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Ingyenes

Konyha TOP pályázat

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a
konyha pályázatban
a harmadik, sikeres
közbeszerzési eljárás lezárulása után végre a
kivitelező megkezdte a felújítási munkálatokat.
Az épület belső és külső felújításon esik át,
(nyílászáró csere, külső szigetelés, festés)
korszerű, modern gépekkel lesz felszerelve,
valamint egy hűtőkonténer lesz az épület mellé
telepítve, ami a Start program keretén belül
megtermelt zöldségek tárolásában fog segítséget
nyújtani.
A projekt keretén belül beszerzésre kerül egy
személyautó is.
Bízunk benne, hogy a szépen felújított és
felszerelt konyhánk továbbra is maximálisan ki
fogja szolgálni kis településünket.

Júniusi számunk
tartalmából

 Konyha TOP
 Pedagógus nap
 Gyermeknap
 Falugondnok találkozó
 Ballagások
 Esküvők
 Köszönetnyilvánítás
 Nyugdíjas találkozó

Június első hétvégéje pedagógus nap. Ez alkalomból az óvodában polgármester asszony
köszöntötte a dolgozókat, megköszönve az egész éves önfeláldozó munkájukat. Jó pihenést,

feltöltődést kívánunk az óvoda dolgozóinak a nyárra, júliusban a nyitáskor szeretettel
fogadjuk ismét a gyerekeket.

Május utolsó vasárnapja gyermeknap. Az idei évben nagyon különleges esemény várta a
gyerekeket, egy cukorfa nőtt a parkban, és hozott bőséges cukorka termést.
A délelőtt a szokásos reggeli tornával kezdődött, majd játékos vetélkedőn mérte össze tudását
két csapat.
Rendkívül jó hangulatban telt a délelőtt, az utolsó feladat a cukorka fa felderítése volt. A
gyermekek nagyon fegyelmezettek és jókedvűek voltak, nagyon élvezték a túrát, melynek
végén megérdemelt jutalmukat elfogyaszthatták a fáról. Délben a kastély udvarban
vendégeltük meg őket kellemes hőmérsékletű teával és sajttal töltött bundás kenyérrel.

Június elején nagyon megtisztelő felkérésnek tehettünk eleget, a Duna-Tisza Közi
Falugondnoki Találkozót Tiszainokán szervezte meg az egyesület vezetősége.
A 40 fős csoport a művelődési házban tartotta délelőtt a jó hangulatú tanácskozását, ahol a
közeli és távoli térség falugondnokai találkoztak és tanácskoztak a falugondnoki képzések
múltjáról és jelenéről, valamint a jövőbeni elképzelésekről.
Érkezéskor a nyugdíjas klub isteni finom lángossal várta a résztvevőket, aminek azonnali
hatalmas sikere volt.
A találkozó végén egy finom, bográcsban főtt marhapörköltre invitáltuk őket, egy finom
süteménnyel zárva a napot. Köszönet mindenkinek, aki segítségével hozzájárult a nap
sikeréhez.

Az inokai ovisok elballagtak. Ősztől már ők is nagy, komoly iskolások lesznek.
A ballagási ünnepség keretén belül képet kaphattunk az óvoda egész éves munkájáról, arról,
hogy mit tanultak a gyerekek. A két ballagó fiúnak, Takács Máténak és Tóth Gyulának
további sikeres iskolai éveket kívánunk. A többieket pedig várjuk szeretettel ismét az
ovinkban.
Az iskolás gyermekek is elballagtak a nyolcadik osztályból. A tiszakürti iskolából idén nem
ballagott inokai diák.
A cserkeszőlői általános iskola inokai nyolcadikos nebulói: Farkas Zsolt, Hulik Vivien ,
Ujfalusi Csenge és Ujfalusi Petra, sikeres nyolc év zárása után elindulnak a nagybetűs
életbe. Sok sikert kívánunk, legyenek boldog, elégedett tagjai társadalmunknak.

Az elmúlt időszak két esküvővel gazdagította településünk életét. Mindkét esküvő szívünknek
nagyon kedves eseménye volt, bízunk benne, hogy az itt házasságot kötött párok örökre
boldogságban, szeretetben, egyetértésben élik majd házas éveiket. Szívünkből kívánunk nekik
ehhez minden jót.

Ebben az évben két dolgozónktól köszönünk el.
Az óvodavezető, Őze Józsefné és a konyha vezető, Tóthné Futás Andrea köszön le az
eddigi beosztásából. Óvó néni nyugdíjas éveit tölti, a konyha vezető asszony pedig máshol
folytatja munkásságát.
Mindkét dolgozónknak köszönjük az eddigi lelkiismeretes munkáját, kívánjuk, hogy a
továbbiakban is legyenek egészséges, sikeres, boldog tagjai társadalmunknak.
A Szőke Tisza Nyugdíjas Klub idén is megtartotta a szokásos éves nyugdíjas találkozóját.
Idén is több környező település nyugdíjas klubját hívták meg vendégségbe. A találkozón a
polgármester asszony és a klubvezető, Bojtárné Erzsike köszöntötte a megjelent vendégeket.
Ezt követően a vendég klubok köszöntötték a házigazdákat. A kulturális műsorok után a
szokásos finom vacsora várta a résztvevőket, majd fergeteges hangulatú tánc vette kezdetét a
tombola húzásig.
Fáradhatatlan nyugdíjasaink kitűnő házigazda módján helytálltak, köszönjük nekik, hogy
településünk jó hírét viszik minden alkalommal.
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