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Tisztelt Tiszainokai lakosok!
Szeptemberi számunk tartalmából
Ahogy azt már bizonyára mindenki tudja,
óvodánkba új vezető óvónő dolgozik,
szeptember eleje óta. Andrási Rita óvó néni
hivatás
szeretete,
gyermekek
iránti  Óvodai hírek
elköteleződése erős, kis falunk a személyében
komoly szaktudással rendelkező pedagógussal
gazdagodott. Engedjék meg, hogy pár
bemutatkozó gondolatát megosszuk Önökkel:
Andrási Rita vagyok. Kunszentmártonban
születtem és ott is élek. Egy 18 éves leány
édesanyja vagyok.
Az óvodapedagógusi pályán 27 éve dolgozom,
ebből pár évet Kunszentmártonban, hosszabb
időt Cserkeszőlőn töltöttem.
A gyermekekkel való foglalkozás,- mint fő
tevékenység - mellett a művészetek és a sport
 Közfoglalkoztatotti kiállítás
érdekel leginkább.
Kedvenc hobbym a zenehallgatás, éneklés,
kerékpározás, futás, néhány éve pedig szívesen
fotózok a természetben, saját magam
látásmódján.
Fontosnak tartom a szeretetet, a jó kedvet, a
humort. Az esetleges konfliktusok békés, emberi
megoldásait helyezem előtérbe, erre törekszem.
Tiszainokát, illetve az óvodát ismerem már
korábbról, nem idegenként és nagy örömmel
 Esküvő
jöttem ide.
Remélem, hogy az általam végzett munkával én
is hozzájárulhatok e szép kis Tisza parti község
további sikeres működéséhez.

Az új vezető egészen más szemlélettel tekint kis óvodánkra, gyermekeink
számára igazán minden lehetőséget megragad, hogy fejlődésük magas
színvonalon történjen. Hisszük, hogy a Tiszainokai óvoda szakmai színvonala
vitathatatlanul élen járó lesz. A gyermekszeretet nem kérdés, a tárgyi feltételek
kiválóak, a térség kiemelkedő óvodája lehetünk.
Bízunk benne, hogy ennek szellemében fog a nevelő-oktató munka zajlani, s
talán a környező településekről is igénybe veszik majd az intézményünket. Tárt
karokkal várjuk az érdeklődőket.
Óvodánk
új,
hivatalos
logót
is
kapott,
email
címe
pedig:tiszainokaovi@gmail.com

Közfoglalkoztatotti kiállítás
2021 szeptember elején megtisztelő felkérésnek tettünk eleget.
Meghívást kaptunk Szolnokra, a megyei közfoglalkoztatotti
kiállításra, ahol a Start munkaprogram keretén belül megtermelt
javainkat mutathattuk be.
A kiállítás egyik legimpozánsabb standja volt a miénk, a kiállításon
túl kóstolót is adtunk az eltett savanyúságainkból, mellyel nagy sikert
arattunk.
Köszönet illeti a dolgozókat és a kollégákat, akik a kiállításon részt
vettek. Bízunk benne, hogy a jövőben is kapunk támogatást, hogy a
programot tovább tudjuk folytatni.

Esküvő
Szeptemberben egy Tiszainokai születésű hölgy mondta ki a boldogító
igent párjának. Csodálatos szabadtéri esküvőn Dobos Péter és DobosDudás Szilvia kötöttek házasságot, mely bízunk benne, hogy valóban
egy életre szóló lesz. Ehhez kívánunk sok boldogságot, kitartó, soha el
nem múló szeretetet.
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