
VII. évfolyam 2012. dec.

Információs Ökoház épült községünkben
2012. december 19.-én került megrendezésre Tivadaron a Ma-
gyarország - Románia Határon Átnyúló Együttmûködési Program
keretében bonyolított "Természet és Környezetvédelmi Infor-
mációs Központ kialakítása" címû támogatott projekt átadó ün-
nepsége.
Dányádi Erika, a BIO-SZIL Természetvédelmi és Környe-
zetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatója tájékoztatta
a résztvevõket a projektrõl. 
A projekt fõ gerincváza a beruházási munkálatok voltak. A
beruházások magyar és román területen valósultak meg a doku-
mentációban meghatározottak szerint:
- Információs Ökoház került kialakításra Tivadar , Érendréd köz-
ségben
- Takács József vízitanösvény került továbbfejlesztésre Sonkád-
Kölcse-Fülesd-Túristvándi községeket érintve.
- Partifecske Tanösvény került kiépítése Tivadar-Tarpa közsé-
geket érintve.
- Tanösvény került kiépítésre Érendréd községet érintve.
A BIO-SZIL NONPROFIT Kft. célja a Természet- és
Környezetvédelmi Információs Központok kialakításával, hogy a
partnereikkel együttes erõvel tudjanak fellépni a természet- és
környezetvédelmi szempontok érvényesítése mellett. Ezen célok
megvalósításával pedig olyan problémákra kívánnak megoldást
nyújtani, mint a határmenti természeti értékek védelme és bemu-

tatása, a természeti szennyezések és eldobott/lerakott hulladék
mennyiségének csökkentése, a klímaváltozás elleni küzdelem
segítése, melyek hatása nagymértékben befolyásolja Földünk
környezetét, az emberiség jövõjét.  
Így a partnereikkel közösen rendkívül fontosnak tartják, hogy az
emberek figyelmét a természetre és saját környezetükre irányít-
sák, melyet a programban tervezett Információs Ökoházak által
nyújtott szolgáltatások, tájékoztató programok, rendezvények,
kiállítások és bemutatók szervezésével kívánnak megvalósítani.

START KÖZMUNKAPROGRAM
Településünk 2012. február  6-tól 12 fõ közfoglalkoztatását kezdte
meg Start Közmunkaprogramban. A foglalkoztatás keretében 12
fõ a beton lapburkolóval borított árokmedrek, földmedrû árkok
karbantartását, átereszek tisztítását, bel- és külterületi utak
kátyúzását, karbantartását útpadkák és közterületek kaszálását
kezdték el..  A téli idõszakban, a program kezdetén településünk
közterületeinek hó és síkosság mentesítését végezték.
A közfoglalkoztatás keretében 15.7 millió forint felhasználására
volt lehetõség saját erõ igénybevétele nélkül, mely a szükséges
védõ ruházattól, a nagyobb értékû (kistraktor, pótkocsi, tolólap,
fûkasza adapter )  gépek beszerzéséig  teremtett lehetõséget.
Tivadar önkormányzati úthálózata belterületi zsákutcákból és kül-
területi mezõgazdasági utakból áll. Az elmúlt idõszak for-
ráshiánya  miatt a burkolatok állapota jelentõsen leromlott, a
mezõgazdasági utak nagy része a rendszeres karbantartások
elmaradása miatt nehezen járható. A pályázat során a utcák lerom-
lott burkolatát kívántuk kijavítani kátyúzással. Padkarendezést
végeztünk a további károsodások megelõzése érdekében, melyhez
kiegészítõ kézi földmunkát biztosítunk a közmunka program
keretében.

Tivadar település belvíz elvezetõ hálózata zárt csapadékvíz
elvezetõ rendszerbõl, nyílt burkolt árok rendszerbõl és nyílt
földmedrû rendszerbõl áll. A programban megvalósult az át-
ereszek tisztítása, a teljes bel-és külterületi csatornahálózat
kaszálása, karbantartása, valamint árterület cserjézése.
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GARÁZSKORSZERÛSÍTÉS
Önkormányzati felzárkóztató program
keretében Tivadar 2.4 millió forint tá-
mogatásban részesült.  
Önkormányzatunk a falugondnoki szol-
gáltatás fejlesztése érdekében  még az
elmúlt években pályázati támogatással
olyan nagyobb méretû mikrobuszt szer-
zett be, mely alkalmas mozgáskorláto-
zott személyek és mozgásukat segítõ
eszközök szállítására. A többlet funkció
bevezetése azzal járt, hogy a gépjár-
mûvet nem tudtuk fedett és biztonságos
helyen tárolni. 
A jármû, így ki volt téve az idõjárás vis-
zontagságainak. 
A közel 10 millió-s jármû megóvása és
a falugondnoki szolgáltatás színvonalá-
nak megõrzése érdekében szükséges
volt a jelenlegi garázs bõvítése.

Rendezvények képekben

Anyák napja

Mikulás

Idõsek napja

Tiszavölgyi kalandtúra
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SEGÍTÕ  HÁLÓZAT
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 helyi programiroda közel 24 hónapos
mûködése alatt a Faluház egyik földszinti
helyiségében  mûködött, ahol három  segítõ
hálózati munkatárs várta bizalommal és
segítõkészen a hozzájuk problémáikkal for-
duló lakosokat.
Szociális jellegû ügyintézés alkalmával elsõ-
sorban kérelmek, különbözõ segélyek, támo-
gatások megigényléséhez szükséges papírok,
dokumentumok kitöltésében való segítség-
nyújtás; közgyógy igazolványok igényléséhez
szükséges dokumentumok kitöltése; valamint
telefonszámlák befizetéséhez haladék, illetve több részletbeli
fizetés megigénylésében segédkeztek.  2012-ben 26 db  szociális
segítségnyújtás volt a településen.
Családsegítés keretében fõleg problémás családok figyelemmel
kísérése, egyedül élõ idõs személyek meglátogatását végezték. A
családlátogatások keretében elbeszélgetések, a nehéz anyagi,
illetve érzelmi helyzetbe került családok, idõsek és magánszemé-
lyek számára életviteli-, illetve mentálhigiénés tanácsadások
nyújtása történtek. 2012-ben 73 db családtámogató segítség-
nyújtás volt a településen.
A településen lévõ munkanélküliek számának és helyzetének
folyamatos figyelemmel kísérése; igény szerinti önéletrajzok,
motivációs levelek írása, valamint az állásra jelentkezéshez szük-
séges dokumentumok, egyéb iratok fénymásolásában nyújtottak
segítséget. 2012. évben 48 db munkaügyi segítségnyújtás volt a
településen.
A helyi önkormányzat munkáját folyamatosan kisegítették, szelle-

mi fogyatékos személlyel foglalkoztak, valamint a célszemélyek
számára egyéb a fenti kategóriákba nem sorolható ügyekben nyúj-
tottak segítséget. 2012. évben 29 db egyéb jellegû segítségnyújtás
volt a településen.
A célszemélyek közül 18 fõ lett bevonva a képzésekbe. Az IKT
kompetencia fejlesztés tréningbe 10 fõ, a kommunikációs alapok
tréningbe 2 fõ, a hatékony munkahelyi kommunikációs tréningbe
6 fõ lett bevonva. Közülük 17 fõ végezte el sikeresen a képzést, 1
fõ morzsolódott le.
Az iroda közel két évi mûködése során 66 személlyel 444 esetben
történt ügyféltalálkozó, és nyújtott segítséget a helyi lakosoknak.
Az ügyfelek nemek szerinti megoszlása 62% nõk és 38% férfiak
volt.
A Európai Unió strukturális alapokból finanszírozott projek-
teknek sajátos jellegzetessége, hogy kezdetük van és végük. A
pályázatban közremûködõ települések a vállalt kötelezett-
ségeinknek  eleget tettek, így a projekt 2012. október 31-én le-
zárásra került.

"A világ szomjas, mert 
mi éhesek vagyunk"

Március 23-án a víz világnap-
ja  alkalmából a Felsõ-Tisza-
vidéki Vízügyi Igazgatóság és
a Magyar Hidrológiai Társa-
ság Megyei Szervezete két
kategóriában hirdetett pályá-
zatot.
A szakmai pályázat kategó-
riában az elsõ helyet Csapóci
Martina és a tivadari Vass
Zsófia, a fehérgyarmati Deák
Ferenc Gimnázium 7.k. osztá-
ly tanulói nyerték meg "A
világ szomjas, mert mi éhesek
vagyunk" címû dolgozatuk-
kal.

VIRÁGOS
MAGYARORSZÁGÉRT 2012

2012. november 9-én osztották ki Hévízen a Virágos Ma-
gyarországért Mozgalom 2012-es díjait, melyeket Dr.Lévai
Anikó, valamint az érintett minisztériumok és a Magyar
Turizmus Zrt. vezetõi adtak át. 
Város kategóriában Hévíz vitte el a pálmát, míg falu kategó-
riában Csopak lett az elsõ. Immár több mint egy évtizede vesz
részt településünk is  a "Virágos Magyaror-szágért" versenyben.
Az évek során már több alkalommal részesült községünk díjazás-
ban. Az idei díjkiosztó ünnepségen is újabb elismerést sikerült
elérni. 
Ez alkalommal az oklevél mellett az észak-magyarországi Spitz-
müller Kertészet  szponzori díjat adományozott a Virágos Ma-
gyarországért 2012. évi versenyben elért kiemelkedõ teljesít-
ményéért Tivadar településnek. 
A felajánlott díj:  400 db egynyári virágpalánta. Ezek a dísz-
növények 2013 májusától tehetik még szebbé, virágosabbá köz-
ségünket.



4

2013 a változások éve a közigazgatásban
A Kormány az elmúlt húsz év legátfogóbb közigazgatási
reformját hajtja végre. Az újjászervezés egyik legjelen-
tõsebb területe, a járási rendszer kialakítása volt. 2013
január 1-tõl országszerte 175 járási, a fõvárosban pedig 23
kerületi hivatal kezdte meg mûködését.
A járások és a járási székhelyek kialakításának alapelve az
volt, hogy a megyék határaihoz igazodva az állampolgárok
számára biztosítsa az államigazgatási szolgáltatásokhoz
való gyors és könnyû hozzáférést, és a jelenleg létezõ ügy-
intézési helyszínek lehetõség szerint maradjanak meg.
Minden egyes járásszékhelyen van járási hivatal, amely a
megyei kormányhivatalok szervezeti egységeként mûködik. 
A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012.
(VIII. 13.) Korm. rendelet 1. számú melléklete tételesen
rögzíti a járási hivatalok székhelyeit és azok illetékességi
területét. A kormányrendelet 1. számú melléklete alapján
Tivadar község a Fehérgyarmati járáshoz tartozik, a járási
hivatal hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyekben a
Fehérgyarmati Járáshivatalhoz kell fordulniuk az ügy-
feleknek. A tivadari lakosok ügyeit 2013. január 1-tõl a
Fehérgyarmati Járáshivatal (székhelye: 4900. Fehér-
gyarmat, Kiss Ernõ u. 2.) intézi.
Fontos változás, hogy 2013. január 1-tõl több szociális
ellátás megállapítása a jegyzõ hatáskörébõl átkerült a járási
hivatal hatáskörébe, így ezekben az ügyekben a Fehér-
gyarmati Járáshivatalhoz kell fordulni. 
A járási hivatalokhoz tartozik 2013. január 1-tõl a szociális
pénzbeli ellátások közül:
� az idõskorúak járadéka,
� az alanyi jogú és az emelt összegû ápolási díj intézése,
� a már megállapított ellátások folyósítása.
A szociális természetben nyújtható ellátások közül:
� az alanyi és normatív közgyógyellátás
� és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megál-
lapítása.
A gyermekvédelmi és gyámügyek vonatkozásában a jegyzõ
hatáskörébõl a járási hivatal hatáskörébe kerül:
� védelembe vétel és ideiglenes hatályú elhelyezés,
� családi pótlék természetbeni nyújtása,
� iskoláztatási támogatás szüneteltetése.
Az Okmányiroda által ellátott igazgatási feladatokat, 2013.
január 1-tõl a tivadari lakosok vonatkozásában a
Fehérgyarmati Járáshivatal látja el.
A Munkaügyi Kirendeltség illetékességi területe jelenleg
még nem változott meg, így a tivadari lakosok ügyeit
átmenetileg a Vásárosnamény városban mûködõ Munka-
ügyi Kirendeltség látja el továbbra is. A Munkaügyi
Kirendeltség illetékessége 2013. június 1-ig rendezõdni fog,
melyrõl az önkormányzat tájékoztatni fogja a lakosságot. A
változás után a tivadari lakosok ügyeit a Fehérgyarmat
városban mûködõ Munkaügyi Kirendeltség fogja ellátni.
A bíróságok illetékességi területe nem igazodik a járási

rendszerhez, így Tivadar továbbra is a Vásárosnaményi
Járásbíróság illetékességi területéhez tartozik. 
Az illetékességi terület a rendõri szervek eljárása esetében
is változatlan maradt.
Önkormányzataink életében is változást hozott a 2013. év,
mert január 1-én hatályba lépett a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény,
mely megszüntette a korábbi körjegyzõségeket, és pol-
gármesteri hivatal, vagy közös önkormányzati hivatal létre-
hozását írta elõ az önkormányzatok számára. Azok a
települések, melyeknek a lakosságszáma nem érte el a 2000
fõt, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény 85.§ (1) bekezdése alapján közös ön-
kormányzati hivatal alakítására kötelezettek. 
Ezen jogszabályi kötelezettség teljesítésére, Kisar-Penyige-
Tivadar önkormányzatok képviselõ-testületei 2012. decem-
ber 13-án megtartott együttes ülésükön döntöttek a Kisari
Közös Önkormányzati Hivatal, 2013. január 1. nappal tör-
ténõ megalakításáról. Elfogadták a közös önkormányzati
hivatal létrehozásáról szóló megállapodást, és annak alapító
okiratát.
A lakosok életében a hivatal átalakítása nem jár jelentõs vál-
tozással, mert mindhárom településen továbbra is állandó
ügyfélszolgálat mûködik. A megszokott rendben történik az
ügyfelek fogadása, ügyeiknek intézése.

Dr. Péter Csaba
jegyzõ

ELNYERT PÁLYÁZATAINK
Természeti értékekre alapozott turisztikai fejlesztések a Szatmár-
Beregi Natúrpark területén 481.928.037.-               folyamatban

Virágos Magyarországért                      oklevél és szponzori díj

ÖNHIKI                                                                 6.060.000.-

Ivóvízminõség javító program 
kb. 80 milliós fejlesztés                                         folyamatban

Önkormányzati felzárkózató program                       2.400.000.-

Start közmunkaprogram                                        15.700.000.-
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Újabb vendégházakkal gazdagodott településünk
Szatmárikum Vendégház

2012. augusztus 24.-én hivatalosan is átadásra került Tivadar
községben a Mezõgazdasági És Vidékfejlesztési Hivatal közre-
mûködésével és az FVM támogatásával finanszírozott "Szat-
márikum Vendégház."
A Szatmárikum Házai Egyesületet 2008. augusztusában alapítot-
ták, azzal a céllal, hogy a helyi emberek megélhetését, a helyi ter-
mékek népszerûsítését és értékesítését, a falusi turizmust támo-
gassák.
A pályázat elkészítésekor 2009.-ben a fõ gondolat a fejlesztés
volt, mégpedig olyan formában, hogy egy új falusi vendégház ke-
rüljön kialakításra, mely színvonalas szolgáltatásokat képes nyúj-
tani a vendégek számára, mint egy wellnescentrum, csak falusi
környezetben, a népi hagyományokat és szokásokat megõrizve.
Így a vendégház célcsoportjai elsõsorban magasabb minõségi
szolgáltatásokat igénylõ turisták, kisgyermekes családok, külföldi
vendégek.
A fejlesztés helyszínéül Tivadar községre esett a választásuk, mert
Tivadar a Felsõ-Tisza vidék egyik legkedveltebb helye, és egyben
a szatmár-bereg kapuja. A vendégház a faluközpontban van, a
polgármesteri hivatallal szemben.
Mivel az épület szoros részét képezi a faluközpontnak, így a
vendégház megépítése és a parkosított környezete esztétikai
szempontból is hozzájárul a természeti környezet javításához.
Tivadar község lakosainak száma 300 fõ alatt van. Az alacsony
lakosságszám ellenére a község turisztikai fejlõdési tendenciája
évrõl évre a beregi térség legjobbjai közé tartozik, melyet a Tisza-
folyónak és a viziturizmusra épülõ szolgáltatásoknak köszönhet.
A Szatmár-Beregi térség legnagyobb vonzerejét az érintetlen ter-
mészeti környezet, az emberek kedvessége, a népi hagyományok
hû õrzése és a gazdag érintett örökség adja. 

A vendégházban 3 db 2 ágyas és 2 db 4 ágyas szoba került
kialakításra 4 napraforgós minõségben. A szobákhoz külön
fürdõszoba tartozik. A vendégek igényeinek minél színvon-
alasabb kielégítése végett egy wellness sarok is beépítésre került,
ahol szauna, gõzkabin és jacuzzi, mint egészségmegõrzõ szolgál-
tatás vehetõ igénybe. A gyermekek szórakoztatásáról a hinta és
játszóvár gondoskodik, majd míg a fõzési lehetõség akár a belsõ
konyhában, akár a kinti látványkonyhában is lehetséges. A
látványkonyhában kemence és grillsütõ is beépítésre került, mely-
ben a helyi termékek készítésére nyílik lehetõség.
A projekt megvalósítása során eszközbeszerzés, folyamatos nyil-
vánosság tájékoztatás (többek között a honlapunkon www.szat-
marikumhazai.hu weboldalon), valamint kiadvány készítésére is
sor került.

Kuruc Vendégház
2012. május 31-én nyitotta meg kapuit  a Kuruc Vendégház, mely-
nek kivitelezését az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból társfinanszírozott Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program III. tengelyének turisztikai tevékenységek ösztönzésére
benyújtott támogatása segítette. 
A több mint két évig tartó beruházás eredményesen zárult, ugya-
nis egy igényes, színvonalas négy napraforgós falusi szál-
láshellyel gazdagodott a település. A vendégház 16 fõ elszállá-
solására alkalmas 5 db szobával, egy 20 férõhelyes étkezõvel, jól
felszerelt konyhával, filagóriával rendelkezik. 
A mozgássérültek részére az egyik szoba részlegesen akadály-
mentesített.  
A faluban egyedülállóan, a pihenni vágyók kényelmét és kikap-
csolódását szabadtéri úszómedencével igyekeznek biztosítani.
A vendégház kialakítása során a  házigazdák megpróbálták ötvöz-
ni a hagyományos szatmár-beregi népi  motívumokat a XXI. Sz.
vendégeinek elvárásaival.
Céljuk, hogy az ide érkezõ turistáknak bemutathassák ennek a
csodálatos, érintetlen vidéknek a "kincseit" és megismertessék az
idelátogatókkal az itt élõk végtelen vendégszeretetével.
Számos programmal, mint például szabadtéri kemencézés,

íjászbemutató, kenu-, kerékpártúra szervezése, pálinkakóstoltatás,
a fokozottan védett területek bemutatása szakképzett túravezetõv-
el, kirándulással a környezõ településekre, majd a kellemes falusi
szálláshelyen való pihenéssel segítik a vendégeket a náluk
eltöltött idõ tartalmas kihasználására.



6

Tivadar község Önkormányzatának 2013 évi koncepciója
A teljesen átalakuló jogszabályi környezet,
a szinte követhetetlen jogszabályi változá-
sok, a végrehajtáshoz szükséges útmutatá-
sok hiánya, a települési önkormányzatok
helyének, szerepének újrafogalmazása,
járási hivatalok kialakítása, az oktatási
terület átszervezése mind-mind olyan
tényezõ, amely a költségvetés tervezését
jelentõs mértékben megnehezíti, sõt bi-
zonytalanná teszi.  Nehéz ebben az idõsza-
kban megbecsülni a bevételek és a kiadá-
sok várható alakulását, illetõleg nehéz
megalapozott adatokon és tényeken nyug-
vó koncepciót a Képviselõ-testület elé ter-
jeszteni.
Az biztosan kijelenthetõ, hogy az önkor-
mányzat költségvetésének fõösszege
2013-ban jelentõs mértékben (fejlesztési
kiadásokat nem figyelembe véve) csökken,
melynek okai az alábbiak:
- 2013. január 1-tõl a gépjármûadóból
befolyt bevételnek csak a 40%-a illeti meg
a települési önkormányzatot, mely döntés
közel 600 eFt bevételi kiesést jelent a
következõ évben számunkra.
� Jövõ évtõl megszûnik a helyi önkor-
mányzatokat megilletõ személyi jövede-
lemadó helyben maradó része bevételi for-
rás azzal, hogy a helyben maradó személyi
jövedelemadó összege egy általános jel-
legû támogatásba épül be. Azt nem tudjuk,
hogy ez a gyakorlatban mekkora bevételt
jelenthet számunkra, az viszont tény, hogy
2012-ben ebbõl a forrásból 877 eFt
bevételünk származott. 
� Az Általános iskola állami feladatellátása
miatt az önkormányzat (2012 évi tervezési
szinten) intézmény fenntartó társulás hoz-
zájárulást nem tervez 
A 2011. évi CLXXXIX. törvény (további-
akban Ötv.) 111§ (2)-(3) bekezdése
értelmében az önként vállalt feladatok for-
rását és kiadását a 2013. évi költségvetési
rendeletnek elkülönítetten kell tartalmaz-
nia. A rendelkezés végrehajtása érdekében
a jövõ évi költségvetési rendeletben a
mûködési és esetleges felhalmozási felada-
tokon belül a kötelezõ és önként vállalt fel-
adatok forrásának és kiadásának a bemu-
tatása is szükséges.
Az Ötv. 111§ (4) bekezdése értelmében a
költségvetési rendeletben mûködési hiány
már nem tervezhetõ. 

Bevételek:
A központi költségvetés támogatása: 
A települési önkormányzatok mûködésé-
nek támogatása:

A központi költségvetés támogatást biz-
tosít a települési önkormányzatok számára
a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-
ában meghatározott egyes feladatok, így az
igazgatással, a településfejlesztéssel, tele-
pülésrendezéssel, településüzemeltetéssel,
a környezet-egészségüggyel, a lakás- és
helyiséggazdálkodással, a helyi környezet-
és természetvédelemmel, vízgazdálkodás-
sal, vízkárelhárítással, ivóvízellátással,
szennyvízkezeléssel, a védelemmel, a he-
lyi adóval, gazdaságszervezéssel, turiz-
mussal, a kistermelõk, õstermelõk érté-
kesítési lehetõségeinek biztosításával, a
sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a
közbiztonsággal, a helyi közösségi közle-
kedéssel, a hulladékgazdálkodással és a
távhõszolgáltatással kapcsolatos feladatok
ellátásához.
A költségvetési törvény módosítására be-
nyújtott tervezet szerint a polgármesteri
hivatalok, illetve közös önkormányzati
hivatalok feladatellátására a hivatalokban
dolgozó személyek száma alapján 4,5 mil-
lió forint/fõ támogatást adna az állam,
azonban ez - a tervezet szerint - tartalmaz-
ná a hivatal  személyi kiadásait, valamint a
dologi kiadásait is. 
Az oktatási ágazatban az önkormányzatok
fõ feladata az óvodai ellátás lesz. Az önko-
rmányzatok egyes köznevelési feladata-
inak támogatásához a központi költ-
ségvetés több elemû támogatással járul
hozzá. A jogszabályi elõírások alkal-
mazásával biztosítja az óvodapedagógusok
illetményét, emellett kötött felhasználású
támogatás illeti meg az óvodát fenntartó
önkormányzatokat az óvodai nevelést biz-
tosító eszközök és felszerelések beszer-
zéséhez, valamint a feladatellátásra szol-
gáló épület folyamatos mûködéséhez. 
Továbbra is önkormányzati feladat a gyer-
mekétkeztetés, (óvodás és iskolás gyer-
mekétkeztetés) amit a költségvetés támo-
gat, figyelemmel a rászoruló gyermekek
szociális helyzetére is. (Forrás: T/7655. sz.
törvényjavaslat Magyarország 2013. évi
központi költségvetésérõl)
A szociális és gyermekjóléti ellátórend-
szerben is jelentõs változások várhatók, az
ezekre vonatkozó szaktörvényi módosulá-
sokról ugyanakkor az Országgyûlés még
nem döntött. 2013. január 1-jétõl a járási
kormányhivatalokhoz kerülnek az egyes
pénzbeli ellátások, így az ápolási díj, az
idõskorúak járadéka, az óvodáztatási tá-
mogatás kifizetése is. 

A települési önkormányzatok szociális és
gyermekjóléti feladatainak támogatása:
A pénzbeli ellátások terén fontos változás,
hogy a jegyzõi hatáskörben levõ segélyek
a jövõben "létalapként" egyesülnek.
A szakmai elképzelések szerint a létalap:
- alaptámogatási komponense nyújtana
segítséget a kellõ jövedelemmel nem ren-
delkezõ háztartásoknak úgy, hogy jöve-
delmüket egy meghatározott szintig kie-
gészíti (azaz ide tartozna a mostani fog-
lalkoztatást helyettesítõ támogatás, illetve
a rendszeres szociális segély),
- kiegészítõ támogatási komponense
foglalná magába a háztartás társadalmilag
elismert egyéb szükségleteinek biztosí-
tásához nyújtott támogatásokat (pl. a
lakásfenntartási támogatást).
Az önkormányzatok kulturális feladata-
inak - ezen belül a kulturális javak védel-
me, a muzeális intézmények, a közmû-
velõdés és a nyilvános könyvtári ellátás -
biztosításához a központi költségvetés
2013. évben (a korábbi évektõl eltérõen)
önálló elõirányzaton biztosít támogatást.
Mivel a törvénytervezet a fenti támogatá-
sokkal kapcsolatban fajlagos összegeket
nem szerepeltet, ezért jelenleg nem tudjuk
megmondani, hogy ezeken a jogcímeken
mekkora összegû támogatáshoz jutunk a
következõ évben.
A tervezet szerint a központosított elõ-
irányzatok között lesz lehetõsége a tele-
pülési önkormányzatoknak feladatellátást
szolgáló fejlesztések (intézményfejlesztés,
felújítás, óvodai, iskolai, utánpótlás sport
infrastruktúra fejlesztés, közbiztonság
növelését szolgáló fejlesztések) megva-
lósításához támogatást igényelni.
A helyi iparûzési adóbevétel, a ma ren-
delkezésre álló adatok alapján 2.000 eFt
összegben tervezhetõ. Ez az összeg a 2012.
évi tervtõl 200 eFt-tal magasabb. 
Az iparûzési adó mértéke (adóalap 0.9 %-
a) 2013. évben nem változik. 
Gépjármûadó esetében - figyelembe véve
a korábban leírt indokokat - csak 400 eFt
az önkormányzatot illetõ bevétel összege.
A magánszemélyek kommunális adójának
törvény szerinti felsõ mértéke 26.628
Ft/adótárgy/év, jelenleg az önkormányzat-
nál az adó mértéke 2.000 Ft/adótárgy/év.
Ezen a bevételi jogcímen a jövõ évben 650
eFt tervezhetõ a rendelkezésre álló lajstro-
madatok alapján. 
A fenti adónem esetében lehetõsége van a
Képviselõ-testületnek az adók mértékének
emelésére, tekintettel a következõ év
várható gazdasági nehézségeire.
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Az adóbevételek realizálásában szerepet
játszik az adóbehajtási és adóellenõrzési
feladat ellátásának hatékonysága, a kint-
lévõségek minél nagyobb arányú besze-
dése is. Cél az adóbehajtási és adófeltárási,
ellenõrzési tevékenység szorgalmazásával
a lehetõ legkisebbre szorítani a hátralékál-
lományt. 
2013. január 1-tõl új adónem, a közmû-
vezetékek utáni építményadó bevezetését
tervezi a Kormány, melyet az önkor-
mányzati adóhatóságnak kell majd beszed-
nie. (jelenleg az erre vonatkozó törvény-
javaslat az Országgyûlés elõtt van).
Adóalany az, aki az év elsõ napján a köz-
mûvezeték tulajdonosa, több tulajdonos
esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik
arányában adóalanyok. Az adó mértéke a
közmûvezeték nyomvonalának méterben
kifejezett hossza. Az adó mértéke az adó-
alap minden megkezdett métere után max.
100 Ft/m.
Helyiségek bérbeadásából, 200 eFt bevé-
tellel számolhatunk jövõ évben.
Az intézményi mûködési bevételeket -
Parkolási díjak, egyéb saját bevételeket,
kamatbevételeket foglalja magába. 
Bevételeinket ezen a jogcímen 2.800 eFt
összegben tudjuk tervezni. 
A felhalmozási bevételek: 100 e Ft, mely
magába foglalja a bérleti díjakat.
A 2013. évi bevételi jogcímek a fentiek
alapján jelentõs csökkenést mutatnak. Ez
szükségessé teszi az Önkormányzatnál,
további tartalékok feltárását, a kiadási elõ-
irányzatok átgondolt és takarékos ter-
vezését.

Kiadások:
A kiadások tervezésénél és a gazdálkodás
folyamatában kiemelt szempont továbbra
is a takarékosság és a hatékonyság érvé-
nyesítése. Alapvetõ szempont, hogy az
önkormányzat zavartalan mûködését, a
takarékosság maximális figyelembevéte-
lével biztosítsa.  
Személyi kiadások:
A törvénytervezet nem tartalmaz az önkor-
mányzati fenntartásban maradó intézmé-
nyek közalkalmazottai részére bérfej-
lesztést, a köztisztviselõk illetményalapja
is marad a korábbi 38.650 Ft. A közalkal-
mazottak illetménypótlékjának számítási
alapja 20.000 Ft marad. A béren kívüli jut-
tatás a törvénytervezet szerint a közalkal-
mazottak részére adható, a köztisztviselõk
részére kötelezõ juttatás, melynek összege
br. 200 eFt/fõ és már magába foglalja a
munkáltatót terhelõ közterhek összegét is. 
Ezeknek megfelelõen kell elvégezni a
személyi juttatások és járulékok terve-
zését, figyelembe véve a soros elõrelé-
pésekbõl adódó kötelezettségeket. 
A dologi kiadásokon belül legnagyobb
hányadot a közüzemi díjak, élelmezési és
karbantartási kiadások teszik ki, ezeket az
elõirányzatokat továbbra is kiemelt
elõirányzatként kell kezelni a dologi kiadá-
sokon belül.  
Az egyéb dologi kiadások esetében - tekin-
tettel a gazdasági nehézségeinkre - fontos
azok tételes megvizsgálása, a megtaka-
rítási lehetõségek feltárása.  
Tekintettel a szûkülõ forrásokra a 2012.
évihez képest a dologi elõirányzatok eme-
lésére nem látok lehetõséget.

A költségvetési egyensúly megtartása
érdekében, az önkormányzat által koráb-
ban nyújtott - nem kötelezõ feladatokat
szolgáló - támogatások 2013-ban sem ter-
vezhetõek.
Várhatóan továbbra is nagy szerepe lesz
likviditásunk biztosításában a folyószám-
la-hitelkeretnek. A Kormány önkormány-
zatok adósságkonszolidációjával kapcso-
latos elképzeléseinek megvalósulása ese-
tén önkormányzatunk következõ évi pénz-
ügyi lehetõségei kismértékben javulnának. 
Felújítási és fejlesztési kiadások esetében
arra kell törekednünk, hogy a már elnyert
pályázatokhoz biztosítsuk a saját forrást és
további pályázatot, a pénzügyi lehetõségek
pontos mérlegelése után nyújtsunk csak
be.
Összességében elmondható, hogy az ön-
kormányzat gazdálkodásának feltételei
nem fognak romlani a 2013. évben. 

Jelentõsebb célok és feladatok a 2013.
évben: 
- Az intézményeink mûködésének biz-
tosítása maximális takarékosság mellett.
- Önkormányzati és intézményi bevételek
maximalizálása.
- Pályázati lehetõségek kihasználása, elsõ-
sorban az önerõt nem igénylõ pályázatok
esetében.
- A folyamatban lévõ pályázatok sikeres
befejezése.
- Törekedni kell a már bevezetett adók
esetében a bevételek maximalizálására. Az
adók mértékének emelését még 2012-ben
meg kell vizsgálni.

Tivadar Községi Önkormányzat Képviselõtestülete, a 2013. évi
költségvetési koncepciót elfogadja.

A 2013. évi költségvetést a vonatkozó, Országgyûlés által elfo-
gadott jogszabályok alapján kell elkészíteni a koncepcióban meg-
fogalmazott célok figyelembevételével.

1. A 2013. évi költségvetésben mûködési hiány nem tervezhetõ.
2. A mûködési kiadásainak biztosítása mellett, rendívül szigorú,
takarékos gazdálkodás folytatására kell ösztönözni.

3. Az intézményi, ill. önkormányzati bevételeket maximalizálni
szükséges.

Tivadar 2012. november 22.
Danó Sándor
polgármester

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t

Tivadar község Önkormányzatának 2013 évi koncepciója

AAAAnnnnyyyyaaaakkkköööönnnnyyyyvvvv     2222000011112222....
Születés: Máté Anna április 12.

Elhalálozás: Szabó Gyuláné április 8.

Kiss József április 20 

Szoboszlai Béláné november 27.

Tivadar Község Önkormányzatának lapja
Felelõs kiadó: Tivadar Község Önkormányzata

Nyomdai munkálatok: 
Infó-West Kft. Mátészalka, Tompa Mihály út 1.
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Haas György
- 2012. március 30., péntek
Egy méltatlanul elfelejtett történet: Hogyan sikerült 1945-ben
húsz magyar falut visszaszerezni a megszálló vörös hadsereg-
tõl?
Egy fiatal magyar fõhadnagy, Kecskési Tollas Tibor a második
világháború végén az életét kockáztatta azért, hogy a Bereg
vármegye déli részét megszálló Vörös Hadsereg visszavonuljon
a trianoni határok mögé.
Tizenöt évvel halála után sokan már és még ma sem tudják, ki
volt Kecskési Tollas Tibor költõ, író, lapszerkesztõ. Fényes csil-
lag volt az '56-os emigráció egén, aki egész életében tollal és
fegyverrel harcolt nemzete szabadságáért és a magyar demokrá-
cia megmentéséért. Emlékszem, amikor hosszú emigráció után
meghívót kapott Sopronból és Vas megyébõl egy szerzõi est
megtartására; hosszú vándorút után tért vissza gyerekkorának
álmai színhelyére, Sopronba, melyet csaknem olyan lelkesen
szeretett, mint szülõfaluját, a Borsod megyei Barcát. Sopron
adta meg Tollas Tibornak a nemzeti öntudatot, az a II. Rákóczi
Ferenc katonai reáliskola, melynek udvarán a nagy fejedelem
bronz arca biztatta hajdanán, hogy kiáltó szó legyen. Akik ra-
jongva hallgatták verseit, az emigrációban éppúgy, mint vissza-
térte után hazájában, hallgatóit lenyûgözte jellemének kris-
tályfénye. Pedig sokan közülük nem tudták, hogy Tollas Tibor,
mint az 1945-ös új magyar honvédség fõhadnagya, titkos meg-
bízatással megmentette azokat a tiszaháti községeket, amelyek-
nek lakóit a Vörös Hadsereg egy lista aláírására kényszerítette,
hogy kérjék ennek az országrésznek a Szovjetunióhoz csa-
tolását. 

A kormányfõ levelét megírta
A történet még 1944. november 21-én kezdõdött, azelõtt, hogy
Debrecenben megalakult az Ideiglenes Nemzetgyûlés és az
Ideiglenes Nemzeti Kormány. Dálnoki Miklós Béla kormánya
óriási kihívás elõtt állt, mivel létrejöttének napján Magyar-
országnak még fegyverszüneti szerzõdése sem volt a négy
gyõztes szövetségi nagyhatalommal, amikor szembesülnie kel-
lett Moszkva imperialista szándékaival. Hivatalba lépésének
második hetében Dálnoki Miklós Béla miniszterelnök
Kuznyecov vezérõrnagynak a következõ levelet írta:
"A Magyar Belügyminisztérium a Bereg megyei magyar férfiak
munkaszolgálatra való igénybevételérõl az alábbiakat jelenti:
l. Bereg vármegyébõl magyar férfiakat közel két hónappal
ezelõtt munkaszolgálatra vitték. Beregszász városából és a
szomszéd községekbõl, melyek a trianoni szerzõdés értelmében
Csehszlovákiához tartoznak, november 19-én elvitték a 18-50 év
körüli magyarokat. Ugyancsak elvitték Bereg vármegye trianoni
területérõl a beregszászi-városnaményi mûúttól keletre esõ
községekbõl november 21-én a 18-50 év közötti férfiakat. Ez
utóbbiak közül a papokat, ruszinokat, cigányokat, zsidó és
görög katolikus vallásúakat visszaküldték Beregszászról a
családjukhoz. A magyarokat Sztrijbe vitték, továbbá Szolyvára,
ahonnan a csapi vasút mentén munkára osztották õket.
2. A munkaszolgálatra igénybe vett magyarok elhelyezése és
élelmezése a beérkezett panaszok szerint nagyon gyenge. Sokan
megbetegedtek, mert meleg ruha nélkül vannak.

3. Az érdekelt községek, ahonnan a magyar férfiakat munkas-
zolgálatra elvitték, a következõk: Tarpa, Gulács, Jánd,
Gergelyi, Tákos, Csaroda, Márok, Hete, Fejércse, Tivadar,
Barabás, Vámosatya, Tiszakerecseny, Beregdaróc,
Beregsurány, Nagybánya. A már hosszú idõ óta munkaszolgála-
tra igénybe vett magyar férfiak hazabocsátása szükségessé vált,
amiért ezeknek hazabocsátását kérem elrendelni.
Debrecen, 1945. január hó 7.
Tisztelettel: Miklós Béla Miniszterelnök"
A magyar kormányfõ levele nem érte el a célját, semmilyen
pozitív reakció Moszkva részérõl nem történt. A hivatalos ma-
gyar közigazgatási vezetõk fáradozásai sem hozták meg a
kívánt eredményt. Ezt mutatja Erõs Jánosnak, Szabolcs és Szat-
már vármegye fõispánjának fáradozásai. A fõispán a Szolyvára
elhurcoltak érdekében Ungváron tárgyalást folytatott az Ukrán
Nemzeti Tanács elnökével, Tirujanica úrral. Ugyanakkor egyre
több jelentés érkezett Debrecenbe a kormányhoz, melyek azt
bizonyították, hogy ez a terület egyre inkább szovjet irányítás
alá kerül és Kárpát-Ukrajnának nevezték el. A rendõrség telje-
sen ukránokból állt. Moszkva csehszlovák bankjegyeket adott
ki.
A Tiszaháton éppen úgy, mint Kárpátalján, a férfiak zömét
elhurcolták, gyûjtõtáborokba osztották be. Az emberek
összeszedése névtelen feljelentések alapján történt. A feljelen-
tések egyszerûen fasisztának nevezik az elhurcolásra kijelölt
személyeket. 

A Tisza lett volna a végsõ határ
Moszkvában 1945 nyarán az a döntés született, hogy a trianoni
határokon kívül újabb magyar területeket kebeleznek be.
Amikor 1945. augusztus 16-án délután ukrán csapatok átlépik a
trianoni határt, azokban az órákban állt Tollas Tibor a
Honvédelmi Minisztérium igazoló bizottsága elõtt, és fogadták
el a demokratikus honvédség szolgálatára. Ezen a napon ukrán
csapatok támadást intéztek az új magyarországi közigazgatási
intézmények ellen. Vásárosnaményból este 20 óra 50 perckor,
Nyíregyházáról 22 óra 30 perckor ukrán csapatok tehergépkoc-
sikon elõrenyomulva megszállták Beregsurányt, majd Tarpát,
Barabást, Csarodát, Tiszaszalkát. Ezen csapatok a határõrséget,
a rendõrséget lefegyverezték, és a Tiszán át a közlekedést
beszüntették.
Dálnoki Miklós Béla miniszterelnök 1945. augusztus 20-án le-
velet intézett Vorosilov marsallnak, a Szövetséges Ellenõrzõ
Bizottság elnökének. A levelébõl meg lehet tudni, hogy a
Tiszaszalkán állomásozó fegyveres ukrán csapatok a polgári
lakosság között szavazócédulákat osztottak szét és kényszerítet-
ték õket, szavazzanak arra, hogy a terület Kárpát-Ukrajnához
csatoltassék. A köztisztviselõket is felszólították, hogy amenny-
iben nem akarnak Kárpát-Ukrajna állampolgárai lenni, úgy
augusztus 17-én reggelig hagyják el állomáshelyüket. Ez a sors
várt a korábbi rendõrségi apparátusra is. De várható volt, hogy
újabb ukrán erõk fogják a közeljövõben a trianoni határt átlép-
ni. A beszerzett hivatalos jelentések szerint indoklásul felmutat-
ták az Ukrán Nemzeti Tanács határozatát, amely szerint ezen a
határszakaszon a Tisza lenne a végleges határ. A megszállást
egy õrnagy parancsnoksága alatt, mintegy zászlóaljnyi erõ haj-
totta végre.

A Tiszahát megmentõje
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A Tiszahát megmentõje
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány hírszerzési lehetõségei erõsen
korlátozottak voltak, mivel a kabinet megszületésekor mind-
azok, akik kinevezésre kerültek a HM 40-es osztályába, a Veres
Pálné utcában székeltek, és feladatuk volt a nemzeti kormány
hírszerzési és elhárítási feladatainak a szolgálata. Ezzel szem-
ben volt a szovjet megszállók, a kommunista párt által irányított
HM Katonapolitikai Osztály a kommunista Pálffy György
vezetésével, s ennek éppen a HM 40-es osztálynak a likvidálása
volt a feladata. Ebben a helyzetben kapta Tollas Tibor azt a
titkos megbízatást, hogy mint hadtápos tiszt menjen el erre a
területre, és derítse fel, hogy Moszkva, a magyar kommunisták
segítségével, milyen módszerekkel kényszeríti az ott élõ
lakosságot a Magyarországtól való elszakadásra.
A Tiszaháton történtek felderítésével Röder Jenõ altábornagy
Kecskés Tibort bízta meg. Röder Jenõ ny. altábornagy 1967.
február 4-i nyilatkozatában errõl így írt: "Alulírott Röder Jenõ
ny. altábornagy igazolom, hogy Kecskési Tibor volt soproni
reáliskolai növendékemet, mint fõhadnagyot 1945-tõl 1945-ös
új Magyar Honvédség 46 nyaráig a Honvédelmi Minisztérium-
ba magamhoz vettem beosztásba. Én õt mind nemzeti, mind
emberi vonatkozásban mindig a legmegbízhatóbbnak ismertem,
tudtommal a Miniszterelnökség megbízásából bizalmas fela-
datként az északkeleti határszélen végezte munkáját."
De mielõtt Kecskési Tibornak megtörtént 1945-ben az iga-
zolása, már megvoltak az egyéni tapasztalatai a Bereg várm-
egyében lejátszódott eseményekrõl. 1944 végén, az akkori had-
seregvezetéstõl azt a parancsot kapta, hogy az 1. magyar had-
sereg mögött felállított Tisza-vonalon a hídõrségi parancsnoki
feladatot lássa el, ehhez tartozott Tiszaújlak hídja és Tivadarnál
egy híd. "1944 októberében Tiszaújlak és Tiszabecs községekbõl
visszavonulóban a 117-es tábori csendõrzászlóalj kötelékében
szakasz-, majd századparancsnok lettem. Magunkkal hoztuk az
újlaki gyógyszerész családját� Õk, a Roykó-család tagjai
oroszul, németül és magyarul tökéletesen beszéltek." "Egy ízben
a Roykó-család mentette meg arányérzékével a századot attól,
hogy a Bõ-i repülõtér aláaknázott kifutópályájára ráhajtsák
valamennyiünket. Késõbb a legénység lassacskán szétszéledt,
ki-ki hazafelé tartott, én április végén értem el Tiszabecsre. A
Tisza túlpartjára esõ Tiszaújlakra valók voltak Roykóék. De
Tiszabecsen kiderült, hogy a kárpátaljai területet idõközben a
Szovjetunióhoz csatolták. Tiszabecsen tanácstalanul várakozva,
nem tudtuk ugyanis, hogy mitévõk legyünk, döbbenetes híreket
kaptunk. 1944 decemberében a vásárosnaményi járáshoz tar-
tozó községeket és három további falut, Tiszabecset, Uszkát és
Milótát, a Tisza innensõ oldaláról a kárpátaljai területhez
csatolták a megszálló orosz csapatok és rögtön szovjet közigaz-
gatást vezettek be."

Tíz év börtön a honmentésért
Ezt követõen Tollas Tibor azonnal Budapestre utazott, hogy
jelentést tegyen a minisztériumban. Röder Jenõ altábornagy
azonnal azzal a titkos megbízatással látta el, hogy mint a min-
isztérium élelembeszerzõ tisztje teljes titoktartással további ada-
tokat szerezzen be a térségben. A további adatok alapján a kor-
mány magyar érzésû vezetõi eljuttatták a jelentéseket a
Szövetséges Ellenõrzõ Bizottság angol és amerikai tagjaihoz, és
így sikerült a Nagy Ferenc-kormánynak elérni, hogy a szovjetek
a húsz tiszaháti községbõl is kivonták csapataikat és közigaz-

gatási szerveiket, de az elhurcolt férfiak közül csak a húsz évnél
fiatalabbakat és az 55 évnél idõsebbeket engedték haza. Ez az
óriási emberveszteség a hivatalos statisztikai adatokból is
kitûnik. Kárpátalján a húszéves csehszlovák uralom ellenére az
1941-es népszámlálás szerint 285 ezer magyart, az 1965-ös ada-
tok szerint viszont már csak 157 ezret és az 1970-es népszám-
lálás szerint 110 ezer magyart tartottak nyilván.
Késõbbi kutatások bebizonyították, hogy a szolyvai haláltábor-
ban miért haltak meg olyan sokan tífuszban. A táboron át észak-
ról folyt be a Latorca, amelybe a környék latrináinak tartalmát
öntötték be, és ebbõl a szennyezett vízbõl kellett inniuk a tábor
lakóinak. Az élelmezés is annyira gyenge volt, hogy sokan azért
pusztultak el, mások a hidegtõl, amit hiányos öltözékben kellett
elviselniük, megint mások az embertelen munkától.
További értékes dokumentumok bizonyítják, hogy Moszkva
miképpen fogadta a Nagy Ferenc-kormány erõfeszítéseit az
1946-os párizsi béketárgyaláson. Kertész István, a Külügymi-
nisztérium által kijelölt Békeelõkészítõ Bizottság vezetõje Auer
Pál párizsi követnek írta levelében: "Budapesten javasoltuk a
szovjet kormánynak Kárpátalja déli részének visszacsatolását
Magyarországhoz. Puskin ezt kereken elutasította. Néhány nap
múlva a szovjet csapatok Kárpátaljáról bevonultak a Tisza-
hátra, és ott megszálltak néhány községet. Azokat rövid idõn
belül kiürítették. Ez nyilván figyelmeztetés volt, hogy többet is
veszíthetünk, hogyha a magyarlakta területek visszacsatolását
kérjük."
Röder Jenõ altábornagyra egyre nagyobb nyomás nehezedett az
oroszok és a Pálffy György vezette katonapolitikai osztálytól,
hogy rendelje vissza Kecskési Tibort a Tiszahátról. Miután a
nemzeti érzelmû katonai vezetést eltávolították a Honvédelmi
Minisztériumból, koncepciós perben elõször nyolc évre, majd
tízesztendõs szabadságvesztésre ítélték Tollas Tibort. Csak
1956 nyarán szabadult ki a politikai perek felülvizsgálatakor, de
még az emigrációban is igyekeztek vád alá vonni, amelynek
Nagy Ferenc volt kisgazdapárti miniszterelnöknek az
Amerikában tett nyilatkozata vetett véget. 

Nyilatkozat 
Alulírott Nagy Ferenc volt magyar miniszterelnök igazolom,
hogy Kecskési Tollas Tibort az 1945-ös és 1946-os esztendõk-
bõl ismerem, aki akkor mint a demokratikus honvédség fõhad-
nagya különleges megbízást kapott tõlem és a honvédelmi min-
isztertõl, hogy a Bereg megyei orosz csapatok által megszállt és
közigazgatásilag kisajátított községek elhurcoltjai érdekében
felderítést végezzen.
Kecskési Tollas Tibor ezt a feladatot a legnehezebb körül-
mények között mindvégig becsületes magyar munkával végezte
még akkor is, amikor a katonapolitikai osztály és az államvédel-
mi szervek erre fölfigyeltek. Jelentései nagyban hozzájárultak
ahhoz, hogy az akkori Szövetséges Ellenõrzõ Bizottság
közremûködésével sikerült elérni, hogy a területeket újból vis-
szacsatolják az anyaországhoz. Tudomásom szerint a késõb-
biekben ez volt az igazi oka annak az üldözésnek, melyet ellene
az ÁVO megindított s mely késõbb börtönbe juttatta.

Washington, 1966. február 25-én
Nagy Ferenc

v. miniszterelnök
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Pósa Lajos:  Haza
Tudjátok-e, mi a haza?

Az a hajlék, hol születtünk,
Hol a dajka altatóan

Dúdolgatott dalt felettünk,
Hol az ákác lombja borul

Ablak alatt az ereszre,
S eresz alján csicsereg a
Villásfarkú vidor fecske.

-Bárhová visz szerencsétek,
Ezt a hazát szeressétek!

Tudjátok-e, mi a haza?
Az az udvar, hol tipegtünk

S gyönge kézzel a homokból
Arany várat építettünk.

Az a kis kert, hol virágot
Kötözgettünk bokrétába,

S bokrétásan szenderegtünk
Rózsabokor árnyékába.

-Bárhová visz szerencsétek,
Ezt a hazát szeressétek!

Tudjátok-e, mi a haza?
az a templom, Isten háza,

Hol az ének szárnyain szállt
Lelkünk föl a mennyországba,

Ahol együtt imádkoztunk,
Szüle, gyermek, testvér, rokon,

Hallgattuk a pap beszédét
S hit ragyogott az arcokon.
-Bárhová visz szerencsétek,

Ezt a hazát szeressétek!

Tudjátok-e, mi a haza?
Erdõ, mezõ, berek, liget,
A mormoló habok közül

Ránk mosolygó tündérsziget,
Kárpátoknak büszke bérce.

A Tisza és Duna tája,
Minden kicsi rögöcske.
Árpád vére hullott rája.

-Bárhová visz szerencsétek,
Ezt a hazát szeressétek!

Tudjátok-e, mi a haza?
Az a játszóhely a dombon,

Hol labdáztunk, kergetõztünk.
A haza az édes otthon.
Az a falu, az a város,

Hol vesszõn lovagoltunk,
Az a határ, hol kalappal

Tarkaszárnyú lepkét fogtunk.
-Bárhová visz szerencsétek,

Ezt a hazát szeressétek!

Tudjátok-e, mi a haza?
Kéklõ hegyek koszorúja,
Hol a pásztor furulyáját
Édes-búsan fújja-fújja.

Hol a tölgyek mohos alján
Kék ibolyák illatoznak,

Gyöngyöket szór kristályvize
A zuhogó patakoknak.

-Bárhová visz szerencsétek,
Ezt a hazát szeressétek!

Tudjátok-e, mi a haza?
Délibábos arany róna,

Hol a szellõ, messze síkon,
Sárga kalász ringatója,
Hol a népnek verítékét,

Issza be a föld göröngye,
Kenyeret ad, áldást terem

Munkájának hulló gyöngye.
-Bárhová visz szerencsétek,

Ezt a hazát szeressétek!

Tudjátok-e, mi a haza?
Mindnyájunknak szent bölcsõje,

Õseinknek pihentetõ,
Szép virágos temetõje,

Mindnyájunknak édesanyja,
Híven ölel keblére�

Érte éljünk, ha kell, haljunk!
Áldás minden porszemére!
-Bárhová visz szerencsétek,

Ezt a hazát szeressétek! 
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