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A Felsõ-Tisza vízi turizmusának komplex fejlesztése

A Felsõ-Tisza vízi turizmusának 
komplex fejlesztése címû konzor-
ciumi pályázati projekt keretében a 
Felsõ-Tisza szakaszon (Tiszabecstõl 
Tiszacsegéig) 14 vízitúra megálló-
hely újult meg. Több helyszínen in-
frastrukturális fejlesztésekre került 
sor, néhány meglévõ megállóhelyen 
eszközfejlesztést hajtott végre a 
konzorcium, ezzel is elõsegítve a tér-
ség vízi turizmusának elõrelépését, 
lehetõséget adva arra, hogy a sza-
badidõ aktív eltöltéséhez a vizet és 
vizes mozgásformákat válasszák az 
emberek. A projektnek köszönhetõ-
en várhatóan ismét fellendül a nagy 
múltú vízi turizmus a Felsõ-Tiszán, 

iskolák, civil szervezetek, vállalko-
zások ismerkedhetnek meg újra a 
vízi jármódokkal, a technika és az új 
eszközök megjelenésével új szabad-
idõs csoportok formálódhatnak, s 
egyben lehetõség nyílik a térség ter-
mészeti és kulturális kincseinek újra 
felfedezésére, megismerésére is. 
Fontos elv, hogy a megállóhelyek 
fejlesztésén keresztül a különbözõ 
jármódok (kerékpáros, kézi hajtású 
vízi eszköz, lovas, természetjárás) 
közötti kapcsolat is fejlõdjön.
Tivadarban a fejlesztés tárgyát képe-
zõ épület a Tisza partjának közelé-
ben lévõ, 80-as években épült, lábak-
ra állított nyilvános WC. Eredeti 

funkciója az évek folyamán nem vál-
tozott, feladata az idelátogató turis-
ták számára közösségi illemhely biz-
tosítása. A beruházás során az épület 
teljes felújítása megtörtént, újdon-
ság, hogy a fölszinten zuhanyzási 
lehetõség került kialakításra. A kör-
nyezetében, közvetlenül a folyón el-
helyezésre került egy mobilizálható 
stég is amely szavatolja a vízi jár-
mûvek zavartalan kikötését. A pro-
jekt részeként információs táblák el-
helyezésére is sor került, valamint 
korszerû honlap beindítása vált 
elérhetõvé.

nyilvános WC kenukikötõ
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Fakitermelés

Emlékmenet a Doni hõsökért

A Honvédsuli Egyesület 2018-ban 
már 6. alkalommal rendezte meg 
emlékmenetét a Don-kanyar hõsei-
nek tisztelegve.
A menettáv három szakaszban, há-
rom helyszínen összesen 160 km, 
amit a résztvevõk hét nap alatt, napi 
cc. 25 km-es szakaszokban teljesítet-
tek úgy, hogy a menet során érintett 
települések II. világháborús emlék-
helyeinél koszorút helyeztek el.

1. szakasz: 2018. január 13. Nógrád 
megye, Karancskeszi-Karancsbe-
rény(10 km)

2. szakasz: 2018. január 27-30. Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyír-
egyháza-Vásárosnamény  (100km)

3. szakasz: 2018. február 17-18. Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye, Vásá-
rosnamény-Fehérgyarmat (50km)

A menethez bárki csatlakozhatott 
akár résztávra vagy pár kilométerre is.
Az emlékmenet február 18-án 10 óra 
40 perckor ért Tivadarba. A Millen-
niumi emlékparkban lévõ világ-
háborús emlékmûnél a megemléke-
zést követõen, valamint a koszorú-

zás után a   település alpolgármes-
tere emlékszalagot helyezett el az 
emlékmenet vándorzászlóján.

A Szociális Munka napja

Az országgyûlés 2016 decemberé-
ben döntött arról, hogy november 
12-ét a Szociális Munka napját 
munkaszüneti nappá nyilvánította. 
Ezen a napon idén is ráirányult a fi-
gyelem azokra a szakemberekre, 
akik az év minden napján segítik, 
gondozzák segítségre szoruló honfi-
társainkat.
Ma Magyarországon közel 1500 fa-
lu- és tanyagondnoki szolgálat mû-
ködik, és segíti a kisfalvak, a tanyák 
és külterületek lakóinak szolgálta-

tásokhoz való hozzájutását, napi 
gondjaik, ügyeik megoldását. A kis-
falvak, tanyák lakói egyre távolabb 
kerülnek és egyre nehezebben jutnak 
el az életkörülményeiket és életmi-
nõségüket meghatározó szolgáltatá-
sokhoz. A falugondnokok, tanya-
gondnokok az ebbõl eredõ gondok-
ra reagálnak emberséggel, jó szóval, 
közvetlenséggel, akkor és ott, hely-
ben, gyorsan, gyakran életeket ment-
ve, a családtagok figyelmét is pótol-
va oldanak meg helyzeteket.



Tivadari Hírmondó 3

A   Faluház programjaiból (3 elõadás)

2018. május 9-én településünk 
könyvtárába látogatott a Móricz Zsig-
mond Megyei és Városi könyvtár 
szervezésében Telegdi Ágnes írónõ. 
Az Õ tollából született meg az Ó, 
azok a csodálatos állatok könyvso-
rozat, mely könyvekhez saját maga 
fotózta az illusztrációnak szánt ma-
darakat, emlõsöket. Az írónõ az író-
olvasó találkozón kedvenc állatos tör-
téneteit mesélte el a „fõszereplõ” 
madarak szemszögébõl, fényképek-
kel, madárhangokkal tarkítva. A gye-
rekek érdeklõdve, csendben hallgat-
ták a mesét, és lelkesen válaszoltak az 
írónõ által feltett kérdésekre.

Író-olvasó
 találkozó

Az Univerzum
rejtelmei

2018. június 5-én a Bátorligeti Ge-
mini Csillagász Egyesület két oszlo-
pos tagja – Lakatos Márton és Ale-
senszki Roland – látogatott el telepü-
lésünkre a Móricz Zsigmond Megyei 
és Városi könyvtár szervezésében. A 
tivadari és a kisari óvodás gyere-
keket kalauzolták a csillagok vilá-
gába, az éjszakai égbolt látványos-
ságairól vetítettek csodálatos képe-
ket, megismerkedhettek a lurkók a 
távcsõvel, a bolygókkal. Köszönjük 
szépen az érdekes, ismeretterjesztõ 
elõadásokat.

Igényes
zenei élmény

a könyvtárban
2018. október 5-én a Móricz Zsig-
mond Megyei és Városi Könyvtár 
szervezésében és az Országos 
Könyvtári Napok rendezvénysoro-
zat keretein belül településünk 
könyvtárába látogatott a Jazz Five 
formáció, akik különbözõ hangsze-
reket hoztak el, melyekrõl rövid is-
mertetõt hallhattak a megjelentek. 
Természetesen a hangszerek (klari-
nét, trombita, furulya) meg is szólal-
tak, és filmslágereket, népdalokat 
valamint  külföldi slágereket hallha-
tott magyar szöveggel a közönség 
Domokosné Mezei Katalin és társa  
elõadásában.

Az idõsebb korosztályra emlékezett 
településünk önkormányzata novem-
ber 9-én. Nagy számmal érkeztek a 
meghívottak a családias rendezvény-
re, melynek a „HÁZ AZ ÉLÕ VÍZ-
HEZ” Ifjúsági Üdülõ adott helyet. A 
polgármester köszöntõjét követõen a 
kisari Kölcsey Ferenc Általános Isko-
la tanulói szívhez szóló mûsorral ked-
veskedtek. A hangulatot fokozta a 
debreceni Jazz Five formáció fellépé-

Az idõsebb korosztályra emlékeztünk

se, akik számos hangszert megszólal-
tatva, nosztalgia, operett, valamint 
filmdalokat adtak elõ dzsesszes rit-
musban. A folytatásban Gacsályi Jó-
zsefné házi betegápoló köszöntésére 
került sor, nyugdíjba vonulása alkal-
mából. Az ünnepi vacsora elfogyasz-
tása után az est hátralévõ részében a  
talpalávalót Bégány Róbert  szolgál-
tatta. A kellemes hangulatú rendez-
vény táncmulatsággal zárult.
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Akire büszkék vagyunk  Szoboszlai Péter

Tisztelt Olvasó!

Szoboszlai Péter tivadari lakos 
vagyok, és nagy megtiszteltetésnek 
vettem, amikor Danó Sándor polgár-
mester úr felkért arra, hogy írjak egy 
rövid önéletrajzot a Tivadari Hír-
mondó „Akire büszkék vagyunk” 
rovatába.
Titkon azért bízom abban, hogy 
nincs szükség a részletes bemutat-
kozásomra, hisz a településen élõk 
ismernek engem, annak ellenére, 
hogy mostanság viszonylag ritkán 
jutok haza, ugyanis jelenleg élet-
vitelszerûen Budapesten élek.
Kisgyermek koromtól e kicsiny falu-
ban cseperedtem, általános iskolába 
a többi kortársammal együtt Kisarba 
jártam. Az általános elvégzése után 
Fehérgyarmatra kerültem az egykori 
Zalka Máté (ma Deák Ferenc) 
Gimnáziumba. Mivel szerettem a 
magyar nyelv és irodalom tantárgya-
kat (ezen szeretetet néhai Kovács 
Sándorné általános iskolás tanár-
nõmnek köszönhetem) valamint 
történelem tantárgyból is jó voltam, 
így egy merész gondolattól vezérel-
ve a jogi pályát tûztem ki célul. En-
nek megfelelõen a budapesti Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi karára jelentkez-
tem, ahova felvételt is nyertem. Bár 
hatalmas lépés volt számomra a 
kettõszáz lelkes falumból a kétmilli-
ós fõvárosba felköltözni, de igyekez-
tem megállni helyemet városi társa-
im között, melynek eredményeként 
sikerrel abszolváltam az egyetemet.
A diploma megszerzését követõen 
elõször önálló bírósági végrehajtó-
jelöltként dolgoztam, majd 2014. 
áprilisától ügyvédjelöltként tevé-
kenykedem Dr. Gaudi-Nagy Tamás 
ügyvéd, volt országgyûlési képvise-
lõ mellett.
Jelenleg szakvizsgázok, utolsó szak-
vizsgám 2019. tavaszán várható, 
amelynek teljesítését követõen 
egyéni ügyvédként szeretnék el-
helyezkedni.

Bár régóta Budapesten lakom, de 
mai napig tivadarinak vallom ma-
gam. Nincs olyan év, hogy ne láto-
gassak haza, még ha csak pár napra 
is. Szeretem ugyanis a Tiszát, a falut 
és legfõképp helyben lakó szüleimet, 
akiknek egész eddigi életemet kö-
szönhetem. Mai fejjel pontosan el tu-
dom már képzelni, mekkora erõfe-
szítést jelenthetett számukra, hogy 
két gyermeküket „kitanítassák”, 
egyetemre járassák, szükség esetén 
erõn felül is elõteremtsék az ehhez 
szükséges feltételeket. Mindezt soha 
nem fogom tudni elégszer megkö-
szönni nekik.
Mivel életem szerves része Tivadar 
illetve annak lakosai, így úgy érzem 
szüleim mellett õk is részesei voltak 
annak, hogy azzá váltam, aki most 
vagyok. A közösség révén a falu-
beliek is neveltek, alakították szemé-
lyiségemet.

Sosem fogom elfelejteni és örömmel 
gondolok vissza például a közös fa-
lusi eseményekre, a közös almasze-
désekre a kilencvenes évek elején, a 
református üdülõben megrendezett 
elszármazottak találkozójára vagy 
épp a szentesténként hagyományo-
san az önkormányzat udvarán tartott 
karácsonyi alkalmakra. Lélekemelõ 
dolgok ezek. 
Sajnos a falu többi lakosával együtt 
olyan közös „élményeket” is volt 
részem megélni, melyeket szívesen 
elfelejtenék, de azok mai napig tisz-
tán élnek emlékezetemben. Emlék-
szem 1998. telére, mikor kisgyer-
mekként lapátoltam szakadatlanul a 
homokzsákokat, és két nap ébrenlét 
után egy székre lerogyva nyomban 
elaludtam, mint ahogy azon 2001. év 
nõnapjára is, amikor ünneplés he-
lyett a falubeli lányokkal, asszo-
nyokkal szintén homokzsákokat pa-
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koltunk, egészen addig, míg nem 
sokkal dél után a tarpai út felõl jött a 
hír, hagyjuk abba, mert már felesle-
ges. Kiszakadt a gát Tarpa és Tivadar 
között… 
Ezen szörnyû emlékekre visszagon-
dolva mai napig összeborzadok, de 
ugyanakkor ma már más megvilágí-
tásba is tudom õket helyezni. 
Látom ugyanis azt, hogy milyen ha-
talmas lelki ereje van falum lakossá-
gának, hogy az igazi bajban félretéve 
a nézetkülönbségeket összefognak, 
és egy emberként védik, óvják ottho-
nukat, a közösséget. Az ilyenek miatt 
mondom ismerõseimnek, barátaim-
nak, hogy ezen csöppnyi falu lakos-
sága egy nagy család, és én rendkívül 

büszke vagyok arra, hogy ennek a  
családnak tagja lehetek. Itt mindenki 
ismer mindenkit, itt illik köszönni 
annak is, aki csak vendégként jár a 
faluban, és itt ha valaki bajban van 
segítenek rajta a többiek.
Sajnos ilyet a mai világban – különö-
sen Budapesten – ritkán látni, ezért 
mindig hatalmas lelki felüdülés és 
megnyugvás számomra hazalátogat-
ni, érezni, hogy tartozom egy közös-
séghez és ez a közösség szeret, elfo-
gad engem. 
Bízom benne, hogy így éreznek azon 
tivadari lakosok is, akik még nemrég 
költöztek a faluba, nemrég lettek 
ennek a közösségnek a részei, és 
egyúttal Õket is kérem, õrizzük meg 

mindezt együtt gyermekeinknek, 
unokáinknak.
Rendhagyó módon nem magamról, 
hanem inkább a falumról írtam e 
sorokat, de úgy érzem, hogy 
nemcsak rám, hanem a falu minden 
egyes jelenlegi és volt lakosára is 
büszkék lehetünk, így megérdemlik, 
hogy róluk is szóljon ez a rovat.
Aki pedig mégiscsak hiányolja a 
részletesebb bemutatkozásom, an-
nak azt javaslom, hogy amikor ott-
hon tartózkodom, keressen fel sze-
mélyesen, és nagyon szívesen elme-
sélem neki életem eddigi történetét. 
Van ugyanis mit.

Üdvözlettel:
Szoboszlai Péter

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) 
kezdeményezésére a Magyar Országgyûlés el-
fogadta az illegálisan kialakított kutak bírság-
mentes fennmaradására korábban 2018. decem-
ber 31-ig szóló idõpont 2020 végéig történõ meg-
hosszabbítását.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) még 
2016-ban kezdeményezte azt a törvénymódosítást, 
miszerint illegálisan kialakított kutakat bírságmen-
tes lehessen engedélyeztetni az illetékes vízügyi ha-
tóságoknál. 

A 2016-ban életbe lépett moratóriumot megelõzõen 
azt a vízhasználót, aki vízjogi engedély nélkül hozott 
létre vízkivételt biztosító létesítményt, a vízügyi 
hatóság kötelezhette a kivételezés megszüntetésére 
vagy felfüggesztésére, illetve magának a kútnak az 
átalakítására, és indokolt esetben annak megszün-
tetésére. Ezen kívül akár 1 millió forintig terjedõ 
bírságot is ki lehetett szabni a vétkesre. 

A NAK által 2016-ban indítványozott törvénymó-
dosítás amellett, hogy eltörölte a fentiekben részle-
tezett szankciókat, lehetõvé teszi, hogy a legálissá 
vált kutak tulajdonosai európai uniós pályázatokon 
is indulhassanak. A visszajelzések alapján számos 
gazdálkodó élt a lehetõséggel. Az uniós források 
biztonságos lehívása érdekében a NAK kezdemé-

nyezte a moratórium 2020. december 31-ig történõ 
meghosszabbítását.

A moratórium 2020 végéig történõ meghosszab-
bítása alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság 
megfizetése alól az a személy, aki az engedély nélkül 
vagy engedélytõl eltérõen létesített, vízkivételt biz-
tosító vízilétesítmények  többek között a mezõgaz-
dasági célú, a zártkerti, illetve a házi vízigényt ki-
szolgáló kutak  vízjogi fennmaradási engedélyezési 
eljárását 2020. december 31-ig kérelmezi. 

A NAK azon dolgozik, hogy az illegális kutak fenn-
maradási engedélyezése minél egyszerûbben, ol-
csóbban és gyorsabban megtörténhessen. Ennek ér-
dekében a köztestület az év elején a jogalkotóval to-
vábbi egyeztetéseket folytat.

Elfogadták az illegális kutak moratóriumának
2020-ig történõ meghosszabbítását

 NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete

4400 Nyíregyháza, Arany J. u. 7.

Rácz Imre
megyei elnök
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Szociális tûzifa  2018

Az idei évben négymilliárd forintot 
használhattak fel az önkormányza-
tok a Belügyminisztérium önkor-
mányzati költségvetési fejezetébõl 
szociális tûzifa vásárlására.
A program keretében az ötezernél 
kisebb lélekszámú települések igé-
nyelhették a pluszjuttatást, annak ér-
dekében, hogy ellássák tüzelõvel a 
nehéz körülmények között élõ helyi 
lakosokat. 
A idei keretre 2255 település nyúj-
totta be igényét, ami néhány tucattal 
kevesebb, mint egy évvel korábban. 
Az önkormányzatok saját hatáskö-
rükben osztották szét a tüzelõt.
A települések gondoskodnak arról, 
hogy legkésõbb 2019. február 15-ig 
minden rászoruló hozzájusson a fû-
tõanyaghoz .
Tivadar 895.350 Ft támogatásban 
részesült, ami harmincnégy család 
téli tüzelõanyag ellátását segíti.  
Önkormányzatunk, rekord idõ alatt,  
december 7-ig kiszállította az arra 
rászoruló családoknak megítélt tûzi-
fa mennyiséget.

Pályázataink

A Felsõ-Tisza vízi turizmusának komplex fejlesztése /Ginop/ 14.279.829.-   

Start közmunkaprogram 14.761.347.-

Nyári gyermek étkeztetés 178.980.-

 Szatmár-Bereg turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – 

Örökség és aktív turisztikai hálózatok, termékcsomagok

fejlesztése a Felsõ-Tisza-vidéken” címû 

TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00017  21.274.000.- folyamatban

Szociális tûzifa támogatás 895.350.-

Belterületi utak felújítása 2.016.256.-

Önkormányzati utak karbantartásához szükséges munkagép  

beszerzése   MTZ 9.867.646.- folyamatban     

Virágos Magyarországért oklevél

Lovas turisztikai megállóhely kialakítása nincs döntés

Tisza játszótér építése nincs döntés  

Téli rezsicsökkentés (10 háztartás) 120.000.- 

Lakossági ivóvíz és csatorna szolgáltatás  támogatása 1.585.500.- 

Rendkívüli önkormányzati támogatás 1.833.333.-
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Múltidézõ

Munkások dolgoznak a tivadari gátszakadás helyreállításán 1948-ban. 

Konfirmálók 1954
Gonda Irén, Ladányi Jutka, Dávid Etelka, Gönczi Margit,
Péter Erzsébet, Kiss Ibolya, Vincze Mariska, Király Klári,

Zeke Erzsébet és Ladányi Imre Tiszteletes úr.

A református parókia elõtt 1961  
Paládi Zoltán, Szabó Bandi, Dávid János, Csapó Lajos,

Roti Endre, Kozma Béla, Gacsályi Izabella, Szlepák Józsika,
Vincze Piroska, Vincze Éva, Szoboszlai Csaba 

Úttörõtábori élet az üdülõterületen   1977
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Események képekben

Tél a tavaszban –
március 18. Sándor nap

December 9-én  Molnár Albertné 
köszöntése  90. születésnapja

alkalmából.
Virágos Mo. oklevél

emlékfa ültetés
a Tisza bemutatóház kertjében
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Start közmunkaprogram 2018

2018. évben 13 fõvel indult a Start 
munkaprogram; 5 fõ a belvíz-elveze-
tési projektben, 10 fõ a mezõgazda-
sági utak karbantartása projektben 
folytatja a már korábbi években 
megkezdett feladatokat.
Az önkormányzatnál korábban in-
dult hasonló programok során jelen-
tõs eredményeket sikerült elérni a 
belvíz okozta problémák megszün-
tetésében, megakadályozásában, de 
nagyon fontos a már elért eredmé-
nyek fenntartása. A 2018. évben ter-
vezett munkálatok összesen 27200 

2m -en folynak majd; a munkatervben 
meghatározott feladatok: kaszálás, 
cserjeirtás, bozót- és aprónövény-
irtás, áteresz-tisztítás, parkosítás, 
virágosítás. A 2018.03.01. – 
2019.02.28. idõszakban megvalósu-
ló belvíz-elvezetési program teljes 
költségvetése: 5.528.980.- Ft, ebbõl 
a bérköltség: 5.368.740- Ft, a dologi 
költség: 160.240.- Ft, melyet kis 
értékû tárgyi eszköz és üzemanyag 
beszerzésére kíván fordítani Önkor-
mányzatunk.
Mezõgazdasági földutak karbantar-
tására 2013., 2014.,2015, 2016 és 
2017 években is nyújtottunk be pá-
lyázatot és nyertünk is el pályázati 
forrást. A foglalkoztatás keretében 

jelentõsen javult az önkormányzati 
utak állapota, ugyanakkor a folya-
matos karbantartás elengedhetetlen 
a már kialakított állapot fenntartásá-
hoz. A tervezett munkálatok össze-

2
sen: 109400 m -en folynak majd, 
elsõsorban cserje- és bozótirtást 
illetve kátyúzási feladatokat fognak 
a közfoglalkoztatottak végezni.
A mezõgazdasági utak karbantartás 
program összköltségvetése: 9.232.367.-  
Ft, ebbõl a bérköltség 8.919.564.- Ft, a 
dologi költség 312.803.- Ft.

A két program összköltségvetése: 
14.761.347.-Ft.
További egy fõ foglalkoztatását a 
hosszútávú program biztosított 
június 1-augusztus 31-ig.
Meg szeretném említeni, hogy a 
Kormány döntése értelmében min-
den településen egy fõ közmunka-
programban részt vevõ személyt le-
hetett alkalmazni a házi gondozók 
feladatainak segítése érdekében, 
2018. április 1.-tõl 2019. február 28-
al befejezõleg.

Megújult a „Szugoly” burkolata

A belterületi utak szilárd burkolattal 
történõ kiépítésére, felújítására és 
korszerûsítésére nyert pályázati for-
rásból befejezõdött a 78 hrsz. Petõfi 
út – Szugoly – útburkolatának fel-
újítása. A beruházás keretében 62 m 
hosszan aszfalt, 60 m hosszan kõzsa-
rám borítást kapott. A pályázat 75 % 
vissza nem térítendõ támogatásban 
részesült, a 25 % önerõt önkormány-
zatunk biztosította. Bízunk benne, 
hogy az új útburkolat a környékbeli 
lakosok komfortérzetének javulását 
fogja eredményezni és megkönnyíti 
közlekedésüket.
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Informatika képzés felnõtteknek

2018-ban lehetõség nyílt egy felzár-
kóztató, informatika oktatás keretein 
belül ingyenes tudásbõvítésre. Ami-
nek sikeres elvégzése után minden 
résztvevõ ajándékba kapja a képzé-
sen használt eszközt (táblagépet 
vagy telefont)
Az IKER 1-2 képzés során minden-
kinek lehetõsége van, hogy meg-
tanuljon használni egy okos eszközt, 
illetve a biztonságos internetes bön-
gészés alapjait, elektronikus levele-
zõrendszert, e-maileket tudjon kül-
deni, illetve fogadni, a közösségi ol-
dalakat használni. A képzésre jelent-

kezhet bárki, aki 16-65 év közötti, je-
lenleg nem vesz részt nappali kép-
zésben. A részvétel teljesen ingye-
nes.
Tivadar kivételes település, Danó 
Sándor polgármester úr maga kere-
sett meg, hogy szeretné biztosítani a 
település lakosainak a képzés lehetõ-
ségét, nagyon kedves fogadtatásban 
volt részem a településen, kedvenc 
oktatási helyszínemmé vált, amit 
mindig el szoktam mondani. 
Polgármester Úr megkeresése után 
az elsõ csoport májusban, a második 
pedig októberben vett részt a kép-

zésben, Bakó Andrásné Tünde pedig 
nagy segítségemre volt a szervezés 
során. 
Ezúton szeretném megköszönni a 
megkeresést, a lehetõséget, hogy 
oktathattam Tivadaron, illetve Tün-
dének a segítségét, a résztvevõknek 
pedig azt a végtelen szeretetet aho-
gyan fogadtak. 
Reményeim szerint a 2019-es évben 
is hasonlóan kedves résztvevõkkel 
találkozom Tivadaron.

 
Jónás Kinga

Anyakönyv 2018.

Születés: ElhalálozásHázasságkötés

Máté Dávid
2018. október 16.

Dr. Szabó Emese és Danó Norbert
2018. június 30. 

Pásztor Károlyné,
2018. február  25.
id.Gacsályi József,
2018. szeptember 17.
Zimmermann Ferencné,
2018. november 15.
Paládi Gábor,
Tivadarból elszármazott
Szlepák József,
Tivadarból elszármazott     
Dávid Béla,
Tivadarból elszármazott
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Napraforgó a kárpátaljai vendégházakra

Kétnapos gyakorlati felkészítést 
tartottak Tivadaron a kárpátaljai 
vendégfogadók minõsítéséért.

 A minõség minden 
turisztikai termék esetében meghatá-
rozó – ez volt a szlogenje a kárpátal-
jai falusi vendégfogadók minõsítõi 
képzésének Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megyében. 

Szoros együttmûködés
A beregszászi falusi vendégfogadó 
kurzus sikeres lezárása után a Kár-
pátaljai Turisztikai Tanács fontosnak 
tartotta a már évek óta dédelgetett 
tervének megvalósítását, miszerint a 
kárpátaljai falusi turizmus szállásai 
ugyanolyan minõsítési tortúrán 
essenek át, mint a hazai szállások, és 
a kapott védjegy ugyanúgy szolgálja 
a turisták érdekét, mint bárhol 
Európában. Nagyban növeli egy-egy 
szálláshely iránti bizalmat az a tény, 
ha nem csak a házigazda jelzi a szál-
lás honlapján, hogy kiváló a szállás 
és szolgáltatás, hanem a szállás 
rendelkezik ugyanolyan minõsített 
paraméterekkel és védjeggyel el-
látva, mint a hazai falusi kínálat. 
A régi szoros szakmai együttmûkö-
dést kihasználva a Turisztikai Tanács 
a Falusi Turizmus Szabolcs-Szat-

TIVADAR

már-Bereg Megyei Szervezetével 
együttmûködve június közepén 
kezdte el a kárpátaljai minõsítõk fel-
készítését. Az elméleti részt követõ-
en dr. Hanusz Árpád megyei elnök 
szervezésében Danó Sándorné és 
Körösi Miklósné megyei minõsítõk 
közremûködésével kétnapos gya-
korlati felkészítést tartottak Tiva-
daron. A próbaminõsítések és a szak-
mai tapasztalatok átadásában nagy 
segítséget nyújtott a Danó Porta, a 
Szatmárikum Vendégház és a Kuruc 
Vendégház. Ezek a védjegyes ven-
dégházak biztosították azt a hely-
színt, ahol a leendõ minõsítõk olyan 
tapasztalatra tettek szert, ami bizto-
sítékként szolgál a kárpátaljai ven-
dégházak sikeres minõsítéséhez.

– A gyakorlati felkészítés során 
megismerték azokat a szemponto-
kat, amelyek szükségesek ahhoz, 
hogy a minõsítõ meg tudja állapítani: 
az adott vendégház milyen naprafor-
gós minõsítést kapjon. Mester And-
rás, a Kárpátaljai Turisztikai Tanács 
elnöke elégedett volt a felkészítés-
sel, és sikeresnek tartotta a gyakor-
lati munkát. Bízik abban, hogy ha a 
kárpátaljai falusi szállásokat is mi-
nõsítik, akkor nõ a turistákban a bi-
zalom, és ezzel együtt a falusi turiz-
mus szállásait igénybe vevõ turisták 
száma is emelkedik – jegyezte meg 
Danó Sándor, aki otthonosan mozog 
a Danó Portán. 

LTL

Élményekkel feltöltõdve távoztak a kárpátaljai turisztikai szakemberek

Kárpátaljára viszik a falusi turizmus lángját

Leendõ falusi Vendéglátók tanul-
mányútja Szatmárban és Beregben!

A Kárpátaljai Magyar Turisztikai 
Tanács, a Falusi Turizmus Szabolcs- 
Szatmár-Bereg Megyei Szervezete 
és a Budapesti Gazdasági Egyetem 
„Jó gyakorlat a falusi turizmusban” 
címû tanfolyamot indított Bereg-
szászban április 13-án a kárpátaljai 
falusi vendégfogadók számára. Az 
elméleti képzésnek a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola 
adott otthont. A gyakorlati foglalko-

zások Mezõgecsén és Visken voltak.
A magyar kormány anyagi támoga-
tásával, megindított tanfolyam hall-
gatói széles köru elméleti és gyakor-
lati oktatásban részesültek. Az elmé-
leti oktatást a Budapesti Gazdasági 
Egyetem tanárai tartották, akik olyan 
magyarországi tananyagok megis-
mertetésével járultak hozzá a leendõ 
vendégfogadók képzéséhez, ame-
lyek hozzásegítik a majdani vendég-
látókat ahhoz, hogy vendégeik a kár-
pátaljai látogatás után maradéktala-
nul elégedetten, a mielõbbi visszaté-

rés szándékával utazzanak el Kárpát-
aljáról.
Ennek a programnak a szerves részét 
képezte Dr. Hanusz Árpád a Buda-
pesti Gazdasági Egyetem tanárának a 
szervezésében megvalósult tapaszta-
latcsere látogatás, ahol a tanfolyam 
hallgatói Bereg és Szatmár neveze-
tességeit és minõsített falusi vendég-
fogadóit keresték fel és ismerkedtek 
meg a programszervezés és a minõ-
ségi vendégfogadás feltételeivel.
A tanulmányút programjában sze-
repelt Tivadar három vendégházá-
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nak felkeresése valamint a Szatmár 
Beregi Natúrpark Kisari látogató 
központjának a megtekintése. El-
látogattak a tanfolyami hallgatók a 

Szatmárcsekei csónak fejfás temetõ-
be és Kölcsey sírjához.
Penyigén a helyi termékek turizmus-
ban betöltött szerepével ismerkedtek 

meg a Lekvárdában és nézték meg az 
önkormányzat programjában a falu 
új fóliasátras termékeit.

Megtaláltuk a Messiást!

Egy régen várt ifjúsági tábor/csendes 
hét valósulhatott meg 2018. június 
18-23. között Tivadaron a Ház az élõ 
vízhez elnevezésû református üdülõ-
komplexumban. A tábor résztvevõi 
leginkább Derecskérõl, egy Debre-
cen melletti kisvárosból érkeztek, és 
a hét folyamán a négy messiási jelet 
vettük sorra a Biblia alapján. A de-
recskei hittanosok összefogója Máté 
András hitoktató, aki felesége és 
gyermekei jelenlétével nemcsak 
oroszlánrészt vállalt a lebonyolítás-
ban, hanem családi életével például 
is szolgált. Tivadar a Máté házaspár-
nak „hazai pálya”, hiszen innen szár-
maznak, így magukénak tudhatták a 
tivadari önkormányzat támogatását 
is minden tekintetben. A tivadari Ti-
sza-part pedig különösen szép hátte-
ret adott egész hetünknek. 
De hisszük, hogy ez a csendes hét is 
adott a falunak abból a kincsbõl, 
amelyet az õszinte, hitre nézve be-
csületes keresõk megtalálhatnak. 
Miért is olyan életbevágó, hogy 
Jézus Krisztusban felismerjük a 
Megváltót? Mert Õ az „Út, az Igaz-
ság és az Élet”, Nálanélkül „senkise 
mehet az Atyához” (János ev. 14:6) 

Valamint „Ha csak ebben az életben 
reménykedünk a Krisztusban, min-
den embernél nyomorultabbak va-
gyunk.” (I.Korinthus 15:9)
Mi volt ez a négy messiási jel? A lep-
rás meggyógyítása, a néma lélek ki-
ûzése, a vakon született ember 
meggyógyítása és Lázár, a negyed-
napos halott feltámasztása. Ezen 
események egyike is felejthetetlen és 
az emberi racionalitást meghaladja, 
Jézus Krisztus földi élete során mind 
megcselekedte, sõt még többet is, 
hogy beteljesítse a Messiás eljöve-
telével kapcsolatos évezredes prófé-
ciákat. 
Jóllehet Jézus Krisztus messiási, 
megváltói voltát hittel kell elfogad-
nunk, ez a négy csoda bizonyítékul 
szolgál, hogy Õ nemcsak egy prófé-
ta, szent ember volt, hanem Isten Fia, 
egyedül Általa vehetjük el bûneink 
bocsánatát. Aki elmondhatja magá-
ról, hogy megtalálta a Messiást, az 
elõször is „tiszta lappal” mehet to-
vább, vagyis megtisztult a bûn lep-
rájából. 
Aztán aki tovább haladva ezen az 
úton bizalmát az élõ Istenbe veti, 
annak élete Isten oltalma alatt van, 

ahogyan a zsoltáros is mondja: 
„Tollaival fedez be téged, és szárnyai 
alatt lészen oltalmad; paizs és 
pánczél az õ hûsége. Nem félhetsz az 
éjszakai ijesztéstõl, a repülõ nyíltól 
nappal” (91.Zsoltár 4-5) Az ilyen 
emberen nem fog az átok, mások 
rosszindulata, és legfõképpen van 
hatalma ellenállni a kísértésnek.
Az az ember, aki a Krisztus iránti 
szeretetbõl engedelmességben él a 
Biblia alapján, az olyan, mintha 
álomból ébredne, mintha vakból, 
vakon születettbõl látóvá lenne. 
Ahogyan egy vak ember kiszolgál-
tatott, félrevezethetõ, Krisztus nél-
kül mi is azok vagyunk. Hadd tá-
massza ezt alá az egyik tábori bi-
zonyságtétel, melyet egy többgyer-
mekes édesanya élt meg. Utolsó ter-
hessége vetéléssel végzõdött, de az 
állapota a kórházba kerülése után 
sem javult, sõt rosszabbodott. Isten-
hez fordult gyógyulásért, az orvo-
sokban Isten eszközeit látta. Azon-
ban mégsem történt javulás, és ko-
molyabb mûtétet helyeztek kilátás-
ba. De ekkor a fõorvos egy „csoda-
szerrõl” tájékoztatta a napok óta 
szenvedõ édesanyát, amelyet „nagy 
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kegynek” tarthat az, aki kapja, mivel 
rendkívül drága. Csupán a beleegye-
zését kell kapnia írásban. Isten gyer-
meke mit tesz ilyenkor? Felfohász-
kodik Édesatyjához, Aki mindent lát 
és átlát. Imádkozott a férje is, majd 
úgy döntött az édesanya, hogy aláírja 
a papírt. A kórházi folyosón senki 

sem volt, és Isten egy nõvért küldött 
oltalmazóul. Isten jóindulatot tá-
masztott a nõvérben, aki részlete-
sebb tájékoztatást adott a „csoda-
szerrõl”, mely valójában kísérleti 
stádiumban lévõ halálos méreg. Ter-
mészetesen az édesanya megdöb-
benve mindezen nem írta alá a papírt, 

mire az addig nyájas(kodó) fõorvos 
gorombán leteremtette a napok óta 
szenvedõ édesanyát. Végül is meg-
történt az életmentõ operáció. Édes-
atyánknak minden élet olyan, mint 
egy gyöngyszem, rendkívül drága, 
az övéivel pedig különösképpen sem 
tehetnek meg akármit. 
Végezetül aki egész életét Jézus 
Krisztus kezébe tette, annak nem 
kell félnie a legfõbb ellenségtõl, a 
haláltól. Õ nemcsak valamiféle 
vallásos, erkölcsös életre hív, hanem 
Õ a bûn átkának orvoslója. Nem 
segít rajtunk sem ezernyi jócseleke-
det, sem jószándék, de még az egy-
házi adó befizetése sem. Az élõ Isten, 
a mi teremtõ Atyánk egyetlen „gyen-
ge pontja”, amelyre nem tud nemet 
mondani, Jézus Krisztus, a Tõle 
küldött Messiás, Õrá hivatkozva 
mehetünk imádságban Hozzá! Ne 
várakoztasd te sem!

Máté András

Kicsi faluból való vers

Nagyváros, nagyváros,
hol az út is járda,
ott szeretnék járni
én is iskolába.

Villamossal mennék,
mikor esõ esne,
cipõt sem pucolnék
minden áldott este.

Ellaknék én benned,
nagyváros, nagyváros,
mert a mi kis falunk
sokszor bizony sáros.

De van egy hû kutyám
s két kicsi bárányom,
búsulnék, ha tõlük
el kellene válnom.

Talán még sírnék is,
ha senki sem látja;
s ki járna helyettem
a mi iskolánkba?

Nagyváros, nagyváros,
ne csábíts te engem,
maradok holtomig,
itt, ahol születtem!

Kányádi Sándor
(1929-2018)



Biztonságosabb lesz a Felsõ-Tisza vidéke

Kisar – A tivadari híd és környéke 
árvízvédelmi szempontból komoly 
problémaforrásnak számít, a töl-
tések által határolt meder ugyanis 
a híd és az üdülõterület elõtt 
összeszûkül, ráadásul kanyargós-
sá is válik, és ez hidraulikailag na-
gyon kedvezõtlen. Ráadásul a ka-
nyargósság és a szûk hullámtér a 
híd alatt is megmarad, ami lassítja 
a víz áramlását, így jelentõs a szû-
kület visszaduzzasztó hatása.

Az Országos Vízügyi Fõigazgatóság 
és a Felsõ-Tisza-vidéki Vízügyi Igaz-
gatóság (FETIVIZIG) két közös pro-
jektje is érinti a Felsõ-Tiszát, az árvízi 
biztonságot javító beruházások egyik 
helyszíne a tivadari híd és környezete, 
a másik pedig a híd feletti szakasz. 
Ezt a célt mindkét projekt esetében az 
árvízvédelmi védvonalak kiépítésé-
vel, illetve terhelésük csökkentésével 
érik el a szakemberek.
Az errõl tartott tájékoztatón Gacsályi 
József, a FETIVIZIG területi képvi-
selõje elmondta: a projektek az 
Európai Unió és a Magyar Állam tá-
mogatásával 7, illetve 10 milliárd fo-
rintból valósulnak meg.
Árvizek szempontjából ez az egyik 
legveszélyeztetettebb szakasz, a fõ 

cél így az árvízvédelmi biztonság 
növelése, az árvízi kockázat csök-
kentése a térségben élõk és javaik 
védelme érdekében.

Magasítás, szélesítés

A tivadari híd és környéke árvízi 
szempontból komoly problémafor-
rás, a töltések által határolt meder 
ugyanis a híd és az üdülõterület elõtt 
összeszûkül, ráadásul kanyargóssá is 
válik, amely hidraulikailag igen 
kedvezõtlen. A kanyargósság és a 

szûk hullámtér a híd alatt is megma-
rad, ami szintén lassítja a víz áram-
lását, jelentõs tehát a szûkület 
visszaduzzasztó hatása. A hullámte-
ret meg kell nyitni, a töltéseket pedig 
magasítani és szélesíteni is kell.
A Kisar, Tivadar és Nagyar területén 
megvalósuló fejlesztéssel az érintett 
települések nem lesznek földmûvek-
kel vagy betonfallal elválasztva a fo-
lyótól: a kialakítandó mobilgáttal az 
itt élõk és a folyó kapcsolata továb-
bra is egységet képez majd. A beru-
házással a térség árvízvédelmi rend-
szereinek fejlesztése nagyon fontos 
állomásához érkezett, jelentõsen fog 
javulni az itt élõk árvízi biztonsága. 
A fejlesztések megvalósítását az új 
mértékadó árvízszint, valamint a 
folyók árvízvédelmi fõvédvonalai-
nak magassági hiánya is indokolja. A 
töltéseket a Tisza bal partján 7,8 kilo-
méteren, a jobb partján pedig 1,8 ki-
lométeren a hídig fejlesztik.
A másik projekt a Tiszakóródtól 
Magosligetig tartó szakaszt érinti: 23 
kilométer hosszan magasítják meg a 
töltést, amelyre burkolat kerül, de a 
beruházás során zsilipeket is átépíte-
nek és a partvédelemre is szánnak 
forrásokat. Mindkét projekt jövõre 
zárul le  hangzott el a kisari tájékoz-
tatón.

Galambos Béla
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