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December számunk
tartalmából

Pályázati Hírek
Tisztelettel tájékoztatom a lakosságot, hogy 2019 év
végén sok sikerről számolhatunk be pályázatok
terén. Az idei évben megtörtént a Községi Konyha
felújítása, a műszaki átadás-átvétele. Jelenleg zajlik
a közbeszerzés módosítása, melyre a műszaki
tartalom módosítása miatt volt szükség. Az
elszámolások benyújtásra kerültek december
hónapban a Magyar Államkincstárba, vizsgálatra.
Befejeződött a Tájház építése, tavasszal berendezzük
a tájgyűjtemény eszközeivel. Hálás szívvel
köszönjük a kivitelező sok többlet segítségét,
türelmét.
Decemberben megtörtént a Művelődési Ház
fűtéskorszerűsítése, belső felújítása. Az elkészült
munka kitűnő minőségű, köszönjük a kivitelezők
lelkiismeretes, szakértő munkáját.

Januárban
megkezdjük
a
berendezések
beszerzéséhez
előkészületeket, melyet szintén
nyertünk el.
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Ingyenes

hangosító
szükséges
pályázaton

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
polgármester asszony segítségével pályázatot
nyújtott be a 2020-as év Roma Napi
rendezvény
keretén
belül
kulturális
rendezvény
megvalósítására
a
Belügyminisztériumhoz
ROMA-NEMZKUL-20 számú kiírásra. Decemberben
értesítést kaptunk, hogy a pályázat érvényes,
hibátlan, várjuk a kedvező elbírálást.

 Pályázati hírek, testületi ülés hírei
 Esküvő
 Mikulás
 Faludíszítés
 Névadó
 Inokarácsony
 Esküvő
 Hirdetés

Testületi hírek
Tiszainoka Község Önkormányzatának képviselő testülete december hónapban tartott testületi
ülésén meghallgatta a Gondozási Központ beszámolóját, majd döntött a belső ellenőrzés jövő
évi megvalósulásáról. Tárgyalta a kikötő üzemeltetőjének beszámolóját, valamint döntött a
jövő évi Startmunka beadásáról. A testület kinyilvánította szándékát a szolnoki térségi
társuláshoz történő csatlakozásról, fogorvosi ügyelettel kapcsolatban.
Ugyancsak ezen a napon megtartotta a testület a Közmeghallgatással egybekötött
Falugyűlését, ahol a polgármester asszony beszámolt az idei évben történtekről, valamint
aktuális kérdésekről beszéltek.
November 30-án Tiszainokán kötött házasságot Drahos Anna és Schmidka Géza, kívánunk
sok boldogságot, örömet, egészséget közös életükben.

Mikulás
Ebben az évben sem hagyott ki bennünket a Mikulás, meglátogatta a település összes
intézményét, mindenkinek csomaggal és csoki mikulással kedveskedett. Aznap este is
visszavártuk a községi mikulás ünnepünkre, ahol a polgármester asszony felajánlásából
ajándékozott minden résztvevőnek mikulás csokit. Később azokhoz a gyermekekhez is
eljuttatta a felajánlást, akik nem voltak jelen az ünnepségen, így a falu 16 év alatti gyermekei
mind részesültek az ajándékban. A rendezvényen fánkkal, teával és fornettivel
kedveskedtünk, köszönet a támogatóknak és a segítőknek./ Szőke Tisza Nyugdíjas Klub,
Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Községi Önkormányzat, Községi Konyha, PenniWorld
Mesevilág produkció./

Decemberben szokásunkhoz hűen feldíszítettük a falut, hogy az ünnepekre hangolódásban
részt vegyünk. Mindenki láthatja a kellemes kis díszítő motívumokat, köszönet mindenkinek,
aki közreműködött.

Polgármester asszony az ünnepek előtt még egy kedves családi eseményt is vezetett,
névadóját tartották Viczián Hanna Tiszaföldvári lakos kisbabának. Gratulálunk, sok
boldogságot kívánunk babának, mamának egyaránt.

Tiszainoka Község önkormányzata az ünnepekhez kötődően idén is megrendezte a falunak a
karácsonyi ünnepséget, ahol polgármester asszony mondott ünnepi beszédet, évzáró
gondolatokat. A műsort az óvodások kedves zenés műsora, Kapin Tibor gyonyörű verse, majd
Lakatos Bella és Lakatos Márk vidám, szemet gyönyörködtető tánca tette szebbé. Az
ünnepség végén a hagyományoknak megfelelően diós-mákos hajtottal, teával kínáltuk a
résztvevőket. Újdonság volt idén, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
töltöttkáposztával kedveskedett a résztvevőknek. Igazán finom volt minden, köszönet illet
mindenkit, aki segítkezett.
A képviselőtestület döntése alapján a település minden háztartása ajándékot, tartós
élelmiszerekből összeállított csomagot kapott.
Bízunk benne, hogy sikerül egy kicsit szebbé, jobbá tenni a karácsonyt minden tiszainokai
számára.

Boldog Karácsonyt és Boldog Új Évet Kívánunk mindenkinek!

Tisztelt Lakosok!
Köszönetemet szeretném kifejezni a 2019-es évben tanúsított bizalmukért,
támogatásukért, segítségükért. A kiváló együttműködés reményében magam és a
képviselő testület, valamint minden munkatársam nevében kívánok Önöknek békés,
boldog ünnepeket.
Hirdetés
Figyelem
Akciós Farsangi jelmez és kellék vásár szolnokon a Széchenyi Lakótelepi Piac mögötti Dávid Jelmez
Szaküzletben./Széchenyi krt 127/
Óriási a választék: bölcsis, ovis, iskolás és felnőtt méretű jelmezek kaphatók.
Nyitva: Minden nap 9-18 óráig.
Mottójuk: „Farsang-akkor Dávid jelmez Szaküzlet óriási választékkal”.
A tetőn fagyi tölcsér látható a belső sétálón. Olcsó árak jellemzőek.
Várják szeretettel a kedves vásárlókat.
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