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Advent
Tiszainokán, ahogy minden évben megszoktuk már, ismét ünnepi díszbe öltöztettük a
falut. A jól megszokott helyükre kerültek az adventi időszakhoz illő díszek, amivel az
ünnepi izgatott várakozás meghitt hangulatához szerettünk volna idén is hozzájárulni.
Helyére került a rénszarvasos szán a Mikulással, a betlehemes kunyhót berendeztük, a
buszfordulóba felállítottuk a karácsonyfát, ami megkapta szép díszeit, és a parkban a
Mesekuckóra vigyáz a Mikulás és hóember. Bízunk benne, hogy az erre járóknak
melegséget okoz a látványuk, és az esti felvillanó ünnepi fényekkel közösen segítenek
az ünnepre hangolódásban. Köszönet azoknak, akik ismét részt vettek a díszítésben.

Mikulás
A díszes kis falunkba idén is ellátogatott a Mikulás, segítő manójával együtt.
Megtekintette az ünnepi díszbe öltöztetett kis falunkat, majd az óvodásokat invitálta a
főtérre, akik lelkesen verseltek, énekeltek a nagyszakállúnak. A Mikulásnak tetszett,
amit látott és hallott, a sok jó gyermek ezért csomagot kapott tőle. Ezután belátogatott
a Gondozási Központba is, ahol közös éneklés során szaloncukrot osztott a lakóknak.
Útját tovább folytatva községi konyhára ment, és az ott dolgozókat is cukorral kínálta.
Később a hivatalba is megérkezett a Mikulás, nagy örömet okozva az ott dolgozóknak.
Köszönjük, hogy idén sem hagyott minket magunkra, igyekeztünk a lehető
legjobbaknak lenni, ahogy tesszük ezt továbbra is.

Karácsonyi csomag

Önkormányzatunk rendkívül nehéz helyzetben van, ahogy Magyarország sok települése is. A
megemelkedett rezsi költségek december hónapban jelentkeztek nálunk is. Sajnos a fűtés
számláink több mint tízszeresére emelkedtek, így a január hónapra fizetendő fűtés számla az
intézményeinknél több millió forintra emelkedett. Ezt szinte lehetetlen kigazdálkodni, hiszen
központi segítséget nem kapunk hozzá. Most igazán komoly gonddal küzdünk, próbálunk
úrrá lenni a nehézségeken. Sajnos több önkormányzat adóemeléssel, újabb adónem
bevezetéssel, vagyontárgy eladással próbálja meg átvészelni ezt az időszakot. Mi egyelőre
nem ezt az utat választottuk, első lépésként a gázfűtés minimalizálását tesszük meg,
igyekezve kiváltani fa és szénfűtéssel ott, ahol lehet. Nagyon meg kell fontolnunk januártól a
működésünk fennmaradása érdekében teendő intézkedéseket.
Önkormányzatunk előre látóan és egy kis támogatással még novemberben gondoskodott
arról, hogy ebben a rettentően nehéz helyzetben mégis tudjon egy kis segítséget nyújtani a
lakosoknak. Tartós élelmiszerből, almából, szaloncukorból összeállított csomaggal
kedveskedtünk mindenkinek. Bízunk benne, hogy segítség lesz az ünnepekhez.

Inokarácsony
Az évet lezárjuk, egy kis időre feledjük a gondokat, problémákat. Tudjuk, hogy
januártól új fejezet vár ránk, amit még nem tudni, hogyan sikerül realizálni. Egyet
tudunk biztosan, hogy ami tőlünk telik, azt megtesszük annak érdekében, hogy a
település és a működő intézmények fennmaradjanak.
Erőt kell gyűjteni hozzá mindenkinek, hiszen a lakosokra is hasonló gondok
nehezednek. Ehhez próbáltuk hozzásegíteni a falut a közös karácsonyi ünnepséggel,
ahol kedves kis műsor, ünnepi köszöntő és forró tea, mákos, fahéjas beigli járult a
szeretetteljes hangulathoz. A Roma Nemzetiségi önkormányzat a szokásos módon
töltött káposztával vendégelt meg minden jelenlévőt. Köszönetünket fejezzük ki
mindenkinek, aki munkájával egész évebn hozzájárult ahhoz, hogy a településünkön
történhessenek apróbb csodák. Polgármester asszony köszöntőjében kifejezte reményét
arra vonatkozóan, hogy a jövőt háború nélkül, békében, boldogságban, anyagi
nehézségek nélkül fogjuk tölteni.
Mindenkinek ehhez kívánunk minden jót, békés,boldog karácsonyt szeretteik körében.

Jótékonyság
A Cserkei Csodatévők Csapata decemberben Tiszaföldváron tartott jótékonysági
rendezvényt. Polgármester Asszony részt vett a rendezvényen, ahol ajándékcsomagot
vett át a Csodatévőktől, amit a település Csere-Bere kuckójába helyeztünk ki. Nagyon
köszönjük, hogy ismét gondoltak ránk.

Boldog Karácsonyt, Boldog Új Évet mindenkinek!
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