
 Visszatekintés…   

  

 Lassan véget ér a 2021-es esztendő, melynek végén kicsit visszatekintünk, 

összegezzük az év jelentős történéseit. Fenntartónk, Fertőszentmiklós Város 

Önkormányzatának jóvoltából számos jelentős beruházás valósulhatott meg 

intézményünkben, melynek leglátványosabb eleme a Malom úti óvoda udvarának, 

intézményi környezetének fejlesztése, kültéri futballpálya létesítése volt. A pálya 

gazdag eszközkészletét várhatóan a tavasszal kisgyermekeink is kipróbálhatják. 

A Rákóczi úti székhelyintézmény fűtéskorszerűsítésen esett át, melynek a téli 

hidegben máris előnyét élvezhettük.  

 Az előző nevelési év végén jelentős személyi változások előtt álltunk, hiszen 

három, az intézményünk életében fontos szerepet betöltő pedagógustól kellett 

búcsút vennünk. Pályájuk sok tekintetben összefonódott, gyermekszeretetük, 

elhivatottságuk, szakmai alázatuk jellemezte pedagógiai munkásságukat. 

Tanulmányaik befejezése után egész fiatalon belekóstolhattak ebbe a gyönyörű 

hivatásba, mely később egész életüket meghatározta.  

Mihály Istvánné, Mariann óvónéni szakmai, módszertani tudását 

folyamatosan bővítve, nevelőtestületünk meghatározó tagjaként, 

óvodapedagógusi feladatai mellett a gyermekek vízhez szoktatásában is aktív 

szerepet vállalt, emberi és szakmai elkötelezettsége több generáció erkölcsi 

nevelését valósította meg. Önmaga, valamint a fiatal kollégák megsegítésére, 

megerősítésére folyamatos szakmai módszertani fejlődés jellemezte.  

Bokoriné Horváth Katalin, Katinka óvónéni intézményünk életének 

meghatározó tagjaként, nagyon szép pályaívet járhatott be az itt eltöltött 40 

esztendő alatt. Óvodapedagógusként, majd később intézményvezető helyettesként 



is törekedett a családok és az intézmény közti szeretetteljes, bizalmas légkör 

kialakítására. Gyermekszeretete, barátságos, nyílt természete példaértékű a mai 

kor generációi számára. Pedagógiai és erkölcsi értékeinkkel azonosulva, 

határozottan, kitartóan képviselte intézményünket, a közösség összetartó 

erejének alappillére volt. 

Kebeleiné Németh Magdolna, Magdi óvónéni életútja az óvodapedagógusi 

hivatás iránti elkötelezettség és az élethosszig tanulás legszebb példája. 

Gyermekszeretete vezette erre a csodálatos pályára, ahol az eltöltött 40 esztendő 

alatt folyamatos fejlődés, innovatív szemlélet, megújulás jellemezte. 

Óvodapedagógusként határozott elképzelései voltak a gyermekek, családok, az 

intézmény szemléletét, nevelési elveit illetően. Életpályáját számos továbbképzés, 

szakmai-módszertani képzések, a kor szakmai elvárásainak megfelelő szintű 

tudásbővítés bizonyította. Intézményvezetői elhivatottságának 2004-től 

napjainkig testületünk magas színvonalú módszertani felkészültsége, a kor 

pedagógiai elvárásainak megfelelő, gyermekközpontú, szeretetteljes, családbarát 

intézmény megalkotása a legfőbb bizonyítéka. Nevéhez fűződik a többcélú 

komplex gyermekintézmény létrehozása, bölcsődei intézményegységünk 

megalapítása. Egy olyan óvodai, bölcsődei értékrend kialakítását és megőrzését 

tűzte ki célul, melyben a legfontosabb szempont egy befogadó, elfogadó, támogató 

légkörben eltöltött boldog gyermekkor megélése. A Fertőszentmiklósi Bezerédj 

Amália Óvoda és Bölcsőde magas színvonalú működésével, folyamatos fenntartói 

támogatás, fejlesztések mellett a térség egyik legmeghatározóbb intézményévé 

vált. Intézményünk életében betöltött központi szerepét, áldozatos, kitartó 

munkáját Fertőszentmiklós város képviselő testülete is elismerte, az EMBERI 

ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA kiemelkedő óvodapedagógiai munkája 



elismeréseként BRUNSZVIK TERÉZ-DÍJAT adományozott részére, melyre 

mindannyian büszkék vagyunk, és ezúton is szeretettel gratulálunk. 

Intézményünk értékeit megőrizve, teljes alkalmazotti közösségünk, valamint 

szülői munkaközösségünk nevében mindhárom nyugdíjba vonuló kollégánknak 

örömteli, egészségben, szeretetben eltöltött nyugdíjas éveket kívánunk! 

  

      Wágnerné Vörösházi Szilvia 

            Mb. intézményvezető 

 

 


