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ÉKESSÉGÜNK A FA HARANGTORONY

Településünk legújabb büszkesége a fa harangtorony, a népi
építészeti stílus szép képviselõje, amelyet 74 éven át nem láthattak a helyiek. A harangtorony eredetije a jelenlegi templom mellett állt 1937-ig. Sorsa ekkor pecsételõdött meg, amikorra állaga
annyira leromlott, hogy le kellett bontani. Anyaga egy részét az
akkor épült kõtorony tetõszerkezetéhez használták fel.
A szemet gyönyörködtetõ építményt a falu legmagasabb pontján
a Tisza-töltés mellett 2011-ben eredeti dokumentumok, fotók,
felmérési vázlatok alapján pályázati segítséggel építette újjá önkormányzatunk. Környezetének parkosítása Bartha István
Nyíregyháza fõkertésze tervei alapján valósúlt meg. A tájba illõ
kültéri padokat térburkolt sétány, tipegõk, dísznövények szegélyezik, így biztosítva pihenési lehetõséget az idelátogatóknak.
A torony történetének kutatását Páll István jelenlegi Múzeum
Igazgató végezte levéltári, irattári és könyvészeti adatok segítségével, míg a szerkezeti megoldást Sisa Béla készítette elõ, aki
DOMANOVSZKY Györgynek 1936-ban publikált és fénymásolt példányban az Országos Mûemlékvédelmi Hivatal Archívumában is megtalálható vázlatos felmérése alapján végzett
elõzetes kutatást.
A 18 méter magas, karcsú építmény faszerkezete tölgybõl készült, fazsindelyfedésû , a csúcsdísze, vörösréz.
Eredeti dokumentumok alapján Vass László tarpai építészmérnök tervezte, a kivitelezés a fehérgyarmati székhelyû FEMÉP
KFT munkája.

Bronz harangja 140 kilogramm súlyú, Gombos Miklós Õrbottyáni
harangöntõ mester készítette, villamosítását Kapui Gyula Taksonyi villamosmérnök végezte.
Történelme: Reformált egyházközség, Gulácsnak volt a filiája. Zólyomi
Miklós telkén épült fel valószínûleg fából az elsõ ismert templom;
1665-ben készült a templom katedrája és 1671-ben az elsõ ismert fatorony.
A második fatornyot 1757-ben Papp Mózes ácsmester készítette. 1794ben a Tisza a falu egy részét elmosta a templommal és a parókiával
együtt, így a falu új templom építésére kényszerült. Az új templomhoz
a helyet nemzetes Erdeöbényey László úr ajándékozta az egyháznak.
Az új téglatemplomot 1797-ben Átányi István prédikátorsága idején
szentelték fel. Miután a Tisza elmosta a paróchiális telket, a tornyot
1824-ben a ma is álló téglatemplom mellé vontatták. 1937-ig szolgálta
a település lakosságát.
A harangtorony rekonstrukciója még megtekinthetõ a Sóstói Múzeumfalu-ban Nyíregyházán.
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B E LT E R Ü L E T I V Í Z R E N D E Z É S

Sikeres mûszaki átadással zárult 2011.
augusztus 8-án a Tivadar Község Önkormányzata, mint kedvezményezett által
lebonyolított belterületi vízrendezési projekt.
Önkormányzatunk még 2009-ben 63 millió Ft összköltségvetésû pályázatot nyújtott az ÚMFT Észak-Alföldi Operatív
Program támogatási rendszeréhez.
A pályázat beadására azért volt szükség,
mert a településünk jelentõs részének csapadékvíz elvezetõ rendszere teljesen elavult, a régen alkalmazott anyagok elöregedtetek, a megnövekedett teherforgalom
hatására a betonlapok összecsúsztak, a
hirtelen nagy mennyiségû csapadék esetén az elvezetése akadályokba ütközött.
A projekt célja: a csapadékvíz infrastruktúra fejlesztése, csapadékvíz biztonságos
elvezetése, melynek köszönhetõen javul a
település környezeti állapota, közút közelségi balesetveszélyes állapot megszüntetése zárt vezeték építésével.
A fejlesztés a következõ területeket érintette: Petõfi utca egy része, a Táncsics utca
mindkét oldala, a Szabadság utca vége, valamint az üdülõterületre vezetõ út egyik oldala.
A projekt eredményeként elkészült 1700
folyóméter nyílt- és zárt csapadékvíz elvezetõ csatorna, valamint megépült harminchat darab tisztító akna.

Zöld út a "Beregi Tározó" építésének

Jóváhagyta a kormány a beregi árvízi
tározó megépítését célzó, mintegy 50
millió euró támogatási igényt meghaladó
nagyprojekt javaslatot. A fejlesztés a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése keretében
kiépülõ árvízvédelmi rendszer részeként
hozzájárul a Tisza-völgy árvízi biztonságának növeléséhez - közölte a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség.
Az Új Széchenyi Terv Beregi Komplex
Árapasztási-Ártér-revitalizációs fejlesztés címû nagyprojektje a Tisza árvízszintjét a tározó megnyitásával mintegy 60
centiméterrel tudja apasztani, ezáltal a
jövõben több mint 250 ezer ember árvízvédettségérõl gondoskodik 376 négyzetkilométeres területen. A beruházásnak
köszönhetõen 19 beregi település, köztük
Tivadar is biztonságba kerül.
A fejlesztés eredményeként a jövõben elkerülhetõvé válnak az olyan katasztrófák,
mint ami például 2001-ben sújtotta a

térséget és 32,3 milliárd forint kárt okozott - szögezte le közleményében az
NFÜ. Az Új Széchenyi Terv keretében
megvalósuló beruházás az árvízvédelmi
beruházások mellett egy komplex árapasztási és ártér-revitalizációs beavatkozást is tartalmaz, amely segítik a
vízkészlettel való fenntartható gazdálkodást a tározón belüli és kívüli területeken. A projekt keretében átépítik valamennyi mûtárgyat, emellett végrehajtják
az összes szükséges beruházást, eszközbeszerzést.
A megvalósítás elsõ fázisában a területszerzési folyamatok indulnak el. A korábban létrejött elõszerzõdések alapján a
végleges adásvédelmi szerzõdések megküldésére kerül sor az érintett tulajdonosok részére. Ezzel egy idõben a többi terület kisajátítási eljárásának kezdeményezése is megtörténik. Ezt követõen,
várhatóan 2012. tavaszán a projekthez

kapcsolódó megelõzõ régészeti feltárások
megkezdõdnek.
A kivitelezési, mûszaki ellenõrzési,
továbbá PR tevékenységek ellátására irányuló közbeszerzési dokumentációk véglegesítése folyamatban van. A közbeszerzési dokumentumok jóváhagyása
után a közbeszerzési eljárások eredményeképpen létrejövõ szerzõdésnek megfelelõen, a projekt kivitelezési munkái
várhatóan 2012. második félévében kezdõdhetnek meg.
A program emellett támogatja az egyedi
településrendezési és turisztikai fejlesztéseket, a térségi vízre alapozott gazdaságfejlesztési programokat. A projekt továbbá mérsékli majd a fokozódó idõjárási
szélsõségek káros hatását, az ár- és belvíz, valamint aszálykárokat, a vizes élõhelyek, vízterek fejlesztése révén pedig
hozzájárulhat a környezet megóvásához
is - írta az NFÜ.
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Tivadar Önkormányzatának 2012 évi koncepciója
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 70. §-a
értelmében a polgármester a jegyzõ által elkészített, a
következõ évre vonatkozó költségvetési koncepciót november 30-ig, a helyi önkormányzat képviselõ-testület tagjai
általános választás évében legkésõbb december 15-ig
benyújtja a képviselõ-testületnek.

A költségvetési koncepciót a költségvetés helyben képzõdõ
bevételeinek, az önkormányzat kötelezettségeinek, feladatainak figyelembevételével kell összeállítani.
A költségvetési koncepció elkészítésének alapja Magyarország 2012. évi költségvetésérõl szóló törvényjavaslat.

Kiemelten fontos feladata az önkormányzatnak a fiatalok helyben tartása
Elvárás a lakosság biztonság-érzetének
javítása mellett a felnövekvõ nemzedék,
a családok, idõskorú lakosság érdekeinek megjelenítése az önkormányzat
munkájában.
A község fejlesztése szempontjából kiemelten kezelendõ cél a településmarketing, az idegenforgalom, a turizmus, a
megkezdett fejlesztések befejezése munkahely teremtés érdekében.
A kormányzati intézkedés-csomag 2012.
évi fõbb, önkormányzatokat közvetlenül
és közvetve is érintõ intézkedései az
alábbiak, a teljesség igénye nélkül:
A közszféra keresettömege 2012. évben
is változatlan marad. Ez azt jelenti, hogy
sem a köztisztviselõi illetmény alap, sem
a közalkalmazotti tábla nem változik.
A "szuperbruttósítás" mértéke (azaz,
hogy a személyi jövedelemadó alapja a
bruttó jövedelmek munkáltatói, kifizetõi
27%-os járulék-, illetve eho-mértékkel
növelt összege) 2012-ben a felére,
13,5%-ra csökken, 2013-tól pedig megszûnik a vonatkozó szabályozás.
A 2011. évtõl kibõvül, szélesebb körben

igénybe vehetõvé válik a családi kedvezmény, és adókedvezmény helyett
adóalap-kedvezmény formájában, jövedelemkorlát nélkül lehet érvényesíteni.
A családi pótlékhoz, illetve az öregségi
nyugdíjhoz kötött szociális ellátások
mértéke várhatóan nem változik.
A helyi adókra vonatkozóan 2012-tõl 3
új adónem kerül be a helyi adó törvénybe:
Közösségi közlekedési adó, ingatlanadó,
települési adó.
Az általános forgalmi adó 25%-os mértéke 27%-ra emelkedik.
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény 44. § (1) bekezdése szerinti
ápolási díj havi alapösszege 2012. évben
29.500 forint.
A közoktatási törvény 118.§(13) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítás alapja 2012.évben 5.250 Ft/fõ/hó.
A köztisztviselõk illetményalapja maradt
a 38.650 Ft, és a közalkalmazotti bértábla sem változik, jelentõs változás lesz az

szja tv-ben.
A minimálbér 78.000,- Ft-ról 92.000,Ft-ra, a garantált bérminimum 94.000,Ft-ról 108.000,- Ft-ra emelkedik. Az
adómértéke egységesen 16%, viszont
változik a kedvezmények rendszere,
mert az adójóváírás megszüntetésre kerül. A munkaerõpiaci járulék 1,5 %-kal
emelkedik.
A béren kívüli juttatások körén belül változás, hogy a reprezentáció és üzleti
ajándékozás SZJA mentessége megszûnik,
2012-ben a köztisztviselõt cafeteria juttatás illeti meg az szja tv-ben felsorolt
juttatások alapján, választása szerint. A
cafeteria maximális éves összege
200.000,-. A juttatás értékének 1,19-szerese után 16 % kedvezményes kifizetõi
Szja-t és 10 % eho-t kell fizetni.
Béremelkedésre továbbra is csak a soros
elõmenetel alapján lehet számolni.
A Közalkalmazottak illetmény pótlék
számítási alapja 2012. évben is 20.000,Ft.

2012. év tervezett bevételei

Tivadar Község önkormányzatának normatív hozzájárulásai és bevételei a fent
említett szempontok, és a költségvetési
törvényjavaslatban foglaltak figyelembevételével kerülnek megtervezésre. A
lakosság szám 215 fõrõl 220 fõre válto-

zott), amely egyes lakosságszámtól függõ normatíva igénylésünk alapját képezi.
Az üzemeltetési, igazgatási, kulturális
feladatoknál 200 e/Ft többlet támogatásra számíthatunk.
A szociális jellegû normatív támogatásoknál a tervezet normatív mutatók
figyelembe vételével a változás nem
jelentõs, de a pénzbeli szociális juttatásoknál a pontos összeg még nem ismert,
mert az központilag kerül majd kiszámításra, ebben a körben az elõzõ évi
mértékkel számolunk.
A helyben maradó személyi jövedelemadó és a helyi iparûzési adóbevétel miatt a települési
önkormányzatok közötti jövedelem-differenciálódás mérséklésének rendszere
2012. évben változatlan marad.

A helyben maradó személyi jövedelemadóból a 8%-os részesedés összege 86
e Ft-tal csökken, mivel az önkormányzatokat mindig a két évvel korábbi - 2012ben a 2010. évi - településekre bevallott
SZJA illeti meg, a válság hatása erõsen
jelentkezik a bevételekben.
A saját bevételeink meghatározó részét
teszik ki a helyi adók, illetve a gépjármûadó. Összes várható adóbevétel:
6.280 ezer Ft.
Mindenképpen törekedni kell a reális
tervezésre, hiszen a költségvetésünk
egyensúlyát felboríthatja egy jelentõs
bevétel kiesése. Az idegenforgalmi adóhoz állami támogatás is kapcsolódik,
amely ha nem teljesül, kamatokkal
együtt kell az államkasszába visszafizetnie önkormányzatunknak.
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A helyi adó törvény tervezet szerint új adónemeket nem kívánunk bevezetni
Tivadar Község Önkormányzata a már
bevezetett helyi adónemeken kívül új helyi
adót nem kíván bevezetni, valamint a
meglévõ adó mértékén 2012-ben nem
kíván változtatni. A lakosság további terhekkel nem terhelhetõ, mert ez már az adó
bevétel csökkenéséhez vezetne, és a
tönkrement vállalkozások miatt tovább
nõne segélyezettek száma.
A bérleti díjakból származó bevételt az

infláció mértékével növelt összegben tervezzük.
Az önkormányzat fejlesztési célú támogatásai között a már nyertes pályázatok,
folyamatban lévõ fejlesztések központi
forrásból származó támogatása tervezhetõ
bevétel.
Felhalmozási és tõkejellegû bevételek
között a jogcímekben változás nincs, azok
reális megtervezése elengedhetetlen.

Átvett források között tervezhetõek az
elõzõ évhez hasonlóan a mozgókönyvtár
kistérségi támogatása, illetve a mezõõri
feladatellátás FVM támogatása.
Az önkormányzat 2012. évi bevételeinél
bõvüléssel nem számolunk, csak a biztonsággal tervezhetõ források kerülhetnek be
a költségvetésbe, melyek teljesülését
folyamatosan figyelemmel kell követni.

2012. évi tervezett kiadásai
Kiadásaink tervezésénél elsõdleges és a
jelen gazdasági helyzetben kiemelkedõen
fontos, hogy a kötelezõen ellátandó alapfeladatokra a forrást biztosítani tudjuk.
A következõ évi tervezéshez kiemelt fontosságú hogy a képviselõ-testület felülvizsgálja, hogy melyek azok az önként vállalt feladatok, amelyek további finanszírozását már nem lehet, illetve gazdaságilag nem szabad felvállalni.
Az elõzõ évi koncepciókhoz hasonlóan az
elkövetkezõ évre is megfogalmazandó elvárás a szigorú takarékosság, költséghatékonyság, melyek mellett elsõbbséget
élveznek a nyertes uniós projektjeink.
Kiadásaink tervezésénél elsõdleges a kötelezõ feladatok ellátása, ám továbbra is fõ
szempont a költségtakarékosság.
A kiadások tervezésénél fontos változás az
ÁFA 25%-ról 27%-ra történõ megemelkedése.
Mûködési kiadásaink között legjelentõsebb hányadot a személyi juttatások képezik, amelyekkel kapcsolatban a következõ
évben csak a jogszabály kötelezõ elõírásoknak megfelelõ tervezésre van lehetõség.
Az illetmények emelésére nincs mód, kötelezõen szükséges azonban tervezni a soros elõrelépések, jubileumi jutalmak fedezetét.
A korábbi évekhez hasonlóan a központi
támogatási rendszer nem kezeli az éves in-

flációt automatizmusként. A közüzemi
költségek tervezésénél a takarékossági intézkedések vélhetõen már nem lesznek
elégségesek, ezért minimálisan ugyan, de
szükséges lehet ezen kiadási tételek emelése.
Tivadar Község Önkormányzata kötelezõ
feladatok ellátására, mint az óvodai nevelés, az általános iskolai oktatás, valamint
szociális ellátást továbbra is társulási formában látja el.
A pénzbeli és természetben nyújtott ellátások esetén továbbra is a rászorultság elvének kell érvényesülnie. A szociális törvény alapján kötelezõen nyújtandó ellátások finanszírozása a központi és a helyi
önkormányzat költségvetése között 90 és
10 % között oszlik meg. A foglalkoztatást
helyettesítõ támogatás esetén 80 és 20 %,
ápolási díj esetén 75 és 25 %
Tivadar Község Önkormányzata a szociális törvényben meghatározott ellátásokon
túl saját költségvetése terhére a helyi rendeletében meghatározott feltételek szerint
az arra rászorulók részére rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, tovább tanuló
diákoknak támogatást (BURSA), átmeneti
segélyt, temetési segélyt nyújt és gondoskodik a közköltségen történõ eltemettetésrõl.
Az önkormányzat által vállalt település-

üzemeltetési feladatok különálló feladatcsoportból tevõdnek össze. Ezen körben kerülnek elvégzésre a köztisztasági (seprés,
locsolás, hulladékszállítás, hó eltakarítás,
síkosság mentesítés) kertészeti feladatok.
Továbbá vízellátás, valamint vízrendezés,
ár- és belvízmentesítés éppoly feladatunk,
mint a közutak fenntartása dûlõutak gréderezése. Ezen feladatok áttekintése alapján egyes feladatok költségtakarékosabban
is elvégezhetõek, míg mások további forrást igényelnek, így szükséges az egyes
sorok közötti átcsoportosítás, a feladatellátás újragondolása. 2012-ben ezen feladatokat nagyrészt a település a Startmunkaprogram keretében kívánja megvalósítani.
Jelentõs tételként jelenik meg ezen feladatok között a település közvilágítási rendszerének üzemeltetése.
A helyi képviselõi tiszteletdíjak emelését
nem javasoljuk, azokat a 2011. évi mértékben tervezzük.
A 2012-es költségvetésben kiemelt hangsúlyt kell, hogy kapjon a tartalék képzése,
dologi, mûködési és vis maior esetekre.
Felhalmozási és felújítási kiadások
Továbbra is prioritást élveznek a folyamatban lévõ beruházások befejezése (Turisztikai beruházás, IKSZT, Falumegújítás).
Tervezni kell az összes folyamatban lévõ
beruházás, felújítás, a beadott és nyertes
pályázatok önerejét.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tivadar Község Képviselõ-testülete az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVI-

II. törvényben kapott felhatalmazás alapján a 2012. évre vonatkozó költségvetési
koncepcióját megvitatta és az elfogadta.
A képviselõ-testület felkérte a jegyzõt,
hogy a 2012. évi költségvetési rendelettervezet összeállítása során a koncepcióban
foglaltakat vegye figyelembe. A költségvetési rendelettervezet úgy kell összeállítani, hogy az biztosítsa a stabil költségvetési gazdálkodást, a zavartalan mûködést, a

testületi döntések végrehajtását.
Többletfeladat csak akkor vállalható, ha az
ahhoz szükséges forrás rendelkezésre áll,
illetõleg annak megvalósítása nem veszélyezteti a mûködést és a kötelezõ feladatok
ellátását.
Tivadar, 2011. november 18.
Danó Sándor
polgármester
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A KARÁCSONYFA ALÁ

Tivadar, 2011. szeptember 23-24-25.
Ez az alig 200 lelkes egyedi szépségû Felsõ-Tisza Vidéki, Beregi kisfalu - Tivadar adott otthont a fent jelzett idõpontban az
ugyancsak az országban egyedül álló Állatorvostudományi Egyetem 1976-ban végzett állatorvosok 35. évfolyam találkozójának.
Ugye mindannyian tudjuk, hogy a karácsony a szeretet, a béke ünnepe!
De mi most már azt is tudjuk, hogy Tivadar meg a szeretet, a nyugalom, a béke
szigete!
Az ott élõ emberek páratlan vendégszeretete, a református egyház csodaszép
ifjúsági szállodája a polgármester úr Danó
Sanyi példája, gyönyörû portája.
Erõsítheti bennünk, magyarokban a hitet,
hogy minket az óhaj, a vágy nem csak a
Kanári-szigetekre, avagy Tunéziába, hanem egy ilyen mesebeli kishelyre, mint
amilyen Tivadar - ide is elvihet!
Mert tudjuk, ismerjük mindannyian azt az
alapvetõ közgazdasági tényt, amihez nem
kell felírni a háziorvosnak a vényt.
Erõs vidék nélkül, nincs erõs ország!
Sajnos, ha megfigyeljük, hogy, hogy néz ki
a mai vidék? Reményt keltõ, hogy egy
Tivadarban, akárcsak Székelyföldön van,
létezik még óriási tartalék!
Nem az X-faktort, meg a Való világot kell
ostobán bámulni!
Meg kell hallgatni a Kulcsár tanár úr vezetett Csaronda férfikórust, vagy a Király
Béla csarodai polgármester zenekarát.

S akkor igen, igen-igen lehet ugyancsak
ámulni!
Köszönjük neked kicsi falu, köszönjük
nektek ott lévõ évfolyamtársaim, vigyétek
a jó hírt az egész országban Miskolctól
Budapesten át Zaláig, Gyõrtõl Kecskemétig, Makóig, avagy Kelebiáig!
Vigyétek az örömhírt, hogy ily nagy élményben részesülhettünk és legyünk büszkék arra, hogy magyaroknak születhettünk.
Úgyhogy szóljon az ének, szóljon a dal felhõtlenül, örül az állatorvosi kar.

SEGÍTSÉG

2010. december 15-i kezdettel a Beregi
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás elindította a TÁMOP 5.1.1. Segítõ
Hálózat kialakulása elnevezésû pályázatát, melynek keretében Tivadar településen
is Segítõ Hálózati iroda jött létre.
A Tivadari Segítõ Hálózati iroda a Faluház
egyik földszinti irodájában mûködik , ahol
3 segítõ hálózati munkatárs várja bizalommal és segítõkészen a hozzájuk problémáikkal forduló lakosokat.
A programiroda feladatai 3 nagyobb
csoportra bonthatók:
1) Szociális jellegû ügyintézés
2) Családsegítés
3) Munkaügyi, álláskeresési segítségnyújtás

Hálánkat kifejezem az ott lévõk nevében,
is mint egyik tagja az állatorvosi karnak.
Köszönjük! Köszönjük! Csak így tovább!
Hajrá! Hajrá!
Így is gratulálva e pici helynek a csodálatos Tivadarnak!
Áldott Karácsonyt és eredményekben
gazdag Boldog Új Évet kívánok !
Kelt, Tornyospálcán az Úr 2011. évének
december havában.
A találkozó szervezõje Dr. Angyal Sándor
Tornyospálcán élõ és dolgozó (???) állatorvos.

A LAKOSSÁGNAK

Szociális jellegû ügyintézés keretében
segítséget nyújtunk kérelmek, panaszlevelek elkészítésében, hivatalos ügyintézésekben, különbözõ nyomtatványok,
dokumentumok kitöltésében.
Családsegítés keretében rendszeresen
meglátogatjuk az idõseket, valamint családlátogatásokat tartunk, melyek során
életviteli és mentálhigiénés tanácsadásban
is részesítjük az érintetteket. Munkaügyi,
álláskeresési segítségnyújtás keretében
segítséget nyújtunk interneten történõ
állás-, illetve tanfolyamok keresésében,
valamint álláskereséshez, jelentkezéshez
szükséges egyéb kéréseket is kisegítjük,
mint önéletrajz írás, nyomtatás, dokumentumok, iratok fénymásolása, nyomtatása.

Részt vettünk az Önkormányzat által megrendezésre kerülõ gyermeknap lebonyolításában, a nyári hideg gyermekétkeztetési csomagok rendszeres kiosztásában, valamint az Önkormányzat által
szervezett ruhaosztás felügyeletében.
A helyi programiroda ez idáig történõ
mûködése során eddig 49 személy részére
218 esetben nyújtott segítséget a helyi
lakosoknak.
Az iroda munkatársainak sikeres továbbképzése, oktatása után továbbra is bizalommal és segítõkészen várja a hozzájuk
forduló lakosokat.
Kozma Boglárka
program koordinátor
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Mese a Tiszáról
Volt egyszer egy pásztorfiú és egy pásztorlány. Nem tudtak õk egymásról, pedig
a pásztorlány is kecskét legeltetett egy
nagy hegyen és a pásztorfiú is.
Na, elfáradt egyszer a pásztorfiú és
leszúrta a földbe a botját. Rátette a subáját, annak az árnyékában meg lefeküdt.
Na, de nem sokáig feküdt ott, ahogy
kihúzta a botját, a víz feljött a nyomában. Nézte, nézte, hogy egyre jobban
jön a víz és nevetett, hogy is van ez.
Folydogált a víz a hegy oldalán. A pásztorlány a hegy másik oldalán észrevette,
hogy siránkozik az egyik kecskéje.
Megyen oda, hát látja, hogy beszorult a
kiskecskéjének a lába két kû közé. Hogy
meg ne sérüljön, elhöngörgette a követ
és ott is víz buggyant ki, de ott fekete
víz. Aztán a víz folyt lefelé a hegy oldalán. Telt, múlt az idõ, pár óra múlva ér
kerekedett a fekete vízbõl, a hegy túloldalán pedig fehér víz folyt le. A völgyben a két ér összetalálkozott, és olyan
nagy lett a víz, hogy bezárta a két ér a
jószágokat. Mindketten megijedtek.
Terelték a völgybe lefelé a kecskéket.
Amikor összetalálkoztak, nagyot néztek,
mert gyönyörû volt a lány és a fiú is.
Csodálkoztak, hogy kerültek egy más
világba, mert az érbõl hatalmas folyó

lett. Aztán, amikor a két nyájat már-már
elöntötte a víz, szerencsére kidõlt fákat is
hozott. Lent a völgyben a pásztorfiú ás a
pásztorlány hozzáláttak, hogy megmentsék a nyájat. A fákból óriási tutajt
kötöttek, felültették a kecskéket rá és a
víz hozta, hozta lefelé õket, miközben
gyönyörû szõkévé változott a víz. A
leány meg selype volt, elkezdett kiabál-

ni, mikor a kecske inni kezdte a vizet:
" issza, issza, issza ". A fiú meg úgy
értette, hogy Tisza, Tisza, Tisza. Hát így
kapta a Tisza a nevét. A pásztorfiú és a
lány természetesen egy selymes réten
kötött ki. Összeházasodtak és ma is legeltetik a kecskéket, ha meg nem haltak.

Megszépül a református templom
A református egyházközség nyertes
pályázatának köszönhetõen a 2011. év
õszén megkezdõdött az 1797-ben épült
református templom külsõ felújítása.
Szigetelik az épület falait, megújul a
homlokzat, vörösréz borítást kap a harangtorony tetõszerkezete, a templomépület bádogborítását korszerû tetõcserépre cserélik.
A nyílászárók közül a bejárati ajtó cseréjére is sor kerül.
A beruházás során az épület teljes külsõ
rekonstrukcióján kívül a templomkert és
környezete is megszépül.
A speciális anyagokból, korszerû technológiával megvalósuló projekt munkálatai jó ütemben haladnak, így várhatóan 2012 nyarára a templom visszanyeri azt a történelmi értékét, amelyet az
elmúlt 200 évben szerzett.

Lejegyezte: Bodnár István
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Múltidézõ

1.

4.
1.kép Baráti körben egy kora nyári napon 1953
Varjú Béla, Rõti Emma, Kovács Sándor, Vincze
Emma, Csapó Kálmán, Kozma Julianna, Csapó
József
2. kép Konfirmálók 1973
Vincze Sándor gondnok, Járai László, Paládi
Gyõzõ, Gönczi Lajos, Gergely Sándor, Danó
Csaba, Vincze Ferenc, Kozma Béla, Hajdu.Ferenc
Tiszteletes Úr, Vincze Miklós, Kiss László, Dávid
Béla, Jónás Imre, Gergely Erzsébet, Jóni Irén ,
Jónás Mária, Járai Jolán, Hetei Bertalan harangozó, Danó Olga, Csapó Emma, Paládi Pálma,
Hetei Margit, Kiss Jutka, Csapó Ibolya.
3.kép A templomkertben 1949
Balla Ilonka, Major Lenke, Molnár Ilonka, Szûcs
Ilona, Bakó József, Eszenyi Erzsike óvónõ, Dávid
Anna, Farkas Bözsi, Szûcs Aranka, Szarka Erzsike, Dávid Etelka, Eszenyi Laci

2.

4.kép Forgács Dezsõ tanító és tanítványai
1943
Traub Margit, Vincze Magdolna, Kozma Katalin,
Kovács Irma, Vincze Emma, Danó Sándor, Kovács Dezsõ, Traub Aladár, Belánszki Bertalan,
Kovács József.
5.kép A halászcsárda elõdje a tisza-parti büfé
1961

3.

5.
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A pályázatokról
2012-ben átadásra kerül
 Természeti értékekre alapozott turisztikai fejlesztések a SzatmárBeregi Natúrpark területén - 8 településsel közösen...........................481.928.037. Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása / IKSZT /...................52.877.900. Falumegújítás.........................................................................................38.182.746.2011 évben elnyert pályázataink
 Virágos Magyarországért..............................................................................oklevél
 ÖNHIKI...................................................................................................3.833.000. ÖNHIKI kiegészítés...................................................................................700.000. Európai Önerõ Alap.................................................................................3.784.207. Ivóvízminõség javító program kb. 80 milliós fejlesztés......................folyamatban

SZÜLÕFÖLDEMEN
Itt születtem én ezen a tájon,
Az alföldi szép nagy rónaságon,
Ez a város születésem helye,
Mintha dajkám dalával vón tele,
Most is hallom e dalt, elhangzott bár:
"Cserebogár, sárga cserebogár!"
Ugy mentem el innen, mint kis gyermek,
És mint meglett ember, úgy jöttem meg.
Hej azóta húsz esztendõ telt el
Megrakodva búval és örömmel...
Húsz esztendõ... az idõ hogy lejár!
"Cserebogár, sárga cserebogár!"
Hol vagytok, ti régi játszótársak?
Közületek csak egyet is lássak!
Foglaljatok helyet itt mellettem,
Hadd felejtsem el, hogy férfi lettem,
Hogy vállamon huszonöt év van már...
"Cserebogár, sárga cserebogár!"
Mint nyugtalan madár az ágakon,
Helyrül-helyre röpköd gondolatom,
Szedegeti a sok szép emléket,
Mint a méh a virágról a mézet;
Minden régi kedves helyet bejár...
"Cserebogár, sárga cserebogár!"
Gyermek vagyok, gyermek lettem újra,
Lovagolok fûzfasípot fújva,
Lovagolok szilaj nádparipán,
Vályuhoz mék, lovam inni kiván,
Megitattam, gyi lovam, gyi Betyár...
"Cserebogár, sárga cserebogár!"
Megkondúl az esteli harangszó,
Kifáradt már a lovas és a ló,
Hazamegyek, ölébe vesz dajkám,
Az altató nóta hangzik ajkán,
Hallgatom s félálomban vagyok már...
"Cserebogár, sárga cserebogár!"... - Petõfi Sándor

Anyakönyv 2011.
Születés:
Korponai Máté szeptember 22
Balogh Vanda szeptember 23.
Kiss Lilla október 28.
Elhalálozás:
Kovács Miklósné június 5.
Asztalos Lajos július 7.
Kovács Miklós szeptember 18.

Negyven év után találkoztunk

" én iskolám, köszönöm most neked

A Kisar-Tivadari Általános Iskola 1971ben végzett 8.a és b osztályának tanulói 40
éves évfolyam találkozót tartottak július
23-án Kisarban Kölcsey Ferenc Általános
Iskolában. Kegyelettel emlékeztünk elhunyt tanárainkra és osztálytársainkra.
Osztályfõnöki órán derûs légkörben visz-

"

szaidéztük a múltat, ki-ki beszámolt magáról és családjáról. A jó hangulatot erõsítette a kitûnõ ellátás is. Az 50 éves találkozó reményében búcsúztunk egymástól
és tanárnõinktõl.
a szervezõk nevében:
Molnár Sándorné

Tivadar Község Önkormányzatának lapja
Felelõs kiadó: Tivadar Község Önkormányzata
Nyomdai munkálatok: Infó-West Kft. Mátészalka, Tompa Mihály út 1.

