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mmár több évre visszamenő hagyománnyal rendelkeznek önkormányzatunk és a Magyar
Pünkösdi Egyház Tiszaburai Gyülekezete által szervezett sikeres karitatív programok.
Faluújságunk legutóbbi megjelenése óta községünk lakói több alkalommal vehettek át tartós
élelmiszereket (liszt, cukor, különféle tésztafélék) tartalmazó ajándékcsomagokat, illetve a
kisgyermekes családok változatos bébiételekhez, tejtermékekhez juthattak hozzá. Különösen
sikeresnek mondható az augusztus 30-ai akciónk, amelynek alkalmával használt ruházati cikkek
és iskolai felszerelések adományozásával segítettük a szeptemberi tanévkezdést a leginkább
rászoruló nagycsaládosoknak.
fentebb említett szervetek, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a FIROSZ
közös szervezésében bonyolítottuk le - a résztvevők körében rendkívül népszerű - nyári
balatoni táboroztatásunkat. 4 turnusban összesen 80 tiszaburai diák látogatott el a „magyar
tenger”partjára (többek között Balatonmáriafürdő és Zánka adott otthont a rendezvénynek).
A gyerekek változatos kulturális és szabadidős programokon (hajókirándulás, kézműves
foglalkozások, múzeum- és kastélylátogatás s természetesen az elmaradhatatlan fürdőzés)
vettek részt, szereztek életre szóló élményeket az itt eltöltött rövid időszak alatt.
Máltai Szeretetszolgálattal közösen rendezett kulturális ifjúsági programunk (amely a
hangzatos Szimfonikus Juniális elnevezéssel büszkélkedett) szintén számos látogatót
vonzott. Ennek keretében a gyerekek olykor virtuóz hangszeres játékkal szórakoztatták
közönségüket, a szelíd pónikkal vagy a vadászsólyommal ismerkedtek, az ugrálóvárban
önfeledt szórakozással, a műfüves sportpályán labdarúgással múlatták az időt, s megkóstolhatták a frissen sült
palacsinta különlegességeket is.
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z idei évben kissé rendhagyó módon, Tiszaburai Őszi Fesztivál néven, szeptember
18-án rendeztük meg falunapi programunkat. A kora délutáni, szokásos főzőverseny
keretében Puzsoma János és családjának ízletes sertéspörköltje nyerte el a „pálmát”
valamint a nagyméretű „vándorfakanalat”, s ebédidőben több mint 800 adag finom
gulyásleves kiosztásával leptük meg a sportpályára szépszámban kilátogató vendégünket.
A családi vetélkedők (kötélhúzás, lisztfújás és különböző ügyességi számok) helyezettjeit
apró ajándéktárgyakkal jutalmaztuk, majd a polgármester úr ünnepi köszöntőjét követően
vette kezdetét a nap fő attrakciója: A szabadtéri színpadon Báró, Farkas István, Merci B,
Anirosz és a Speranta zenekar szórakoztatta a „nagyérdeműt”. Jó hangulatú, változatos
programokat felvonultató rendezvényünket késő éjszakába nyúló retró „disco party”-val
zártuk.
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koronavírus járvány elleni küzdelem jegyében június 4-én a Magyar Honvédség oltóbusza látogatott el
községünkbe, s a nap folyamán településünk lakói közül több mint 150-en oltatták be magukat az amerikai
Janssen vakcinával.
programsorozat részeként július 21-22-én Dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvost, dr. Berkó Attila kormánymegbízottat,
valamint az Országos Kardiológiai Intézet igazgató főorvosát
köszönthettük vendégeink között.A“Helybe visszük a szűrővizsgálatokat”
elnevezésű projekt keretében négy szűrőbuszban végeztek vizsgálatokat
a helyszínen megjelent 280 személy körében (többek között a
nőgyógyászati, stroke megelőzési, légzőszervi problémákkal kapcsolatos
megfigyeléseket és tanácsadást említhetjük meg). A kétnapos rendezvény
során, áldozatos munkájuk megbecsüléseként, Dr. Horváth Balázs,
Bakóné Márton Magdolna és községünk egészségügyi dolgozói szakmai
A kép forrása:szoljon.hu
elismerésben részesültek.
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