösen...................444.361.842. IKSZT........................................................................................döntés késõbb
 Mûködésképtelen önkormányzatok támogatása IV. ütem............. 1.000.000.-

Anyakönyv 2008
Születés:
Gacsályi Kristóf............ 2008. 02. 09.
Gindeli Norbert............ 2008. 02. 27.
Elhalálozás:
Dávid János.................. 2008.
özv. Vincze Ferencné..... 2008.
Csapó Kálmán...............2008.
özv. Kiss Miklósné........ 2008.

01.
05.
10.
12.

09.
23.
29.
14.

Nádas

Aludtál-e már nádtetõ alatt,
láttad -e ott, hogy kel fel a nap?
Hallgattad-e a szélben hogy zsong a
nád,
ha megérinti a virradat?
Ugye, nem láttad? Nem láttál semmit.
Se nádirigót, se kócsagot,
se a vadrécék kéktükrû szárnyát,
se vizeken rengõ csillagot?
Raktál-e tüzet tavalyi nádból?
Füstje simogatta arcodat,
ha felkel a hold, és lidércfény
táncol a tündöklõ ég alatt.
Láttál- e ezer szárcsafiókát,
úszó fészket a nagy vizeken?
S hallgattad-e ködös hajnalokon
a vándormadár mit üzen?
És a nádi széna volt- e párnád,
millió béka muzsikád,
imbolygó bagoly régi barátod,
nyársonsült keszeg a vacsorád?
Fürödtél-e már csendben és fényben,
este, ha lobban a néma tûz?
s a nádason átrepül az álom,
és rádsóhajt lágyan a puha fûz ?
Álmod ha õrzi millió nádszál,
és tartja feletted az eget,
neked adja a csillagos békét,
és megsimogatja szívedet.

Új alapokon a szociális ellátás

Megvalósult a jelzõrendszeres házi gondozás
Községünk eléggé speciális helyet
foglal el a két kistérség határán. A gyermekjóléti feladatokkal már 2007 évben
a Fehérgyarmat központú kistérségi társuláshoz csatlakoztunk. A törvény nem
zárja ki a kistérségek közötti átjárhatóságot.
Ebben az évben a fehérgyarmati
kistérségben elkezdõdött a szociális ellátórendszer kistérségi szintû szervezése. A tervek szerint 5 mikro térségi
társulás jön létre, mely az alapvetõ szociális ellátásokat közösen szervezi meg.
Képviselõ-testületünk úgy döntött,
hogy a jövõ évtõl Tivadar, Kisar,
Penyige, Szatmárcseke, Gyügye, Szamosújlak, községekkel a Fehérgyarmat
központú mikro térségi társulásban kí-

vánja mûködtetni a szociális ellátórendszerét. E rendszer irányítója a fehérgyarmati Szociális Központ - vezetõje a
jelenlegi vezetõ, Nagy Károlyné. A
normatív támogatást is a város igényeli,
ill. számol el vele, természetesen a szakmai és pénzügyi felelõsség is a városi
önkormányzaté.
A gesztor, önkormányzatunk házi gondozóját is átveszi, ill. ha új munkavállalót kell alkalmazni községünkben,
akkor jogunkban áll a megfelelõ személyre javaslatot tenni. A hozzájárulást
a tivadari ellátottak után járó alapnormatívából és a kistérségi normatívából
fedezi a társulás. A gesztor elvárása,
hogy az ellátáshoz szükséges szakmai
létszámot és tárgyi feltételeket a

településünknek biztosítani kell. A társulás étkeztetésre, házi segítségnyújtásra, jelzõrendszeres házi gondozásra,
családsegítésre, gyermekjóléti szolgáltatásokra terjed ki.
Örömmel jelenthetem be, hogy bölcs
döntésünknek köszönhetõen már be is
indult a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás.
Öt darab készüléket kapott községünk,
melyek kitelepítése megtörtént az arra
rászorult személyek részére.
A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
a saját otthonukban élõ, egészségi
állapotuk és szociális helyzetük miatt
rászoruló idõskorú, valamint fogyatékos személyek részére nyújtott
ellátás.

