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edves Olvasóink, Tisztelt Tiszaburai Lakosok! Kisebb szünet után – amelyben,
sajnálatos módon, a hazánkat és szűkebb pátriánkat elérő világjárvány is
közrejátszott – ismét megjelentetjük népszerű faluújságunkat. A Tiszabura Hangja oldalain
beszámolunk Önöknek az általunk szervezett országos roma programoktól kezdve, a
községünkben lezajlott fontosabb rendezvényeken keresztül, apró-cseprő problémáinkkal
bezárólag minden olyan eseményről, mely településünk lakosságát, mindannyiunk sorsát
– remélhetőleg „pozitív irányba” - befolyásolja majd. Rövid bevezetőm végén kívánok
Önöknek - újságunk lapjainak forgatásához - hasznos időtöltést s kellemes szórakozást!
Farkas László
polgármester

2

021. májusától – az önkormányzatunk által kiírt pályázat
győzteseként - dr. Kalányos Zsolt tölti be községünk jegyzői
posztját. Polgármesteri hivatalunk új vezetője a Pázmány Péter
Katolikus Egyetemen szerzett jogi diplomát, családjával Budapesten
él, két kisgyermek büszke édesapja. Tudása és felkészültsége
jelentős segítséget jelent majd hivatalunk és önkormányzatunk
munkájának szervezésében, irányításában, mindennapi teendőink,
feladataink hatékony elvégzésében.

R

eményeink
szerint
2021.
végére
befejeződik
hosszan
elhúzódó
adósságrendezési eljárásunk, amelynek keretében - a jórészt az előző faluvezetés által felhalmozott tartozásaink 100 %-ban kiegyenlítésre kerülnek.
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z idei évben is sikeresen folytattuk közfoglalkoztatási programunkat. Április elején közel 150 fős létszámmal
indítottuk útkarbantartó, zöldterületeink gondozását célzó, ill. köztisztasági projektünket, amelyek 2022.
februárjáig biztosítanak kenyérkeresetet a leginkább rászoruló családok számára.
erveink között szerepel a piactér felújítása, kiépítése, melyet szintén pályázati forrásokból kívánunk
megvalósítani. A községháza fűtéskorszerűsítési tervei keretében hamarosan megkezdjük az épület
kéményének visszabontását, felújítását, hogy a késő őszi hideg időszak beköszöntével, kellemesebb körülmények
között (megfelelően fűtött helyiségekben) fogadjuk Tisztelt Ügyfeleinket.
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021. szeptember végére, jelentős pályázati forrásból, 37 kamera felszerelésével, befejeződött községünk
térfigyelő rendszerének kiépítése. A regionális rendőrkapitányság és nyomozóhatósággal közösen működtetett
projekt révén komoly előrelépést tehetünk településünk rendjének, közbiztonságának megteremtésére.

A

z idei évben faluvezetésünk ismét sikeresen pályázott a községünk lakóinak nyújtandó tűzifa támogatásra.
A korábbi évekből már jól ismert kérvényeket kérjük november közepéig legyenek szívesek eljuttatni a
polgármesteri hivatalba, amelyekről a képviselő-testületünk szociális bizottsága dönt az igénylők rászorultsága,
ill. a közös háztartásban élők átlagjövedelme alapján.

