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Új magyar natúrpark - szilvapálinkával
Móricz Zsigmond biztosan örülne - szülõ-
hazája, a szatmár-beregi táj lett hazánk
legújabb natúrparkja, ahol a termé-
szetvédelem, a turizmus, sõt talán a pálin-
ka is hangsúlyosabb lesz a jövõben. Az
avató ünnepségre 2010. január 17-én
Fehérgyarmaton került sor.

Létrejött Magyarország legújabb natúr-
parkja, a Szatmár-Beregi Natúrpark - a
címet   67  szatmár-beregi település kapta
meg, amelyek eddig is nagy hangsúlyt fek-
tettek a turizmusra, fontosnak tartják a
térség természeti, táji értékeinek megõr-

zését, illetve az egészséges környezet
fenntartható használatát és fejlesztését.
Ennek érdekében például minimalizálnák-
meg-szüntetnék a környezetre káros hatá-
sokat, helyreállítanák a természeti és a kul-
turális értékeket, támogatnák a természet-
és környezetbarát gazdálkodási módsze-
reket, fejlesztenék a térség falvait, tovább
ápolnák a hagyományokat.
A Szatmár-Beregi Natúrpark kiterjedése
egyébként mintegy 104 ezer hektár, lakos-
sága majdnem 58 ezer fõ. 
Mi az a Natúrpark? 
Európai mintára létrehozott nagy kiter-

jedésû tájvédelmi terület, amely egységes
arculattal rendelkezik, területén - a fenn-
tartható fejlõdés alapján - komplex terület-
fejlesztés valósítható meg, léte a te-
lepülések közötti együttmûködésbõl fakad,
a táj - elsõsorban a természet szépsége által
- a szelíd turizmusra, a pihenésre, üdülésre
különösen alkalmas. 
Mindezeknek az elvárásoknak a szatmár-
beregi térség maximálisan eleget tesz.
Hazánkban nem ez az egyetlen natúrpark -
a szatmár-beregi mellett hivatalosan mi-
nõsített például a Vértesi Natúrpark, az
Írottkõ Natúrpark is. 
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PÁLINKA-TURIZMUS
Olyan városok, községek tartoznak ide, mint például Szatmárcseke (itt
található Kölcsey Ferenc sírja); a híres kuruc település, a lekvárjáról is
híres Tarpa; Tiszacsécse (itt áll Móricz Zsigmond szülõháza);
Túristvándi, ahol megnézhetjük az ország egyetlen mûködõ vízi-
malmát; Tákos és Csaroda a  beregi keresztszemes hazája; és az arany-
homokos, tiszai strandjáról ismert Tivadar, amely a Bereg egyik
legszebb települése.
A térség egyedülálló tájtermékeirõl is ismert, gondoljunk csak a bere-
gi keresztszemes hímzésre, a fafaragásra és a szilvából készült finom-
ságokra. És ha már szilva: a natúrparkban a számtalan tanösvény mel-
lett ott van a Szilva-út is a gasztronómiai kiruccanások, a pálinkák és
a lekvárok szerelmeseinek. A Kis szilvaút Penyigétõl Panyoláig tart, a
Nagy szilvaút tizenhat szatmár-beregi településen halad keresztül -
Vásárosnaményból indul, és oda is tér vissza. Panyolát önmagában is
érdemes megnézni - ebben a csodálatos természeti környezetben
mûködik a pálinkafõzde, ahol megkóstolhatjuk a kiváló minõségû szilva- és gyümölcspálinkákat. dívány.hu

Az 1947-48-as  Tivadari árvíz
Amikor hatvannégy esztendõvel ezelõtt az
ország közvéleményének figyelme Szil-
veszter - s PETÕFI Sándor születésnapjá-
nak kapcsán a kiskõrösi szülõház - felé for-
dult, mintha a nagy költõ Tiszáról írott
félelmetes sorai elevenedtek volna meg a
Felsõ-Tisza népének életében. A hirtelen
jött tiszai árvíz még a határon túl átszakí-
totta a folyó bal parti gátját, és a kitört víz,
meghágva és átszakítva az országhatáron
lévõ Batár-patak töltését, december 31-én
hajnalban elöntötte a Tisza-Túr közét. Ez
azonban még csak az elõjátéka volt a
további órákban-napokban kiteljesedõ
árvízi katasztrófának.
Mátészalkán, az akkori szatmári megye-
központban, a háború utáni elsõ szilvesz-
teri báli mulatságra készülõdtek a fiatalok,
amikor a rossz hír megérkezett. Némi
huzavona után megtartották ugyan a bált,
de a teljes bevételt felajánlották az árvíz-
károsultaknak.
Noha a töltés az országhatár felett, a bal
parton már december 30-án átszakadt, s
hatalmas területeket öntött el a víz, az
áradás tovább folytatódott. Tiszabecsnél,
az elsõ töltésszakadást követõen még
további mintegy 18 órán át intenzíven
áradt a folyó, és csak december 31-én 23-
24 órakor tetõzött. A kialakult vízszintek
Tiszabecsnél 65 cm-rel, Tivadarnál 60 cm-
rel haladták meg az addig észlelt maxi-
mumokat. Ezt követõen szilveszter éjsza-
káján a víz több helyen is átszakította a
jobb parti tiszai töltést Tivadar fölött,
elöntve a beregi öblözetet. Négy árhullám
vonult le egymást követõen, és az átsza-
kadt töltések elhúzódó helyreállítása miatt

az újabb és újabb árhullámok ismét kiön-
töttek - hatalmas pusztítást okozva. Ma-
gyarországon az árvíznek három halálos
áldozata is volt. Az árvízi elöntéssel érin-
tett 255 km2-nyi területen a 4500 ház több
mint 20 százaléka összedõlt vagy lakhatat-
lanná vált.
Szinte hihetetlen, de már harmadnap a
helyszínen voltak - a Nemzeti Segély és a
Vöröskereszt képviselõin kívül - a svájci
Vöröskereszt, az UNICEF, a Redda Bar-
nen Egyesület, a kvéker segélyszervezet és
más külföldi egyesületek élelmiszer- és
ruhanemû-segélycsomagjai.
Az 1947-48-as szilveszteri árhullám és
árvízkatasztrófa emléke úgy él a köztudat-
ban, hogy a tivadari gátszakadást háborús
károk és jégtorlasz okozta. Egyik sem

igaz: ilyen okok nem játszottak szerepet. A
legfontosabb ok a rendkívüli idõjárási vis-
zonyokban és az idõjárási tényezõknek a
Felsõ-Tiszán addig soha elõ nem fordult
találkozásában keresendõ. A katasztró-
fában az is szerepet játszott, hogy - noha
már 1940-ben megkezdték a Tiszabecs
feletti öblözeteket védõ töltések építését - a
háború miatt nem folytatták a lejjebb csat-
lakozó folyószakasz töltéseinek megerõ-
sítését. Az 1947-48. évi árvizet a Felsõ-
Tiszán a továbbiakban mértékadó árvíznek
tekintették. Ez volt a század addigi
egyetlen, töltésszakadásokkal járó árvize a
Tisza magyarországi területén, de bekö-
vetkezésének nemcsak természeti, hanem
társadalmi-politikai elõzményei, illetve
következményei is voltak. 
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Az 1947-48-as  Tivadari árvíz
Az árvízzel sújtott vidék vízügyi szem-
pontból is érzékeny terület volt. A meg-
elõzõ évtizedek viharos történelme, a két
világháború, Trianon összekuszálta a vízü-
gyi viszonyokat, A Felsõ-Tisza vidéke
harminc év alatt négy állam közigazgatási
fennhatósága alá tartozott, az árvízvédelmi
rendszert anélkül fejlesztették, hogy köl-
csönösen összehangolták volna a terveket;
a védekezési tevékenységet az információ-
és adathiány körülményei között kellett
végezni.
Mindössze két és fél év telt el a II. világ-
háború befejezõdése óta. A háború után
újjáépülõ országnak szembe kellett néznie
az elsõ jelentõsebb természeti katasztrófá-
val, méghozzá belpolitikailag kényes,
nyugtalanító helyzetben. Azokban a hó-
napokban, amikor az élet számos területe
átpolitizálódott, a vízügyi, mérnöki tevé-
kenységet is más szemmel nézték. Kü-
szöbön állt a "fordulat éve": hetek-
hónapok választották el az országot az
államosításoktól. Az árvízkatasztrófának a
vízügyi szolgálattal kapcsolatosan is
közvetlen következményei voltak: konkrét
indokot, hivatkozási alapot nyújtott a szol-
gálat átszervezéséhez, a társulatok állam-
osításához. Az árvíz idején a társulatok a
támadások célpontjába kerültek. A Szabad
Nép 1948. január 20-án a következõ
címekkel jelent meg: "Államosítani kell az
árvízmentesítõ társulatokat - Bûnös
mulasztások - 72 ármentesítõ kiskirály�". 
Fél éven belül, 1948 nyarán államosították
a vízgazdálkodási társulatokat. Az is két-
ségtelen azonban, hogy a katasztrófa
ráirányította a politikai vezetõk figyelmét
az árvízvédelmi fejlesztések szüksé-
gességére. 

A vízügyi szolgálat számos késõbbi nagy
egyénisége, mérnökök és technikusok
mûködtek közre az árvízvédelmi és hely-
reállítási munkákban. Elõttük is tisztel-
günk, amikor e helyütt is megörökítjük
nevüket: CSERMÁK Béla, DABOLCZI
János, DURST Zoltán, HALÁCSY László,
HORVÁTH Mihály, IHNATISIN Endre,
JANCSÓ Gyula, KISS Miklós, KOBZA
Dezsõ, KONRÁD Rudolf, MARKÓ Jenõ,
PAPP István, REVICZKY György,
SÁNDOR Sándor, SCHUSZTER Ferenc,
SERF Egyed, SÍK Jenõ, SMITZ Ervin,
SZEPEZSY Árpád, TÁPAY László,
TARNÓTCZKY István, TÖRÕCSIK
Gyula és sokan mások.
Az 1947-48-as szilveszter éjszakáján
Tivadarban történt tiszai gátszakadás 50.
évfordulójára, 1997-ben emlékmûvet állí-
tottak a szakadás helyén, a Tivadarból Tar-

pa felé vezetõ közút jobb oldalán, az
52+560 töltéskilométernél. Az emlék-
mûvet terméskõbõl és bronzból BALOGH
Géza nyíregyházi szobrászmûvész készí-
tette.

Megjelent: Fejér László, Dr. Szlávik
Lajos: 111 vízi emlék Magyarországon c.
könyvében.
Források:
Dabolczi János: Árvíz a Felsõ-Tiszán
1947-48-ban. (Kézirat, 4 oldal)
Mátészalka, 1950. augusztus 24.
Lászlóffy Woldemár: A Tisza. Vízi
munkálatok és vízgazdálkodás a Tisza
vízrendszerében. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1982.
Felsõ-Tisza-vidéki Vízügyi Történeti
Gyûjtemény adattára.
Szabad Nép - az 1948. évfolyam lapszám

Magas vízállás a Tiszán
A Felsõ-Tisza vízgyûjtõjére 2010. decem-
ber elején rendkívüli mennyiségû csa-
padék érkezett. Négy nap alatt Kárpátalján
átlagosan 116 mm esõ esett, de lokálisan
ennél is több, például Királymezõn 234
mm-t mértek, mely érték két és fél havi
csapadékösszegnek felel meg. Ugyanezen
idõ alatt hazai területen és Erdélyben átlag
23 mm csapadék hullott. A nagyfokú
csapadéktevékenység hatására áradások
indultak el a Tiszán és mellékfolyóin.
Tivadarnál minden idõk harmadik legma-
gasabb vízállását mérték  december 11.
reggel 6 órakor 890 cm. A III. fokú ké-
szültség ellenére  2002-ben felújított gát
jól vizsgázott, komolyabb beavatkozásra
nem volt szükség. Üdülõterületünkön

szerencsére csak kisebb
károk keletkeztek. 
Sajnos az alacsony
lábakra épített nyaralók
felsõ szintjét nem
kímélte az iszapos ára-
dat, nem kevés munkát
adva az tulajdonosok-
nak. Árvízcsúcsok a
tivadari vízmércén -
anno.
1888 év - 753 cm; 1912
- 790; 1947 - 848 - gát-
szakadás Tivadarnál;
1970 - 865; 1998 - 964;
2001 - 1014 - gátsza-
kadás Tarpánál
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Megalakult a "Segítõ Hálózat"
A Beregi Többcélú Kistérségi Önkor-
mányzati Társulás (BEREGTÖT) 2010.
november 01. és 2012. június 30. között
valósítja meg "Segítõ Hálózat" elnevezésû
projektjét. A projekt az Európai Unió tá-
mogatásával és az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg, melyre
az Európai Uniótól és a Magyar Államtól
elnyert támogatás összege 575.081.066 Ft.
A komplex Segítõ Hálózat a kistérség 27
településén (Aranyosapáti, Barabás, Be-
regdaróc, Beregsurány, Csaroda, Gelénes,
Gemzse, Gulács, Gyüre, Hetefejércse, Ilk,
Jánd, Kisvarsány, Lónya, Márokpapi, Má-
tyus, Nagyvarsány, Olcsva, Tarpa, Tákos,
Tiszaadony, Tiszakerecseny, Tiszaszalka,
Tiszavid, Tivadar, Vámosatya, Vásárosna-
mény), valamint 4 mikrokörzeti központ

(Csaroda, Tarpa, Tiszaszalka és Vásáros-
namény) kialakításával valósul meg,
melynek keretében a BEREGTÖT komp-
lex segítõ szolgáltatást alakít ki és mûköd-
tet  a kistérség valamennyi települése szá-
mára.
A projekt keretében közel 100 fõ szakem-
ber kerül foglalkoztatásra, akik felkészí-
tésük után a helyi programirodákban
segítik a rászorulókat. A Segítõ Hálózat
kialakítása lehetõséget teremt  a szociális
ellátórendszer hiányosságainak kiküszö-
bölésére, illetve az itt található szervek ki-
segítésére. A projekt a kistérségben mély-
szegénységben élõ és szociális hátrá-
nyokkal küzdõ családokat célozza meg
felkészítési programokkal, valamint a
családsegítés speciális eszközeivel. A pro-

jekt keretében a hátrányos helyzetûek elhe-
lyezkedését szolgáló tréningek, valamint a
munkavégzés hatékonyabb ellátását segítõ
felkészítések valósulnak  meg, valamint a
helyi irodákban számítógép-, és internet
használati lehetõségek állnak  a hátrányos
helyzetûek és a rászorulók megsegítésére.
A programiroda településünkön a faluház-
ban kapott helyet, mely 2010. december
15-tõl mûködik.
Vezetõje: Kozma Boglárka, helyi program
koordinátor.
A munkaköri feladata: a településen lévõ
helyi programiroda vezetése és a szakmai
feladatok ellátása, elvégzése.
Munkatársak: Szoboszlai Csabáné, család-
segítõ mentor és Dobosné Bakó Tünde
családi koordinátor.

Változások a közfoglalkoztatásban
Január elsejétõl megváltozott a köz-
foglalkoztatás rendszere. Ez évben a mun-
kanélkülieknek valamilyen formában
legalább harminc munkanapot kell dolgoz-
nia ahhoz, hogy 2012-ben is megkapják a
28.500 forintos alapellátást - melyet ren-
delkezésre állási támogatásról /RÁT/ bér-
pótló juttatásra  / bpj / neveztek át. Az új
szabályozás egyik fontos célja, hogy min-
den bpj-s munkanélküli egy éven belül
legalább 30 munkanapot foglalkoztatva
legyen. 
Bérezésük a jelenlegi minimálbér fele ami
alig több, mint a jelenlegi bérpótló juttatás. 
Február 28-ig fel kell mondaniuk az ön-
kormányzatoknak azoknak a közcélú fog-
lalkoztatottaknak, akikkel tavaly határo-
zott idejû szerzõdést kötöttek és az áthúzó-

dott az idei évre. 
A munkanélkülieknek minden munkát el
kell fogadniuk, amire a munkaügyi kiren-
deltségek kiközvetítik õket - eddig a
végzettségüknek nem megfelelõt elu-
tasíthatták. Az önkormányzat rendeletben
azt is kimondhatja, hogy csak az kap bpj-t,
aki tisztán tartja udvarát, környezetét.
Ugyanakkor teljesen átalakul a köz-
foglalkoztatás rendszere: a napi önkor-
mányzati feladatok ellátására kettõtõl négy
hónapig terjedõ idõszakra, napi négy órás
foglalkoztatásra lehet felvenni munka-
nélkülieket. Ez jelentõs szigorítás a koráb-
bi hat hónapos és a napi hat ill. nyolc órás
foglalkoztatáshoz képest. 
A munkanélküliek gyors cserélõdése azért
is szükséges, mert aki nem tudja a bpj. szo-

ciális ellátás megállapításához szükséges
ledolgozott napokat igazolni, az 2012-tõl
már semmilyen ellátásban nem részesül-
het.
A Nemzetgazdasági Minisztérium koncep-
ciója szerint a munkanélküliek egy részét a
nagy, központilag szervezett közfoglalkoz-
tatási programokban alkalmazzák, olyan
területen, mint az ár- és belvízvédelem, a
közútkezelés vagy erdészeti munkák. A
közmunkaprogramokra vonatkozó pályá-
zatokat a vállalkozások, civil szervezetek
és egyházak számára is megnyitják.
Az önkormányzatok számára is lehetõség
lesz a napi mûködésen túlmutató ered-
mények elérésére közmunka programot
indítani  -  akár 6 -8 órás foglalkoztatásra
is.

AAAAnnnnyyyyaaaakkkköööönnnnyyyyvvvv         2222000011110000
Születés:

Gacsályi Linda - 2010. augusztus 11.
Máté Lídia - 2010. szeptember 27.

Elhalálozás:
özv. Nyiri Lászlóné - 2010. január  25.
özv. Dávid Józsefné - 2010. június     7.

Jáki Tibor - 2010. szeptember 25.

2010 évben elnyert
pályázataink

� Természeti Értékekre Alapozott Turisz-
tikai Fejlesztések a Szatmár- Beregi Na-
túrpark területén - 9 településsel közösen    

481.928.037.-
� Integrált Közösségi Szolgáltató Tér
kialakítása / IKSZT /             52.877.900.-
� Tivadar település belvízrendezése             

63.070.125.- 
� Tivadar településképének javítása             

38.182.746.-
� Mûködésképtelen önkormányzatok  tá-
mogatása                                    2.300.000.-
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Virágzó   Magyarország - Elõkerti séták  - Tivadar
Évek, sõt évtizedek óta próbálom "elcsíp-
ni" a tiszavirágzást a tivadari hídnál. Azt
mondják, az egyike azoknak a helyeknek,
ahol a legjobban megfigyelhetõk a sely-
messzárnyú, csillogó, életüket csak néhány
óra hosszában mérõ kérészek.
Tavaly már majdnem sikerült. Alighogy
hazaértem, már mutatta is a televízió:
Ismét virágzik a Tisza! - Hát, ilyen az én
formám! Egyszer már csak meglátom!
Addig is - másik, több évtizedes mániám-
nak megfelelõen - kutatom, vizslatom, ta-
nulmányozom az igazi virágokat, most
éppen a tivadariakat. Az ország szinte
legkeletibb csücskében, a Beregi-sík déli
részén vagyunk, egészen közel az ukrán
határhoz. A legnagyszerûbb strand talál-
ható itt; nagy, kagyló  alakú homokpaddal.
Ha csak tehetem, itt nyaralok. A szépséges
beregi táj önmagában is elbûvölõ, s ehhez
társulnak még az építészeti látnivalók; a
környezõ falvak fa haranglábai, a tákosi
"mezitlábas Notre-Dame", a csarodai
"mosolygó szentes" templom, a túristvándi
vízimalom, a tarpai szárazmalom, a szat-
márcsekei csónakos fejfás temetõ, Kölcsey
nyughelye és sorolhatnám még sokáig. A
penyigei, vagy nemtudomka szilva is ezen
a tájon õshonos, falvak fehérlenek a
virágzó fáktól tavasszal, kéklenek nyár
végén a terméstõl. Ebbõl fõzik ez után a
híres-neves szatmári szilvapálinkát, a sem-
mihez sem hasonlítható ízû szilvalekvárt,
készítik az aszalt szilvát. Tudják, hogy a
penyigei szilvának több mint húszféle
gyógyhatása van?
Az egész falu egy nagy virágos- és gyü-
mölcsöskert, és maga a végtelen nyuga-

lom. A szépen megépített
töltés hosszú sétákra
csábít, közben egyre-
másra kínálja a látni-
valókat, egy-egy szaka-
szon bepillantást engedve
a házakra, s a köröttük-
elõttük lévõ kertekre. A
töltésrõl lesétálok a falu-
ba, mondjuk, a polgármes-
teri hivatal és az 1797-ben
épült református templom
közti részen. Elõttük is
szépen rendezett, fenyõk-
kel szegélyezett parkocs-
ka, most éppen törpe dá-
liákkal és írisszel ültették be.
A falu fõutcáján egy szürkéskék kerítés
elõtt nagyfejû margaréták kelletik ma-
gukat. Korábban íriszek nyíltak itt, s most
készülõdnek az apró virágú sárga krizan-
témok a virágzásra. A margaréta virág-
zásával legalább szerencsém volt; sikerült
az utolsó pillanatban lefényképeznem,
másnap már hiába kerestem - vázalakó lett
belõle. A lényeg, hogy valami mindig szí-
nezi a kerítés mentét, no és persze a hangu-
latunkat! A szilván kívül természetesen
más gyümölcs is terem errefelé, sõt az
utcára kihajló meggyfa díszítõértéke sem
megvetendõ. Rózsák, törökszegfûk között
jutok a falu végére, ahol dohánynak látszó,
ám mégse dohánynövény tereli el minden
másról a figyelmet:  a takácsmácsonya!
Szívesen ültetnek muskátlit, seprõvirágot
is a faluban, ezek nagyon jól mutatnak
egymás társaságában. A seprõvirág egyet-
len nyáron komoly méretûvé fejlõdik, és

õszre gyönyörûen színezõdik a lombja. A
muskátli gyakran a többi virág közé ültetve
"nyaral", de vitathatatlanul a piros fazék-
ban díszlõ tövek nyújtják a leghangu-
latosabb látványt. Az újból fölfedezett
kedvencek közzé tartozik a hagyományos
petúnia, az újonnan fölfedezettek közzé a
futó - ez utóbbi természetesen ablakban,
függõ virágtartókban.
Tivadar nevét is gyakorta hallhattuk a kö-
zelmúlt szomorú eseménye a  tisza árvíz
kapcsán. Mint például a közeli Gulácson,
ahol a legtöbb házat újra kellett építeni.
Ezért találunk  házak között olyan  régi
építésûeket is, mint amilyen a mácsonyás
elõkert mögött látható. Egy biztos.
A legszebb ház is lehet barátságtalan virá-
gok híján, és a legegyszerûbbet is barátsá-
gossá teszi, megnemesíti - akár néhány tõ
egyszerû virág!  
És ezt a tivadariak tudják.                     

WohlnéNagy Ágota

Kirándulás
Bogácsra

Molnár Sándorné (Sárika)
szervezésének köszönhetõen
szeptember 4-én Bogácsra
kirándultunk, ahol fürödtünk
a termálban, megtekintettük
a település nevezetességeit,
hazafelé jövet látogatást tet-
tünk mezõkövesdi Matyó
Múzeumba, valamint a nyír-
egyházi plázába.
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Rendezvényeink képekben  2010

Anyák napja

Idõsek napja

Gyermeknap

Mikulás

KARÁCSONY - "az én kedves kis falumban "
Nagyon vártuk már testvéremmel az év
legszebb ünnepét: a Karácsonyt. A fenyõfa
díszítését is már évek óta együtt végezzük.
Anyu addig a konyhában sürög-forog. 
Elérkezett a Szenteste.  Az otthon melege,
a konyhából áradó finom illatok és a szé-
pen feldíszített fenyõfa jó érzéssel tölt el,
biztonságot ad. 
- Ki jön velem a templomba ? - kérdezi
anyu. 
- Én megyek! - válaszoltam.
- Én is. - szólt a tesóm.
Nálunk már  minden évben hagyomány,
hogy Szenteste elmegyünk templomba.
Istentisztelet után a polgármester min-
denkit meghívott a falu közepén feldíszí-
tett karácsonyfához. A gyerekek csillag-
szórót gyújtottak, verseket szavaltak, a fel-
nõttek nagyon szép karácsonyi dalokat
énekeltek. Forraltborral, citromos teával,
sütõtökkel, finomabbnál-finomabb süte-
ményekkel, diós és mákos bejglivel kínál-
ták a jelenlévõket,  kellemes  ünnepeket kí-
vánva.

Lassan elindult mindenki haza, hogy  csa-
ládja körében ünnepeljen tovább.
Vacsora után elérkezett a pillanat,  amire
egész nap vártunk, az ajándékok kicsoma-
golása.
- Szerinted mi lehet abban a hatalmas do-
bozban? - kérdezte a testvérem.
- Nem tudom. - válaszoltam.
Már én is nagyon kíváncsi vagyok rá. 
Anyuék segítettek kibontani, nagyon örül-
tünk amikor megláttuk, mi van a doboz-
ban. Szép és értékes ajándékot kaptunk.
Kívánom, hogy minden gyermeknek olyan
meghitt és boldog Karácsonya legyen mint
amilyen nekünk volt.  

Bartha Tamás
tanuló

***
Újra visszazökkentünk a hétköznapok va-
lóságába. Úgy tûnik, mintha hónapokkal
ezelõtt ünnepeltük volna a Karácsonyt. 
Visszatérve az iskolába, mindig kíváncsian
érdeklõdöm tanítványaimtól, hogyan töl-
tötték a szeretet ünnepét.

Így találkoztam  a következõ írással, ami
Bartha Tamás 10. e osztály esti tagozatos
diákom tollából született.
Irigykedve olvastam e sorokat. Nagyon
tetszett, hogy ma, rohanó, anyagias vilá-
gunkban még létezik egy kis falu, ahol
egy közösség egyetértésben, szeretetben
együtt ünnepli a Karácsonyt. Szinte láttam
magam elõtt azokat a fiatalokat, idõseket
akik együtt énekeltek a karácsonyfa körül,
kortyolgatták a hidegben forró teát, a fûsz-
eres, forralt bort és együtt kóstolgatták az
édes, sült tököt. A hangsúly számomra
azon volt, hogy együtt, jó hangulatban,
mint egy igazi nagy család. Ez lenne a ka-
rácsony lényege és ezt kapták meg a tiva-
dari emberek.
"Kívülállóként" elismerésem a Polgármes-
ter Úrnak és a tivadariaknak, hogy meg-
mutatták, milyen is egy  igazi, valóban sze-
retetteljes Karácsony.

Vékonyné Tóth Éva
tanárnõ 
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Múltidézõ

1. kép Falusi idill 1957. (Rõti Andrásné,
Járai Józsefné, Danó Sándorné)

2. kép Lovas szánnal egy régi téli napon
1948. (Kozma József, Kozma Katalin,Traub
Manya, Kozma Julianna, Csapó Irén, Csapó
Lajos)

3. kép Baráti körben a vén eperfa
árnyékában 1981. (Csapó Béla, Vincze
Tivadar, Móré Sándor, Csapó Kálmán, Csapó
Dani, Csapó Lajos)

4. kép Konfirmálók 1971. (Szabó Anikó,
Vincze Éva, Csapó Katalin, Dobos Katalin,
Paládi Erzsébet, Járai József, Kiss József,
Kiss Miklós, Vincze Sándor, Csapó Sára,
Asztalos Margit, Csapó Jutka, Dávid Ida,
Lengyel Klára, Danó Sándor, Farkas János,
Kovács Sándor, Hetei Gyula és Csiszár Ákos
Tiszteletes)

5.kép  Falusi eszmecsere a lócán 1956.
(Gergely Sándorné, Péter Sándorné, Fehér
Imréné, Szûcs Józsefné és Bódi Lacika)

1. 2.

4. 5.

3.
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H I R D E T M É N Y
Tájékoztatom a Tisztelt
Választópolgárokat, a 2010. október 3-án
megtartott önkormányzati képviselõk és
polgármesterek választásának ered-
ményérõl.

Tivadar községben polgármesteri
mandátumot szerzett: 
Danó Sándor polgármester
érvényes szavazatainak száma: 
95 db. 70,90 % 
Mandátumot nem szerezett pol-
gármester jelölt:
Dobos Lajosné
érvényes szavazatainak száma:
39 db. 29,10 %
Tivadar községben képviselõi mandátu-
mot szerzett 
- Danó Sándor
érvényes szavazatainak száma: 42 db.
- Gönczi Lajos István
érvényes szavazatainak száma: 95 db.
- Horváth Attila
érvényes szavazatainak száma: 42 db.
- Pásztor Károly
érvényes szavazatainak száma: 59 db.

Péter Csaba sk.
körjegyzõ

Hajnali álmok

Hajnali csendben hálót szõ az álom,
bíborszín hálója megpihen a tájon.
Csupán itt-ott nyílik egy apró rés rajta,
hogy a szél a Tiszát néhol megkavarja.

Ezeréves álom szunnyad a Beregben,
s a Tiszától cserzett arcú emberekben,
kik egymásnak adták az õsi meséket
- talán titkon néha - e csodás emléket.

Formáltuk a Tiszát, itt-ott vágtunk rajta,
mégis karcsú maradt ezüstös alakja.
miközben a Tisza formálgatott éppen
minket kedve szerint ezerféleképpen.

Így lettünk azokká a Bereg szívében,
akik még álmodnak a tiszai szélben,
hogy az õsi álmok ne hulljanak porrá,
s ne váljon a hajnal kietlen komorrá.

(Dér István)

Szebb mint új korában
Megújult a községháza

Az elmúlt év végén befejezõdött a
községháza épületének külsõ felújítása.
A beruházás az Új Magyarország Vi-
dékfejlesztési Program (ÚMVP) III.
intézkedéscsoportjának keretében kiírt
pályázatán nyert pénzbõl valósult meg..
A támogatást a kistelepülések falumeg-
újítására, a védett, ill. régen épült  épü-
letek helyreállítására lehetett igénybe
venni. A fejlesztés fõ célja a telepü-
léskép és a környezet állapotának javí-
tása, gondozott arculat és élettér kiala-
kítása, a település lakosságmegtartó ere-
jének és turisztikai vonzerejének növe-
lése.
E projekt keretében, mintegy 38 millió
forint értékben megtörténik az üdülõ-
területre vezetõ út melletti park rehabili-
tációja, valamint a park közepén felépül
az 1937-ben lebontott faharangláb
melynek rekonstrukciója jelenleg a nyír-
egyházi falumúzeumban látható. E prog-
ram egyik pillére volt a jelenlegi község-
háza korszerûsítése, teljes mértékû külsõ
felújítása. A pályázat 100 % - os támo-
gatottságot biztosított, az Áfa összegét

az önkormányzati sajáterõ teszi ki. 
A jelenlegi községháza a településünk
egyik legrégebbi építménye, az 1800-as
évek  végén épülhetett. Külseje mûszak-
ilag teljesen elavult, a falak nagymérték-
ben felázottak, a salétromosságtól a
vakolat lehullott. A tetõszerkezete szin-
tén elavult, az ereszcsatorna rendszer
cserére szorult, a nyílászárók elvetemed-
tek, nem jól zártak, így az épület nem
volt energiatakarékos, a hivatal nem
illett bele a turisták által sûrûn látogatott
település központi képébe.
A korára utaló  fellelhetõ  dokumentu-
mokat nem sikerült felkutatni. Talán a
utcafronti, ablak alatt található tér-
képészeti pontot jelölõ vastábla, melyen
1883 felirat található, utal arra, hogy az
azt megelõzõ években épülhetett Hosszú
idõn keresztül iskola, ill. közösségi ren-
dezvények színtere volt. Polgármesteri
hivatalkén 1991 -óta funkcionál.-
A rekonstrukció prioritása volt az erede-
tiségre utaló elemek  megõrzése, a szí-
nek harmóniája. A nyílászárók is eredeti
állapotába lettek legyártatva, beépítve.

Tivadar Község Önkormányzatának lapja
Felelõs kiadó: Tivadar Község Önkormányzata

Nyomdai munkálatok: Infó-West Kft. Mátészalka, Tompa Mihály út 1.


