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Faluház a lakosság szolgálatában

Faluház
2010-ben településünk Önkormányzata az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely vidékfejlesztési intézkedések
keretében, Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT)
kialakítására és mûködtetésére összesen 52.877.900.-Ft-ot nyert.
A megújult közösségi tér egyike a 2011-2013-as években megnyíló több száz sikeresen felújított, átalakított önkormányzati
épületeknek. A projekt keretében a részben mûködõ, gazdaságilag
kihasználatlansága miatt a 2007-ben bezárt gondozási központ
felújítása, átalakítása, az épület komplex akadálymentesítése, teljes körû hõszigetelése, új elektronikai, számítástechnikai és egyéb
eszközök, berendezések és bútorok beszerzése valósult meg. A
kivitelezési munkálatok 2010 õszén kezdõdtek meg, 2011.
tavaszán került sor az elkészült épület mûszaki átadás-átvételére.
A fejlesztéssel a meglévõ szolgáltatások minõségi javulására, új
szolgáltatások, programok szervezésére nyílt lehetõség. Az
IKSZT a szolgáltatások integrálásával elérte, hogy a lakosság a
kulturális, közösségi programokhoz, az aktuális információkhoz
jóval hatékonyabban jusson hozzá, mint a hagyományos mûvelõdési házak esetében.
A faluház feladata még, hogy változatos információs és közösségi szolgáltatásokat nyújtson az alacsony lélekszámú településen
élõknek. Egyik fontos funkciója, hogy kiszolgálja az egész
lakosságot, elsõsorban közösségi, közmûvelõdési, egészségfej-

lesztõ programok szervezésével. Segítse a helyi lakosok, vállalkozások, idelátogató turisták információhoz jutását, könyvtárat
mûködtet, és internetes hozzáférést biztosít az e-Magyarország
ponton. Helyet ad továbbá különbözõ civil szervezeteknek, egyéb
önszervezõdéseknek.
A megvalósuló IKSZT-k legalább 1 fõ középfokú végzettséggel
rendelkezõ munkavállalót kötelesek alkalmazni. Az intézmény
vezetését 2013. február 1-vel Bakó Andrásné közösségi animátor
látja el, aki várja és fogadja az oda látogató gyerekeket, fiatalokat
és felnõtteket egyaránt. Megemlítést
érdemel, a közelmúltban
"Segítõ
hálózat"
elnevezéssel, huszonnégy
hónapig helyi programiroda mûködött
a faluházban ahol
három munkatárs
állt a tivadari lakosok
rendelkeBakó Andrásné
zésére.

2

Gímszarvasra várva

Esti lesre indultam 2012 szeptemberében. A kukorica tábla Kõris
erdõ felõli végénél vadkártételt észleltem. A vad nyomából és
ürülékébõl szarvasbikára gyanakodtam. Mivel éjszakai vadászatra
készültem, gondoltam huzamosabb idõt töltök el megfigyeléssel.
Vadászfelszerelésemet földre helyeztem, s a csillagfényes éjszakában türelmesen várakozva gyönyörködtem a telehold
ezüstjében. Éjfél után pár perccel megroppant egy szárazág és
megjelent a vad hatalmas alakja a búzatarlón. A jó széliránynak és
a nem kis önfegyelmet igénylõ, lélegzet visszafojtott mozdulatlanságomnak köszönhetõen, egész közel, szinte pár méterre jött
mellém a gímszarvas bika. Percekig csodáltam termetes alakját és
csodálatos agancsát. Már ekkor megállapítottam, hogy lõhetõ
példány. Ekkor a vad talán észlelte közelségemet és az érkezés
irányába visszabaktatott néhány métert, s eltûnt a szemem elõl.
Legközelebb október 13-án, unokaöcsém társaságában indultunk
vadászatra.
Még sötétedés elõtt ugyanazon a ponton helyezkedtünk el, ahol a
szarvasbikát korábban megláttam. Csodálatos este volt, csak a
tücskök ciripelése törte meg a csendet. Rövid várakozás után
keresõ távcsövemmel megtaláltam ugyanazt a szarvasbikát körülbelül száz méter távolságra. Szinte a semmibõl bukkant elõ.
A szívem olyan hevesen dobogott, hogy féltem elriasztja leendõ
zsákmányomat. Még a lõvilág határán voltunk, ezért nem sokáig
teketóriázhattam, fegyverem a célzó botra helyeztem, s célzás
után az elsütõ billentyût meghúzva a gyönyörû állat oldalára dõlt
és szenvedés nélkül kimúlt. A lövés után az a semmivel össze nem
hasonlítható érzés mélyen beleszántódott a lelkembe, soha nem
múló élményt hagyott bennem. Azóta is ez tartom az egyik legemlékezetesebb élményemnek. Kettesben elindultunk az eldõlt

Molnár Sándor
állathoz, amikor közelebb értünk rendkívüli örömérzet fogott el.
Dáviddal tisztelegtünk a nemes vad elõtt, õ átadta nekem az elejtõnek járó töretet. Telefonon hívtam Zeke Mihály vadõrt, segítséget kértem tõle, kizsigereztük és az elszállításhoz készültünk. A
fotózásra már megérkeztek a vadász barátok is. Az elejtett zsákmányt közös erõvel a közeli Tarpára szállítottuk, ahonnan tovább
viszik értékesítésre. Azóta is számtalanszor visszapörögnek ennek
a vadászkalandnak a percei. A nemes vad trófeája a lakásom falát
díszíti. A kis Dávid is büszke résztvevõje volt eme sikeres
vadászatnak, s talán ekkor fogalmazódott meg benne az, amit
késõbb mondott el nekem, "Egyszer szeretnék Sanyi bátyám
nyomdokaimba lépni, én is vadász akarok lenni!"
Molnár Sándor

Ismerd meg hazádat! - Tivadar

A cikk az Innsbrucki Magyar Egyetemisták és Akadémikusok Szövetsége,
RIKKANCS elnevezésû idõszaki kiadványában látott napvilágot.
Ez egy sorozat, melynek a két szlovákiai település, DÉVÉNY és SOMORJA után
harmadik állomása TIVADAR.

Miért-miért nem, Petõfin kívül az Alföldet alig dicsérte valaki.
Pedig történelme, csodálatos tájai, természeti kincsei, ízletes
gyümölcsei igazán érdemessé teszik rá. A Bereg kapujában a 200
körüli lakossal rendelkezõ Tivadar község az egyik legjobb példa
erre.
A Felsõ-Tisza kanyarulatában ékelt falu manapság a legkedveltebb üdülõhelyek egyike. Falusi vendéglátóhelyei, kempingjei a
nemzetközi turizmus vérkeringésébe egyre inkább beépülnek.
A Nemzetközi Tisza-túra egyik állomáshelyeként szintén széles
ismeretségre és kedveltségre tett szert. Homokos, kagyló alakú
strandja napkeltétõl napnyugtáig a legjobb irányból kapja a Nap
sugarait.
A Szatmár-beregi Szilvaút egyik állomásaként a híres- neves
Penyigei, vagy "Nemtudom" szilva lelõ- és több halmazállapotbeli kóstolóhelye. A szerencsés idõben - június végén, július elején - idelátogató turista csodálatos természeti jelenségben, a tiszavirágzásban gyönyörködhet. Ilyenkor kérészek milliói keringenek
a Tisza felett, hogy a valóban kérészéletû felszín feletti kavargó
táncukkal elvarázsoljanak bennünket. A tivadari hídról valóban
fantasztikus látványt nyújtanak, miközben a töltés mentén a falu
irányába tekintünk, ahol a lemenõ Nap sugarai a templom tornya
mögül még egy utolsó narancs fénykört vonnak köréjük. Ezt látni
kell! Amennyiben az idõjárás a strandolásnak nem kedvez,

aggodalomra akkor
sincs semmi ok!
Bejárható-biciklizhetõ közelségben
látnivaló sokasága
kínálja magát. Itt
van mindjárt a
"Mezítlábas Notre
Dame"- ként emlegetett tákosi patics- A tiszai strand
falú templom, vagy
a csarodai, XIII. század végén épült "mosolygó szentes" templom.
Szatmárcsekén Kölcsey Ferenc, a Himnusz írója nyugszik az
egyébként egyedülálló, csónakos fejfáiról ismert temetõben.
Tarpán, Esze Tamás szülõfalujában egy mûködõ szárazmalomrekonstrukció idézi meg a múltat, s a tarpai "Kuruc napok" évrõlévre szintén sok látogatót vonzanak e vidékre.
S akkor még nem említettük az õstölgyest és a "Tarpai hegyet",
ahol szõlõk és présházak húzódnak. Afféle nyaraló-pihenõ övezet
ez a helybélieknek.
Hogy valami aktuálissal is elõrukkoljunk, a milotai dió hazája is
erre található, azé a dióé, amelyik az idei Ország-torta legfõbb
ízesítõje. A milotaiak büszkék is a jóízû dióra, olyannyira, hogy a
falu határában embernagyságú szobrot emeltek neki
Aki nem hiszi, járjon utána!
Nagy Ágota
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Átmeneti ivóvíz ellátás

Tivadar ivóvízhálózatából szolgáltatott víz összetétele nem felel
meg a 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletben elõírt határértékeknek, mivel arzéntartalma a megengedett érték feletti. A
település kifogástalan minõségû ivóvízzel való ellátása az önkormányzat kötelezõ feladatai közé tartozik, ezért az arzénmentesítés
jövõbeni megoldása elengedhetetlen.
A kormány 1379/2012. (IX.20.) számú rendeletében meghatározta az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges intézkedéseket.
A víz minõsége nem változott a településünkön, azonban az
Európai Unió területén a víz arzén tartalmára vonatkozóan 10,0
µg/l a megengedett határérték. Az unió által adott átmeneti
mentesség 2012. december 25-én lejárt, azaz ettõl az idõponttól
fogva a szabályozás szerint ennek kell megfelelni. 2009-tõl eddig
az idõpontig 20 µg/l volt a megengedett határérték. Elsõ lépésben
január 3-tól a lakosság arzénmentes ivóvíz ellátását a debreceni
székhelyû, V. Bocskai István Lövészdandár speciális szállítóeszközével látta el. Második lépésként a honvédség ugyanezen
alakulata zacskós víz szállításával biztosította a lakosság ivóvíz
ellátását. A következõ ütemben, április 26-án, átadásra ill.
beüzemelésre került, szintén a honvédség közremûködésével az
ASR víztisztító konténer, amely hosszabb távon káros elemektõl
mentes ivóvízzel látja el településünk lakóit. A konténer
beüzemelési, fenntartási költségeinek egy részét önkormányzatunknak kellett elõteremteni. Az átmeneti ivóvízellátás
zavartalan mûködése érdekében önkormányzatunk pályázatot

Átmeneti ivóvíz
nyújtott a Belügyminisztérium felé, a döntés értelmében 2013évre 470.000 forint kiegészítõ támogatásban részesültünk.
Ivóvízminõség javító program II. üteme mintegy 70-80 milliós
fejlesztést fog eredményezni. Ez egy korábban elindított projekt,
aminek keretében víztorony épül a falu északi részén. A fejlesztés
hosszú távon megoldja településünk jó ivóvízzel való ellátását.
Ez évben annyi elõrelépés történt, hogy megvásárlásra került az a
közel egy hektáros külterületi ingatlan ahol a beruházás megvalósul. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása után 2014-es évben elindulhat az építkezés.

Bursa Hungarica

Önkormányzatunk 2003-óta
minden év októberében döntött
arról, hogy csatlakozik a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez .
Az elõzõ évek gyakorlatának
megfelelõen az " A " típusú
pályázatot már felsõoktatási
intézményben tanuló nappali tagozatos, államilag finanszírozott
képzésben részesülõ hallgatók nyújthatták be.
A pályázatra a Tivadaron állandó lakóhellyel rendelkezõ fiatalok
jelentkezhettek. Az elnyert támogatás összege - testületünk döntése értelmében - tíz hónapon keresztül 5.000 Ft/hó . A pályázaton elnyert összeget a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, illetve az Emberi Erõforrások Minisztériuma kiegészítheti még 5.000 - 5.000 Ft-tal. Ebben az évben településünkrõl
egy hallgató részesült támogatásban.

Beiskoláztatási
támogatás
Az elmúlt évekhez hasonlóan önkormányzatunk ismét támogatta
a 2013 - 2014 -es tanév iskolásait, diákjait. Azok az általános
iskolás gyerekek akik nem részesültek gyermekvédelmi támogatásban , 12.000 forint összeget kaptak.
A középiskolások egységesen, egyszeri 15.000, a felsõfokú
intézmények hallgatói pedig 20.000 Ft összegû iskolakezdési
támogatásban részesültek.

Út felújítás
Ez év júniusában útfelújítás kezdõdött községünk Tarpa felõli szakaszán.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az utóbbi évek legnagyobb
keretösszegét használhatja fel európai uniós forrásból a SzabolcsSzatmár-Bereg megyei mellékúthálózat rekonstrukciójára. Az Új
Széchenyi Terv keretében pedig már el is készült közel 16 kilométeren a Beregdaróc-Tivadar összekötõ alsóbbrendû út teljes
körû felújítása.

Útfelújítás
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei beruházások közül az elsõk
között a 4127 jelû Beregdaróc-Fehérgyarmat-Csengersima
összekötõ út 15,942 kilométeres szakasza újult meg. A közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelezõ a beruházás
keretében elvégezte az útszakasz burkolatának megerõsítését és
szélesítését, a belterületi szakaszokon a vízelvezetõ árkok és
buszmegállók felújítását, külterületi szakaszokon pedig az árokpadka rendezését, tartós útburkolatjelek festését és az átereszek
rendbehozatalát is.
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Gazdag Erzsi!:

" Valamit visz a víz "

Tél a falun
Hófehér most a határ.
Kinn a réten kánya jár.
Nincs az úton semmi nyom,
csak amit a kánya von:
finom krikszkraksz a havon
Hósuba van mindenen,
mint fázó emberen.
Mint csõszön zord idõn,
kicsi házon, háztetõn,
suba van a temetõn.
Subás házban emberek.
Padkán cica szendereg.
A sarokban a kapanyél.
Nagyanyóka most mesél:
"Jaj, gyerekek, itt a tél!
Itt a tél, s lám itt a a hó;
habfehér, mint a cipó.
S nézzetek csak ide, hej,
olyan habos, mint a tej,
mit az Örzse néni fej."
A kemence sustorog.
Hallgassuk meg, mit morog!
"Én mindenkit szeretek;
adok egy kis meleget,
jertek körém, gyerekek!"
Most a falu kiscsibe,
pihés hó rajt a pihe.
Tél az anyja, takarja;
szárnya alatt altatja.
- Hadd ébredjen tavaszra!

2013. tavaszán a Természetfilm.hu Tudományos
Filmmûhely munkatársa azzal a kéréssel fordult
önkormányzatunkhoz, hogy Tivadar település
partner lenne-e egy dokumentumfilm elkészítéséhez. A nyári szezon elején megkezdõdtek
az elõkészületek. Július elején a Diós Kemping
területén természetfilmesek, lelkes természetbarátok és vízitúrázók csapata használt PET
palackokból hajókat építetek, fedélzetre szálltak,
és nekivágtak a Tiszának. A hajósok, vagy ahogy
magukat hívják, a PET Kalózok célja, hogy felhívják rá a figyelmet: mindannyian tehetünk
valamit az egészséges környezet megóvása-, a
hulladék hatékonyabb felhasználása-, és a természetes élõhelyek eredeti állapotban való
megõrzése érdekében. Molnár Attila Dávid, a
Természetfilm.hu Tudományos Filmmûhely
munkatársa elmondta: a szemét javarészt határainkon túlról érkezik, és sokszor napokba telik,
mire a folyó mindet elsodorja. Hozzátette: ennek
láttán merült fel bennük, környezetük iránt
felelõsséget érzõ természetfilmesekben az ötlet,
hogy tehetnének valamit. A filmben nem kevesebbre vállalkoztak, mint hogy felszámolják
ennek a szennyezõdésnek egy részét, az összegyûjtött szemétbõl hajókat építsenek, és azokat
megújuló energiákkal (szél, sodrás, napenergia,
evezés) hajtva célba juttassák. Útjuk során elõre
egyeztetett megállóknál vízitúrázóknak, táborozó
gyerekeknek tartanak elõadásokat a Tiszáról, a
megújuló energiákról, és az újrahasznosítás fontosságáról. Az expedíció végén pedig pillepalackokból épített hajóikat a szelektív hulladék
feldolgozó üzemnek adják át. A vállalkozásnak

részesei lesznek mindazok, akik csatlakoznak a
túrához, akik találkoznak különös hajókaravánunkkal a vízen, és azok is, akik megnézik a
"Valamit visz a víz" címmel készülõ, hajónaplószerû dokumentumfilmet a televíziók képernyõjén.
Maga a PET kupa egy használt PET palackokból
készült serleg, amit az a PET-hajó nyer el, amely
a Felsõ-Tisza Tivadar és Tiszakanyár közti szakaszán a próbatételeket a legjobban teljesíti. A
PET Kupát a verseny résztvevõi vándorkupaként
viszik végig az egész túrán, és a túra végén átadják a gyõztes PET hajó legénységének.

Petkupa
A PET Kupáról az MTVA támogatásával három
részes rövidfilm sorozat készül, amit elõször a
Magyar Televízióban tûznek mûsorra "Valamit
visz a víz" címmel. A hajók 2013 július 5 és 8
között épültek meg Tivadarban, és a PET Kupa is
innen indult, 2013. július 9-én.

A varázslatos tarpai- Nagyerdõ

Egy október végi késõ délután volt 2012-ben, amikor vadászni indultam.
Tarpára menet a beíró könyvnél véletlenül összefutottam Törös Elek
vadásztársammal. Felidézve néhány vadászélményünket együtt indultunk tovább. Mivel déli szellõ fújdogált, úgy döntöttünk a TarpaiNagyhegy melletti több száz éves õstölgyes magaslesei felé vesszük az
irányt. A területre érve mindkettõnket elvarázsolt az õszi díszbe öltözött
tarpai Nagyerdõ. A dámok násza, a barcogás idõszaka lassan a végéhez
közeledett. Megérkezvén, elfoglaltuk a vadász leseket. Elek a 6-os, én a
7-es számú magaslesen helyezkedtem el. Lõfegyveremet magam mellé
helyeztem, s várakoztam.
Telt-múlt az idõ, a magasban egy repülõgép kondenzcsíkja szántotta fel a
kék eget. A közelemben megszólaló fülemüle csodálatos énekében
gyönyörködhettem, aztán egy barcogó bika hangja hallgattatta el a csodás
"énekmûvészt". Kis idõ multán megpillantottam egy kisebb testû dám
bikát, amely komótosan közelítette meg az etetõ helyet. Szemrevételeztem a vadat, de nem tulajdonítottam neki nagy figyelmet, mivel
egy fiatal példány volt. Valami megzavarhatta, mert hamarosan eltûnt a
biztos védelmet nyújtó erdõben. Ismét felhangzott az elõbb hallott
barcogó bika, a hangjából ítélve közeledett. Figyelmemet a hang irányára
összpontosítottam. Ágak reccsentek, majd csend lett. Visszafogott
lélegzettel a keresõ távcsövemet ráirányítottam az erdõbõl egyedül kilépõ
nemes vadra. Óvatos léptekkel közelítette meg a szórót. A jó lõvilágnál
szabad szemmel is megállapítottam, hogy egy csodálatosan szép, termetes aganccsal rendelkezõ lõhetõ dám bika. Nagyjából 80 méterre
lehetett tõlem. Tekintetét felém irányította, így gyorsan kellett döntenem.
Megcéloztam, majd eldördült a lövés, mely robbanásszerûen verte fel az
õszi erdõ csendjét. A golyó a szügyébe hatolt. A vad jól jelezte a talála-

tot, azonnal összerogyott.
Még egy kis ideig a céltávcsõ
szálkeresztjét rajta tartva
megbizonyosodtam, hogy az
elejtett vad már nem fog
felállni, így leszállva a magaslesrõl, nagy izgalommal,
futva közelítettem meg.
Felemelõ érzés kerített hatalmába a nem mindennapi
vadász szerencsétõl. Telefonon értesítettem a másik lesen Imre Zsolt
tartózkodó vadásztársamat,
aki sietve megérkezett. Örömmel fogadtam gratulációját, majd átadta az
elejtõnek járó töretet. Elõvettem vadászkésemet és hozzáláttam a vad
zsigereléséhez. Társam segítségével felhelyeztük a terepjáró rácsára és
Tarpára, a vadásztársaság hûtõházába szállítottuk.
Kimondhatatlan örömérzet fogott el a kapitálisnak számító trófea láttán.
A Tarpa Földtulajdonosok Vadásztársaság megalakulása óta, mai napig
ez a legnagyobb dám trófea - súlya 2,6 kilogramm -, amely lakásom
ékessége.
A Tarpai Nagyerdõ ismét bebizonyította, számomra ez az etalon, sok szép
vadászélmény színtere. Néhány éve itt sikerült elejtenem azt a bronzérmes vadkant, melynek agyarmérete 22 cm-es volt.
Vadászélményemet gróf Széchenyi Zsigmond idézetével zárom: "A
vadászat: vadûzés és erdõzúgás, de több erdõzúgás."
Imre Zsolt
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A "csodák udvara" Tivadarba költözött
KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS

A BIO-SZIL Nonprofit Kft.
szervezésében
megvalósuló
"CSODÁK UDVARA" elnevezésû interaktív Mikulásprogram
nagy sikert aratott nemcsak a
gyerekek, hanem a felnõttek
körében is. A CSODÁK UDVARA december 6-7-én várta az
érdeklõdõket. Az interaktív mesejáték széleskörû társadalmi
összefogással valósult meg. A
program szervezõi ezúton szeretnénk megköszönni valamenyCsodák udvara
nyi szereplõ és a mesejáték megvalósítását segítõ szervezet közremûködését. A díszletek készítésében a K+P DOMINO Épker Kft., Gazsó László villanyszerelõ, Panyola és Zsarolyán község Önkormányzata, a
FETIVIZIG Vásárosnaményi Kirendeltsége valamint Hajdu
Kornél mûködött közre. A jelmezekhez szükséges anyagokat a
Szamosmenti Ruhaipari Szövetkezet biztosította, melyet Dányádi
Lászlóné és Ármósné Judit készített el.
Ezenkívül további támogatók voltak: Tivadar, Olcsvaapáti és
Kisszekeres Önkormányzatai. A program népszerûsítésében a
SOM rádió segített.

A mesejátékban a manók szerepét Zeke Diána, Sütõ Anikó, Szarka Dóra és Pál Orsolya
játszották. A szánokat
Ficze Tamás, Nagy Benedek és Szabó László
lovasgazdák hajtották.
Az egyes szerepeket
pedig a következõ sze- Csodák udvara
mélyek alakították:
Juliska - Szabó Réka, Jancsika - Szabó Ádám, Boszorkány Kozma Klára, Piroska - Hegyi Nikolett, Farkas - Pál András,
Vadász - Balogh Zoltán, Öreg néne - Bánó Ferencné, Õzike - Pál
Péter, Ursula - Szabóné Száraz Ildikó, Dr. Bubó - Pál Andrásné,
Krampusz - Hajdu Kornél, Hókirálynõ - Dányádi Andrea, Télapó
- Szabó Attila.
A 2 napos programon több mint 170 gyerek és közel 60 szülõ vett
részt.
A térségben egyedülálló interaktív mesejáték idén elsõ alkalommal került megszervezésre, melyet a nagy sikerre való tekintettel
jövõre is szeretne a BIO-SZIL Nonprofit Kft. megrendezni.

Kis kút kerekes kút...

Kerekes kút

Településünk vezetése, lakossága óvja és védi
a helytörténeti értékeket. Éppen ezért képviselõ
testületünk úgy határozott , hogy az 50-es években fúrt kerekes kutat eredeti helyére visszaállítja. Egykoron ez a kút szolgáltatta az
ivóvizet a lakosság számára. Az új kút furása
ill. az ivóvíz vezeték hálózat kiépítése után a
kerekes kútra már nem volt szükség. Sajnos a
funkcióját vesztett kutat ismeretlen személyek
eltulajdonították. A környéken kutatva Tarpa
községben a posta udvarán bukkantunk rá a kút
eléggé elhanyagolt állapotban lévõ hasonmására.
Levélváltás a Debreceni Postaigazgatósággal,
majd megvásároltuk, leszereltük, átszállítottuk,
felújítottuk. Igaz a díszkút ma már csak látványosságként
szolgál,
de
egyik éke a falu
fõutcájának.
A községi közkút
fúrása az
1950-es években,
Csapó
Lajos,
Koncz Pál, Danó
Sándor, Csapó
Béla, Koncz István, Grácsin János

Dányádi Andrea

START közmunkaprogram 2013
Idén településünkön március 18-val indult újra a
START közmunkaprogram. Akik nem találtak lehetõséget az elsõdleges munkaerõpiacon, azok a Start Munka
Programban kaptak esélyt. A cél, hogy innen visszakerüljenek a munka valós világába. A program december
végéig adott munkát és bért tizenhárom fõnek. A tervezett létszám foglalkoztatását, közel tizenhárom milliós
pénzügyi keretbõl valósítottuk meg. A dolgozók 8 órás
munkaidõben vannak alkalmazva, a havi kifizetések átutalás formájában történtek a foglalkoztatottak számlájára. A munkavállalók orvosi vizsgálaton vettek részt,
azt követõen pedig munkavédelmi oktatásban részesültek. Az elõzõ évihez hasonlóan idén is leginkább a
községünk közigazgatási területein folyt a munka.
Folyamatosan karban tartották az önkormányzati utakat
és annak környezetét, tisztították a nyílt csapadékvíz
elvezetõ árkokat, rendszeresen kaszálták a közigazgatási
területhez tartozó
kül- és belterületeket, parkokat.
Megtisztították a köztereket, az utak mentét a kommunális hulladéktól. A tavalyihoz képest idén plusz egy
fõ brigádvezetõvel igyekeztek megvalósítani a feladatokat településünkön. Az elõzõ évben vásárolt traktorhoz
további eszköz beszerzésére is sor került, nevezetesen
függesztett tárcsát vásároltunk 380 ezer forint értékben.
Ez az eszköz jelentõsen megkönnyíti az önkormányzati
utak és környezetének karbantartását.
Májustól csatlakozott hozzájuk a hosszabb idõtartamú
közfoglalkoztatási program ami négy hónapig adott
munkalehetõséget hat órában négy fõ részére. Szeptembertõl december 31-ig egy fõ 6 órában, novembertõl
2014. április 30-ig egy fõ 8 órában kapott munkalehetõséget.
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Jeges csukák nyomában

A mai rohanó világunkban mindenki számára szükség lenne
lazításra. Én szerencsés helyzetben vagyok, a sors úgy hozta,
hogy a horgászatban találtam meg az igazi kikapcsolódást.
Gyermekkoromat Kisszekeresen éltem meg, a horgászattal azonban Tiszakóródon haveri körben barátkoztam össze. Felnõttként
Fehérgyarmaton találtam munkalehetõséget, itt ismerkedtem meg
életem párjával, aki tivadari. Házasságkötésünk után a csodálatos,
kis Tisza-parti faluban, Tivadarban telepedtünk le. A Tisza közelsége lehetõséget adott, hogy mind jobban elmélyüljek a horgászat
rejtelmeiben.
Fiatalabb koromban a keszeg félék fogását gyakoroltam. A Tisza
azonban lehetõséget nyújtott, hogy kiszélesítsem horgásztudományomat, itt kiváló alkalmam nyílott a ragadozó halak becserkészésére. Persze a munkámtól függ, hogy mennyi idõt tölthetek a vízen. Minden esetre szeretem felkutatni a vízi ragadozókat körforgókkal gumihallal, woblerekkel. Az utóbbi idõkben a harcsák megakasztása keltette fel érdeklõdésemet.
Csodálatos élmény az éj leple alatt csónakkal bejárni a környezõ
Tisza szakaszokat, hallani a halak királyának rablását. Mivel minden újra vevõ vagyok, ezért nagyon megörültem, amikor tudomásomra jutott a rohodi Csokay horgászvízre meghirdetett páros
csónakos csukafogó verseny. Felvettem a kapcsolatot tiszakóródi
horgászbarátommal, Pál Tibivel és "Plébánosok Team" néven
beneveztünk a versenyre. Nagy izgalommal ébredtem 2013.
december elsején. Tibi barátom idõben megérkezett Tivadarba.
Reggel már az indulásnál mínuszokat mutatott a hõmérõ, ahogy
közeledtünk a tóhoz folyamatosan csökkent a hõmérséklet.
Így nem volt meglepõ, hogy a tavat összefüggõ jégpáncél borította. A szervezõknek ez némi dilemmát okozott, de hamar a tettek
mezejére léptek, azaz két csónakkal bementek megvizsgálni a
pályát. Meghozták a döntést: sülhet a szalonna, a versenyt
megrendezik. A jeles viadalra tizennyolc csapat adta le a nevezését. A már megszokott kis szívmelegítõ és a reggeli után mint
minden csapat, mi is elindultunk elfoglalni a számunkra ideálisnak gondolt helyet.
A horgászat most nem a felszerelések összeállításával és a csalik
kiválogatásával kezdõdött, hanem a horgászhelyek jégmentesítésével. Tibi törte a jeget, én irányítottam a csónakot, aztán váltottunk. Ez a munka igen csak igénybe vette nem csupán a csónakokat, motorokat, akkumulátorokat, de a versenyzõket és nagy
valószínûséggel a csukákat is.
Minden nehézség ellenére idõben elkezdõdött a hatórás megmérettetés.
Szerencsére az idõjárás kegyeibe fogadott bennünket. A felkelõ
nap sugarai az összetört jégtáblákat fokozatosan elolvasztották,
így egyre nagyobb területen tudtunk pergetni. Szinte minden
mûcsalit kipróbáltunk. Számunkra a sikert a SALMÓ woblerek
jelentették. A kezdeti csendet egyre többször törte meg a
ragadozóhalak fárasztása során keltett csobbanás. Tibi is
megakasztotta elsõ csukáját, amit 4 kilósra saccoltunk. A
következõ dobásnál ismét rávágás, de ez lemaradt, valószínûleg
rosszul akadhatott. Nagyon sokat dobtunk, kezdtünk fáradni.
Nekem is lemaradt az elsõ kapásom, de a következõ rajtavesztett,
gyönyörû - úgy ötkilós lehetett - krokodilpofájú ficánkolt a horog
végén. Tibinek nagyobb szerencséje volt, egy leakadást követõen
még három darab 4-6 kg közötti gyönyörû példányt emelt ki.
A bíróknak sem volt egyszerû dolguk, tartalék akkumulátorral felszerelkezve próbálták a jéggel körbezárt versenyzõket megközelíteni, hogy meg tudják mérni a kifogott halakat.

Huszti Károly
Természetesen a mérlegelés után a halakat a többi versenyzõvel
együtt visszaengedtük a tóba.
A most hosszúnak tûnt hatórás verseny lefújása után fáradtan,
éhesen, átfagyva kötötték ki csónakjukat a versenyzõk. Panaszra
nem lehetett ok, mert a kifogott halak darabszáma ugyan messze
elmaradt az elõzõ versenyhez képest, a csukák mérete azonban
kárpótolt mindenkit. Több kilencven centinél nagyobb csuka is
részt vett az ilyenkor kötelezõ fotózáson. A versenyen összesen
45 darab csukát fogtak, melyek együttes hossza 2845 cm volt!
Amíg a szervezõk összesítették a fogási eredményeket, addig a
pergetõk egy kis finom sült kolbász mellett megbeszélték, ki
mivel fogta a szebbnél szebb halakat.
Ezt követte az eredményhirdetés. Az elsõ helyet a Szõke Tisza
Team 498 centiméterrel nyerte. Nem akartunk hinni a fülünknek,
mikor kiderült, alig - mindössze 22 centivel - maradtunk le tõlük.
A "Plébánosok Team" ugyanis 476 centivel a második helyet
szerezte meg. Számunkra felejthetetlen élményt jelentett e
csukafogó viadal, hisz elsõ versenyen egy számunkra ismeretlen
vízen, igen elõkelõ helyezést értünk el. A szervezõk a gratulációk
után azzal búcsúztak, hogy találkozunk 2014-ben.
A számomra ismeretlen Csokay horgásztavat csak ajánlani tudom
mindenkinek, a helyiek elmondása szerint nem csak kapitális
csukákról híres e gyönyörû környezetben található horgászvíz.
Huszti Károly

Elnyert pályázataink
- Természeti értékekre alapozott turisztikai fejlesztések a Szatmár-Beregi Natúrpark területén
481.928.037.- folyamatban
- Virágos Magyarországért

Belügyminisztériumi különdíj

- Önkormányzati fejezeti tartalék jogcímen

5.600.000.-

- Ivóvízminõség javító program kb. 80 milliós fejlesztés
folyamatban
- Start közmunkaprogram

12.933.710.-

- Átmeneti ivóvízellátás finanszírozása

470.000.-

- Szociális tûzifa támogatás

838.708.-
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Télen harap a menyus
Legtitokzatosabb halaink egyike, a menyhal. Egyszerûen nem
tudunk róla szinte semmit, csupán azt, hogy télen - október
végétõl február végéig - fogható, élõhallal, halszelettel. Aztán
hogy az év fennmaradó részében mit csinál, miként szaporodik,
arról nincs fogalmunk.
Akkor ugyanis semmi csalira nem reagál, így horogra sem kerül.
De mi is ez a menyhal ? Latin neve szép: Lota lota. Az egyetlen
tõkehalfaj, mely vizeinkben megtalálható. Jellegzetessége az álla
alatti egyetlen bajusz vagy szakáll, ki hogyan nevezi. Testformája
a folyami harcsáéra emlékeztet, s mintázata tarka, márványos,
pikkelyei nagyon aprók, rendkívül nyálkásak. Csakhogy õkelme
nem képes megnõni nagyra: egy másfél kilós példánya már szép
zsákmánynak számít, de a többség csak 20-40 dekás. Más néven
is emlegetik a Kárpát-medencében, s mind utal az elõbbiekre: téliharcsa, ményhal, kutyahal, nagyagyú hal, tarka meny, törzsökhal,
stb.
Szinte minden folyónkban megtalálható, a lényeg, hogy annak
sodrásos, partszakadásos, köves része legyen. Horgászata egyszerû: egy nagyobb ólmos, egyhorgos fenekezõ szerelék kell hozzá,
amire egy halszeletet, élõhalat tûzve és a sodrás szélébe hajítva
várhatjuk a kapást. Ami meglehetõsen intenzív: ha a menyhal
egyszer rákap a csalira, arról nehezen mond le és marad el a
bevágáskor. Fárasztása a nagyobb példányokat kivéve sem okoz,
de maga az idõpont, a hideg téli esték - mert szürkülettõl kap a
horogra - , a forralt borozás, finom pálinkázás, szabadtûznél szalonna sütés, beszélgetés a horgász cimborákkal adja meg a
horgászata különlegességét.

No és a húsa, mely
hazai vizeink halaitól
eltérõen kemény, fehér
és szálkamentes.
Megfõzve, sütve szaftos és rugalmas marad.
Talán csak a tengeri
ördöghaléhoz hasonlítható.
Paprikáslisztbe forgatva, hirtelen kisütve,
majd egy kis fehér bort
és egy fél citrom levét
alá csepegtetve, lepárolva fejedelmi étel.
De a menyhal lényegérõl, a májáról se
feledkezzünk meg! Ez Benkó Misi és a menyus
olyan különlegesség,
melyhez boltban nem jutni hozzá, csak horgászok és ismerõseik
számára adatik meg a kóstolása. A menyhalnak nagy mája van.
Állagafõve, párolva a velõ és a tengeri tõkehalmáj közötti. Íze
csak kicsit hasonlít a konzerv tengeri halmájéhoz, hiányzik belõle
a jellegzetes tengeri íz. Egyszerûen fantasztikus különlegesség:
kicsit borsozva, sózva, ciromot csepegtetve rá, pirítósra kenve
mindenkinek ajánlott megkóstolni! Olyan unikum, mint a szarvasgomba.

Egy pici község virágraszóló sikere
Jó volt tivadarinak lenni Gyulán - © Fotó: KM
Tivadar - A Virágos Magyarországért 2013 versenyen különdíjat
ért el a beregi település.
Jó érzéssel utazott Danó Sándor, Tivadar polgármestere Gyulára,
hiszen tudta, hogy aligha távozik üres kézzel a barátságos
fürdõvárosból.
Ott osztották ki ugyanis a Virágos Magyarországért környezetszépítõ verseny 2013. évi díjait. A ceremóniára háromszázegy
önkormányzat képviselõjét hívták meg.
A speciális vetélkedõt öt minisztérium, az Országgyûlés három
bizottsága, Budapest Fõváros Önkormányzata, a Magyar
Turizmus Zrt., több civil szervezet, közöttük a verseny szervezésében is tevékenyen résztvevõ Virágzó Magyar Kertkultúráért Alapítvány írta ki. Mint kiderült, a Nemzetgazdasági
Minisztérium és a Magyar Turizmus Zrt. közös fõdíját a város
kategóriában Gyulának, a falu kategóriában pedig Zebegénynek
ítélték oda. Mindkét település Magyarországot képviseli a 2014.
évi Európai Virágos Városok és Falvak (Entente Florale Europe)
versenyében.
- Amióta polgármester vagyok (ennek idestova tizenegy éve),
rendszeresen részt veszünk a megmérettetésen, és már több alkalommal elismerték az igyekezetünket. Nem pusztán a virágosságot díjazzák, hanem az összképet, azt, hogy minél több legyen a
zöld felület a településen. Mi kerüljük a tájidegen fákat, a tölgyet
és a nyárfát részesítjük elõnyben. Büszkék a tivadariak az eredményre - reagált Danó Sándor, a 213 lelkes község polgármestere.
Gyula egyébként második alkalommal nyert a Virágos Magyar-

Gyulai díjátadó
országért versenyen, a békési helység 2008-ben ezüstérmet kapott
és európai különdíjban részesült a városközpont kialakításáért. Az
elsõ virágosítási és környezetszépítési versenyt 1994-ban rendezték Magyarországon, a mozgalom 23 kiíró szervezet
részvételével mûködik, közöttük minisztériumok is támogatják a
versenyt.
szon.hu
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Dr. Hamar Péter:

TIVADAR, A BÉKE ÉS NYUGALOM SZIGETE

Biztosan akad, aki másként vélekedik errõl a Tisza-parti kis
faluról, mint amit én e jegyzet címében állítok, de számomra
valóban menedék, pihenésre és elmélkedésre alkalmas hely, és
életem nagy szerencséjének tartom, hogy tíz évvel ezelõtt sikerült
a Tarpára vezetõ úton, a töltés tövében megvásárolnom azt a kis
házat, ahol tavasztól késõ õszig egy öreg diófa õrzi a nyugalmunkat, és az általam ültetett fákon madársereg dalol egész esztendõben.
Felszabadítólag hat, ha a város zajából, az emeleti lakás zártságából az ember ide menekülhet, ahol természetes világ, a zöld
ezer árnyalata veszi körül. Sajnálom azokat, akik nem tehetik
meg, hogy egy jó szalonnasütés vagy bográcsgulyás kedvéért
kiüljenek a szabad levegõre, és egy üveg ital mellett vitatkozzanak azon, ki nyeri meg a foci VB-t, Spanyolország-e vagy
Brazília.
Író ember lévén, élvezem, hogy itt, az õsi folyó közelségében még
a papírra vethetõ gondolatok is könnyebben jönnek, s a
történelem nagy árnyainak - akik itt éltek vagy jártak a környéken
Kölcseytõl Bajcsy-Zsilinszky Endréig, Esze Tamástól Petõfi
Sándorig - szelleme vesz körül, erõt adva a munkához.
Jól érzem magam, ha a barátainkkal összejövünk itt a kertben, s
ha távoli vendég jön, biztosan megfõ a halászlé is a pattogó tûzön,
habár eretnek módon nem tiszai módon, hanem bizony bajai
recept szerint. E Duna menti városból kerültem ide, s vallom, ott
készül a legjobb halászlé, én pedig igyekszem ugyanúgy
elkészíteni, ahogy az öregektõl annak idején tanultam.
Néha egy-egy országosan ismert ember, híresség is betéved hozzánk, s az ilyen találkozások igazán lélekemelõek. A legkedvesebb vendégünk mindmáig dr. Móricz Imre, a Hét krajcár írójának fia, aki többször is megfordult nálunk. Az elsõ találkozás
során elbeszélgettünk az édesanyjáról, Litkei Erzsébetrõl, akit
jobbára az író adta becenevén, Csibeként ismernek, vagy ha így
sem, akkor az Árvácska címû regény modelljeként. Õróla kevés

ismeret él a köztudatban. Móricz
elsõ házasságából való lányai
szégyellték a lelencbõl jött proletárlányt, s az
apjukról
írott
könyveikben
igyekeztek
agyonhallgatni.
Én pedig egy hirtelen jött ötlettõl vezérelve megkérdeztem a
vendégtõl, nem venné-e rossznéven, ha az addig nem vallatott
dokumentumok alapján feldolgoznám az édesanyja történetét. A
biztató válasz után fogtam munkához, ami még annál is izgalmasabbnak bizonyult, mint amire elõzetesen számítottam.
2007-ben aztán megjelent a Móricz Zsigmond utolsó szerelme,
valamennyi könyvem közül a legsikeresebb. Szerénytelenség
nélkül mondhatom, országos figyelem övezte, kritikák sora jelent
meg róla, s ha valaki felkeresi az interneten a Wikipédia ajánlójegyzékét a Móricz Zsigmond címszónál, ott találja ezt a kötetet.
Így hát nyugodtan mondhatom, hogy a Csibe életútját bemutató
könyvemet Tivadarnak köszönhetem, illetve annak a találkozásnak, amelyre itt került sor. Azóta szoros barátság köt össze dr.
Móricz Imrével, aki 2013-ban írta meg önéletrajzi könyvét, s
megtisztelt azzal, hogy irodalmi lektornak engem kért fel, s én
írhattam ennek a memoárnak az ajánlását-bevezetõjét is. Az e
jegyzethez mellékelt fotón ketten látszunk. A kép Szentendrén
készült egy olyan alkalommal, amikor viszonoztam a tivadari
látogatást.
Ki tudja, mit hoz számomra a jövõ? Hátha ismét betéved egy
vendég a tivadari kis házba, aki megírásra érdemes témával
ajándékoz meg.

Tivadar község Önkormányzatának 2014 évi koncepciója
Elõterjesztés
- a Képviselõ-testülethez Tárgy: Tivadar Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési
koncepciója.
Elõadó: Danó Sándor polgármester
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1)
bekezdése szerint Tivadar Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára az alábbi javaslatot teszem:
A polgármesternek a költségvetési koncepció tervezetérõl a helyi
önkormányzatnál mûködõ bizottságok véleményét a szervezeti és
mûködési szabályzatban foglaltak szerint ki kell kérnie, és azt a
költségvetési koncepció tervezetéhez csatolnia kell. A Pénzügyi
Bizottságnak a költségvetési koncepció tervezetének egészérõl
kötelezõ véleményt alkotnia. A költségvetési koncepció tartalmára és formájára nincs kötelezõ elõírás.
A költségvetési tervezés alapelveit az Áht. 12. §. (1) és (2)
bekezdései tartalmazzák:
12. § (1) A tervezés célja annak biztosítása, hogy tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások
kizárólag a közfeladatok megfelelõ ellátásához szükséges mérték-

ben kerüljenek jóváhagyásra.
(2) Olyan új közfeladat írható elõ vagy vállalható, amelynek
ellátásához megfelelõ pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. Ha a
tervezés során a pénzügyi fedezet már nem biztosítható, intézkedni kell a közfeladat megszüntetésérõl.
A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról 26. § értelmében a jegyzõ a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a
kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a
Kormány Áht. 13. § (1) bekezdése szerinti döntései figyelembevételével állítja össze.
2014. évben az önkormányzat kiemelt céljai és feladatai
A 2013. évtõl az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a
finanszírozási rendszer is alapjaiban változott meg. A korábban az
önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz
került. Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a
klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (gazdálkodás, igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás,
helyi adóztatás, stb.) teszik ki, amelyet a Magyarország helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1)
bekezdése tartalmazza az önkormányzat számára a kötelezõen
ellátandó feladatokat 2013. évben az önkormányzat 100 %-os
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konszolidációja megtörtént, így megteremthetõ a gazdasági stabilitás, a mûködési és felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlya. Az önkormányzat hitelállománya megszûnt, az önkormányzat 2014. évben nem tervez hitelfelvételt.
Az intézményrendszer mûködésének felülvizsgálata, mûködõképességének - a takarékossági szempontok figyelembevételével megõrzése.
2014-ben is a hármas célkitûzés határozza meg a gazdálkodásunkat, az intézményhálózat, az önkormányzat mûködõképességének megtartása, a megkezdett beruházások befejezése, és
a község fejlõdését elõsegítõ fejlesztések elõkészítése, elindítása.
A koncepciókészítés során a következõ évre változatlan szervezeti
keretekkel és intézményi hálózattal, feladatfinanszírozási rendszerrel, bevételi és kiadásai struktúrával számoltunk.
A költségvetési elõirányzatok tervezésekor a kötelezõ önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhetõ, ha annak pénzügyi
fedezete az önkormányzat saját bevételébõl megteremthetõ. Az
önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelezõ önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti
Foglalkoztatáspolitikai célok és feladatok
Az önkormányzat Kisar és Penyige községekkel közösen létrehozta a Kisari Közös Önkormányzatai Hivatalt, mely 8 fõ, teljes
munkaidõben foglalkoztatót köztisztviselõ (Kisar 3 fõ, Penyige 3
fõ, Tivadar 1 fõ, 1 fõ jegyzõ) foglalkoztatásával látja el feladatait.
2014. évben az önkormányzat személyi változást nem tervez a
hivatal munkaszervezetében.
Minden intézménynél, illetve gazdálkodó szervezetnél törekedni
kell a takarékos gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevõ személyi jellegû kiadások
jogszabályi elõírásoknak megfelelõ tervezésére, és a költségvetési
javaslatok szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára.
A Startmunka Program folytatása esetén önkormányzatunk a
2013. évi létszámkerettel részt kíván venni a 2014. évi programban. A közfoglalkoztatás az önkormányzati célokon túl bevétel
növekedést jelent a családoknál.
Kapcsolat társadalmi szervezetekkel
Az önkormányzat 2014. évben is fontos feladatának tartja a helyi
társadalmi szervezetekkel való együttmûködést és azok támogatását, melyek általában kulturális, egyházi területekre terjed ki.
I. BEVÉTELEK
Állami támogatások tervezése a mindenkori költségvetési törvény
szerint vehetõ majd figyelembe.
Az adókintlévõségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni
a következetes végrehajtási és ellenõrzési tevékenységet. A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata 2014-ben is szükséges
lesz.
Saját bevételek
Saját bevételek között önkormányzati szinten legjelentõsebb tételt
a helyi adóbevételek jelentik, ezen belül is az iparûzési adó. A
helyi adók a törvényjavaslat szerint továbbra is az önkormányzatok saját bevételei maradnak. A beszedett gépjármû adó csupán 40
%-a marad az önkormányzatoknál. Az intézmények saját
bevételei fõként a bérleti díjbevételek, a parkolási díjak,
közterület használati díjak.
Új helyi adó bevezetését nem javaslom a lakosság jövedelmi viszonyaira tekintettel.

A lakosság megélhetését jelentõsen veszélyeztetné, bármilyen
mértékû helyi adó bevezetése.
II. KIADÁSOK
A kiadások tervezésénél és a gazdálkodás folyamatában kiemelt
szempont továbbra is a takarékosság és a hatékonyság
érvényesítése. A képviselõ-testület elsõdleges feladatának tekinti
a település és intézményeinek zavartalan, kiegyensúlyozott
mûködését. Ugyanakkor minden intézménynél törekedni kell a
takarékos gazdálkodásra.
Mûködési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó
személyi juttatások és kötelezõ valamint állami feladatokhoz
kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és
hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek
vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a
tervezés során. A költségvetés elõkészítésekor a jogszabályon,
szerzõdésen, megállapodáson alapuló kiadások elsõdlegességét
biztosítani kell.
A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága
érdekében általános tartalékot kell képezni. Ennek javasolt
mértéke 500 ezer forint.
Személyi juttatások
Bérnövekedés az önkormányzatnál és az intézményeknél csak a
jogszabályban kötelezõen elõírt mértékben tervezhetõ, ezért a
2014. évben csak a jogszabályi változás által elõírt bérnövekedés
tervezhetõ.
Létszámgazdálkodás
Az önkormányzatnál és az intézményeknél meglévõ létszámot a
2013. évi szinten javaslom tervezni.
III. BERUHÁZÁSOK
Az önkormányzat elsõdleges célja a folyamatban lévõ beruházás
lezárása. A 2014. évben is fontos célkitûzés a pályázati
lehetõségek figyelemmel kisérése, és a lehetõségek kihasználása.
A költségvetésben jelentkezõ bevételbõl meg kell teremteni a
pályázati önrészeket.
Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata,
ingatlanok hasznosításának vizsgálata, és megvalósítása.
Ingatlanhasznosítás bevételei kis mértékben fedezetet nyújthatnak
a pályázatok önrészeinek biztosítására. Újabb beruházási és
felújítási kötelezettségek vállalása elõtt figyelembe kell venni a
meglévõ, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a
fedezetül szolgáló bevételek realizálását.
ÖSSZEGZÉS
Fõ koncepcionális elképzeléseink közé tartozik az, hogy az önkormányzatunk folyamatos mûködõképességét a jelenlegi finanszírozási feltételek mellett biztosítani tudjuk. Legkiemelkedõbb
fejlesztési feladatunknak a folyamatban lévõ turisztikai beruházás
befejezését tekintjük. A szükséges karbantartási munkálatokat
intézményeinknél természetesen az önkormányzatnak folyamatosan el kell végeznie, hogy mûködõképességét biztosítani tudja.
Figyelmet fordítunk a 2014-es évben is az utak állagának
javítására és a belvíz-elvezetõ árkok további tisztítására is.
Célunk a lakosság színvonalasabb kiszolgálása, a tervezett
felújításaink beruházásaink megvalósítása, és a közigazgatási
struktúra további fejlesztése.
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HATÁROZATI JAVASLAT:
../2013.(
..) Kt. határozat
Tivadar Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját - az alábbiak szerint elfogadja:
1. A mûködési bevételek és kiadások - felhalmozási bevétel felhasználása nélküli - egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A költségvetési terv összeállításánál
alapvetõ szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.
2. Az önkormányzat hitelt 2014. évben nem vesz fel.
3. Az intézményrendszer mûködésének felülvizsgálata, mûködõképességének - a takarékossági szempontok figyelembevételével
- megõrzése.
4. A költségvetési elõirányzatok tervezésekor a kötelezõ önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhetõ, ha annak pénzügyi
fedezete az önkormányzat saját bevételébõl megteremthetõ. Az
önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelezõ önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.

5. A helyi társadalmi szervezetekkel való együttmûködés és azok
támogatása, melyek általában kulturális, egyházi területekre terjed
ki.
6. A folyamatban lévõ beruházás lezárása. Az új pályázati lehetõségek figyelemmel kisérése, és kihasználása. A költségvetésben
jelentkezõ bevételbõl meg kell teremteni a pályázati önrészeket.
7. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok, hasznosításának vizsgálata, és megvalósítása.
8. A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata. (bérleti díjak,
parkolási díj, stb.)
9. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni. Ennek mértéke 500 ezer
forint.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a költségvetési terv
készítésekor a koncepcióban elfogadott döntéseket vegye
figyelembe.
Tivadar 2013. november 12.

Danó Sándor
polgármester

Események képekben

A székely zászló avatása 2013. március 14.

Anyakönyv 2013.

Születés: Máté Eszter október 7.

Elhalálozás: Dávid Jánosné február 11.
id. Fekete Sándor július 29.

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

Színházban voltunk

A megszépült református templom

A hagyományõrzõk Szamoskéren

Szamoskéri kolbászolás
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Szociális tûzifa juttatás
A tél közeledtével, a fûtési szezon indulása sok nehéz helyzetben élõ
családnak, nyugdíjasnak okozott komoly gondot. A Kormány 2013ban sem hagyta magára az arra rászoruló családokat, amikor ismét
elindította szociális tûzifa programját .
A belügyminiszter az 57/2013.(X.4.) BM rendeletével döntött a helyi
önkormányzatok szociális célú tûzifavásárlásához kapcsolódó
kiegészítõ támogatásról. Településünk is benyújtotta pályázatát,
amely kedvezõ elbírálásban részesült. A megítélt 838.708.-Ft támogatás 51 m3 tûzifa megvásárlásához elegendõ, melyet közel 200.000
Ft összeggel egészített ki önkormányzatunk. Ez a mennyiség jelentõsen több mint a tavalyi. A kiváló minõségû tûzifához, közmunkásaink szorgos munkájának köszönhetõen már az új év elején hozzájutottak az arra rászoruló családok.

Múltidézõ

1. kép
3. kép

2. kép
1.kép Komp a révjárónál Tivadar és Kisar között 1935
Ábrán József, Ábrán Miklós, Vincze Miklós, Balla Ferenc, Szabó Juliska
és férje, Nagy Jolán, Vincze Miklósné, a lovas kocsin Szabó Bertalan családja, Danó Sanyika és Danó Lászlóné, Hetei Bertalan és Hetei Boriska,
Danó László révész, Vincze Ilonka, Belánszki Bertalan, Danó Margit.
2.kép Konfirmálók 1970
Jóni Róza, Szoboszlai Laci, Kovács Miklós, Koncz Laci, Dobos Pali, Kozma Ida, Grácsin Rózsika, Toldi György, Csiszár Ákos Tiszteletes Úr, Tóth
Ibolya, Gecse Margit, Szoboszlai Csaba, Gönczi Jóska, Asztalos Anikó,
Tóth Béci, Dávid Laci, Vincze Péter, Paládi Dezsõ, Paládi Pista, Csapó
Dani, Paládi Gabi.
3. kép Kézimunkázók a töltés oldalán 1950
Szemcsák Ida, Vincze Ferencné, Traub Manya, Jakab Zsigmondné,
Csapó Kálmánné, Czapp Kálmánné, Csapó Béláné, Szemcsák Ilona
4.kép Békés nyugalomban 1986
Kun István
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