J

elentős könnyebbséget jelent majd községünk lakói számára, hogy a Kunhegyesi Járási Hivatal munkatársa,
Selyem Nóra, október elejétől ismét ügyfélfogadást tart polgármesteri hivatalunkban, a főbejárat melletti
irodájában, minden hétfőn 7:30-tól 11:30-ig.
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Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. és községünk vezetősége
nemrég megegyezésre jutott a több mint öt évre visszamenő
lakossági vízdíjhátralékokkal (amelynek teljes összege meghaladta
az 50 millió Ft-ot) kapcsolatban. Ennek értelmében a faluvezetés
átvállalja a tartozás negyedének befizetését, míg a TRV Zrt. a
hátralékok felére részletfizetési lehetőséget biztosít. Első lépésben
így az érintetteknek csupán a vízdíj elmaradásuk 25 %-át kell
kiegyenlíteniük.

I

gazi különlegességként számolhatunk be arról, hogy 2021. nyarán új anyakönyvvezetőnk, Túró Piroska
lovári nyelven „celebrált” esküvői szertartást, illetve Kádár Gergely (korábbi körzeti orvosunk, Dr. Halász
Sándor unokája), hazánk kínai (csungkingi) főkonzulátusának vezetője, tajvani menyasszonyával Tiszaburán
fogadtak egymásnak örök hűséget.
„Téged is zavar, hogy Tiszaburán szemét szegélyezi az utcákat?! Akkor
itt az alkalom, hogy közösen tegyünk ellene!”- mottóval indítottuk útjára
önkormányzatunk szeptember 15-én megrendezett faluszépítő programját.
A polgármester úr, községünk új jegyzője, a képviselőtestület tagjai jó
példával jártak elől, s együtt gyűjtötték s helyezték el az NHKV által ez
alkalomra felállított konténerekbe a közterületeinket elcsúfító hulladék
anyagokat. Ugyanakkor „Tiszta udvar, rendes ház”feliratú emlékplakettel
tüntettük ki a leggondosabban ápolt, karbantartott lakótelkek, családi házak
tulajdonosait.

S

ajnálattal értesítjük olvasóinkat, hogy a Takarékbank Zrt. Tiszaburai Kirendeltsége községünkben
hamarosan beszünteti működését. Önkormányzatunk képviselőtestületi határozatban kérte fel a
pénzintézetet a további nyitva tartásra, azonban minden igyekezetünk ellenére sem jártunk kielégítő eredménnyel.
Ennek következtében október közepétől csupán mobil bankautomata szolgáltatást vehetünk igénybe kisebb
pénzügyeink intézésében.

A

községháza dísztermében augusztus 31-én került megrendezésre
a „Hogyan tovább, Tiszabura?” elnevezésű fórumunk.
Rendezvényünk vendégei között köszönthettük – a teljesség igénye nélkül
- a Megyei Közgyűlés, a Kunhegyesi Járási Kormányhivatal, a Máltai
Szeretetszolgálat, a rendőrség, a polgárőrség és helyi intézményeink
vezetőit, képviselőit. A több mint két órás megbeszélésen szóba kerültek
községünk fejlesztésének legfontosabb kérdései, döntések születtek a
meglévő együttműködési szerződések felülvizsgálata, hatékonyságának
javítása érdekében. Megvitattuk a koronavírus járványhelyzet
következtében az előttünk álló legfontosabb teendőket, a tanévkezdés,
az iskolai bűnmegelőzés és drogprevenció problémáit, illetve a tiszaburai
infrastruktúra fejlesztésének és a szociális bérlakások kialakításának lehetőségeit.
tanácskozás zárásaként munkacsoportok felállítására került sor a jelzett témakörök hatékony
megvalósításának érdekében, majd október 7-én a Szeretetszolgálat szervezésében sikeres kábítószerhasználat ellenes fórumot, megbeszélést tartottunk.
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