
  

2021-2022 nevelési év margójára… 

 

2021-2022-es nevelési évünk szorgalmi időszaka hamarosan véget ér, ebből az alkalomból szeretnénk 

felidézni azokat az élményeket, jelentős eseményeket, melyeket kisgyermekeinkkel, Önökkel, családjainkkal, 

együttműködő partnereinkkel együtt átélhettünk.  

Korábbi beszámolónkban már kitértünk az Adventi ünnepkörhöz kötődő, meghitt, bensőséges jótékonysági 

vásárjainkra, Mikulásvárásra- karácsonyvárásra, melynek eredményeképp közösségünk összetartozása 

megerősödött, új ismeretségek, barátságok szövődtek. A korábbiakhoz képest rendhagyó időpontban került 

megrendezésre szülői bálunk, melyet nagy érdeklődés, és kiemelt segítő-támogató összefogás jellemzett. 

Szülői közösségünk képviselői, tagjai, lelkes családjaink áldozatos, fáradhatatlan szervező munkájukkal 

ismét bebizonyították odaadásukat és elkötelezettségüket. Mindezen programok eredményeként 

kisgyermekeink hatékony fejlődése szempontjából fontos mozgásfejlesztő eszközökkel, udvari bútorokkal, 

járművekkel gazdagodtunk, melyet ezúton is hálásan köszönünk! Búcsúzó szülői közösségi tagjainktól most 

fájó, ugyanakkor hálás szívvel válunk meg, példájuk, tetteik, odaadásuk motivációt jelent jövőbeli tagjaink 

számára. 

Intézményünk életének egyik meghatározó alakjától, a szerető, odaadó dajka néninktől, Németh Ferencné 

Panni nénitől vettünk érzékeny búcsút. Több generáción átívelő életpályája mindannyiunk számára 

példaként szolgál, kedves, figyelmes, szerető gondoskodása, életvidám személyisége kisgyermekeink és 

családjaink életébe is sok örömet hozott. Megköszönve azt a sok jót, melyet mindannyian szívünkben 

őrzünk, kívánunk nyugdíjas éveire nyugalmat, jó egészséget, sok-sok örömteli pillanatot! Panni néni 

távozásával, érkezett közösségünkbe egy új dajka néni, Ősze-Egyed Mónika, aki a jövőben kisgyermekeink 

életében szintén fontos szerepet tölt majd be, kollektívánknak pedig aktív részese lesz.  

Sajnálatos módon a betegségek szinte éven át nehezítették óvodai életünket, mégis igyekeztünk úgy tölteni 

mindennapjainkat, hogy kisgyermekeink ebből semmit ne vehessenek észre. Településünk életében 

meghatározó eseményeken vettünk részt, fellépéseinkkel, kedves szerepléseinkkel megörvendeztettünk 

fiatalokat és idősebbeket egyaránt. A Szabadidőközpont, valamint a Gondozási Központ meghívásának 

mindig örömmel teszünk eleget, egyben megköszönjük, hogy jeles ünnepeiken a generációk közti kapcsolatok 

erkölcsi értékét is megtapasztalhatják kisóvodásaink.  

 



 

A tavaszi - nyár eleji időszak intézményünk kisgyermekeinek nagyon színes, ismeretekben, 

tapasztalatokban, élményekben gazdag időszaka volt, melybe csoportbeszámolóinkban kaphattak egy kis 

bepillantást a kedves szülők, családtagok. Az év végéhez közeledve talán a legizgalmasabb eseménysorozat, 

korábbi hagyományainkhoz, programunkhoz híven a Témahét volt. Ezen a héten izgalmasabbnál-

izgalmasabb meglepetések várták kisgyermekeinket. A leginkább várt esemény sokak számára a 

Gyermeknap, valamint az aznap esti családi tábortűz volt. A közös szalonnasütés, beszélgetések, az 

önfeledt játék közelebb hozta egymáshoz közösségünk családjait, gyermekeket, felnőtteket egyaránt. E 

csodálatos napnak megszervezése olyan háttérközösség által valósulhatott meg, akik önzetlen segítségükkel 

hozzájárultak annak sikeréhez, kisgyermekeink, családjaink öröméhez. Nagyon köszönjük még egyszer a 

Fertőszentmiklósi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, a Kovács Cukrászdának (Zsuzsa néninek), a Horváth 

családnak, valamint településünk Gondnoki szolgálatának, hogy ezt a napot különlegessé varázsolták.  

Lassan elérkezett az év vége, mely nagycsoportosainknak még további érdekes, színes élményt tartogatott. 

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola iskolára hangoló előkészítő foglalkozásai, 

kisgyermekeink számára megalapozták az őszi iskolakezdés zökkenőmentességét, könnyedségét, a leendő 

tanító nénikkel való ismerkedést. Nagycsoportosaink életének legmeghatározóbb pillanatait együtt élhettük 

át egy pénteki délutánon, mikor ünnepélyesen is búcsút vettünk tőlük, hogy szeretettel engedjük el, és 

kísérjük át őket az iskolába. Délelőtt kisgyermekeink, valamint intézményünk valamennyi dolgozója 

nevében családias, megszokott légkörben búcsúztunk tőlük, majd délután az igazi, nagy családi közegben 

is megcsodálhattuk milyen érett, ügyes, talpraesett gyermekeket engedünk el az iskolába. Öröm volt nézni a 

csillogó szempárokat, a csoportjainkban rejlő erőt, összefogást, mely remélhetőleg tovább lendíti majd a 

jövőben is minden helyzetben őket. Öröm és szomorúság kavargott bennünk is, kik most el kell engedjük 

kezüket, és csak távolból figyelhetjük majd további életüket, fejlődésüket. Szeretettel gondolunk 

mindannyiukra, kisgyermekeinkre és Önökre, kedves szülőkre, testvérekre, nagyszülőkre egyaránt. 

Bizalmukat, segítő együttműködésüket ezúton is hálásan köszönjük! 

A nevelési év végén meg kell említenünk néhány kollégánk, együttműködő szakembereink, partnereink nevét 

is, akiknek kisgyermekeink fejlődése szempontjából szintén sokat köszönhetünk. Fenntartónk 

Fertőszentmiklós Város Önkormányzata, Képviselőtestülete mindig támogatta kisgyermekeink biztonságos, 

minden igényt kielégítő harmonikus fejlődését. Bognár Ildikó logopédus, Zombóné Mihálitz Ágota 

gyógypedagógus, valamint Élő Mária gyógypedagógus az egyéni és mikrocsoportos fejlesztések során 

logopédiai, gyógypedagógiai segítséget nyújtottak, Balogh Anett sakkot, Fodróczy Márk az FSE edzője  



 

ovifocit, Simon Andrásné Zsuzsa néni pedig a Dr. Barsi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola oktatója a 

néphagyományok, néptánc rejtelmeibe avatta be nagycsoportosainkat, kiknek elsajátított ismereteit be is  

 

mutathatták a nevelési év során. Településünk intézményei, egyesületei, vállalkozói, a Nyuszi-Muri 

csapata, valamint teljes szülői közösségünk aktív támogatását is ezúton szeretnénk megköszönni!  

Nevelési évünk végén szeretném megköszönni intézményünk, a Fertőszentmiklósi Bezerédj Amália Óvoda 

és Bölcsőde valamennyi dolgozójának, kollégáimnak, szeretetteljes, odaadó, áldozatos munkáját, az egész 

nevelési év során nyújtott erkölcsi és szakmai elhivatottságát, mellyel a ránk bízott gyermekek 

kiegyensúlyozott érzelmi életének, harmonikus óvodai fejlődésének feltételeit megteremtették. 

Az elkövetkezendő időszakra kívánunk minden kedves családunknak nyugodt, kellemes, élményekben 

gazdag nyári időtöltést, jó pihenést, feltöltődést!  

    Intézményünk valamennyi dolgozója nevében: 

         Wágnerné Vörösházi Szilvia 

          intézményvezető 

 


