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Ingyenes

Önkormányzati híreink
Tiszainoka község önkormányzata február
hónapban minden lakoshoz eljuttatta a
szociális célú tűzifa támogatást, a 2018 évi
rendes, és a 2017 évi kiegészítőt, valamint a
rezsicsökkentéssel
érintett
háztartások
támogatásait.
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Vitamin nap - Teljesítmény túra
Február hónapban ismét megrendeztük a közkedvelt Vitamin napot, amit most
rendhagyó módon kiegészítettünk egy újabb, játékos, egészséget szolgáló,
átmozgató eseménnyel, teljesítmény túrát szerveztünk a községben. Ennek az a
lényege, hogy mindamellett, hogy az egészségünk őrzése a legfőbb cél, emellett
kiderülhet az - az érdekes adat, hogy településünk elnevezett utcái összesen hány
lépés hosszúak. A résztvevők nagyon lelkesen bejárták a község nyolc utcáját, a
végén összehasonlítottuk az eredményeket.
A legtöbb megtett lépés: 5907 volt.(megközelítőleg 4,5 km)
A túra végén mindenkit vendégül láttunk zsíros kenyérrel , amit édes
hagymával ízesítettünk és egy három deciliteres pohár vegyes gyümölcs-zöldség
koktél valamint forró tea volt a menü. Bízunk benne, hogy mindenkinek
egészségére szolgált ez az általunk kedvelt program.

DJP képzés újabb állomása

Februárban ismét szerveztünk egy hasznos programot, a nyugdíjasokat hívtuk
internetes gyakorlásra. A téma az egészségünkkel kapcsolatos hasznos
információk felkutatása és az információk közötti böngészés volt. A programon
részt vevők nagyon érdeklődők voltak, hamar ráéreztek a barangolás adta
lehetőségek ízére, így aztán a téma választás mellett gyorsan születtek új témák,
új keresések, amelyek a leginkább érdekelték a résztvevőket. Hamar elkezdtek a
mamuskák sütni , főzni, mulatási lehetőséget keresni valamint gyermekeiket
felkutatni a világhálón. Nagyon jó hangulatú délutánt töltöttünk együtt, melynek
a végén a résztvevőket meginvitáltuk a vitamin napra is.

Esküvő
Az idei év igazán kitűnően indult, az esküvő hetének hétfőjén két esküvő
rögzítése történt meg. Nagy öröm ez számunkra, hiszen sajnos egyre ritkábbak
ma már az ilyen szép családi események.
Külön megtisztelő számunkra, hogy az idei márciusi utazás kiállításon, 2019.
március 29-én pénteken délután 16 órakor egy nagyszabású hagyományos
lakodalom modern esküvővel program elemét Szolnok főterén polgármester
asszony vezetheti le.

Magyar Falu Program
Az idei év nagyon ígéretesnek tűnik pályázati lehetőségek szempontjából. A
kormány elindítja a Magyar Falu Programot, mely az 5000 lélekszám alatti kis
településeknek nyújt kitűnő lehetőséget különböző fejlesztésekre.
Nagyon jó hír ez nekünk, polgármester asszony már be is nyújtott az
országgyűlési képviselőhöz egy listát, amely az inokai elképzeléseket
tartalmazza. Többek között szeretnénk az óvoda udvari játékait fejleszteni, egy
plusz kresz- parkkal, a temető kerítést folytatni, valamint a művelődési ház
energetikai felújítását, a falugondnoki busz cseréjét, útaszfaltozást, és
közművelődési munkatárs bértámogatását tűztük ki célul.
Bízunk benne, hogy lesz lehetőségünk megvalósítani ezeket a terveinket, a
falunk előre lépése érdekében.
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