
Év végi beszámoló … 

 

Tisztelt Szülők! 

 

2022 őszétől számos olyan esemény részesei lehettünk, melyekbe most 
rövid betekintést szeretnék nyújtani Önöknek. 

Szeptember és október hónapban a már hagyománnyá vált jeles 
napok alkalmával interaktív előadásoknak lehettünk részesei, ezen kívül 
nagycsoportosaink számára számos olyan lehetőség adódott, melyben 
kipróbálhatták magukat egyéni és csoportos fejlesztési módokban, úgy, 
mint ovifoci, sakk, vagy éppen a néptánc, de könyvtárlátogatáson új 
élményekkel is gazdagodhattak. 

Az ősz folyamán fájó szívvel vettünk búcsút a „Fertőszentmiklósi 
Óvodásokért” Alapítvány egyik alapító tagjától, Ábrahám Sándortól, 
akinek az elmúlt évtizedek alatt megszerzett számos adományért, 
élményért, és lehetőségért mindannyian köszönettel tartozunk. 
Generációkon átívelő segítő jelenlétére, támogatására, hálás szívvel 
gondolunk, emlékét nagy tisztelettel őrizzük. 

November végével izgalmas időszak köszöntött intézményünk 
életébe. Szülői szervezetünk, valamint alkalmazotti közösségünk 
tagjainak szerevezésében ismét egy sikeres rendezvényre kerülhetett sor. 
Szeretetteljes összefogás jellemezte vendéglátással egybekötött 
Jótékonysági vásárunkat, melyen településünk apraja-nagyja örömteli, 
élményekben gazdag pillanatoknak lehetett részese.  A karácsonyvárás 
örömét még felemelőbbé teszi az előkészületek, valamint a kellemes 
délután alatt együtt töltött idő értéke, a közösen átélt élmények sora. 
Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik ezt a csodálatos eseményt 
örömtelivé varázsolták! 

A december hónap újabb élményeket tartogatott. 
Nagycsoportosaink műsora, mely az Idősek Otthona lakóinak, majd az 



Idősek karácsonyán, településünk meghívott vendégeinek kedveskedett, 
bebizonyította, milyen fontos a kisgyermekek és az idősebb generáció 
kapcsolatának megőrzése és megerősítése. Reméljük, hogy mindenki 
számára szívet melengető érzéseket okozhattunk. 

A 2022-es esztendő végén nagy szeretettel köszöntünk el 
intézményünk dajka nénijétől, Bujtás Ferencné Ica nénitől, aki 2005 óta, 
alkalmazotti közösségünk oszlopos tagjaként, szívét-lelkét beleöntve 
nevelte kisgyermekeinket. Az eltöltött évek alatt szeretettel, türelemmel, 
lelkes igyekezettel terelgette őket, kreatív ötleteivel, teherbírásával 
könnyebb és nehezebb időkben is átsegítette kis ovisainkat az időnként 
felmerülő nehéz helyzeteken. Áldozatos munkájáért, kitartó, állhatatos 
helytállásáért, kedves személyiségéért mind a szülői, mind az 
alkalmazotti közösség tagjai szeretettel gondolnak rá. Közelgő 
nyugdíjba vonulásához jó egészséget kívánunk! 

2023 januártól némi személyi változás áll be intézményünk 
életében, Némethné Ratatics Gabriella, Gabi néni januártól a Malom úti 
óvoda közösségét erősíti majd, míg a Rákóczi úti óvodában hamarosan 
új dajka nénit köszönthetünk. Mindkettőjük munkájához sok sikert 
kívánunk! 

 

Végezetül mindannyiunk nevében minden kedves családunknak 

Áldott, Békés, Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket, és 

Egészségben, Sikerekben Gazdag Új Esztendőt kívánok! 

Wágnerné Vörösházi Szilvia 

intézményvezető 

 

 

 


