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Ingyenes

Tisztelt Tiszainokai lakosok!
Bizonyára Önök is tapasztalják, hogy a koronavírus
fertőzés ősszel ismét felerősödött. Egyre több a
megbetegedés, sajnos a legnagyobb óvintézkedések
mellett is felütötte a fejét településünkön is.
A járvány ellen véd, és a tüneteket enyhíti a
védőoltás. Aki úgy érzi, még most sem késő kérni az
oltást. Természetesen a legfontosabb, hogy
egyénileg nagyon figyeljen mindenki magára és
persze embertársainkra. Aki mégis elkapja a
fertőzést, ne habozzon, jelezze a háziorvosnak.
Minél hamarabb megkezdődik a kezelés és a házi
karantén, annál jobbak az esélyek az egyszerűbb
kimenetelre, és a járvány fékezésére.
A zárt terekben mindenképpen használjanak
maszkot, fertőtlenítsék kezüket és egymástól
tartsanak biztonságos távolságot.
A szabad levegőn tartózkodásban kisebb a veszély,
főleg, ha nem több százas tömegben vagyunk.
Bízunk benne, hogy komolyabb veszteségek nélkül
túl leszünk ezen a hullámon is, és a jövőben
elkerüljük a további megbetegedéseket.
Fontos, hogy aki a betegség legapróbb jelét érzi
magán, azonnal forduljon orvoshoz és maradjon az
otthonában. Kérjük, hogy az intézmények látogatását
most kerüljék, ahová nagyon muszáj, csak oda
menjenek személyesen. Minden egyéb esetben
használják az elektronikus lehetőségeket, email,
telefon.
Ha bárki a jövőben segítségre szorul, kérjük, jelezze
felénk, hiszen mi nem tudunk a megbetegedésekről.
Csak azokon tudunk segíteni, aki jelzi felénk a
problémáját. Vigyázzanak magukra, jó egészséget
kívánunk mindenkinek.
.
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Szociális célú tüzelő
Önkormányzatunk az idei évben is sikeresen pályázott a szociális célú tüzelőre.
Szerencsések vagyunk, 158 mázsa barna kőszén beszerzését tette lehetővé a nyertes pályázat.
A Szociális Bizottság a soron következő ülésén dönt a beérkező kérelmekkel kapcsolatban a
szociális rászorultságról. A kérelem nyomtatványokat a hivatalban lehetett beszerezni.
Köszönetet mondunk a Start dolgozóknak és Pfeffer Gábornak a lerakodásban nyújtott
segítségért.

Homeopátia
November hónapban egy rendkívül érdekes homeopátiás előadáson vehettünk részt. Dr. Gőgh
Edit tartott a HEFOP keretein belül egy mindenki számára érthető, sokakat érdeklő témában
ismeretterjesztést, mely előadás anyaga hasznos lehet sok ember egészségének megőrzése
érdekében. Köszönjük szépen a lehetőséget.

Közmeghallgatás
Falugyűléssel egybekötött közmeghallgatást tartott önkormányzatunk képviselő
testülete. A járványhelyzetre való tekintettel a polgármester asszony
beszámolóját a járványügyi szabályoknak megfelelően tartotta. Így vigyáztunk
embertársaink egészségére és mégsem szalasztottuk el az alkalmat arra, hogy
tájékoztassuk az érdeklődőket az ez évi történésekről. Lakossági észrevételeket
meghallgattuk, megtárgyaltuk. Többek jelzésére reagálva tájékoztatjuk is a
lakosságot, hogy a falugondnoki autó és a szolgálat egyaránt elérhető
szolgáltatás a település minden lakosa számára.

Ribizli bohóc műsora
A Verseghy Ferenc könyvtár támogatásával valósulhatott meg a gyermekek
számára rendezett előadás, Ribizli bohóc közreműködésével.
A gyerekek rendkívül élvezték a műsort, a bohóc nagyon érdekes és
figyelemfelkeltő előadásával vonzotta a gyerekek tekintetét és figyelmét a
produkcióra. Köszönjük a lehetőséget.

Kertész Iván jótékonysági koncert
November utolsó péntekén egy rendkívül megtisztelő előadás részesei lehettünk. Kertész Iván
jótékonysági koncertet adott kis falunkban, ahol támogató jegyeket lehetett vásárolni. A
bevételből Iván és csapata az Inokai rászoruló családoknak vásároltak élelmiszer csomagot,
amit az önkormányzatunk közreműködésével juttatnak majd el otthonaikba. Nagyon
köszönjük a nemes kezdeményezést. Kiváló előadásban volt részünk, csodálatos és
felejthetetlen délután volt. További sikereket kívánunk Ivánnak.

Esküvő
Novemberben Földi József és Kovács Tünde kötöttek házasságot hivatalunkban.
Sok éves barátság köt velük össze minket, köszönjük, hogy minket választottak
a csodálatos esemény helyszínéül. Sok boldogságot kívánunk!
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