A Tiszaburai Önkormányzat lapja új 2. évf. 6. szám 2017. április
Ter vei n k és re ményei nk
Kedves
Olvasók, tétele. Ennek eredményeként útalappal,
Tisztelt
Tiszaburai s a környezet rendbetételével együtt már
újraaszfaltoztuk a Dózsa, Bán, Monori és
Polgárok!
Bercsényi utcákat is. Folyamatban lévő
öbb
mint pályázataink sikeres elbírásának függvénégy
hónap nye még, hogy lakosaink megelégedésére
telt el azóta, hogy folytassuk ezt a programot.
egemlíthetem
azokat
az
“magunkat
ajánlelőrehaladott
törekvéseinket,
va”
beszámoltunk
a
településünket amelyek egyik fő célja a perifériára került
érintő legfontosabb családok megsegítése. Ezt célozza meg az
történésekről. Most is az útjára indítandó pályázatunk, amely a
ezt tesszük, sommázva az elmúlt hónapok szegregációs élethelyzetek minőségi javításában bízik. A másik fontos tervünk, a
eseményeit, s értékelve jövőnk esélyeit.
lsődlegesen illik arról beszélnünk, víz-és szennyvízhálózat korszerűsítésére,
hogy gondjaink, nehézségeink el- a vízminőség javítására irányuló törekvélenére önkormányzatunk jól sáfárkodva seink, amelyek még szintén a tervezés fálehetőségeivel, működőképesen tette a zisában vannak. Mindezek sikere tovább
dolgát. Télvíz idején segítve a legrászo- javíthatja a helyi “életminőséget”, nem is
rultabbakon, támogatva azokat, akiknél beszélve arról, hogy a kivitelezés munkát
súlyos problémát jelentett a tüzelő- és is adhat több helyi lakosnak.
ívánom Tisztelt Olvasóinknak,
élelmiszer beszerzése.
hogy faluújságunkat fellapozva,
sorban feltétlenül az élre
olvassák el a farsangi,
kívánkozik a közmunka, amit
egyházi
híreinket,
lehet kritizálni, bírálni, de méltatni
tájékozódjanak
a
is. Tiszaburán, ahol jórészt csak
gyermekintézméez adhat esélyt súlyos megélnyeink
életéről,
hetési gondokkal küzdő polismerjék
meg
gárainknak. Így feltétlenül
az
Abádszalószólnom kell arról a programki
Böllérfeszról, amely idén tavasztól jövő
tivál
tiszaburai
év márciusáig biztosít folyamasikerekről
is szóló
tos munkát, öszzesen 156 emrészleteit,
valamint
bernek.
sportrovatunkat,
projekt tartalmazza az
amelyből
kiderül,
árkok, parkok, közterülehogy
focicsapatunk
tek rendbetételét, de szól olyan
hat meccses győzelmi
értékteremtő feladatokról is, mint a
sorozata
után
nem
várt csalódásokkal is
vályogvetés, vagy a drótfonás. Ez feltétszembe
kellett
néznie
“aranylábú” ifjainklenül segíteni fog abban, hogy enyhítsünk
nak.
a foglalkoztatási nehézségeinken, hiszen
apunk természetesen - jómagam
köztudott: Munkaképes lakosságunk jó
mellett - köszönti “nőtársainkat”,
kétharmadának csak a közmunka adhat
s
megemlékezik
a legnagyobb keresztény
esélyt a megélhetéshez. Ám ezt teszik
ünnepről,
a
húsvétról
is.
- átvitt értelemben- a képzések is, ameegköszönve
figyelmüket,
lyek jelenleg kb. 60 főnek adnak olyan
kívánom,
hogy
lapunk
hasábjait
ismereteket, tudásanyagot, ami segítheti
olvasva
egyre
több
örömteli
hírre
találjövőbeli boldogulásukat.
janak
a
jövőben
is!
römmel számolhatok be arról is,
hogy állami forrásokból támogaNagy Imre
tást szerezve jól halad az utcáink rendbepolgármester
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