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019. szeptember 19-én
dr. Mosóczi László, az Innovációs és
Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára
jelentette be, hogy átadták a forgalomnak hazánk egyetlen vegyes használatú
(vasút-közúti) átkelőjét, az 1,6 milliárd forint állami támogatásból felújított
kiskörei Tisza-hidat. A projektet bemutató sajtóesemény díszvendégei
között a korábbi miniszter, dr. Fazekas Sándor, Kovács Sándor, Szabó
Zoltán országgyűlési képviselők, a rekonstrukciót irányító partnercégek, a
MÁV Zrt. és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezetőinek nevét említhetjük,
illetve községünk „első embere”, Nagy Imre polgármester úr is abban a
megtiszteltetésben részesült, hogy az illusztris személyiségek sorában
vehetett részt a rendezvényen. A sajtótájékoztatót követően az abádszalóki
városháza dísztermében, Balogh Gyula polgármester és dr. Fazekas Sándor
vendéglátásával, ünnepi fogadás zárta a délutáni programot.
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z idei évben, az országos útfelújítási program keretén belül, a
kormány – több milliárd forintos európai uniós támogatással –
hazánk számos régiójában folytatta az úthálózat rekonstrukcióját. A
Magyar Közút Nonprofit Zrt., valamint a kivitelező STRABAG Építő Kft.
közreműködésével 2019. nyarán megkezdődött a Fegyvernek-Tiszafüred
közötti 3216-os jelű összekötő út felújítása. A cég munkatársai a 24+00033+345 km szelvények közötti szakaszon - 9 kilométer hosszúságban
– végzik a jelzett terület aszfaltozását, a burkolati jelek felfestését, a
KRESZ-táblák pótlását, cseréjét. Ennek révén községünkben is megújult
a - korábban szinte járhatatlan szakaszokkal “jellemezhető” - Kossuth
Lajos utca, így jelentős mértékben kiszélesített, modern aszfaltutat használhatnak az arra közlekedők.
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azánkban 2019. október 13-án (vasárnap) bonyolítják le a helyi önkormányzati képviselők,
polgármesterek és nemzetiségi önkormányzati képviselők választását. Községünkben a megszokott
helyszíneken (a tiszaburai és a pusztataskonyi művelődési házban, valamint az óvoda épületében), reggel
6:00-től, 19 óráig adhatják le voksukat választópolgáraink.
ővebb információkkal községünk honlapján (tiszabura.hu - a főoldalon, Önkormányzati Választások
2019. címszó alatt) szolgálunk az érdeklődőknek. Kérjük a Tisztelt Szavazókat, hogy a választásra
legyenek szívesek magukkal hozni ÉRVÉNYES személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat!
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