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Még tisztán élnek bennünk azok az örömteli pillanatok, emlékek, melyeket az elmúlt 

időszakban közösen átélhettünk. A Habakuk Bábszínház előadása indította a hetet, melynek 

vidám hangulata, gyermekeinkkel közös, időnként vicces, időnként izgalmakban gazdag 

mozzanatai kicsiket, nagyokat egyaránt megmozgattak. Ezt követte a Nemzeti Park természeti 

kincseinek, természetes élőhelyein fellelhető élőlényeinek, csodálatos állatvilágának 

bemutatása Hergovits - Szép Katalin ismeretekben gazdag, gyermekeink bevonásával közös, 

interaktív előadása felkeltette kisgyermekeink érdeklődését, számtalan kérdést fogalmaztak 

meg előadónk számára, és bizonyára sok új ismerettel, tapasztalattal gazdagodtak. Az esős idő 

egy kicsit behatárolta elképzeléseinket, azonban ennek ellenére is sikerült ügyességi, 

mozgásos-játékkezdeményezésekkel megörvendeztetni kisgyermekeinket. Óvodásaink 

kirándulásokat tettek a település több pontján is, kik a „Hajós” játszótérre, kik a vadfarmra 

látogattak el egy csodaszép délelőttön. A hét utolsó, és egyben legizgalmasabb napja sok 

meglepetést tartogatott bölcsiseink és ovisaink számára egyaránt. Székhelyóvodánk látta 

vendégül idén a Malom úti óvodásokat is, gyermeknapi programjainkat így közösen élhettük 

át. Vendégeinket a Horváth család jóvoltából egy rendkívüli Taxi várta, hiszen lufikkal 

feldíszített traktorral, pótkocsin utazhattak végig a településen, míg meg nem érkeztek az 

esemény helyszínére. Régi idők népi játékai, kézműves foglalkozások, ügyességi versenyek, 

akadálypálya várta ezen a délelőttön a gyermekeket, majd meglepetésként megérkeztek a 

Fertőszentmiklósi Önkéntes Tűzoltó Egyesület önkéntes tűzoltói is. Szakembereink örömmel, 

türelemmel és nagy szeretettel terelgették ovisainkat, akik azon túl, hogy megtekinthették 

közelről, milyen is a tűzoltó autó, beülhettek, felpróbálhatták védőruházatukat, 

kipróbálhatták eszközeiket, és még vizes gyakorlati próbára is sor kerülhetett.  

Hálásan köszönjük az Egyesület támogatását, a résztvevő  

Tűzoltók kedvességét, minden igényt kielégítő bemutatóját!  

 

 



A gyönyörű napos délelőttön a nap másik nagy meglepetéseként a gyermekek 

nagy örömére megérkezett a fagyi. Hosszú idő óta, sok-sok éve már, hogy a 

Kovács cukrászda nagylelkű felajánlásából,  

Zsuzsa néniék kedvességének köszönhetően Szilvi néniék finom, hűsítő fagylalttal 

kedveskednek kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az ízletes fagylaltnak hatalmas sikere volt, 

melyet az elkészült fotóink is bizonyíthatnak. A délelőtt zárásaként kisgyermekeink 

megkaphatták gyermeknapi ajándékukat, melynek beszerzésében az Ábrahám családnak is 

szeretnénk köszönetet mondani.  

A hét talán leginkább vágyott eseménye családjaink részvételével került megrendezésre. A 

péntek esti tábortűz, közös szalonnasütés kisgyermekeink mellett a szülők számára is örömteli 

élményeket, vidám pillanatokat tartogatott. Sokan éltek a lehetőséggel, hogy egy kicsit 

elfeledve a hétköznapok, vagy az elmúlt időszakok nehézségeit, egy könnyed, nyugalmas, 

pihentető estét tölthessenek el együtt. A piknik hangulatú, oldott estén ismét lehetőségünk nyílt 

közösségünk megerősítésére, jó hangulatú beszélgetésekre, gyermekeinknek pedig a családdal 

megélt közösségi élményekre. Az este még egy kis rögtönzött meglepetést is tartogatott, egy 

régi óvodásunk kutyás bemutatóját is megtekinthettük, melyet tátott szájjal, csodálva néztünk 

végig, majd hatalmas tapssal jutalmaztunk. Köszönjük az élményt! 

Bízunk benne, hogy kisgyermekeink, családjaink, mindannyiunk számára jó érzésekkel, 

élményekkel zárult az elmúlt időszak, melyet reményeink szerint az elkövetkezendő 

esztendőkben is megrendezhetünk! 

Témahetünk sikere, gyermekeink öröme ismét egy csodálatos összefogás eredménye, melyben 

intézményünk alkalmazotti közösségének, valamint megszólított partnereinknek egyaránt nagy 

szerepe volt.        

Odaadó segítségüket magam és kisgyermekeink nevében is hálásan köszönöm! 

     Wágnerné Vörösházi Szilvia 

             intézményvezető 

 

 


