A Tiszaburai Önkormányzat lapja új 3. évf. 8. szám 2018. január
Ú j é v, ú j remények
Kedves Olvasók, mindezek mellett hírt kívánunk adni A
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Hiszen nyílt titok, hogy önkormányzatunk
csak szerény lehetőségei szerint tudja is, amelyben új iskolaigazgatónkat
„foltozni” a szociális védőhálón még ismerhetik meg, természetesen az
mindig létező szakadásokat. Ám ez nem elképzeléseivel, terveivel, reményeivel
jelenti azt, hogy ne tennénk meg mindent együtt.
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Osztállyal, újságunk következő számában tanulmányi lehetőségekkel együtt. Én
remélhetőleg már kedvező hírekről ezekkel a gondolatokkal ajánlom minden
számolhatunk be Kedves Olvasóinknak. kedves tiszaburai lakosnak újságunk
gy, télvíz idején sokaknak gondot legújabb számát, s természetesen a
jelent a fűtés. Lapunk januári Boldogabb Újesztendő reményeivel
számában ezért is kap kiemelt szerepet együtt.
Megköszönve megtisztelő
a szociális faosztás, amely mérlegelten
a legrászorulóbbakon kíván segíteni.
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osztásnak, hiszen annak is sok családnál
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