mint legfőbb példaképemre tekintek. Intellektusa,
teljes lénye és karaktere, a nemzet felemelkedéséért
munkálkodó, önfeláldozó élete jelölte ki az utat
számomra, amelyen diplomám megszerzése után – a
magam szerény keretei között – indultam el, s kívánok
ezen magasztos elveknek erőm és tehetségem szerint
megfelelni. Büszkeséggel tölt el, hogy párommal
többször tehettünk látogatást a Széchenyi-család
nagycenki kastélyában, hogy a temetőkápolnában
leróhattuk kegyeletünket, fejet hajthattunk a magyar
história egyik legfényesebb alakja előtt.
edvenc
szabadidős
tevékenységeim,
elfoglaltságaim közé tartozik az utazás, a
természetjárás. A világ zajától távol, háborítatlan
természeti környezetben, nyugalomban tudok igazán
feltöltődni. Életem emlékezetes pillanatai közé tartozik,
amikor egy hosszabb gyalogtúra során az Aggteleki
Nemzeti Park területén, a jósvafői mészkőfennsíkon
átrobogó szilaj hucul* ménessel találkozhattam.
isszatérve
a
dolgos
hétköznapokhoz,
legsürgősebb teendőinkhez: jelenleg egy közel
300 millió forintos pályázatunk elbírálására várunk,
amelynek keretében a nyári időszakban megkezdhetnénk
iskolánk épületének teljes felújítását, kibővítését. Egyéb
pályázataink révén iskolai berendezések, felszerelések,
oktatási segédeszközök beszerzését tervezzük, valamint
pedagógus továbbképzéseken veszünk részt, ahol
újszerű, élménypedagógiai módszereket ismerhetünk
meg, amelyek szintén a gyerekek egyéni érdeklődési
körét, egyedi személyiségét állítják a középpontba.
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zen a téren az óvoda kitűnő példákkal jár
előttünk: a szülők bevonásával zajló programjaik
megannyi élményt jelentettek valamennyi résztvevő
számára. Iskolánkban a nemrég beindult tanodától
(ahol diákjaink a délutáni tanulás mellett szórakoztató
sport, és egyéb szabadidős tevékenységekben vehetnek
részt), a már működő, ill. a pályázataink során beinduló
szakköreinktől /horgász szakkör, ökokert, furulya,
kézműves/ várunk hasonló sikereket. Műfüves pályánk
révén pedig előtérbe kerülhetnek a sporttevékenységek
is. Ennek kapcsán vetődött fel bennem annak gondolata,
hogy diákjaink számára kitűnő lehetőséget teremtene,
ha intézményünket sportiskolai szintre fejleszthetnénk.
skolánknak jelenleg több mint 400 tanulója
van. A hétköznapok bizony nem mentesek a
súrlódásoktól, a gondoktól, az összeütközésektől. Ám
mindannyian azon dolgozunk, hogy a problémákat
sikeres megoldjuk, hogy az iskolánk fenntartójával, a
falu vezetésével együttmű-ködve olyan „projektnek az
alappilléreit” rakjuk le itt az intézményünkben, amely
egyszer, évek múlva, hozzájárulhat a község egész
arculatának megváltozásához, egy szebb, élhetőbb
Tiszabura megteremtésének lehetőségéhez.”

I

*hucul = Kárpátalján, ill. Romániában élő kisebb ruszin népcsoport;
a huculok kistermetű, ősi vadlovakkal (és a honfoglaló magyarok
hátasaival) rokon, szabadon tartott lófajtája a „Kárpátok pónija”
néven híresült el (szerk.)

“ Él etet az éveknek ”

K

özségünk önkormányzata az elmúlt év októberének végén rendezte meg
hagyományos idősek napi rendezvényét. A kora délután kezdődő programra
ez alkalommal is szinte zsúfolásig megtelt a művelődési központ nagyterme, s
rendezvényünket jelenlétével tisztelte meg Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Közgyűlés elnöke is. Díszvendégünk és az alpolgármester úr ünnepi
köszöntőjét követően Gyetvai Ida néni és Németh Lászlóné saját költeményeinek és
humoros énekszámának, valamint Somodi Pálné szavalatának (József Attila: Mama)
tapsolhattunk. Ez alkalommal Pozák Zoltánnak mondhatunk köszönetet a rendkívül
ízletesen, csigatésztával készített orjalevesért, amit, második fogásként, a Karcagról
érkezett birka- és marhapörkölt egészített ki.
endégeink az est’ folyamán kitűnő hangulatban, Csonka Gyula népszerű
melódiáira lejtették a táncot, vagy kedélyes beszélgetéssel múlatták az időt.
Összességében elmondhatjuk, hogy önkormányzatunk ezúttal is – méltán népszerű és
közkedvelt programunk révén – kellemes kikapcsolódást, tartalmas szórakozási lehetőséget
biztosított, s örömöt szerzett az idősebb korosztály tagjai számára.
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