
Adventi értékelő 

Ismét elérkezett az esztendő legbensőségesebb időszaka, mely 

lehetőséget ad arra, hogy mindannyian átértékeljük, végiggondoljuk 

életünk legfontosabb történéseit, eseményeit. A legcsodásabb ünnepet 

várva kell, hogy legyen időnk egy kicsit elcsendesedni, megpihenni és 

elmélyülni a megélt pillanatok érzéseivel.  

Döntéseink, tetteink néha kevésbé, néha a befektetett energia és 

erőfeszítés eredményeként hozzák meg a siker érzését. Milyen 

megnyugtató, felemelő tud lenni, ha céljainkat elérjük, az általunk 

elvégzett feladatok eredményre vezetnek! Ezek a célok és feladatok 

azonban mit sem érnek, ha csupán önmagunkért tesszük, hiszen 

minden cselekedetünknek az adja meg legfőbb értékét, ha azt másokért, 

a társunkért, a családunkért, a barátainkért, az általunk választott 

közösségért tesszük. Még erősebb lehet a megelégedettség, ha azt 

nehézségek árán, közös együttműködéssel érjük el. Ettől válik 

közösségünk egyre összetartóbbá, családiasabbá, szeretetteljesebbé. 

Hitünk és akaratunk az általunk elképzelt célkitűzések 

megvalósulásának alapjai. Hinni önmagunkban és másokban, 

bizalommal fordulni egymáshoz,  

segítő kezet nyújtani önzetlenül,  

ez Karácsony igaz üzenete.  

 

 

 

 



A Szülői Szervezet, valamint alkalmazotti közösségünk ebben az 

esztendőben is a legnagyobb szeretettel és lelkesedéssel készült a már 

hagyományként megrendezett, vendéglátással egybekötött 

Jótékonysági vásárra, mely új helyszínen - a Szabadidőközpont 

jóvoltából - településünk minden kedves lakója számára élményekben 

gazdag estét tartogatott.  

Már az előkészületet során nyilvánvalóvá vált, hogy családjaink 

önzetlen, szívből jövő lelkesedéssel, odaadással készülnek idén is a várt 

eseményre. Kisgyermekek, szülők, nagyszülők, rokonok, barátok, helyi 

és vidéki vállalkozók, intézményünk apraja-nagyja szívét-lelkét 

beletöltötte a szebbnél-szebb vásári portékákba, a sikeres vendéglátás 

hozzávalóiba.  

Voltak, akik a szükséges ételek, italok, finomságok előteremtésében 

vették ki részüket, és voltak, akik kétkezi munkájukkal, időt, energiát 

nem kímélve támogattak bennünket. A kreativitás, az ötletgazdag, 

csodaszépen vagy éppen olyan kisgyermekien megformázott alkotások 

mind a szeretetről árulkodtak.  

Szinte sugárzott a kisgyermekeink és intézményünk irányába 

érzett önzetlen odaadás.  

 

 

 

 

 



A vásár ideje alatt rengeteg kedves kis dísztárgy, kézműves 

termék, ajándéktárgy talált gazdára. Adományozóink, lelkes 

támogatóink, erős közösségünk jóvoltából egy rendkívül sikeres, 

mindannyiunk számára örömteli pillanatokban gazdag rendezvényt 

tudhatunk magunk mögött, melynek bevételét természetesen 

kisgyermekeink további fejlesztési lehetőségeinek bővítésére, érzelmi és 

szociális neveléséhez szükséges eszközök megvásárlására fordítjuk. 

Megmaradt adományaikkal a Gyermekjóléti Szolgálat jótékonysági 

délutánjának vendégeit, valamint az Idősek Otthonának  kedves lakóit 

sikerült megörvendeztetnünk. 

Szeretnénk köszönetet mondani minden kedves támogatónknak, 

akik az előkészületekben vagy azt követően erkölcsi, illetve anyagi 

hozzájárulásukkal, jelenlétükkel, segítő, áldozatos szerepvállalásukkal 

lehetővé tették, hogy idén is sikeres eseménnyel zárhattuk az esztendőt. 

Külön köszönet mondunk Szülői szervezetünk minden tagjának 

kitartó, állhatatos munkájáért!  

 

Hálás köszönettel, 

 

a Fertőszentmiklósi Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde 

kisgyermekei, alkalmazotti közössége nevében: 

 

Wágnerné Vörösházi Szilvia 

intézményvezető 

 


