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Kedves Újságolvasók, Tisztelt Tiszaburai Polgárok!

aluújságunk szeptemberi különkiadásában – a megszokottól eltérően –
csupán rövid bevezetővel kívánjuk „ajánlani magunkat”. Ennek oka a
községünket közelmúltban ért megtiszteltetés, hogy Pintér Sándor belügyminiszter,
Dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának irányítója, valamint a
magyarországi egyházak, karitatív szervezetek vezetői, munkatársai tettek látogatást kis
falunkban. Tiszabura ugyanis – a Máltai Szeretetszolgálat koordinálásával – bekerült
a magyarországi Felzárkózó Település Programba, mely hazánk legelmaradottabb
területein élők körülményein kíván javítani. Az ország szinte majd minden tájáról
érkező 30 polgármester társaságában jómagam is részese lehettem a programindító
rendezvénynek, ahol „első kézből” ismerhettük meg a 10 évre tervezett projekt legfőbb
célkitűzéseit. Emellett újságunkban beszámolunk a nyári „uborkaszezon” rövid híreiről,
s természetesen az előttünk álló önkormányzati választások előkészületeiről is. Önkormányzatunk minden
munkatársa, s a magam nevében is csak biztatni tudom Minden Kedves Választópolgárunkat, hogy minél
többen jelenjünk meg a szavazóurnáknál, hogy közösen döntsünk arról, hogy az előttünk álló fél évtizedben
kik irányítsák majd jobb sorsra érdemes kis falunkat.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket:
Nagy Imre
polgármester
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z idei évben is kitűnő hangulatban,
neves sztárvendégek szereplésével került
megrendezésre augusztus 20-i programunk.
Szent István királyunk és az Új Kenyér
Ünnepét hagyományosan a délelőtti
főzőversennyel
indítottuk,
amelynek során - a részvevő 8
csapat közül – kiderült, hogy
Fehér János (közismert nevén
„Tészta”) és családja készíti a
legízletesebb
birkapörköltet.
A
délelőtt
folyamán
a
művelődési
ház
színpadán
játékos gyermekvetélkedők zajlottak
(lekvárosfánk-evés, lisztfújás, kötélhúzás),
s a szervezők apró ajándéktárgyakkal honorálták a
legkisebbek erejét, ügyességét. Tóth Zoltán Sándor és
a gyermekélelmezési konyha dolgozóinak jóvoltából
ünnepi ebéddel és vacsorával vendégeltük meg a
rendezvényre az idei alkalommal is szépszámmal
kilátogatókat (több mint 1000 adag tarhonyáshús s

finom alföldi gulyásleves került kiosztásra vendégeink
között).
ora délután Spread Béla és zenekara
szórakoztatta a „nagyérdeműt”, majd
községünk futballcsapata „csapott össze”
a Törökszentmiklósi FC gárdájával.
Programunk
népszerűségét
mutatja, hogy a polgármester
úr
ünnepi
köszöntőjének
idejére már zsúfolásig megtelt
a sportpálya és a szabadtéri
színpad
környéke.
A
jó
hangulatról Csóré Béla, valamint a
Megasztárban feltűnt Seres Krisztián
és Nagy Laci „Gitano” gondoskodtak.
Idei rendezvényünket színpompás tűzijátékkal, s Nagy Roland lemezlovas közreműködésével - a ’80as, ’90-es évek népszerű melódiáit felelevenítő”retro
party”-val és késő éjszakába nyúló diszkóval zártuk.
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019. augusztusában önkormányzatunk sikeresen pályázott “A települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása” elnevezésű projektre, így az idei év végén
lehetőségünk nyílik 1117 erdei köbméter keménylombú tűzifa beszerzésére. Az immár több éve sikeresen
zajló program révén – a fűtési szezon elindulását követően - községünk leginkább rászoruló családjai juthatnak
majd téli tüzelőhöz.
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