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Ingyenes

Márciusi számunk tartalmából

Tisztelt Tiszainokai lakosok!

 Testületi hírek

Tiszainoka Község Önkormányzatának
képviselő
testületében
Nagy
János
alpolgármester-képviselő társunk sajnálatos
halála miatt új képviselő testületi tag
választásra került sor.
A 2019 évi önkormányzati választásokon a
listában a következő legtöbb szavazatot kapó
jelölt lép a helyébe, így március 8-ától
települési képviselő lett Gácsi Jánosné.
Ezután sor került új alpolgármester
választásra, Lovas Anita e tisztség betöltője.
Ezek után Szociális és Ügyrendi Bizottság új
elnökét választottuk: Dr. Sinka Iván
képviselőtársunk végzi tovább ezt a
feladatot.
Új bizottsági tag lett Gácsi Jánosné.
Az új tisztségek betöltéséhez gratulálunk, jó
egészséget, jó munkát kívánunk Tiszainoka
község fejlődése érdekében.
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Nőnap
Tiszainoka Község Önkormányzata a Nemzetközi Nőnap alkalmából köszöntötte hölgy
dolgozóit, jelképesen cserepes virággal és üdvözlő kártyával.
Polgármester Asszony megköszönte nőtársai áldozatos munkáját, és tiszteletét fejezte ki
a nők szerepvállalásáért.
Újságunk hasábjain köszöntünk minden hölgyet Tiszainokán, akik létükkel, kitartó
erejükkel, sokoldalúságukkal előre viszik társadalmunkat. Jó egészséget kívánunk
mindenkinek.
A Tiszainokai Polgárőr Egyesület is köszöntötte a hölgy tagjait, jókívánságukat fejezték ki a
jeles nap alkalmából. Köszönjük szépen a nemes gesztust.

Start munkaprogram
2021. március 1-től újra indult a Start munka program. A dolgozók a földeken végzendő
munka beindulása előtt a település és az intézmények körüli tavaszi nagytakarításban vettek
részt.
Hamarosan, ahogy az időjárás engedi, kezdődnek a földeken a munkák, érkeznek az új
előnevelt csirkék, hogy a megszokott módon folytathassuk a termelést.
Március 15.
Sajnálatos módon a rendezvények elmaradása miatt a koszorúzási ünnepség idén is elmaradt,
így a polgármester asszony helyezte el a megemlékezés koszorúját az emlékfalon.
Tisztelet a 48-as hősöknek és az akkori eseményeknek.

Tavaszi nagytakarítás
Önkormányzatunk idén tavasszal az intézményekben és a településen egyaránt megkezdte a
lomtalanítással egybekötött nagytakarítást.
Az összegyűjtött semmire nem használható, fölösleges vas, lemez és kommunális hulladék
elszállításra került, az Óvoda, a Gondozási Központ, a Művelődési Ház , a Konyha és a
Hivatal udvarról.
Az évek óta összegyűlt, kissé már korhadt sokféle fa is össze lesz vágva, a szociálisan
rászorulók között kerül kiosztásra, a tartalékba tárolt vágott fát ősszel fogjuk majd az igénylők
között kiosztani.
Szeretnénk a tavaszt tiszta, rendezett udvarokkal és utcákkal köszönteni. Kérjük a tisztelt
lakosságot, amennyire lehetőségük engedi, a saját környezetükben Önök is tegyék meg, hogy
kis településünk vonzó küllemét meg tudjuk őrizni.

Oltási regisztráció
Tisztelt lakosok!
A korona vírus elleni küzdelem egyik fontos lépése a védőoltás felvétele.
Kérjük, aki szeretné, hogy megkapja, regisztráljon.
Regisztrálni lehet az internetes felületen, ahol egy email címmel rendelkező személy egy
regisztrálást tud megtenni, a vakcinainfo.hu oldalon. Aki nem tud interneten regisztrálni, az
kérhet a hivatalban nyomtatványt, melyet kitöltve el kell postázni a Magyar
Államkincstárnak. Pontos felvilágosításért keressenek minket a hivatalban bizalommal.

Tájékoztató

Tisztelt Tiszainokai lakosok!
Bizonyára tapasztalják Önök is, hogy térségünkben egyre több a koronavírusos
beteg, kis falunkba is már bejutott a vírus.
Úgy gondolom, hogy ezért most még nagyobb szükség van arra, hogy a lehető
legnagyobb figyelmet fordítsunk a megelőzésre és a védekezésre.
Kifejezetten és nyomatékosan kérek mindenkit, hogy nagy körültekintéssel
vegye mindenki komolyan a vírus elleni védekezést, kerüljük, ha tudjuk a
személyes kontaktusokat, fertőtlenítsenek és a személyes higiéniára még jobban
figyeljenek.
Használják a maszkot szabályosan, mossanak kezet gyakran, fertőtlenítsék
otthonaikat.
Sajnos tudjuk, hogy a legnagyobb elővigyázatosság ellenére is megtörténhet a
fertőzés, ezért ha valaki mégis elkapja, kérem, szigorúan maradjon otthonában, a
szükséges ellátásokat kérje telefonon, emailben, akár az orvostól, akár az
önkormányzattól.
Aki csak teheti, regisztráljon védőoltásra, hiszen idősebb és gyengébb
immunrendszerűeknél életet is menthet.

Akik megfertőződtek, nekik kívánunk gyors felépülést, ha tudunk segíteni
valamiben, szóljanak.
Vigyázzon mindenki magára és egymásra is vigyázzunk!
Az intézményekben szigorú szabályokat betartva végzik a dolgozók a munkát, a
lehető legnagyobb figyelemmel vannak a kialakult helyzetre. Köszönjük szépen
áldozatos munkájukat, nagyon kérem, vigyázzanak magukra, hiszen mindenkire
nagy szükség van. A hivatalban nincs személyes ügyfélfogadás, telefonon,
emailben, illetve a kihelyezett dobozba helyezve levélben bedobva tudjuk
fogadni a kéréseket.
Az egyedül élő időseket külön kérem, hogy maradjanak otthonaikban, és ha
szükséges, hívjanak minket.
Köszönjük.
Ebben a nehéz helyzetben sajnos nincs lehetőség továbbra sem rendezvényekre,
de nem szeretnénk Önöket magukra hagyni, ezért egy kis játékra invitálok
mindenkit, amit a szabályok betartásával meg tudunk valósítani.
A hivatal előtti húsvéti tojásfát szeretnénk személyes kis díszítő elemeikkel
szebbé tenni. Ezért kérem, hogy akinek van otthon bármilyen húsvéthoz köthető
dísze, és fel tudja ajánlani, hozza el a közös húsvét fánkra, akassza fel a díszt,
fotózza le magát a dísszel, és küldje el nekem a fotót. Az áprilisi krónikában a
fotókat megjelentetjük. Természetesen csak azokat a fotókat, melyekhez
hozzájárulnak, hogy az újságban szerepeljenek.
Vigyünk egy kis színt az életünkbe, hozzunk egy kis vidámságot, melengessük
lelkünket a díszes fa látványával.
Ezzel a gondolattal kívánok mindenkinek jó egészséget, vírusmentes szép
tavaszt , és Kellemes Húsvéti Ünnepeket!
Tartsunk össze, tartsunk ki, akkor mi lehetünk, akik megerősödve jövünk ki
ebből a nehéz helyzetből.
Tisztelettel:
Kiss Erzsébet Eliza sk.
polgármester
Tisztelt lakosok!
Dr. Sinka Iván ügyvéd úr 2021.03.27-én, szombaton 10-12 óráig ismét ingyenes
jogi tanácsadást tart a Művelődési Házban. Keressék bátran, bármilyen ügyben
szívesen segít tanácsokkal.
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