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Tivadar Község Önkormányzata 
2016. október 25. napján nyújtotta 
be a Tivadar település hõsi ha-
lottainak emléket állító I. Világ-
háborús emlékmû helyreállítását 
célzó pályázatát.
A millennium alkalmából a 2000. 
évben az Önkormányzat az I. és II. 
Világháborúban hõsi halált halt 
tivadari lakosoknak emléket állító 
Millenniumi Emlékoszlopot állított, 
majd az I. és II. Világháborúban 
elesettek nevét tartalmazó Világ-
háborús Emlékmû átadására 2001. 
évben került sor.
Az elmúlt 16 évben mind a tölgy-
fából készült emlékoszlop, mind az 
emlékmû jelentõs állagromlást szen-
vedett. A márványból készült emlék-
könyv tisztítása, és ismételt felirato-
zása, valamint az emlékhelyet körül-
vevõ térburkolat megújítása 2016. 
évben megtörtént.

Jelen pályázat elnyerésével Tivadar 
Önkormányzata lehetõséget kapott 
arra, hogy a gombák, a szürkepenész 
és egyéb kártevõk által jelentõsen 
megrongált emlékoszlop helyett új 
oszlopot állítson. A szobor elkészí-
tésére a PGB Képzõ- és Iparmûvé-
szeti Bt.-vel, 914.400.- Ft. összeg-
ben kötött vállalkozási szerzõdést. 
Az emlékmû pályázati forrás fel-
használásával újult meg, az önkor-
mányzat az Elsõ Világháborús Cen-
tenáriumi Emlékbizottságtól nyert el 
erre a célra 300.000 Ft  támogatást. 
Az emlékoszlop újrafaragása Hein-
rich Schorno, svájci, de Fehérgyar-
maton élõ fafa-
ragó mûvész keze 
munkáját dicséri. 
Az elkészült em-
lékoszlop alapja 
130 x 130 x 130 
cm betonréteg, 

Mester és tanítványaiIlyen volt Újra faragva 

Megújult az emlékoszlop

amely az alapban elhelyezett fém-
hüvellyel, a földfelszín felett álló, és 
talapzatként szolgáló terméskõbe 
bevezetve biztosítja az oszlop stabi-
litását. Maga a szobortest 350 cm 
magas, 50 cm átmérõjû, tölgyfából 
faragott darab, amelynek csúcsán a 
100 cm szélességû turulmadár 
helyezkedik el. Az oszlopon a vidék-
re jellemzõ motívumokon kívül az 
ország címere és a „Millennium 
2000 Tivadar” felirat található. A 
megújult emlékpark, a bátorság és 
tisztelet szimbólumaként, méltókép-
pen állít emléket Tivadar hõsi ha-
lottainak.
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A Magyar Vakond fejleszti a tiszai gátat Tivadarnál

A Felsõ-Tisza partján fekvõ telepü-
lés térségében megerõsítik és szilárd 
burkolattal látják el a töltést, meg-
újulnak a folyószabályozási létesít-
mények.
Kihirdették az Országos Vízügyi Fõ-
igazgatóság beruházásában Tivadar 
térségét fejlesztõ árvízvédelmi köz-
beszerzés eredményét. A Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei település kö-
zelében a jobb- és bal parti elsõrendû 
árvízvédelmi vonal komplex fejlesz-
tését a Magyar Vakond Út és Építõ-
ipari Kft. végzi el. A tiszakécskei cég 
mellett a Colas Alterra Zrt., az A-Híd 
Zrt., a KÖTIVIÉP' Kft. és a Magyar 
Bau Holding Zrt. tett még ajánlatot.
A hirdetmény szerint a nettó 4,8 
milliárd forint értékû beruházás célja 
a védvonalak mértékadó árvízszintre 
történõ kiépítése, valamint terhelé-
sük csökkentése.
A kivitelezõ feladata többek közt: 
árvízvédelmi töltéserõsítés, bizo-
nyos szakaszokon a töltés áthelye-

zése a töltéskorona szilárd burko-
lattal való ellátása összesen 10 kilo-
méteren folyószabályozási létesít-
mények rekonstrukciója (tivadari és 
kisari gátõrház korszerûsítése, kisari 
gátõrháznál új árvízvédelmi raktár 
építése, partbiztosítás). A projekt 

Fakitermelés

feltételezi a tivadari híd átépítését, a 
töltésfejlesztési munkákkal párhuza-
mosan. Amennyiben erre nem kerül 
sor, az árvízvédelmi szakasz védelmi 
tervébe be kell építeni a híd környéki 
szakasz árvízvédekezésének speciá-
lis feladatait.

A   Faluház programjaiból  ( 3 elõadás )

2017. május 26-án településünkre 
érkezett a nyíregyházi Móricz Zsig-
mond Megyei és Városi Könyvtár 
szervezésében a Vidám Vándorok 
Társulat, hogy egy zenés, interaktív 
meseelõadással szórakoztassa a ren-
dezvényen megjelent ovisokat, pe-
dagógusaikat és a szülõket.
A „Mese a bátor nyuszikról” címû 
elõadás a szeretet erejérõl szólt, hi-

szen a bátor nyuszika félelmet nem 
ismerve szabadította ki testvérét a 
farkas fogságából. A gyerekek 
együtt kiabálták a varázsigét  annak 
érdekében, hogy mindez sikerüljön a 
kis hõsnek.
A gyerekek tekintete elárulta, hogy 
igen is a mesékre, varázslatra szük-
ségünk van a mai rohanó világban.

Mese a bátor nyuszikról

2017. október 4-én szerdán települé-
sünkre látogatott – a Móricz Zsig-
mond Megyei és Városi Könyvtár 

szervezésében – a Görömbõ Kompá-
nia társulat. A fellépéseik témája vala-
hogy mindig kötõdik a tánchoz, a né-

mesébe szõtt tánc – táncba szõtt mese

Görömbõ Kompánia

pi hangszerekhez. A mi kis települé-
sünkre egy tekerõt (nyenyerét) és egy 
kecskebõrdudát hoztak magukkal, 
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Már-már feledésbe merült dallamok 
fültanúi lehetett a tivadari közönség. 
Köszönhetjük ezt a Mandala dalszín-
ház jelenlévõ professzionális mûvé-
szeinek. A közelgõ ünnepek alkal-
mával karácsonyi dallamok is elõke-
rültek a „tarsolyból” melyben a gyer-
mekek is közremûködhettek.
Köszönet a Móricz Zsigmond Me-
gyei és Városi Könyvtár szervezõi-
nek, hogy lehetõvé tették e tartalmas 
délelõttöt. 

Ünnepi ráhangoló a Mandalával

melyeket a mesébe szõtt táncos jele-
neteknél szólaltattak meg.
A mese a szüret témakörét ölelte fel, 
melyet a mesélõ székelyföldi dialek-
tusban adott elõ. A  király aranyfürtû 
szõlejét kellett a csõsznek megõrizni, 
aki ezért természetesen elnyerte mél-
tó jutalmát.
A történet végére az összes jelenlevõ 
iskolás és felnõtt együtt ropta a tán-
cot a szereplõkkel.
A társulat alapítója, Horti Zoltán, 
elmondta, hogy céljuk a gyermekek 
élményszintû megismertetése a nép-
tánccal, a népi hagyománnyal, és a 
mese iránti szeretetük megszilárdí-
tása interaktív eszközökkel.

Az elmúlt napok enyhébb és csapa-
dékosabb idõjárása következtében 
jelentõs vízszintemelkedés kezdõ-
dött a Tiszán, melynek hatására a 
korábban kialakult jégpáncél sok 
helyen feltöredezett, jégtorlaszok is 
kialakultak.

A Tisza felsõ, kárpátaljai szakasza 
már apad, a jég döntõ része levonult, 
a jeges ár nem veszélyeztette az üdü-
lõterület épületeit. A folyó 2017. feb-
ruár 7-én 528 cm-es szinten tetõzött 
Tivadarnál. A következõ napokban 
fokozatos lehûlés várható, mely 
segít a kialakult helyzet javulásában.

Jeges ár vonult le Tivadarnál
2017. 02. 07.
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Több mint kétezer önkormányzat nyert  szociális tûzifát  
A Belügyminisztérium által meghir-
detett szociális tüzelõ-anyagpályá-
zaton 2255 önkormányzat nyert, ne-
kik 2018. február 15-éig kell kiszállí-
taniuk a tüzelõanyagot – mondta a 
tárca önkormányzati államtitkára a 
budapesti sajtótájékoztatóján.
Pogácsás Tibor felidézte: a helyi 
önkormányzatok szociális célú tü-
zelõanyag-vásárlásához a költség-
vetés idén is hárommilliárd forint 
támogatást biztosított, azonban a 
minisztériumi, fejezeten belüli át-
csoportosítás eredményeként ösz-
szesen négymilliárd forint állt ren-
delkezésre a programra.
A támogatásra ötezer lakosúnál 
kisebb települések pályázhattak. Az 
elbírálásnál elõnyben részesítették 
azokat, amelyek 25 köbméternél 
kevesebbet igényeltek, az ennél na-
gyobb igényeknél a lakosságszá-
mot és a költségvetési lehetõsége-

ket figyelembe véve arányosítottak, 
de minden pályázó kapott  pénzt.
A hátrányos helyzetû térségekben 
lévõ önkormányzatoknak nem kell 
önrészt fizetniük, a többinek pedig 
köbméterenként ezer forint plusz 
áfa önrészt kell biztosítania.
Az önkormányzatoknak saját ren-
deletben kellett szabályozniuk, 
hogy a tüzelõanyagot milyen mó-

don osztják szét. Településünk 
742.950 Ft támogatásban része-
sült, ami  harminckilenc család téli 
tüzelõ ellátását segíti.
A NYÍRERDÕ Zrt-vel, idõben  kö-
tött szerzõdésnek köszönhetõen, az 
arra rászorulók már a Karácsonyi 
ünnepek elõtt hozzájutottak a kivá-
ló minõségû tûzifához.

Elnyert pályázataink

Rendkívüli önkormányzati
támogatás 10.000.000.-
„Tivadar település hõsi halottainak emléket állító 
I. Világháborús emlékmû helyreállítása” 300.000.-
GINOP Kenus pályázat 14.279.829.-

TOP turisztika 21.274.000.-
Településképi arculat kézikönyv elkészítése 1.000.000.-        
Nyári gyermek étkeztetés 173.280.-
Start közmunkaprogram 19.381.297.-
Szociális tûzifa támogatás 742.950.-

Gyászhír

2017. október 8. napján végsõ búcsút vettünk
Kovács Kálmánné képviselõ asszonytól,

önkormányzatunk egykori 
alpolgármesterétõl  (élt 64 évet)

Emlékét kegyelettel és tisztelettel megõrizzük.



Tivadari Hírmondó 5

Események képekben

Minden gyerek lakjon jól – vetõmagosztás

Svájci lovas túrázók Tivadarban

Új utcai kerítéssel gazdagodott az önkormányzati ingatlan



Disznóvágás Paládi Györgyéknél  1989
Csapó László, Gecse József a hentes és Paládi György

Szilvalekvárfozés Szabó Tiszteletesnél 1982
Szabó Gyuláné, Zeke Zsigmondné,

Járai Józsefné, Törös Lászlóné

Tisza híd 1959
Ez egy olyan fénykép, amelyen láthatóak
a folyóban lévõ hídlábakat védû un. jégtörõk.

A családi ház tornácán 1965
Rácz Vekerdi Sándor második

feleségével, Annussal

Múltidézõ
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A kárpátaljai magyar férfiak
elhurcolására emlékeztek Szolyván (MTI)

Gyászünnepséggel, emléktáblák ava-
tásával és koszorúzással emlékeztek 
meg Kárpátalja magyar férfilakossá-
gának 1944 novemberi, szovjet láge-
rekbe történt elhurcolásáról szomba-
ton Szolyván, a 73 évvel ezelõtt depor-
táltak egykori gyûjtõtáborának helyén 
létesített emlékparkban.
Az emlékünnepségen mondott beszé-
dében Szilágyi Péter, a Miniszterel-
nökség nemzetpolitikáért felelõs he-
lyettes államtitkára arra emlékeztetett, 
hogy a magyarság 1944-45-ös tragé-
diájáról évtizedeken át még csak be-
szélni sem volt szabad, rendszerváltás-
ra volt szükség ahhoz, hogy a hallgatás 
falát sikerüljön áttörni. Számos kö-
zösség, köztük a kárpátaljai magyarok 
is elérkezettnek látták az idõt, hogy 
megemlékezzenek az áldozatokról – 
tette hozzá. Megköszönte a kárpátaljai 
magyaroknak a bátor helytállásukat, 
azt, hogy amikor tehették, nem hall-
gattak tovább a magyar nemzet egyik 
legnagyobb tragédiájáról, s összefogá-
sukkal utat mutattak az anyaországnak 
is, létrehozták a szolyvai emlékparkot, 
amely az elmúlt két évtizedben a 
kárpátaljai magyarság leghang-
súlyosabb közösségi helyszínévé nõtte 
ki magát.
A helyettes államtitkár kifejtette: azért, 
hogy a gulágot megjárt magyarok tör-
ténete ne maradjon befejezetlen, a ma-
gyar kormány 2015-ben útjára indí-
totta a Szovjetunióba hurcolt politikai 
foglyok és kényszermunkások emlék-
évét, amelynek a programjaiba 250 
Kárpát-medencei település kapcsoló-
dott be.
A politikus kiemelte: 73 három évvel 
ezelõtt ezen a napon olyan emberek 
váltak egy pusztító rendszer áldozatai-
vá, akiknek nem volt más bûnük, mint 
a nemzeti hovatartozásuk. „A legkeve-
sebb, amivel emléküknek tartozunk, 
hogy kimondjuk: nem tûrjük el, hogy 
ma Európában bárkit nemzetiségi ho-
vatartozása, magyarsága miatt megbé-
lyegezzenek. Kimondjuk azt, hogy 
nem engedünk a magyar közösségeket 

megilletõ jogokból semmilyen vissza-
lépést, legyen az emberi, politikai, 
nyelvhasználati vagy éppen oktatási 
jog” – hangsúlyozta. Megjegyezte: eb-
ben a küzdelemben a kárpátaljai ma-
gyar és a Kárpát-medencei magyar kö-
zösség mindig számíthat az anyaor-
szágra, a magyar kormányra.
„A sztálini terrort elszenvedettek em-
bertelen körülmények között tanúsított 
szilárd helytállása intsen minket arra, 
hogy bátran fel merjünk szólalni a 
nemzetünk tagjait érõ igazságtalan-
ságok ellen. Erre tegyünk ma fogadal-
mat, amikor az emlékezés koszorúit 
elhelyezzük az ártatlan áldozatok em-
lékmûvénél” – zárta emlékezõ beszé-
dét Szilágyi Péter.

Barta József, a Kárpátaljai Magyar 
Kulturális Szövetség (KMKSZ) alel-
nöke, a Kárpátalja megyei tanács (köz-
gyûlés) elsõ elnökhelyettese a 73 év-
vel ezelõtt elhurcolt ártatlan kárpátal-
jai magyar férfiak és németek szenve-
déseit felidézve arra emlékeztetett, 
hogy velük szemben a szovjet hatósá-
gok a kollektív bûnösség elvét alkal-
mazták. Rossz jelnek nevezte, hogy a 
magát jogállamnak deklaráló Ukrajna 
ma az új oktatási törvény elfogadásá-
val jogtiprást követ el. „Mi, kárpátaljai 

magyarok azt követeljük, hogy  
Ukrajna legyen demokratikus jog-
állam, biztosítsa a nemzetiségi kisebb-
ségek jelenleg meglévõ jogait”- hang-
súlyozta a többi között.
Hennagyij Moszkal, Kárpátalja kor-
mányzója sajnálatos tragédiának ne-
vezte az 1944 novemberében a kár-
pátaljai magyarokkal és németekkel 
történt igazságtalanságot. Az ártatlan 
áldozatok emlékét örökre meg kell 
õrizni – mondta. Emlékeztetett arra, 
hogy Kárpátalján évszázadok óta bé-
kében élnek együtt a különbözõ nem-
zetiségek, s ezt a békét meg kell õrizni, 
mert csak közösen építhetõ a jövõ.
Tilki Attila fideszes országgyûlési 
képviselõ köszönetét fejezte ki azért, 
hogy a Szolyvai Emlékpark Bizottság 
az emléknapon felavatott 22 emlék-
táblán örökítette meg a magyarországi 
Csonka-Bereg 23 településérõl és a 
szlovákiai Ung-vidék 17 községébõl 
elhurcolt 1768, illetve 199 áldozat ne-
vét. Ezáltal a beregi és az Ung-vidéki 
települések lakói is emlékezni tudnak 
arra, hogy sorsuk egybeforrt kárpátal-
jai testvéreikével – mutatott rá egye-
bek mellett.

Legény Zsolt MSZP-s országgyûlési 
képviselõ arra emlékeztetett, hogy a 
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november hónap számos tragédiát ho-
zott a magyarságra. Kiemelte: az 1944 
õszén történtek nemcsak a kárpátaljai 
magyarok számára jelentenek tragédi-
át, hanem az egész nemzet számára is 
fájdalmasak, az akkor ejtett seb máig 
nem gyógyult be. Ugyanakkor büsz-
keségre is okot ad a megemlékezés, 
„hiszen fõhajtásunkkal olyan magya-
rokra emlékezünk, akik bátor, a halál-
tól sem félõ emberek voltak” – mond-
ta, hozzáfûzve, hogy véráldozatuk 
nem volt hiábavaló, mert hozzájárul-
tak ahhoz, hogy ma is él a magyar szó 
és a magyar szellem a Kárpátok alatt.
Gyüre Csaba, a Jobbik országgyûlési 
képviselõje beszédében azt hangsú-
lyozta, hogy akiket 1944 õszén elvit-
tek, soha nem fogott fegyvert, soha 
nem harcolt semmilyen hatalom ellen, 
csupán egy bûne volt, hogy magyar-
nak vagy németnek született. Nem-
csak Kárpátalját érte ez a gyász, ha-
nem a teljes magyarságot és a német-
séget a Kárpát-medencében – húzta 
alá. Amikor erre emlékezünk, akkor 
összefogunk, és azt mondjuk, hogy ez 
nem fordulhat elõ még egyszer az 
életben – mondta, kiemelve: „mi nem 
hagyjuk magunkat megfélemlíteni, 
nem akarjuk, hogy úgy nõjenek fel a 
gyermekeink, unokáink, hogy félniük 
kelljen itt, a saját hazájukban.”

„Akkor sem szabad félnünk, ha 
bizonyos soviniszta szervezetek ma 
meg akarnak félemlíteni minket, nem 
szabad félnünk kiállni a jogaink 
mellett, a magyar anyanyelvû oktatás 
mellett, hiszen mi, magyarok, a 
Kárpát-medencében mindannyian 
összetartozunk” – mondta befejezésül 
a honatya.
Az emlékünnepség zárásaként öku-
menikus szertartás keretében felavat-
ták az emlékpark újabb 22 emléktáb-
láját, és megkoszorúzták az áldozatok 
emlékmûvét.

Tivadar hõsi halottai:

Ábrány Miklós, Aranyos Bertalan, 
Balla Ferenc, Belánszki Bertalan, 
Csapó Árpád, Csapó Sándor, Csapó 
Zsigmond, Danó Bertalan, Dobos 
Albert, Dobos Dániel, Dobos István, 
Dobos Pál, Gacsályi Tivadar, Gergely 
Sándor, Gönczi József, Grácsin József, 
Hetei Béla, Kollman Gyula, Kovács 
Gyula, Péter Kálmán, Péter Menyhért, 
Rácz-Vekerdi Sándor, Sellár Bertalan, 
Szabó Bertalan, Szabó Lajos, Szécsi 
Dezsõ, Vincze Gábor, Vincze István, 
Vincze Menyhért, Vincze Miklós, 
Zeke Lajos.

Szép Ernõ:

Tiszapart

Ült egy szegény halász ember

Kettesben a néma csenddel,

Ott ül füst nélkül pipázva,

A tolvaj hálót vigyázza.

 

Kezdi a hálót emelni,

Halat nem tud benne lelni,

Póklábak megint leszállnak,

Kút kazal fa alva állnak.

 

Áll a nap fenn, áll a felhõ,

Nem jön fecske, nincs egy szellõ,

A víz nem látszik hogy folyna,

Isten mintha bóbiskolna.

 

Talán el is felejtette,

Hogy a Földet teremtette

A Tiszát is beletette,

A halászt is leültette.

Tájgazdálkodási program indul a Beregben

A holtmedrek, erdõk és a mély fekvésû 
területek vízellátását elõsegítõ, 1,2 
milliárd forint értékû tájgazdálkodási 
program indul a beregi árapasztó tá-
rozó területén. A belföldi és uniós tá-
mogatású vízügyi fejlesztés nyitóren-
dezvényét szerdán tartották a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei Tarpán.

Az Országos Vízügyi Fõigazgatóság 
(OVF) és a Felsõ-Tisza-vidéki Víz-
ügyi Igazgatóság (Fetivizig) konzor-
ciumában, vissza nem térítendõ tá-
mogatásból megvalósuló beruházás a 
térségben húsz települést és mint-egy 
22 ezer embert érint.
Kató Sándor, a Fetivizig mûszaki igaz-
gatóhelyettese az eseményen elmond-

ta, elsõsorban a csatornák rekonst-
rukcióját és a vízügyi mûtárgyak 
felújítását, építését tartalmazó projekt 
révén nagymértékben javul a területek 
vízzel való ellátottsága, lehetõség lesz  
a belvizek visszatartására és haszno-
sítására, illetve a vízpótlásra is.
A szakember elõadásában felidézte, a 
2015 végére elkészült, 58 millió 
köbméter víz befogadására alkalmas 
beregi árapasztó tározóval már meg-
valósultak a tájgazdálkodási prog-
ram elsõ elemei, a felszíni vízkész-
letek megõrzésére azonban a víz-
rendszer bõvítésére volt szükség. A 
tározóval a víztöbbletet lehet elsõ-
sorban kezelni, a vízhiányos és aszá-
lyos területek vízpótlását azonban a 

tájgazdálkodási programban lehet 
elõsegíteni – magyarázta.
A program a táj- és a természetvé-
delmet, valamint a turizmus fejlesz-
tését egyaránt támogatja – tette hozzá.
Kató Sándor a térségi fejlesztésekrõl 
szólva megjegyezte, 2010-tõl csak-
nem 46 milliárd forint értékû vízügyi 
és vízgazdálkodási fejlesztés valósult 
meg a Beregben. A következõ beru-
házás a Tisza tivadari szakaszán egy 
2,3 kilométeres töltésfejlesztés lesz, 
és fejlesztik a monitoring rendszert is.
A tájgazdálkodási programban csak-
nem 57 kilométeren csatornare-
konstrukciót végeznek el, megújul 73 
vízügyi mûtárgy, 26 vízvisszatartó és 
vízkormányzó mûtárgy épül. A terü-



Idõsek Napja 2017

A hagyományokhoz híven 2017. no-
vember 24-én került megrendezésre az 
Idõsek napi megemlékezés települé-
sünkön. A meghívott és megjelent 
vendégeket a polgármester úr köszön-
tötte beszédével, melyben az idõs kor 
kihívásairól, szépségeirõl emlékezett 
meg. Az est további részében kicsiny 
falunk óvodásai és a kisari Kölcsey 
Ferenc Általános Iskola tanulói adtak 
szívhez szóló verses és zenei betétek-
kel tarkított mûsort. A mûsorfolyam 
közepette, eleget téve a meghívásnak, 

ellátogatott hozzánk Dr. Tilki Attila or-
szággyûlési képviselõ úr is, aki szintén 
köszöntötte szép korú lakosainkat. A 
gyerekek után sztárvendégeink követ-
keztek, Tóth Éva és Leblanc Gyõzõ, 
akik operetteket, valamint nosztalgia 
nótákat énekeltek a közönség nagy 
örömére. A kulturális mûsorok után a 
vacsora került szervírozásra, melyre a 
tivadari háziasszonyok finom sütemé-
nyei tették fel a koronát. Az est további 
részében a jó hangulatról Bégány 
Róbert gondoskodott.

Az idõsek biztonságáért

2017. június 21-én a Faluházban el-
helyezésre került egy életnagyságú 
rendõrmakett, mely a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság és a keleti régió további öt me-
gyei rendõr-fõkapitánysága „Pusztán 
hatan – hat megye rendõrségi össze-
fogása az alföldi idõskorúak biztonsá-
gáért” címmel sikeresen elnyert, a Bel-
ügyminisz-térium által meghirdetett 
pályázat elsõ lépcsõfokaként foglalta 
el helyét. A makett zsebeiben hasznos, 
bûnmeg-elõzési tanácsokat tartalmazó 
szóróanyagok kaptak helyet. A prog-
ramban résztvevõ kistelepülések köz-
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letek vízellátását három vízpótló csa-
torna segíti majd, a Tiszánál létesí-
tendõ szivattyúval pedig szükség sze-

rint juttatható víz a beregi térségbe. 
Emellett a vízszintmérõk telepítésé-
vel és a belvízszivattyúzási adatfel-

dolgozó program megújításával foly-
tatódik a monitoring és üzemirányí-
tási rendszer fejlesztése is.   (MTI)



Start közmunkaprogram 2017.

 2017. évben 15 fõvel indult a Start 
munkaprogram; 5 fõ a belvízelveze-
tési projektben, 10 fõ a mezõgazdasá-
gi utak karbantartása projektben foly-
tatja, a már korábbi években megkez-
dett feladatokat. Az önkormányzatnál 
korábban indult hasonló programok 
során jelentõs eredményeket sikerült 
elérni a belvíz okozta problémák 
megszüntetésében, megakadályozásá-
ban, de nagyon fontos a már elért ered-
mények fenntartása. A 2017. évben 
tervezett munkálatok összesen 27200 

2m -en folynak majd; a munkatervben 
meghatározott feladatok: kaszálás, 
cserjeirtás, bozót- és aprónövény-irtás, 
áteresz-tisztítás, parkosítás, virágosí-
tás. A 2017. 03. 01.– 2018. 02. 28. idõ-
szakban megvalósuló belvíz-elvezeté-
si program teljes költségvetése:  
6.080.486.- Ft, ebbõl a bérköltség: 
5.429.880.- Ft, a dologi költség: 
418.447.- Ft, melyet kis értékû tárgyi 

eszköz és üzemanyag beszerzésére 
kíván fordítani Önkormányzatunk.
Mezõgazdasági földutak karbantartá-
sára 2013., 2014., 2015. és 2016 
években is nyújtottunk be pályázatot 
és nyertünk is el pályázati forrást. A 
foglalkoztatás keretében jelentõsen ja-
vult az önkormányzati utak állapota, 
ugyanakkor a folyamatos karbantartás 
elengedhetetlen a már kialakított álla-
pot fenntartásához. A tervezett munká-

2latok összesen: 109400 m -en folynak 

majd, elsõsorban cserje- és bozótirtást 
illetve kátyúzási feladatokat fognak a 
közfoglalkoztatottak végezni. A mezõ-
gazdasági utak karbantartás program 
összköltségvetése: 13.300.811.- Ft, 
ebbõl a bérköltség 11.193.096.- Ft, a 
dologi költség 2.107.715.- Ft.
A két program összköltségvetése: 
19.381.297.- Ft
További két fõ foglalkoztatását a hosz-
szú távú program biztosított április 1 – 
október 31-ig.

A projekttel kapcsolatos feladatokat 
megyénkben a Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megyei Rendõr-fõkapitányság 
koordinálja.

Anyakönyv 2017.

Születés:

Máté Benája 2017. március 13. Virág Mátyás 2017. augusztus 1.

Elhalálozás Kovács Kálmánné 2017.október 4.
Traub Klára   Tivadarból elszármazott
Hetei Gyula   Tivadarból elszármazott

Házasságkötés Gönczi Tímea és Virág Tamás 2017. április 22.
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pontilag (a KSH adatai alapján) kerül-
tek kijelölésre, közöttük a mi közsé-
günk is.
A pályázat célja a kis lélekszámú tele-
püléseken élõ idõs lakossághoz a le-

hetõ legtöbb bûnmegelõzési informá-
ció eljuttatása, mely elõsegíti az áldo-
zattá válás megelõzését és egyben a 
sérelmükre elkövetett bûncselekmé-
nyek számának visszaszorítását.
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