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Ingyenes

Tisztelt Tiszainokai lakosok!
Rendkívül mozgalmas, nagyon értékes volt
önkormányzatunk életében az október hónap.
A közmunka program utolsó hónapja ez, a pár
dolgozó erőn felül teszi a dolgát, hogy a maradék kis
időben sikerüljön a falut, elsősorban az
önkormányzat területeit, intézményeit felkészíteni a
télre. Természetesen a lakosság segítségére is
szükség van, hiszen mindent nem győz a pár ember
megoldani. Kérjük, legyenek megértőek és
közreműködőek abban, hogy a hely, ahol
mindannyian élünk, mindannyiunk által legyen
ápolt, gondozott és felkészült a télre.
Intézményeinkben zavartalanul zajlik a munka,
rendkívül szűkös költségvetéssel kell az évet végig
vinni. Köszönet a dolgozóknak, akik ezt megértve
lelkiismeretesen teszik a dolgukat. A pályázataink
elszámolása megtörtént, lassan várhatóak lesznek a
helyszíni ellenőrzések.
A Magyar Falu Programban elnyert útfelújítási
összeget tavasszal kívánjuk felhasználni.
Várhatóak új TOP-os kiírások, amelyben terveink
közt szerepel a Gondozási Központ épületének
energetikai korszerűsítése, felújítása.
A szociális célú tüzelő pályázatunkon elnyert
támogatási összege 158 mázsa szén vásárlását teszi
lehetővé. A szükséges önerővel a testület az elnyert
összeget kiegészíti.
A rendezvényeink sikert aratnak a résztvevők
körében, bátran kijelenthetjük, hogy közösségi
megmozdulásokban nincs hiány és még több
rendezvény szerepel idei terveink között. Önöknek,
önökért szervezzük, tiszteljenek meg minket a
jelenlétükkel.
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Helyi Értékek Napja kiállítás Kunszentmártonban

Önkormányzatunk a kiállításon a megtisztelő felkérésnek eleget téve bemutatta
azokat az értékeiket képviselő kiállítási tárgyakat, melyekkel egy kis ízelítőt
kaphattak az érdeklődők arról, hogyan élünk mi a kis falunkban. Nagyon szép
kis kiállítás volt, köszönjük a lehetőséget arra, hogy ott is bemutatkozhattunk.

Október 1-jén a Szegedi Látványszínház érkezett a könyvtárunkba,
ahol az érdeklődőket egy erdei méh fontos munkájáról szóló darabbal
szórakoztatták.

Október 1-jén, az Idősek Világnapja alkalmából megrendezett
rendezvényünkön a megjelent kedves vendégeket polgármester asszony
köszöntötte, majd az óvodások műsora szórakoztatta a jelenlévőket. Az
ünnepségetn egy nagyon kedves régi barátunk, a neves opera énekes, Tarján Pál
szórakoztatott minket, fergeteges hangulatot varázsolva csodálatos hangján
előadott opera és operett részletekkel. Köszönjük a résztvevőknek, hogy egy
igazán felejthetetlen estet varázsoltak nekünk.

Októberi Esküvők Tiszainokán
Döbreiné Trucz Ilona-Döbrei Lajos

Bencsik Barbara-Kiss Zsolt Ferenc

Holló Fanni- Holló Gergely

Kreisz-Oláh Ildikó- Oláh Gábor

Köszönjük, hogy Tiszainoka községet tiszteltétek meg a felkéréssel,
hogy nálunk kötöttetek házasságot.
Szívből gratulálunk, nagyon sok boldogágot kívánunk nektek. Ennél
szebben nem is telhetett volna az októberünk.

TOP-os támogatottságú rendezvényünk, a Pacsi-Parti a Tájházban nevet kapta.
Rendkívül megtisztelő volt, hogy sokan eljöttek közénk, ahol az ovisok kedves
műsora után mindenkit vendégül láttunk hot-dogra, üdítőre, valamint látvány
sütögetés után szívesen kínáltuk a krumplis pacsit. A gyerekek birtokba vehették
az udvari játékokat, valamint közös kézműveskedés közben szép őszi díszek
készültek sóliszt gyurmából. Csillám tetoválás és arcfestés egészítette ki a
délutánt, a gyermekek nagy örömére. Köszönjük a segítők lelkes
közreműködését.

Tájékoztató Közmeghallgatásról
A képviselő testület az október 22-én tartott ülésén döntött az éves Közmeghallgatásról.
Időpontja: 2021.11.26. péntek, 16 óra.
Helyszín a Művelődési Ház.
Téma: beszámoló az idei évben végzett munkánkról, az elnyert pályázatokról. Meghívást
kapnak az intézményvezetők is, így minden érdeklődő széles körű tájékoztatást kaphat az
önkormányzattal kapcsolatos, lakosságot is érintő kérdésekben.
A meghallgatást követően rendezzük meg a gyermekek számára megrendelt szórakoztató
Ribizli bohóc műsorát, majd az előzetes tervek szerint ezt követi Kertész Iván jótékonysági
koncertje. A részletekről küldünk később meghívót. Mindenkit nagy szeretettel várunk.
Tiszainoka Község időszakos közéleti lapja. Szerkeszti: Kiss Erzsébet Eliza polgármester. Kiadja Tiszainoka
Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. 5464. Tiszainoka, Kossuth út 2. Telefon: + 36/56/319-001,
Email: tiszainoka5464@gmail.com Készült: 140 példányban. Terjeszti a kiadó.
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