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Az Európai Unió Környezet és Energia 
Operatív Programja és a Magyar Állam tá-
mogatásával megvalósult projekt eredmé-
nyeként tizenkét társult szatmári telepü-
lésen javult az emberi fogyasztásra szánt 
ivóvíz minősége, megújult a közműhálózat 
egy része, valamint a vízellátást szolgáló 
műszaki létesítményeket is felújították. A 
beruházás megvalósulásával Mátészalka, 
Ópályi, Nyírcsaholy, Jármi, Nyírmeggyes, 
Papos Kisar, Nagyar, Panyola, Kérsemjén, 
Nábrád, és Tivadar lakossága a magyar és 
az Európai Uniós normáknak és elvárások-
nak megfelelő ivóvízhez jut. 

A projektben előirányzott ivóvízminőség-
javító beavatkozások szükségességét el-
sősorban az emberi fogyasztásra szánt víz 
minőségéről szóló 98/83/EK irányelv hatá-
rozza meg, amely 1998. december 25-én 
lépett hatályba. A Magyar Köztársaság és 
az Európai Közösség közötti, 1991-ben 
aláírt Európai megállapodást kihirdető 
1994. évi I. törvénnyel összhangban került 
sor az ivóvíz minőségi követelményeiről és 
az ellenőrzés rendjéről szóló új 201/2001 
(X.25.) Kormányrendelet megalkotására. 
A Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkor-
mányzati Társulás 2009-ben azért ala-
kult, mert a csatlakozott tagtelepülések 

mindegyikén a szolgáltatott ivóvíz vala-
mely komponense meghaladta a kormány-
rendeletben előírt határértéket. 
A Társulás 2010. augusztus 30-án hatá-
rozott arról, hogy pályázatot nyújt be a 
KEOP-1.3.0/2F/09 Derogációs vízi-közmű 
projektek megvalósítása konstrukcióban. 
A fejlesztés tárgya az érintett települések 
ivóvízminőség javítása volt a FIDIC SÁRGA 
könyv szerinti kivitelezésben. A beruházás 
tartalmazta a vízellátó rendszerek (hálózat 
és hálózati műtárgyak), valamint a vízmű 
telepek fejlesztését, esetenként kapacitás 
bővítését és rekonstrukcióját. A projekt-

m e g v a l ó s í t á s 
fő célja az érin-
tett települések 
vízellátásának, 
vízminőségének 
biztosítása a 
következő évti-
zedekben, meg-
felelve a hazai 
és európai uni-
ós előírásoknak, 
fogyasztói igé-
nyeknek. 

A beruházás 
sikeresen meg-

valósult, a tizenkét társult település har-
mincezer lakosának egészségét szolgálja. 
Bővebb információk: www.szatmarviz.hu 
honlapon találhatóak.

A projekt tényleges bekerülési költsége és 
forrásai a projekt záráskor:
KEOP támogatás
(85,283851%) 603.788.045,- Ft
Saját erő  104.186.605,- Ft
Összesen nettó
projekt érték 707.974.650,- Ft

Részleteiben Tivadar térségi vízmű fej-
lesztés műszaki tartalma:
Meglévő kutak: Felújításra került 1 db 

üzemelő és 1 db tartalékkút a kútfej-gépé-
szet, kútszivattyúk, szerelvények felújítá-
sával, cseréjével.

Új vízmű-technológiai épület és tisztavíz 
tározó épült, valamint a vízellátás bizton-
ságára 30 m3-es magas tározó (glóbusz) 
került beállításra. 
Új víztisztító technológiát kapott a 
település, amely elvégzi a nyersvíz 
gáztalanítását, vas-, mangán- és ammó-
nia mentesítését, szűrését. A technológiát 
ún. PLC irányítástechnika vezérli. 
A tisztítás része a szűrt víz dekantálása 
és a vasiszap ülepítése, és a tisztított hul-
ladékvíz szikkasztó árokban történő elve-
zetése. 
A községi kutaktól új bekötő vezeték veze-
ti a nyersvizet a vízmű-telepre. 
A vízmű-telep fejlesztésén túl része volt 
a projektnek a hálózat-rekonstrukciója a 
meglévő ívóvíz-hálózat területén, amely 
tartalmazta részlegesen vezetékek cseré-
jét, mosatási csomópontok építését, fel-
újítását, mechanikai tisztítást, és hálózat-
mosatási feladatok elvégzését.
A Tivadari fejlesztések értékei közel 74 
millió Ft-ot összegben jelennek meg a te-
lepülés közmű-vagyon nyilvántartásában, 
amely időponttal majd a Társulás a vagyon 
felosztásáról határozatát meghozza.   

Új víztorony épült  - 74 millióból 
korszerűsödött Tivadar vízellátása  
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Dr. Ugron László 
jegyző 

Szegény beregi 
asszonyok

Önéletrajz
1973-ban születtem Fehérgyarmaton, fe-
leségemmel és  3 hónapos  lánygyerme-
kemmel Mátészalkán élek.
Gyermekkoromban Tunyogmatolcson nőt-
tem fel, ahol szüleim pedagógusként ta-
nítottak nyugdíjazásukig a helyi általános 
iskolában.

A mátészalkai Esze Tamás Gimnázium el-
végzését követően (1992) a nyíregyházi 
Bessenyei  György Tanárképző Főiskolán 
nappali tagozaton történelem – földrajz 
szakos tanári diplomát szereztem 1996-
ban. Tanulmányaim folytatásaként 1996-
ban a Pécsi Tudományegyetem Jogi Karán 
levelező tagozaton folytattam tanulmá-
nyaimat, ahol 2001-ben jogász végzettsé-
get szereztem.
1997-től 2001-ig a Mátészalkai Polgár-
mesteri Hivatal Gyámhivatalában gyám-
ügyi ügyintézőként dolgoztam, amely 
feladat során hatósági jogalkalmazási gya-
korlatot szereztem. 2001-től jogi referens-
ként folytattam munkámat a polgármeste-
ri hivatal Pénzügyi Irodáján. 
2004-től Városfejlesztési Csoportvezető, 
2005-től aljegyzőként dolgoztam a hiva-
talban 2014-ig. Ez utóbbi két munkakör-
ben vagyongazdálkodási és beruházási fel-
adatokkal kapcsolatos jogi tevékenységet 
végeztem.  Munkám során olyan jogügyle-
tek létrehozásánál működtem közre, mint 
a Tesco áruház telekingatlanának értékesí-
tése, illetve az értékesítést megelőző in-
gatlanfejlesztés lebonyolítása, a Szatmár 
Optika Kft. telephelyének  ingatlanfejlesz-
tése és értékesítése. 
Angol  nyelvtudásom  a Millenniumi Fej-
lesztési Célok déli (afrikai) szempontból 

hétköznapjaikat? Gyűjtéseim közül leírok 
egy történetet.
    Özv. Danó Sándornénak a lágerben 

töltötte be a 18. évét Bertalan nevű fia. 
Mikor kidobolták, hogy minden férfi, aki 
a 18. évét betöltötte, jelentkezzen a köz-
ségi bíró udvarán, három napi élelemmel, 
aznap Berti bement Fehérgyarmatra, mert 
egy új csizmát csináltatott magának és 
gondolta, hogyha kész van, hazahozza, 
mert milyen jó lesz majd a hidegben, a 
háromnapos munkán. Anyja és testvérei 
kérték, ne jöjjön haza, csak úgy egy hét 
múlva, míg ez az elhurcolás lebonyolódik, 
és a helyzet lecsendesedik. Hisz van hol 
lennie, mert Gyarmaton lakik a nénje. Ő 
nem fogadott szót, még aznap este haza-
jött. Azt mondta: gondolkozott, mert ha 
őt szökevénynek veszik az oroszok, képe-
sek helyette az anyját elvinni. Ezt pedig ő 
nem akarja. Ahogy más, úgy ő is kibírja 
ezt a kis időt, de az anyját nem engedi 
bántani. El is ment a többiekkel. Az anyja, 
Klári néni hétszer volt oda Szolyván a fiá-
hoz. Az út során egy darabon néha-néha 
felvette egy szekér, vagy Beregszásztól egy 
marhavagonon utazott, de legtöbbször az 
utat gyalog tette meg Tivadarról Szolyvára. 
Berti is odahalt. Még nem volt 19 éves.

     Vajon hogyan élték meg férfiak nél-
kül az otthoni mindennapokat? A nehéz 
fizikai férfimunkát, a lovak befogását, pat-
kolását, kaszálást, búza- és szénahordást, 
vetést, aratást, télen a disznófogást, disz-
nóölést férfi nélkül hogy végezték el. Sira-
lom volt egész Beregben az itthon maradt 
nők sorsa.

Kelet-Magyarország
1996.február 8. csütörtök

Szűcs István
Nyíregyháza

történő bemutatását szem előtt tartó 
Screens projekt keretében hasznosíthat-
tam, mint a projekt magyar szereplőjének 
helyi koordinátora.  A projekt keretében 
2013-ban és 2014-ben afrikai újságírók, 
egyetemi tanárok tartottak előadásokat 
arról, hogy milyen belső problémák, po-
litikai és gazdasági okok eredményezik az 
Afrika irányából Európába tartó migrációt. 
A projekt az szicílai Vittoria város veze-
tésével valósult meg, melyben Mátészalka 
önkormányzata és a máltai Siggiewi város 
partnerként vett részt. Feladatom volt a 
rendezvények előkészítése, előadók uta-
zásának, előadásainak szervezése, projekt 

társadalmi népszerűsítésének 
biztosítása, a magyarországi 
tevékenységek máltai és olasz-
országi koordinációs találko-
zókon történő bemutatása.
2003-ban közigazgatási szak-
vizsgát, 2006-ban jogi szak-
vizsgát szereztem, ez utóbbi 
vizsga megszerzését követően 
jogtanácsosi feladatokat lát-
tam el az önkormányzat kép-
viseletében.
Jogtanácsosi tevékenységem 
során okirat szerkesztési és 
peres képviseleti tevékenysé-
get láttam el.  
2015. január 1-től látom el a 
Kisari Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzői feladatait a hi-
vatalt alapító önkormányzatok 

polgármestereinek egyhangú döntését kö-
vetően.
Jegyzőként feladatom az önkormányzati 
munka törvényességének biztosítása, a 
polgármester és a képviselők tevékeny-
ségének szakmai segítése. A hivatal ve-
zetőjeként arra törekszem, hogy jegyzői 
tevékenységem, a közigazgatási feladatok 
megoldása a település érdekeinek, a  te-
lepülés lakóinak, és az ügyfelek érdeke-
inek szem előtt tartásával méltányosan 
az érintettek megelégedésére történjen a  
jogszerűség  keretei között.

Bereg megye tragédiája a málenkij robot-
tal 1944. november 14-én kezdődött. A 
háború még éppen átvonult Tivadaron, de 
már dobszóval – a negyedik ukrán front 
0036 sz. határozata alapján – három-
napos munkára szólította a 18-50 éves 
férfiakat. Az ő tragédiájukat írásokból is-
merjük. Az otthon maradt asszonyokról, 
lányokról azonban keveset hallottunk, ho-
gyan élték meg a férfiak hiányát, a keserves 
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Akire büszkék vagyunk -
Dr. Noviczki Miklós, üdülőtulajdonos

Négy évtizedes szolgálat
a műtőasztalnál

Nyíregyháza – Amikor gyermekkoráról kér-
dezem, telefonját veszi elő, melyen meg-
jelenik egy nádtetős, tornácos ház. Lehet 
vagy 200 éves, Hajdúdorogon található 
még ma is. Ő itt, a nagyiék házában érezte 
nagyon jól magát nyaranta, bár családjuk 
Nagykállóban élt. Ő is ott járt óvodába, ál-
talánosba, majd a Korányi-gimnáziumba.
– Jó iskoláim és jó tanáraim voltak, ju-
tott időm a zenetanulásra is: hegedű,
zongora,szolfézs. Bár 1968-ban a Ki Mit
Tud? megyei döntőjében szólóhangszer
kategóriában győztem, az országos döntő
tévészereplés előtti válogatóján hallottam
az akkor nagyon ifjú Schiff Andrást, a ké-
sőbbi győztest, és úgy döntöttem, nem a
zenei pályát választom. Később örömmel
zongoráztam és orgonáltam a „Muzsikáló
orvosok” koncertjein és néhány jótékony-
sági rendezvényen. Főleg rokonok, isme-
rősök biztatására 1969-ben a Debreceni
Orvostudományi Egyetemre jelentkeztem.
Első nekifutásra felvettek, első év végén
a nyári gyakorlatomat a nyíregyházi Jósa
András Megyei Kórház I. Sebészeti Osztá-
lyán töltöttem.

Mesteri oktatást kapott

Ekként került Eisert Árpád szívsebész 
közelébe, leste el a mester fogásait, s 
döntötte el, hogy maga is sebész akar 
lenni. Egyetemista korában feleségül vet-
te a szintén orvosnak készülő békéscsa-
bai Lészkó Anna Csillát, aki nemsokára 
„anyácska” lett, s a nyíregyházi kórház 
ígért nekik lakást, ha hiányszakmára szer-
ződnek. Így érkeztek városunkba negyven 
éve, itt élnek azóta is.

Dr. Noviczki Miklós általános orvosként a 
baleseti sebészeti osztályra került, amely 
fárasztó, de sokirányú ismeretet adó rész-
leg volt. – Mint a többi kollégámnak, nekem 
is képezni kellett magam, hiszen közben az 
osztályunk a traumatológiai mellett kézse-
bészeti ellátást is végzett – meséli.
Előbb sebészetből, majd traumatológiából 
és kézsebészetből szerzett szakképesítést. 
Lassan már húsz éve, hogy egyik orvos-
társával Párizsba vették az irányt, ahol 
sikeresen megfeleltek az európai kézsebé-
szeti szakvizsga követelményeinek. Nagy 
mesterek nagy műhelyeiben képződött, 
Münchenben Biemer, Bécsben Poigenfürst, 
Innsbruckban Benedetto professzorok 
munkájával, módszereivel ismerkedett 
meg. Idehaza Renner professzorral tartott 
szoros kapcsolatot, de mint nagyra becsült 
főnököt említi dr. Nagy László egykori osz-
tályvezető főorvost, aki a nyolcvanas évek 
végén felismerte, hogy az osztályon belül 
kézsebészeti és idegsebészeti részlegeket 
kell kialakítani.

Közéleti szerepvállalások

Noviczki doktor később osztályvezető fő-
orvos lett, ám őt az ország egyik méltán 
ismert kézsebészeként és a nyíregyházi 
mikrosebészet megteremtőjeként is szá-
mon tartják. Fényképeken mutatja sikeres 
műtétjei egyikét-másikát, amikor vissza-
varrtak leszakadt végtagokat, ujjakat.
Mindemellett közéleti tevékenysége is je-
lentős, kézsebészeti vándorgyűléseket, 
kongresszusokat, replantációs szimpó-
ziumokat szervez. Amikor 2007-ben öt-
venéves volt az osztályuk, az országos 
szakmai lap egyik számát teljes egészében 
a munkásságukról szóló közleményekkel 
töltötték meg.
Számos tudományos társaság vezetősé-
gének és a traumatológiai szakmai kol-
légiumnak is tagja, másfél éve országos 
minőségügyi szakfőorvos. Számos kitün-
tetés birtokosa, a Magyar Traumatológus 
Társaság Lumnitzer-díjjal, Nyíregyháza 
pedig Életmű-díjjal és Megyei Prima Díjjal 
ismerte el tevékenységét.
Örömmel beszél családjáról: közgazdász 
lányáról és fiáról, aki ugyancsak a megyei 
kórházban ortopéd orvos, négy unoká-
járól. Amikor azt kérdezem tőle, meddig 
dolgozik, azt válaszolja: ameddig bírja, és 
ameddig szükség van munkájára.

Angyal Sándor
szon.hu

Móricz Zsigmond a történelmi Magyar-
ország utolsó tündérmezejének ne-
vezte Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, 
az őslápok, őstavak, középkori temp-
lomok, irodalmi emlékhelyek miszti-
kus, mesés világát. E gyönyörű kör-
nyezet központjában, a Tisza partján 
fekszik Tivadar, a csendes kis település. 
Danó Sándor polgármestertől érdeklőd-
tünk, hogy milyen programokat ajánl an-
nak, aki néhány napot szeretne itt eltölteni. 
- A 220 fős lakosú község a falusi turiz-
mus fellegvára, ugyanis a lakosság lét-
számához viszonyítva itt foglalkoznak a 
legtöbben szálláskiadással. Tivadar a vízi 
turizmus paradicsoma. Élvezhetjük a sző-
ke Tiszát a gyönyörű szabad strandon. 
Érdemes megjegyezni, hogy a Felső-Tisza 
Közép-Európa egyik legtisztább folyója. 
A vízi turizmus sok élményt kínál a Ti-
szán és a kanyargó Túron. Bérelhetünk 
kajakot, kenut, csónakot, vízi biciklit. 
Tivadar nevezetessége a XVIII. század vé-
gén épült református templom, az 1947-
es árvíz emlékére épült emlékmű. Emellett 

Tivadar a 
Tündérmezőről - 
A vízi turizmus 
paradicsoma
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Az Európai Uniós célokkal összhangban 
2015-től Magyarországon is kötelező 
szelektíven gyűjteni a hulladékot. Ennek 
értelmében a megye önkormányzatai által 
létrehozott Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 
sikeresen pályázott a települési szilárdhul-
ladék-gazdálkodási rendszerének fejlesz-
tésére.  A fejlesztés részeként beszerzésre 
kerültek 240 l-es , kék-sárga színű szelek-
tívgyűjtő edények, melyeket a Társulás kü-
lön, térítési díj fizetése nélkül, október 8-án 
kiszállított településünkre.  Önkormányza-
tunk másnap, közmunkaprogramban részt 
vevők segítségével házhoz szállították a 
díjhátralékkal nem rendelkező ingatlantu-
lajdonosok részére.
A szilárdhulladék- szolgáltató arra kéri az 
ingatlantulajdonosokat, hogy az átadást 
követően a műanyag alapanyagú, fém , 
valamint papír hulladékokat a kihelyezett 
240-l-es szelektív gyűjtőedényekbe gyűjt-
se, és a már ismert szelektív gyűjtési napo-
kon helyezze ki.
Háztartási vegyes hulladék, veszélyes és
zöld hulladék, valamint üveg az új edény-
ben NEM helyezhető ki: a közszolgáltató
kizárólag a fentiek szerinti szelektív hulla-
dékokat tartalmazó edény ürítését végzi el. 

az egykori kultúrház átalakításával jött 
létre a Tisza bemutatóháza, ahol a Felső-
Tisza növény- és állatvilágával ismerked-
hetünk meg. Tivadart három tanösvény is 
érinti, amelyek gyalogosan illetve kerék-
párral is bejárhatók. A Tiszavirág tanös-
vény, amely a község területén halad, az 
egyik legszebb természeti jelenségről kap-
ta a nevét. Ha a Tisza virágzásának ide-
jén haladnak erre, akkor a Tivadar és Kisar 
közötti hídról gyönyörködhetnek a látoga-
tók. Innen csillagtúraszerűen bejárhatjuk a 
környék gyönyörű tájait, megnézhetjük az 
ország e vidékén nagy számban fennma-
radt, s gyönyörűen rendbe hozott közép-
kori református templomait. Három Euró-
pa Nostra-díjas Árpád-kori templom van, 
Sonkádon, Gyügyén és Szamosújlakon. Az 
utóbbiak egymástól három kilométernyire 
találhatók. Láthatunk erre száraz- és vízi 
malmot, egymástól 20 kilométernyire. 
Megtekinthetjük Közép-Európa legna-
gyobb földvárát Szabolcsban. Emellett a 
megye igen gazdag irodalmi emlékekben. 
Szatmárcsekén találjuk Kölcsey Ferenc 
mauzóleumát, Érmindszenten Ady Endre, 
Nyíregyházán Bessenyei György, Tiszacsé-
csén pedig Móricz Zsigmond emlékhelyet 
fedezhetünk fel

HTM – Hegyisport, turavilág,
életmódmagazin  2015/2

Elkészült a Tivadar és Kisar között meg-
építendő új Tisza-híd terve - hangzott el 
a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
(Fetivizig) beregi árvízvédelmi töltései-
nek őszi felülvizsgálata alkalmából tartott 
szakmai értekezleten kedden a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Vásárosnamény-
ban. Bodnár Gáspár, a vízügyi igazgató-
ság vezetője az eseményen azt mondta, 
az eredeti - a meglévő híd átépítését és 
megemelését célzó - tervekkel ellentétben 
teljesen új folyami átkelő fog megépülni 
a folyón. A Szamosköz és a Bereg közúti 
kapcsolatát biztosító tivadari híd az egyik 
legkritikusabb szűkület a Tiszán, mivel a 
folyómederben és az ártéren elhelyezkedő 
hídpilléreknek jelentős a visszaduzzasztá-
suk, ez pedig problémát okoz az árvizek 
levezetésében - ismertette az igazgató.
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
korábbi közlése szerint egy 342 méter 
hosszú, háromnyílású acélhidat építené-
nek a meglévő átkelő mellé, a csatlakozó 
úthálózat korrekciója mellett pedig körfor-
galmi csomópontot alakítanának ki a két 
folyóparti település érintett utcáinál. A 
beruházás során elvégzik majd a töltések 
korrekcióját, a kevesebb hídpillér miatt nö-
vekszik az áteresztőképesség. A konkrét 
építési munkálatok a közbeszerzés lefoly-
tatása után - a korábbi tervezés szerint - 
legkorábban 2016-ban kezdődhetnek el.
A vízügyi igazgatóság vezetője a térségi 
árvízvédelmi fejlesztések kapcsán szólt ar-
ról is, hogy hamarosan befejeződik a több 
mint 33 milliárd forintból épülő, tizenki-
lenc környékbeli település árvízi védelmét 
szolgáló beregi árapasztó tározó kivite-
lezése, illetve elkészülnek az ehhez kap-
csolódó töltésrendszerek és műtárgyak. A 
beruházással nemcsak a térség árvizekkel 
szembeni védettsége erősödik, hanem le-
hetőség lesz a víztöbblettel és a vízhiány-
nyal kapcsolatos problémák kezelésére. A 
Felső-Tisza vidékén az év bármely részében 
lehet számítani rendkívüli árvizekre, ezért 
nagyon fontos a védművek állapotának 
szinten tartása és fejlesztése. Az elmúlt 
időszakban új mértékadó árvízszinteket 
határoztak meg a magyarországi folyókon, 
az ukrán oldali töltésfejlesztések, vala-
mint a klímaváltozás miatt pedig számí-
tani kell az árvízszintek emelkedésére is. 
A magyar oldalon folytatódnak a tiszai 
töltések fejlesztései, az ukrán oldalon 

Házhoz jöttek 
az új szelektív 
gyűjtő edények

Elkészült az új 
tivadari
Tisza-híd terve

A meglévő híd átépítését és megemelését 
célzó eredeti tervekkel ellentétben teljesen 
új folyami átkelő fog megépülni a folyón.
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pedig tervben van két tározó megépítése 
Mezővárinál (Vari) és Tiszaújlaknál (Vilok). 
Az őszi felülvizsgálat keretében a vízügyi 
igazgatóság és a katasztrófavédelem szak-
emberei közösen ellenőrizték a Tarpától 
Lónyáig tartó, több mint hatvan kilomé-
ter hosszú árvízvédelmi töltés állapotát, a 
gátőrök felkészültségét, valamint a védel-
mi eszközöket.

MTI/iho

Tivadar Község Önkormányzata az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakos-
ság számára nyújtott alapszolgáltatások 
fejlesztésére 2015-től igénybe vehető 
támogatások részletes feltételeiről szóló 
21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet alapján a 
kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesz-
tése falu- és tanyagondnoki szolgáltatás 
ellátásához kapcsolódóan sikeres támoga-
tási kérelmet nyújt be. Önkormányzatunk 
7. 987.520 Ft vissza nem térítendő támo-
gatásban részesült.
Így október hónapban beszerzésre került a
Peugeot Boxer Premium L2H2 2.2 HDI  8
személyes  falugondnoki mikrobusz, mely-
nek segítségével a falugondnoki szolgálat,
az itt élő emberek életfeltételeinek javítá-
sát,  közszolgáltatásokhoz való hozzáju-
tását, könnyebben, biztonságosan,  tudja
ellátni.

A  kisbusz prémium kategóriás  felsze-
reltséggel - két utas légkondicionáló 
berendezés, központi zár, led nappali 
menetfény, téli gumi abroncs, felnivel, 
5 éves casco, gyerekülés magasító, tűz-
oltó készülék, kerekesszékes rámpa, 
segédlépcső,stb. – rendelkezik.
A nyolc  személyes jármű  az immáron 
hat esztendős, s a falu szolgálatában 135 
ezer kilométert futott korábbi kisbuszt 
váltotta le.

A Magyar Közút NZRt Vásárosnaményi 
mérnökség 2015. évi karbantartási tervé-
ben szerepelt a 4126. számú Gulács-Tiva-
dar összekötő út 3+100-4+000 km szel-
vények közötti szakaszának nagyfelületű 
javítása.
Az érintett útszakaszon 900 méter hosz-
szúságban 5400 m2 felületen 650 tonna 
aszfaltkeverék bedolgozásával biztosítunk 
jobb közlekedési feltételeket a közúton 
közlekedőknek.
Az érintett útszakaszon  az útpadkák ren-
dezését is elvégzi a Magyar Közút NZRt 
Vásárosnaményi mérnöksége.

Április 25-én,  szombaton a Szatmár-Be-
regi Pálinka Lovagrend Tivadarnál a szilva-
virágzást ünnepelte. A lovagok ezúttal is 
tisztelegtek a Felső-Tisza mentén őshonos 
szilvások nagyszerű adománya előtt. Az 
idén jó terméssel kecsegtető, kiváló élelmi-
szerek alapanyagául szolgáló Nemtudom 
szilva virágos hajtásaiból Szatmár, illetve 
Bereg nevében font két koszorút a lovagok 
szokásaikhoz híven a tivadari vízmércénél 
helyezték a „szőke folyó” habjaira.

Júliusi 4-én  településünkre látogatott a 
Kávészünet együttes. A minikoncerten 
modern, pop-rock zenei stílusjegyeket 
hordozó, fiatalos előadásban csendültek 
fel ismert írók, költők versei, valamint kor-
társ szerzők művei is. A rögtönzött iro-
dalomórán mindenki megcsillogtathatta 
tudását. A zenekar célja, hogy közelebb 
hozza egymáshoz a mai ifjúságot és az 
irodalmat. Ezen a délutánon sikerült is, 
hisz a megjelent fiatalok együtt énekelték 
a verssorokat a művészekkel. A Csonka 
vers és a Mama című versek strófái fiatalt 
és felnőttet egyaránt éneklésre ösztön-
zött. Köszönjük Popovics Györgynek és 
Németh Ferencnek, a zenekar két alapító 
tagjának, hogy részesei lehettünk eme 
csodálatos előadásnak.

Új mikrobusz 
a falu 
szolgálatában

Útfelújítás 
Tivadar 
határában

Tisztelgés a 
vízmércénél

Kávészünet 
Tivadarban

Móra Ferenc: Kertem alján

Kertem alján 
Lombot ontva 
Vén akácfa vetkezik, 
Ablakomba 
Búcsút mondva 
Nyújtogatja ágkezit. 

Ha szökellő 
Őszi szellő 
Simogatja sudarát, 
Gallya rebben, 
Halk zörejben 
Sírja vissza szép nyarát. 

Puszta ágad 
Bármi bágyadt, 
Bármi búsan bólogat: 
Vén akácom 
E világon, 
Nincsen nálad boldogabb! 

Viharával,  
Nyomorával, 
Átaluszod a telet - 
Új virággal, 
Lombos ággal 
Kelteget a kikelet!
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Településünkön vendégszerepelt a Nyír-
egyházi Móricz Zsigmond Színház mű-
vésznője, Gosztola Adél, aki egy magyar 
népmesék motívumaiból szőtt, színpa-
di monológban mesélt a Sötétben Látó 
Tündérről, arról, hogy miképpen is jött a 
világra háromezer évvel ezelőtt, irinyó-pi-
rinyó testvérkéivel együtt, szappanbubo-
rékokban szállingózva és tündérszüleiben 
megkapaszkodni próbálva, s miképpen 
tanulta meg a sötétben látás nagy mes-
terségét. Tündéranyja azt mondta neki 
annak idején:”Biztatni kell azokat, / akik 
félnek a semmit-se-tudástól, / és biztatni 
kell azokat, / akik félnek a meghalástól.” 
S mikor megkérdezte, hogy aztán „mire 
van szükség ahhoz, hogy mindezeket szé-
pen csinálja”, azt a választ kapta: „Három 
dologra: Képzeletre, szeretetre – és bá-
torságra.” Mesélt Tökmag királyfiról, aki 
képes volt elmenni a Fekete-tenger het-
venhetedik szigetének legsötétebb szeg-
letébe egyetlen üveg lekvárért. Csakhogy 
ez a lekvár nem közönséges lekvár volt: az 
üvegben lakott valaki…A Tündér elmesé-
li, hogy talált egymásra az üvegben lakó 
Málnácskahercegnő és a királyfi.

Az előadás alatt képi kivetítésen eleve-
nedtek meg a mesefigurák, melyek még 
élvezetesebbé tették a művet gyereknek és 
felnőttnek egyaránt.
Méltán büszkék lehettünk gyermekeinkre, 
hiszen azonosulni tudtak a történettel, s 
átélték az előadást. Köszönjük, hogy ré-
szesei lehettünk e szép délutánnak.

2015.június 14.

Önkormányzatunk a hagyomány szerint, 
ez évben sem feledkezett meg a település 
gyermekeiről. Az idén – gyermeknap alkal-
mából -  a vásárosnaményi Szilva fürdőben 
tölthettek el egy délutánt a kis lurkók.

Az időjárás, a hely kedvező volt a stran-
dolásra, fürdőzésre. A helyszín minden 
igényt kielégítő szolgáltatást nyújtott a 
különböző korosztály számára.  
A pici gyerekek kedvükre pancsolhattak, 
csúszdázhattak a számukra kialakított me-
dencében. A nagyobbak egyaránt kedvel-
ték a kültéri, illetve  a termálvizes meden-
cét, az uszoda szolgáltatásait is igénybe 
vehették.  Akik megszomjaztak, megéhez-
tek a büfében kulturált körülmények kö-
zött fogyaszthattak. Ez alatt a szülők, a 
felnőttek sem unatkoztak, hiszen ők, akik 
biztosították a nyugodt körülményeket, 
egyaránt felüdültek, ugyanolyan élmény-
nyel zárták a napot, mint a gyermekeink.

A tél közeledtével, a fűtési szezon indu-
lása sok nehéz helyzetben élő családnak, 
nyugdíjasnak okozott  komoly gondot. A 
Kormány 2015-ban sem hagyta magára 
az arra rászoruló családokat, amikor ismét 
elindította szociális tűzifa programját .
A Magyarország 2015.évi központi költ-
ségvetéséről szóló 2014.évi C. törvény 1. 
melléklet Helyi Önkormányzatok támoga-
tásai fejezet 13. pontja alapján döntött a 
helyi önkormányzatok szociális célú tűzi-
favásárlásához kapcsolódó kiegészítő tá-
mogatásról.  Településünk is benyújtotta 
pályázatát, amely kedvező elbírálásban 
részesült.  A megítélt     857.250.-Ft tá-
mogatás  45 m3 tűzifa megvásárlásához 
elegendő, melyet közel 60.000  Ft összeg-
gel egészített ki önkormányzatunk.  A  ki-
váló minőségű tűzifához, közmunkásaink 
szorgos munkájának köszönhetően már a 
két ünnep között hozzájutottak  az arra 
rászoruló családok.  

Önkormányzatunk 2003-óta minden év 
októberében döntött  arról, hogy csat-
lakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez .
Az előző évek gyakorlatának megfe-
lelően az „ A ” típusú pályázatot már 
felsőoktatási intézményben tanuló nap-
pali tagozatos, államilag finanszírozott 

Sötétben Látó 
Tündér 

Egy délután a 
Szilva fürdőben 

Szociális tűzifa 
juttatás 

Bursa Hungarica 

Szamoskéri 
kolbászolás 2015
Településünk immár harmadik alkalom-
mal mérettette meg magát a  Szamos-
kéri kolbászolón. Ezúttal siker koro-
názta részvételünket, a meghirdetett 
pálinkaversenyen második díjat kapott 
aTivadariak kisüsti, eperfahordóban ér-
lelt szilvapálinkája
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képzésben részesülő hallgatók nyújthat-
ták be.
A pályázatra a Tivadaron állandó lakó-
hellyel rendelkező fiatalok jelentkezhet-
tek. Az elnyert támogatás összege – 
testületünk döntése értelmében –   tíz 
hónapon keresztül  5.000 Ft/hó . A pá-
lyázaton elnyert összeget a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, 
illetve az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma kiegészítheti még 5.000 – 5.000 
Ft-tal.  Ebben az évben településünkről 
egy hallgató részesült  támogatásban.

Az elmúlt évekhez hasonlóan önkormány-
zatunk ismét támogatta a 2015 - 2016 
–es  tanév iskolásait, diákjait.  A közép-
iskolások egységesen, egyszeri  15.000,
a felsőfokú intézmények hallgatói pedig
20.000 Ft összegű iskolakezdési támoga-
tásban részesültek. Az  általános iskolás
gyerekek nem részesültek támogatásban,
ők ugyanis  normatív alapon jutottak hoz-
zá  a tankönyvekhez.

2015. évben 18 fő vett részt a Start Mun-
kaprogramban: 7 fő a belvíz-elvezetési 
projektben, 11 fő a mezőgazdasági utak 
karbantartása projektben, valamint to-
vábbi 2 fő a nyári hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatásban. A Start program 
munkálatai 2015. március 01. napjától 
indultak, folytatva a már korábbi években 
megkezdett feladatokat. A program során 
2 km belterületi fel nem újított árokrend-
szeren és 15 km külterületi árokrendsze-
ren folyt a munka. A fő munkaműveletek: 
cserjeirtás, vízelvezetés, földút kátyúzása, 
iszaptalanítás, bozót- aprónövény-irtás, 
fű- és gazkaszálás, átereszek tisztítása. 
A Startmunka mintaprogrammal az Ön-
kormányzat két célt is sikeresen megvaló-
sított:
egyrészt az elvégzett munkálatok követ-
keztében 1,5 km árok karbantartására, 
felújítására került sor, amely nagymérték-
ben javítja a településen keletkező belvíz 
biztonságos elvezetését, továbbá a kül-
területi csatornák vízelvezető-képessége 

jelentősen javult, ezáltal a településről a 
víz szabadon folyik ki a külterületi befo-
gadókba.
A program másik nagyon fontos eredmé-
nye, hogy 20 fő munkanélküli munkához 
jutását segítette elő, ezáltal hozzájárulva 
ezen családok mindennapjainak megköny-
nyítéséhez.
A programoknál továbbra is lehető-
ség volt munkaruházat, kisértékű tárgyi 
eszköz, valamint nagyértékű eszközök 
vásárlására, az Önkormányzat 2015. 
évben többek között 1 db talajmarót vá-
sárolt 800.000.- Ft. értékben, továbbá a 
2015.06.01.-2015.08.31. közötti idő-
szakban megvalósított hosszabb időtar-
tamú közfoglalkoztatás révén a strand 
eszközeihez 1 db üvegszálas csónakot is 
beszerzett, ezáltal lecserélve a már elöre-
gedő facsónakot.
A programok 2016. február 29. napján zá-
rultak. 

Elkészült a beregi térség árvízi védel-
mét ellátó árapasztó tározó a Tiszán, 
a több mint 33 milliárd forintból, 
uniós támogatással felépített létesít-
ményt  2015. november 26-án adták 
át a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Tarpa határában.

Az eseményen Seszták Miklós nemzeti 
fejlesztési miniszter elmondta, a csaknem 
60 négyzetkilométer területű komplex 
árvízvédelmi rendszer tizennégy térsé-
gi településen több mint 23 ezer ember 
személyi- és vagyonbiztonságát szolgálja. 
A kormány a jövőben is nagy figyelmet 
fordít az árvízvédelmi fejlesztésekre, erre 
a célra 2014 és 2020 közötti időszakban 
KEOP-forrásból mintegy 300 milliárd forin-
tot fognak fordítani - mondta Seszták Mik-
lós. Hozzátette, ez az összeg elsősorban 

a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra 
és a természeti katasztrófák kockázatá-
nak csökkentésére lesz felhasználható. 
A Jánd és Gulács között fekvő, 58 millió 
köbméter víz befogadására képes, 69 víz-
védelmi műtárgyat magába foglaló tározó 
átadásán a tárcavezető emlékeztetett, a 
tiszai vízszabályozás a 19. század közepe 
óta állandóan napirenden van, a feladat 
volumenéhez és az egyre szélsőségesebb 
időjárási körülményekhez méltó megoldás 
azonban sokáig váratott magára. A kabi-
net ezért egy átfogó, történelmi jelentőségi 
fejlesztéssorozat véghezvitelét határozta el 
a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT) 
Programmal - fogalmazott a miniszter.
A most átadott létesítmény sorrendben 
a hatodik tározó, amelyet a VTT program 
keretén belül építettek meg: 2008-ban a 
cigándi, 2009-ben a tiszaroffi, 2012-ben 
a hanyi-tiszasülyi, 2013 áprilisában a 
nagykunsági, 2014-ben pedig a szamos-
krasznaközi készült el. A komplex vízgaz-
dálkodási rendszerként működő beregi léte-
sítmény jelentősége, hogy megnyitásával a 
Tisza árvízszintjét - kritikus árvízi helyze-
tekben - Tivadar és Záhony között mintegy 
40-80 centiméterrel lehet apasztani.
A tározó és a hozzá kapcsolódó létesítmé-
nyek építése a következő 14 település terü-
letét érinti:
Gergelyiugornya, Jánd, Gulács, Tivadar,
Tarpa, Hetefejércse, Márokpapi, Tákos, Csa-
roda, Tiszakerecseny, Mátyus, Lónya, Gelé-
nes, Barabás.
A beruházás keretében ötven kilomé-
ter hosszan megépült a tározót határoló
aszfaltburkolatú töltésrendszer, felépült
Tarpánál a vízbeeresztő, Jándnál pedig a
vízleeresztő műtárgyak, a vízkormány-
zó és vízszabályzó művek, az öntözés-
hez szükséges tápcsatornák, valamint a
kisebb, belvizet befogadó fióktározók is.
Somlyódy Balázs, az Országos Víz-
ügyi Főigazgatóság (OVF) vezetője az
átadáson elmondta, az új mértékadó ár-
vízszintek és a mögöttük álló modellezés
szerint akár másfél-két méterrel maga-
sabb árvízszintekre is lehet számítani a
következő években és évtizedekben. A
térségben ezen túl azzal is számolni kell
szavai szerint, hogy az árvizek rendkívül
gyorsan alakulnak ki, az ezekre történő
felkészülésre pedig mindössze huszon-
négy-negyvennyolc óra áll rendelkezésre.
Az elkészült hat tározóval egy rugalmasabb
védekezési rendszer jött létre, ezek segítsé-
gével az árvízcsúcsokat akár egy méterrel is
csökkenteni lehet, emellett egy Ukrajnában
bekövetkező, tiszai jobb parti gátszakadás
esetén a mederből kilépő vizeket ebben a
tározóban „meg lehet fogni” - tette hozzá.
Az OVF főigazgatója közölte, az elmúlt fej-
lesztési időszakban csaknem 360 milliárd
forint értékű vízgazdálkodási beruházás
fejeződött be az országban. Elkészültek az

Beiskoláztatási  
támogatás 

START 
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2015 

Átadták a beregi 
árapasztó tározót 
a Tiszán 
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Minden időben és mindenféle értelemben 
voltak dícsérői a falunak. Mindig volt olyan 
szem, amely csak a szépet látta a faluban 
és mindig volt olyan kívánság, amely meg 
akarta őrizni a falut, minél ősibbnek és minél 
örökebbnek. Jó azonban, ha eleve különb-
séget teszünk legalább kétfajta faludícséret 
között. Egy kalap alá fogjuk azokat, ame-
lyek egy történeti falut dícsérnek, akár az 
örök falu címe alatt is és elválasztjuk ezek-
től a véleményektől azokat, amelyek egy 
elvont falueszmét illetnek dícsérő jelzőkkel.
Nagyon messzire vezetne, hogy ha a tör-
téneti falu dícsérőit különböző tájak és ko-
rok szerint sorra vennénk, de nincs is erre 
semmi szükség. Végeredményben egyetlen 
történeti faluról lehet esetünkben beszél-
ni a ez a mai falu. Tehát az a falu, amely a 
rendi társadalom korszakában alakult ki és 
a polgári időkben többé-kevésbbé megvál-
tozott. Akármennyire is változott azonban, 
eredetének a bélyegét ma is mindenütt vi-
seli, tehát a polgárosodás különböző mér-
téke ellenére is hasonló társadalmi csoport. 
Közelebbről természetesen az európai fa-
luról van szó, mert az egyes európai tájak 
mindenféle földrajzi, társadalmi és történeti 
különbsége ellenére mégis van annyi közös 
az európai faluban, hogy mint megfogha-
tóan azonos jelenségről beszélhetünk róla. 
Vonatkoztassuk tehát a faludícséret egyik 
részét a mai európai falura.
A társadalom természetes ősalapja a falu, 
mondja ez a faludícséret. Tehát olyan talap-
zata a társadalom épületének, amely ter-
mészetes és szükségszerű alapja minden 
társadalomnak. Nem szükséges, hogy sor-
ra vegyük azokat az európai tájakat, ahol 
kisebb-nagyobb vidéken nincsen falu, ha-
nem városok és ezeknek mindenféle külső 
telepei vannak, mert a falvas vidékeknek a 
tényei is eléggé relatívvá teszik ennek a té-
telnek az érvényét. Szó sincs ugyanis arról, 
hogy a falu természetes és ősi képződmény 
lenne. Azokat az ősi telepeket, amelyek a 
civilizáció kezdetén fennállottak, semmi-
képpen nem nevezhetjük falunak, mert 
ugyanannyi joggal nagyrészüket városok-
nak is nevezhetnénk. Nem városok és nem 
falvak voltak ezek, hanem olyan őstelepen, 
amelyekből falu is lehetett, meg város is. 

árvízi kockázatkezelési- és a nagyvízi me-
derkezelési tervek, felülvizsgálták a vízgyűj-
tő-gazdálkodási terveket, valamint elké-
szült a tisza-völgyi árvízvédelmi koncepció 
és az ezeket átfogó Kvassay Jenő-terv is. 
A munka 2020-ig folytatódik, hiszen csak 
a Tisza-völgyének árvízvédelmi rendsze-
rének fejlesztésére 150 milliárd forint áll 

rendelkezésre, amelyből új tározókat épí-
tenek, valamint megkezdődik a Tivadar 
és Tiszabecs közötti tiszai szakaszon a 
mértékadó árvízszinteknek megfelelő töl-
tésépítések is - mondta Somlyódy Balázs. 
A beregi árvízvédelmi beruházás során 
több mint hatvan kilométeren végezték el 
a csatornák kotrását és felújítását, harminc 

kilométer hosszban pedig újakat építettek. A 
tápcsatornák létesítésével gravitációs úton, 
közvetlenül a tározón keresztül tudják majd 
a vizet vízpótlásra, öntözésre felhasználni. 
A beregi tározó kivitelezési munkálatait a 
Colas-Alterra Zrt., a Kötiviép’B Kft., a Ke-
Víz 21 Zrt. és a Hídépítő Speciál Kft. alkotta 
konzorcium végezte el.

A falut ugyanaz a hűbérirendi társadalom 
alakította ki, amely a parasztságot megte-
remtette. Tehát a falu is éppen csak annyira 
szükségszerű és természetes alapja a társa-
dalmi rendnek, mint a parasztság. Egyszer 
kialakult, éppen nem természeti, hanem 
társadalmi okok miatt, s azóta olyan hosz-
szú időn keresztül áll fönn, – sokhelyt még 
mind a kettő csak nem változatlan teljes-
ségben – hogy öröknek és természetesnek 
látszik.
Következő tétel: a falu romlatlan természe-
ti környezet, amely erősebbnek, egészsé-
gesebbnek és »romlatlanabbnak« őrzi meg 
az embert. Ugyanaz a tévedés. Igaz, hogy 
a falu inkább természeti környezet, mint 
a város, azonban a falu is társadalom, sőt 
nagyon is különlegesen meghatározott da-
rabja a társadalomnak. Akkor is, ha semmi 
másfajta népessége nincs a falunak, mint 
paraszt, s a közelben semmiféle város 
nincsen is, a falu életébe olyan társadalmi 
erők szólnak bele, amelyek nemhogy nem 
természetiek, de nem is falusiak, hanem a 
falun kívülről alakítják a falu életét. Ilyen 
körülmények közt még az a természeti kör-
nyezet sem szuverén természeti környe-
zetként fogja körül a falusit, ami valóban 
természeti meghatározója a falunak, ha-
nem ez is társadalmi kötöttségeken keresz-

tül éri a falut. És mert a falu éppen olyan 
társadalom amilyen, védtelenül és ellenke-
zés nélkül viseli a természet hatását. Ho-
lott a természettel szemben éppen nem ez 
a romlatlan és egészséges magatartás, ha-
nem a szembenállásé és a fölülkerekedésé. 
Végeredményben tehát erősen társadalmi 
környezetben él a falusi ember, azonban az 
már tökéletesen értékelés dolga, hogy ezt 
társadalmi összefüggések miatt alázatossá 
és megadóvá süllyedt magatartást tartjuk-e 
romlatlannak és természetesnek, vagypedig 
azt a hősies szembefordulást és harcot a 
természettel szemben, amit a társadalom 
segítségével a nem falusiak és a nem pa-
rasztok kialakítottak.

További tétel: a falu a társadalom szükséges 
rezervoárja, amelyből szüntelenül megújul-
hat a városok élete. Az biztos, hogy hosszú 
időn keresztül ilyen szerepet töltött be és 
ember és anyag termelésével egyformán el-
látta a városok szükségletét. Arról azonban 
már vitázni lehet, hogy szükséges-e. Az-e a 
biztonságosabb rendje egy társadalomnak, 
hogy egyik része csak a fölszín alatt él s arra 
való, hogy pótolja a városok hiányait, míg 
maga kívül maradva csak vegetál, vagy az, 
amely egészében benn van az élet sodrá-
ban s nem nyersanyagként és tartalékként 
részese a társadalomnak, hanem minden 
erőivel résztvesz a kultúra alakításában? 
Arról pedig vitázni sem lehet, hogy melyik 
az igazságos rendje a társadalomnak. Mert 
ha jól van az, hogy a falu mint társadalmi 
tartalék ilyen szerepre szorul, akkor ennél 
még sikeresebb megoldás – lényegében 
ugyanaz – a rabszolgák külső telepeken 
való tartása: ezek is tudnak dolgozni és 
ezek is igen jól tudnak szaporodni. Fölösle-
gessé teszi azonban az egész vitát magának 
a falunak a megnyilatkozása. Nem hajlandó 
ezt a szerepet betölteni, városbaözönléssel 
apellál termelőszerepe ellen és gyermekkor-
látozással a városi emberanyag pótlásának 
a kötelessége ellen.
Más tétel: a falu változatlan élete bizton-
ságot ad a társadalom előrehaladásának, 
mert állandóságával kiegyensúlyozza a vá-
rosok változó és válságokkal küzdő életét. 
Az bizonyára dícsérni való dolog lenne, ha 
úgy lehetne biztosítani a társadalmi fejlő-
dés állandó és biztos előrehaladását, hogy 
a társadalom egy része sohasem kerülne 
válságba, hanem még a többi résznek a vál-
ságait is ki tudná korrigálni, csakhogy a falu 
nem ilyen valami. Ilyen volt hosszú időn át, 
azonban azon az áron, hogy egyúttal ki is 
esett a társadalom és a kultúra magasabb 
életéből és a fölszín alatt vegetált. Azon-
ban napjainkban már nem is ilyen. Ahogy 
keletkezett egyszer, úgy változik is most 
már, sőt éppen válságosan változik, tehát 
maga is rászorul arra a segítségre, amely 
a válságból kiemeli. S bekövetkezhet az a 
nem várt eset, hogy éppen a város fogja ki-
segíteni válságából a falut.
Végül még egy nevezetes tétel: a falu az a 
kis társadalmi közösség, amelyben őszin-
tébb és helyesebb társadalmi viszonyok 
alakulhatnak ki, ahol kisebbek az ellenté-
tek és biztosabb a társadalom egysége. 
Az igaz, hogy a falu kis és szorgos egység, 
azonban az ilyen társadalmi helyzet a falu 

A falu dicsérete 
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bizonysága szerint éppen ellenkező hatást 
idéz elő, mint amit várni lehetne. Nemhogy 
őszintébb és kiegyenlítettebb lenne itt az 
embereknek egymáshoz való viszonya, ha-
nem éppen a megmerevült szembenállás-
nak a tipikus rendjét alakítja ki. Tehát nem-
hogy a nagyobb szabadságnak az ajándékát 
adná tagjainak, hanem éppen minden vo-
natkozásban csökkenti a szabadságukat. A 
kis egységek ilyenféle törvényével szemben 
éppen a nagy egységek törvénye érvénye-
sül: a szabadságnak annál nagyobb a va-
lószínűsége, minél nagyobb egy társadalmi 
egység és minél sokrétűbb a szervezete.
Fennmarad azonban egy elvont falueszmé-
nek a dicsérete. Elképzelhető-e olyan falu, 
amely mostani kötöttségeitől és korláto-
zásaitól megszabadulva olyan társadalmi 
keret lehet, amelyben szabadabban, ter-
mészetesebben és kiegyensúlyozottabban 
élhetnek az emberek, mint a városban? 
Az a falu, amelyet az örök falu elképzelé-
se testesült meg, semmiesetre sem ilyen. 
Az örök falu egyszerüen a rendi falu után 
megalkotott elképzelés, amely ennyiben 
nem is különbözik a rendi falutól, annyi-
ban pedig, amit korrigál rajta, semmivel 
sem jobb a példánál. Lehetséges azonban 
egy minden történeti példától elvonatkoz-
tatott falu-elképzelés, amely a falu minden 
társadalmi kötöttségét megszüntetné és 
csak a természetközelséget és a csoport 
kicsinységét tartaná meg. Tehát olyan falu, 

amely nem parasztoknak a faluja, nem is a 
várostól elmaradt és abból kiesett társadal-
mi terület s nem is a természet hatásának 
kilökött kis csoport, hanem szabad embe-
reknek természetközeli települése. Az ilyen 
falu már megtámadhatatlan értékkel dicse-
kedhet. Föltétlen értéke, hogy a természeti 
környezettel sokkal közvetlenebb viszonyt 
teremt meg, mint akár a történeti falu, 
akár pedig a város. Egyformán együttélést 
és harcot jelent a természettel szemben, 
azonban nem kiszolgáltatottan, hanem 
a társadalom és a kultúra segítségével az 
ilyen falusiak mögött. Ilyen természeti tele-
pülés azonban el nem képzelhető a város-
sal való intenzívebb egybeszerveződés és 
közlekedés nélkül. Egy hátránya pedig még 
mindig megmarad a várossal szemben. Az 
nevezetesen, hogy az ilyen kis telep, már 
méreteinél fogva is megköti tagjait. Akár-
milyen szabad formákat öltsön is benne a 
társadalmi élet, olyan szabad semmiesetre 
sem lehet, mint a városban, mert a szün-
telen közellét és a társadalmi viszonyok 
terhes közvetlensége mindig nyomni fogja 
az ilyen telepnek a lakóit. És ezen kívül: az 
ilyen csoport társadalmi rendjében – ha 
az mentesülni akar a falu kiesettségétől és 
kötöttségeitől – elengedhetetlen a várossal 
való teljes egybeszerveződés és közlekedés. 
Márpedig ha ez tökéletesen kiépül, akkor 
már nem is annyira faluról van szó, mint in-
kább a városnak valamilyen külső telepéről. 

Olyan társadalmi területről, amelyre a vá-
ros szabadságának és kultúrájának a birto-
kában kitelepül egy kis csoport városi. Ez 
pedig már nem falu, hanem vagy városiak 
üdülőtelepe, vagy a városban dolgozók la-
kótelepe. S valóban éppen ilyenek a most is 
meglévő üdülőtelepek és a városok melletti 
kertes lakófalvak. Ha általában ilyen lehet a 
falu, akkor legyen ilyen, függetlenül attól, 
hogy városi kültelepnek nevezzük-e vagy 
falunak. Az ilyen faluról már zenghet a di-
cséret, csak ez a dícséret nem illetheti azt a 
falut, amely valójában előttünk van. Erről a 
faluról csak az szólhat ilyen dícséretekkel, 
aki kívül van rajta, s akinek így is jó a falu, 
sőt így jó elsősorban. Az ilyen pedig csak 
városi lehet. A falu dícsérete tehát úgy ma-
rad a kezünkben, mint a városnak a faluról 
való ítélete. A falu dicsérete, mint abszolút 
értékelés, megtörik a falu tényeinek az el-
lenállásán, de a falu dícsérete, mint városi 
ítélet, szárnyra kap a város naposabb ma-
gaslatain.

Erdei Ferenc (1910-1971)

Események képekben

Anyakönyv 2015.
Elhalálozás           

özv. Kozma Józsefné 2015. 05. 30.
özv. Csapó Miklósné 2015. 09. 23. 

Idősek napja

Anyák napja

Mikulás

Szenteste
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Kendertörők  1950
Simon András  Kisar,  NagyIrma  Ki-
sar,  Jónás Berta, Rőti Gusztáv, Csapó 
Béla ,  Hetei Pista, Jónás Irén és a két 
gyerek   Gonda Irénke,  Király Viktor.

Tivadari leventék  1940 
Vincze Miklós, Bornyász Elemér, Dobos  Albert, Járai Endre, Gacsályi Károly, 
Danó Bertalan,  Balla Ferenc,Vincze Menyus, Grácsin József, Kovács Miklós, 
Marcsó István, Vincze Sándor, Péter Sándor, Gönczi Sándor, Molnár Albert, Szo-
boszlai Béla, Tatár Jenő, Koncz Miklós, Vincze István, Ámbrán Miklós, Dobos 
István, Grácsin Lajos, Csapó Árpád.

Szilvalekvár főzés 1984
Gecse Józsefné és Dobos Lászlóné

Vincze Ferenc a tehénfogattal   1984

Elnyert pályázataink
Természeti értékekre alapozott 
turisztikai fejlesztések
a Szatmár-Beregi Natúrpark területén
(folyamatban) 513.263.711.-
Nyári gyermek étkeztetés 209.880.-

Önkormányzati fejezeti tartalék jogcímen 1.500.000.-
Falubusz beszerzése 7.987.520.-
Ivóvízminőség javító program,
víztorony építése 74.000.000.-
Start közmunkaprogram  17.661.000-
Átmeneti ivóvízellátás finanszírozása 960.000.-
Szociális tűzifa támogatás  857.250.-

Múltidéző


