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Báró Berg Miksa 1859. május 1-jén szüle-
tett az egykori Krassó-Szörény vármegye 
területén található Steierdorfban (Stájer-
lak). A Berg család 1864-ben költözött 
Bécsből Kapuvárra. Berg Miksa életének 
jelentős részét a Rábaközben töltötte. Az 
1880-as években a fiatal báró jótékony 
célú felülfizetéseiről, és a különféle egye-
sületekben kifejtett tevékenységeiről szá-
molt be a Sopron megyei sajtó.
Berg Miksa 1891. október 22-én vette felesé-
gül Sallie Mae Price-t, a nála 14 évvel fiatalabb, 
philadelphiai származású, akkor 18 esztendős 
hölgyet. Az esküvőt a menyasszony Margit 
nevű testvérénél, a Stájerországban található 
gleinstätteni kastélyban tartották. Berg Mik-

sáné a későbbiekben jótékonykodásaival került 
a figyelem középpontjába. Kapuvár lakossága 
az „inség és a nyomorral küzdő szerencsétle-
nek” védőangyalának nevezte.
Berg Miksának és Sallie Mae Price-nak 
négy gyermekük született: Manon, Tibor, 
Miksa és Tasziló. A család több alkalom-
mal járt külföldön, látogatást tettek az 
Olasz Királyságban, Afrikában, és a Német 
Császárságban. A családtagok minden nyá-
ron látogatást tettek egy német üdülőváros-
ban, Reichenauban. 
Berg Miksa a Rábaközben sokszor képviselte 
édesapját. Több egyesület tagjaként számtalan 
alkalommal látott el társadalmi és kulturális 
megbízatásokat. 1890-től már önállóan bé-

relte az Esterházy család földszigeti birtokát, 
ahol artézi kutat fúratott, és szeszgyárat épít-
tetett. 1903-ban már ecetgyárat és malmot is 
működtetett. Béruradalmában „friss tea vaj és 
édes tej” volt kapható, melyek házhoz szállítta-
tását is biztosította.
A kapuvári Berg malom felvirágoztatása, a 
településen a villamos világítás kiépítése, vala-
mint a kisdedóvó munkálatainak befejezése is 
az ő nevéhez köthető.
Berg Miksáné 1906 tavaszán egy bálon való 
részvételt követően nagyon megfázott. Rövid 
szenvedést követően március 4-én, 33 éves 
korában hunyt el a kapuvári kastélyban. Holt-
testét a település temetőjében található családi 
sírboltban helyezték örök nyugalomra.

Báró Berg Miksa élete (1859-1924)
Báró Berg Gusztáv (1828-1903) és Strehle Anna (1834-1875) elsőszülött 
gyermeke, kezdetben a Földszigeti, majd a Kapuvári Uradalom haszon-
bérlője, később a Röjtöki Birtok tulajdonosa. Édesapja tevékenységének 
méltó utóda, aki tevékenységével hozzájárult a Rábaköz fejlődéséhez.
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Berg Miksa két évvel felesége halálát követő-
en újra nősült Londonban. Második felesége 
a Ruhr-vidéki mágnás, August Thyssen lánya, 
Hedwig Thyssen lett, aki első házasságából 
született gyermekeivel, Ferdinanddal és Au-
gusttal Kapuvárra költözött. Miksa bárónak a 
második házasságából két gyermeke született: 
Maximiliana és Mignon.
1910-ben a bérleti szerződés lejáratát követően 

Berg Miksa már nem bérelte tovább a földszi-
geti és a kapuvári birtokot. A gazdálkodásból 
származó jövedelemből megvásárolta a Röjtö-
ki Uradalmat, az ott található kastélyt histori-
záló stílusban, a bécsújhelyi Hans Mayer tervei 
alapján építtette át.
1915-től kezdődően Berg Miksa – kapuvári ta-
pasztalatai alapján – Röjtökön is vadászatokat 
rendezett, melyekre gyakran hazai és külföldi 
vendégeket is meghívott. 
A báró életének utolsó éveiben sok időt töltött a 
palásti kastélyában (Plastovce, Szlovákia). Berg 
Miksa 1924. március 25-én, 64 éves korában 
hunyt el Münchenben. Holttestét a kapuvári 
családi sírboltban helyezték örök nyugalomra. 
A Röjtöki Uradalmat a báró fiai, Tibor, Miksa 
és Tasziló örökölték. Az 509 holdnyi, adóssá-
gokkal terhelt birtokot 1926 decemberében 
Verseghi Nagy Elek, hazánk akkori vatikáni 
nagykövete vásárolta meg. 

Berg Miksa gyermekei közül Tibor és 
családja Budapesten élt, majd 1956-ban 
kitelepültek az Amerikai Egyesült Álla-
mokba. Gyermeke Berg Glória a rend-
szerváltást követően költözött vissza 
Magyarországra. Berg Tasziló és családja 

Kapuváron élt a XX. század közepéig.  
A rábaközi településen csak „Toki báró-
nak” nevezték és nagyon sokan szerették. 
Jelleme és élete nagyapjáéra emlékeztető 
volt. Gyermeke Berg Dolores Győrben te-
lepedett le családjával.
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Advent Csornán 
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TELEFONTOKOK ÉS
ÜVEGFÓLIÁK

 
KEDVEZŐ ÁRON, NAGY

VÁLASZTÉKBAN!
 
 Nemesacél ékszerek,

bizsuk
 
 CSORNÁN A TESCO ÜZLETSORÁN, 

KAPUVÁRON A HANSÁGGAL SZEMBEN, 
BELEDEN A POSTA MELLETT!
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Telefon/Fax +36-96/314-406, Mobil: 30/827-1813

Weboldal http://www.hunroadkft.hu/

Immáron harmadik alkalommal rendez-
ték meg a „Népi kismesterségek napját” a 
csornai Arany János Egységes Gyógype-
dagógiai Módszertani Intézményben. A 
rendezvényen a megye számos gyógype-
dagógiai intézményéből, EGYMI-kből és 
eltérő tantervvel tanító iskolákból láttak 
vendégül tanulókat.
 
A lassan feledésbe merülő népi kismes-
terségekkel kézműves tevékenységek ke-
retében ismerkedhettek meg a tanulók. A 
rendezvény célja a nagyon értékes ismere-
tek átadása-átvétele, mellyel a gyermekek 
képességterületei, személyiségük fejlődik.
Bella Imrénétől, az intézmény vezetőjétől 
megtudtuk, hogy az idei évben a megyei 
gyógypedagógiai intézmények közül a 
Doborjáni Ferenc EGYMI, a Radó Tibor 
EGYMI, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagó-
giai Intézmény és az Éltes Mátyás EGY-
MI valamint a téti Körzeti Általános Is-
kola tanárai és tanulói érkeztek Csornára.

boldogok. A megszerzett ismeret, tapasz-
talat áttevődik másik tanulási helyzetre 
is. Szeretnénk, hogy az iskolai élet minél 
színesebb és minél kedvezőbb legyen a 
gyermekek számára. Ezt a törekvést az in-
tézmény partnerei támogatják.” – fejtette 
ki gondolatait az intézményvezető.
Bella Imréné köszönetét fejezte ki a csor-
nai Arany János Egységes Gyógypedagó-
giai Módszertani Intézmény pedagógusa-
inak, és a fenntartó soproni Klebersberg 
Központnak, aki biztosítja a programok 
megrendezésének lehetőségét, és anyagi 
hátteret is nyújt. A fenntartó mellett kö-
szönetet mondott további támogatóiknak: 
a Szülői Szervezetnek, akik anyagi támo-
gatást nyújtottak, valamint a SOLE-MI-
ZO csornai üzemének és a Ceres Sütőipari 
Zrt-nek, akik segítettek abban, hogy a ta-
nulókat vendégül láthassák.
A gyerekek a nap végén boldogan vették 
át Mesterleveleiket, valamint az általuk 
készített tárgyakat.

 Népi mesterségekkel ismerkedtek a megye diákjai Csornán

A „Népi mesterségek napján” a diákok 
megismerkedhettek a gyékényezés, csu-
hézás, mézeskalács-díszítés, gyöngyfűzés, 
agyagozás, hímzés és szövés mesterségei-
vel.
Az igazgató szerint a kézműves foglal-
kozások fejlesztő hatásúak. Segítséget 
nyújtanak a gyerekek fejlődésében, hi-
szen olyan területeket mozgatnak meg és 
aktivizálnak, amelyek a nehézségeket ol-
dani tudják. Kihangsúlyozta, hogy a mai 
„okos-társadalomban” fontos, hogy a gye-
rekek megismerkedhessenek a régi népi 
kismesterségekkel, az előző generációk 
életmódjával, tevékenységeikkel, ezáltal 
nem merül feledésbe elődeink hagyatéka.
„Fontos a természet megismerése, a termé-
szetes anyagok felhasználásának ismerete. 
Arra törekszünk, hogy sok olyan lehető-
séget biztosítsunk, ahol élményszerzés út-
ján, tapasztalati úton tanulhatnak a gye-
rekek. Az indirekt tanulási folyamat nem 
fárasztja őket, közben jól érzik magukat, 
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KOVÁCS BAU ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Székhely: 9323 Jobaháza, Vasút u. 9. Iroda: 9300 Csorna, Erzsébet Királyné u. 1. I.emelet/9. 

• email: kovacsbau@gmail.com • honlap: www.kovacsbaukft.hu

Vásárosfalu új evangélikus templom

KOVÁCS BAU ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Vásárosfalu új evangélikus templom

Áldott, Békés Ünnepeket 
Kívánunk! 

Kovács László ügyvezető és 
munkatársai 

Áldott, békés Karácsonyt és sikerekben gazdag boldog  
új évet kívánunk! 
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Helyezettek az alsósok versenyén: 1. he-
lyezett: Vajas Enikő 2. helyezett: Kocsis 
Korina 3. helyezett: Győri Luca  

Szent Cecília egyházzenei énekversenyt 
rendeztek a csornai II. Rákóczi Ferenc 
Római Katolikus Óvoda és Általános  
Iskolában.
A versenyen két korcsoportban - 3-4. és 
5-6. évfolyam - 12-12 diák mérte össze 
énektudását.
A zsűrizés nehéz feladatára alsó tagozaton 
Boldvai Márton Bertalan atya, Bognárné 
Papp Helén óvodavezető és Csikné Ko-
vács Szilvia tanító néni, a felsőben Var-
ga Balázs atya, Milanovits Annamária, a 
Jézus Szíve templom kántora és Kocsisné 
Németh Tímea igazgatóhelyettes vállal-
kozott.
A liturgikus teret az 1-2. évfolyamosok, az 
ebédlőt a 7-8. évfolyamosok rajzai díszí-
tették.
Az eredményhirdetésre várakozva Selyem 
Márton és Nagy László György hetedikes 
tanulók bemutatóit nézhették meg, melyek 
témája, a közelgő kongresszus jegyében, az 
eucharisztia volt. A zsűrielnökök értékelése 
után Herman Antal igazgató adta át a helye-
zetteknek a könyvjutalmakat és okleveleket.

Helyezettek a felsősök versenyén: 1. he-
lyezett: Vadász Sára 2. helyezett: Völcsey 
Anna 3. helyezett: Dancs Dávid 

 Egyházzenei énekversenyt rendeztek Csornán

kereskedelem, a tudomány és technológia, 
a kultúra, az oktatás, a sport, valamint az 
egészségügy területén. A megállapodás 5 
évre szól, melyet egy jól működő kapcso-
lat kialakítása után meghosszabbíthatnak. 
A kínai delegáció a délután folyamán 

Díszközgyűlésen testvérvárosi megállapo-
dást írt alá Csorna Város polgármestere a 
Kínai Népköztársaság Hebei tartományá-
ban fekvő Dingzhou város vezetőivel. A 
jövőben a két város közös jóléte és fejlődése 
érdekében együttműködnek a gazdaság, a 

Testvérvárosi kapcsolat a kínai Dingzhou városával
gyárlátogatáson is részt vett, megtekintet-
ték a Németh Szerelvénygyártó és Forgal-
mazó Kft. telephelyét, valamint a csornai 
tejporgyárat - derül ki Csorna Város köz-
leményéből.
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www • Csorna,  Erzsébet királyné 
utca 15. 

• Nyitvatartás: h-p. 9-12, 
13-17, szo. 8-12 óráig.

Áldott ünnepeket és eredményekben 
gazdag boldog új évet kívánok!

www.facebook.com/hazsocipo

GRANDE PIZZA FAMILY 

11 éve a Rábaközben,
családias hangulatú

pizzériánkban várunk
mindenkit szeretettel!

06 20 265 55 64 I 06 96 260 873

KEDVES  OLVASÓINK, PARTNEREINK!

BOLDOG KARÁCSONYT  
ÉS SIKERES ÚJ ÉVET  

KÍVÁNUNK!

www.rabakoszive.hu

Rábaköz Szíve Magazin szerkesztői

info@rabakozszive.hu
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A helyes megfejtést beküldők között értékes Rábaköz Szíve Magazinos ajándékcsomagot sorsolunk ki. A nyertest e-mailben értesítjük! 
A megfejtést ide várjuk: info@rabakozszive.hu. Kérjük ne felejtse el megírni a pontos nevét és címét! Beküldési határidő december 25.

Luca napján a szanyi ovisok búzát ültettek, a középső csoport ovisai lucáztak 
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Civil szervezetek, intézmények képviselő-
ivel karöltve vitt az egykori Sopron vár-
megye településeinek adventi koszorúkat 
a Perkovátz-Ház Baráti Köre. A koszorú-
kon horvát, német és magyar nyelven ol-
vasható az üzenetük. A küldöttség tagjai 
között ott volt Dr. Farkas Ciprián, Sopron 

polgármestere is. A Perkovátz-Ház Baráti 
Körének tagjai soproni civil szervezetek 
és a város képviselőivel együtt a hagyo-
mányoknak megfelelően az első adventi 
vasárnapot megelőző pénteken és szom-
baton kereste fel az egykori Sopron vár-
megye központjait. A 2004-ben útjára in-

dított kezdeményezés célja, hogy egy-egy 
adventi koszorú átadásával tolmácsolják 
az ott élőknek Sopron város ünnepváró 
jókívánságait. A nemes kezdeményezéshez 
csatlakozott Dr. Farkas Ciprián, Sopron 
polgármestere is. 

A helyi adóbevételek kedvező alakulása és 
a tudatos gazdálkodás megengedhetővé 
tette a kommunális adó csökkentését. Jól 
alakultak Csornán a helyi adóbevételek, 
a magánszemélyek kommunális adóját 
tekintve már november végére magasabb 

Jól alakultak Csornán a helyi adóbevételek
összeg folyt be, mint ahogyan tervezték. 
Lakossági kérésre a képviselők a testületi 
ülésen úgy határoztak, hogy 2020 janu-
árjától 13 ezer forintról 12 ezer forintra 
csökkentik a kommunális adó éves díját.
Ami az elmúlt éveket illeti: 2015-ben 43,5 

millió forint volt a bevétel kommunális 
adóból, 2016-ban 52,8 millió, 2017-ben 
53,1 millió, 2018-ban 52,5 millió forint. Az 
iparűzési adó 2015-ben 504,5 millió forint, 
2016-ban 481,5 millió, 2017-ben 541,7 mil-
lió, 2018-ban pedig 536,2 millió forint volt. 

Adventi üdvözlet Sopronból
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Nyitvatartás: Hétfő zárva, Kedd, Csütörtök 8:30-17, •Szerda, 
Péntek 8:30-17 Szombat 8:30-12 óráig

Tel: 06-20-213-0864

Minőség és megbizhatóság 
elérhető áron!

Ingyenes 
Látásvizsgálat

BEJELENTKEZÉS:
06-20/213-0864

Csorna, Erzsébet királyné út 1
Korona Center (volt Prizma Optika)

BEJELENTKEZÉS:BEJELENTKEZÉS:BEJELENTKEZÉS:
KERET ÉS LENCSE AKCIÓK!
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Látványos építkezés fejeződött be a napokban 
Csorna belvárosában tudtuk meg Horváth Ti-
bortól, a Pannon-Víz Zrt. Csornai Üzemmér-
nökségének szennyvízágazat vezetőjétől.

Pontosabban csak most volt látványos, ez-
után hosszú évtizedekig azt várjuk, hogy 
észrevétlenül és megbízhatóan működjön. 
A szennyvízelvezető rendszer ilyen. Föld 
alatt van, nem látszik. Jó minőségű anya-
gokat kell használni, ezért drága, és akkor 
működik jól, ha észrevétlen.

Csornán a főútvonal alatti szennyvíz veze-
téket már kicserélték, itt a legkorszerűbb 
kőagyag csövek vannak a föld alatt.

Most tették meg a következő nagy lépést, fel-
újították  a Szent István téren lévő átemelőt.  
A szennyvízelvezetés folyamatos üzem, leál-
lásról szó sem lehetett, meg kellett oldaniuk 
a folyamatos üzemet. Ezért előbb összesze-
reltek egy föld feletti vezetéket és egy diesel 
szivatttyúval ezen keresztül továbbították a 
csornai főgyűjtő csatorna szennyízét. Ezért 
szűkült fél sávra a Szent István tér melletti út 
forgalma.

Az átemelő tulajdonképpen egy hatal-
mas tartály, méretét és arányait tekintve 
egy kisebb vasúti tartálykocsi tartályá-
hoz hasonló. A béleléshez egy hatalmas 
fém hengert használtak. Erre rögzítet-

szennyvíz átemelő felújítás a Szent István téren

Talajjavító mészpor eladó! 
Csornai meszezőanyag ( EK műtrágya: magnéziumos mészkő - 

szabványminőség)
Összetétel: dolomit és mészkő CaMg(CO3)2 CaCO3

Hatóanyag tartalom minimálisan: 
Ca 12%
Mg 8%

Semlegesítőképességi egyenérték: 49,15% 
1100 Ft+ÁFA / tonna, felrakva.
Szállításban tudunk segíteni! 

BE-VA Sped Kft .  •+36 30 226 69 03 

ték  e bélés anyagot, melyet a henger be-
emelésével juttattak  a végleges helyére.  
A ki és beemelés volt a leglátványosabb 
művelet.

A bélésanyag külső részéből sok ezer kis 
karom áll ki, betonozás után ezek felelő-
sek a rögzítésért. A kiemelés mindig kri-
tikus művelet, lassan, óvatosan síkosítóval 
kell kihúzni a fém hengert, nehogy levál-
jon a friss beton.

Időközben a szerelők előkészítették az új 
csőcsatlakozásokat, szerelvényeket így tel-
jesen megújult az átemelő, melyet napo-
kon belűl kapcsolnak vissza a rendszerbe.    
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MELY KÉRDÉSEKBEN KELL MEGÁLLAPODNI A VÁLÓPER SORÁN?
A házasság felbontása során tisztázan-
dó járulékos kérdések

Válóper esetén számos olyan kérdés felme-
rül, amelyeket rendezni szükséges a há-
zasság felbontásához. Ezekben vagy meg 
tudnak állapodni a felek, akár már a per 
megindítása előtt (ekkor jóval egyszerűbb 
az eljárás) vagy pedig a bíróságnak kell e 
körben is bizonyítást lefolytatnia és ítélet-
tel dönteni. 

1. Szülői felügyeleti jog gyakorlása 
(gyermekelhelyezés)

A szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (a 
régebbi szóhasználat szerint: a gyermek 
elhelyezéséről) a szülők döntenek. A szü-
lők megegyezésének hiányában a bíróság 
a gyermeket annál a szülőnél helyezi el, 
akinél a kedvezőbb testi, értelmi és er-
kölcsi fejlődése biztosított. Ha a szülőnél 
történő elhelyezés a gyermek érdekét ve-
szélyezteti, a bíróság a gyermeket másnál 
is elhelyezheti, feltéve, hogy ez a személy 
a nála történő elhelyezést maga is kéri. A 
gyermek elhelyezésének megváltoztatását 
abban az esetben lehet kérni, ha azok a kö-

rülmények, amelyekre a bíróság a döntését 
alapította, utóbb lényegesen megváltoz-
tak, és ennek következtében az elhelyezés 
megváltoztatása a gyermek érdekében áll.

 
2. A gyermek tartása: 
gyermektartásdíj

A gyermeket gondozó 
szülő a tartást természet-
ben, a különélő szülő el-
sősorban pénzben szolgál-
tatja (gyermektartásdíj). 
A gyermektartásdíjról 
a szülők megegyezésé-
nek hiányában a bíróság 
dönt. A tartásdíj összegét 
gyermekenként általában 
a kötelezett átlagos jöve-
delmének 15-25%-ában 
kell megállapítani.A kö-
telezettel szemben érvé-
nyesíthető összes tartási 
igény a jövedelme 50%-át 
nem haladhatja meg. Ha 
a szülők két vagy több 
gyermek tartására kötele-
sek, a tartásdíjat úgy kell 
megállapítani, hogy egyik 
gyermek se kerüljön a 
másiknál kedvezőtlenebb 
helyzetbe, különösen ak-
kor, ha nem egy háztar-
tásban nevelkednek.

3. Kapcsolattartás  
(láthatás)

A gyermeknek joga, hogy különélő szü-
lőjével személyes és közvetlen kapcsolatot 
tartson fenn. A gyermekétől különélő szü-
lő joga és kötelessége, hogy gyermekével 
kapcsolatot tartson fenn, vele rendszere-
sen érintkezzen (a kapcsolattartás joga). 
A gyermeket nevelő szülő vagy más sze-
mély köteles a zavartalan kapcsolattartást 
biztosítani. A kapcsolattartás egyrészről 
folyamatos (a bírói gyakorlat alapján min-
den második teljes hétvége), másrészről 
pedig időszakos (az óvodai, iskolai szüne-
tek fele részére terjed ki).

4. Lakáshasználat

Ha a lakásban a házastársak egyikőjük vagy 
mindkettőjük tulajdonjoga, vagy bérleti 
joga alapján laknak, a házasság felbontása 
esetén - kérelemre - a bíróság dönt a la-
kás használata felől. A házastársak kiskorú 
gyermekének lakáshasználati jogát - élet-
körülményeinek megfelelően - általában a 
volt közös lakásban kell biztosítani, kivé-
ve, ha más állandó lakása van. Előnyösebb 
helyzetben van tehát az a fél, akinél a gyer-
mek lesz a válás után. 
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Az ember körül a környezet folyamatosan 
változik. Vannak szükségleteink, melyek je-
lenléte szebbé teszi életünket, hiánya pedig 
szomorúvá tesz, ingerültséget, frusztráltságot 
okoz. Az ember érzelmi élete meghatározza 
mindennapjait, az egészségét. Van, amit meg 
kell őriznünk a folyamatosan változó vilá-
gunkban, ennek pedig egyike, a másokhoz 
való viszonyulásunk módja, az „adok-kapok” 
viszony kölcsönössége, annak tartalma.

Az érzelmi élet kialakítása, fejlesztése nem csak 
intézményes feladat. Elsősorban a családban 
tanulja meg a gyermek a családtagokhoz való 
viszonyulás módját. A gyermek környezeté-
ben lévő szereplők köre folyamatosan bővül. 
A távolabbi rokonokkal, a család ismerőseivel, 
majd az intézményes nevelés során idegen em-
berekkel, társakkal. A hozott minta, és a gyer-
mekeket ért hatások beépülnek a gyerek visel-
kedésébe, így a közösségek sokszínűvé válnak, 
melybe a gyerek beintegrálódik. A közösségi 
élet irányító személye a pedagógus, aki a ne-
veléssel fejleszti a rá bízott gyermekek érzelmi 
intelligenciáját, szociális képességeit. 

A mi intézményünk a múltban is, és most 
is nagyon érzékeny arra, hogy az elfogadás 
készsége, az egymás támogatásának szándéka 
természetes része legyen érzelmi intelligenciá-
juknak. Arra törekszünk, hogy olyan történé-
sek vegyék körül a tanulókat, melyek hatása a 
készségeket erősítik. 

A művészet az a terület, mely öröm élményen 
keresztül hat a személyre. A boldogság érzése 
olyan területeket mozgat meg, mely a kapcso-
latokban a pozitív történéseket eredményezi. 
Iskolánk szemlélete azt az irányt képviseli, 
hogy indirekt módon, öröm érzet útján fej-
lessze a gyermek képességeit, ezt a törekvést 
szolgálja a „Népi kismesterségek napja” me-
gyei rendezvényünk a „Családi nap” melyet 
az adventi időszakban szervezünk meg, ahol 
a szülő, gyermek, tanár együtt „alkot”, együtt 
dolgozik. Vendégünk volt Seinerné Mester-
házy Csilla, kreatív tevékenységével, díszítő 
munkájával járult hozzá, hogy a családok-szü-

lők-gyerekek asztali díszeket készítsenek ottho-
naikba, a karácsonyi asztalaikra.

Köszönöm a szülőknek az aktív részvételt, kö-
szönöm a tanárok nevében is az elismerő sza-
vakat, melyeket a családoktól kaptunk.
Köszönetemet szeretném kifejezni a civil szer-
vezeteknek!

• A „Kikelet” Egyesületnek, iskolánk szülői 
szervezetének az idei év adományát, melynek 
egy része ajándék csomagok formájában érke-
zett, valamint babzsákfotelek beszerzésében 
valósult meg.

• A Jézus Szíve Karitasz helyi Csoportjának és 
képviselőjének, Kiss 
Ritának, hogy két 
ízben is támogatták 
tanulóinkat az idei 
tanévben. Szeptem-
berben iskolakez-
déskor tanszerek, 
táskák adományo-
zásával segítették 
tanulóink családjait, 
decemberben édes-
ségcsomaggal lepték 
meg diákjainkat.

• A Mozgáskorlá-
tozottak Országos 
Szövetségének ve-
zetőjének, Dudás 
Gyulának valamint 
alelnökének Takács 
Csabának támoga-
tását, akik gazdag 
adományokkal tá-
mogatták tanuló-
inkat. A kapcsolat 
a civil szervezettel 
2019. december 12-
én kezdődött, mely 
rendszeres együtt-
működéssel foly-
tatódik. Célja élel-
miszer, ruhanemű, 

Események az Arany János EGYMI-ben

ápolási cikkek, gyógyászati eszközök adomá-
nyozása melyek az iskolán keresztül jutnak el a 
rászoruló családoknak. 
Az iskola további célkitűzése a „Boldog Isko-
la” pályázaton való részvétel. Melyhez az első 
lépéseket ebben a tanévben már megtette az 
intézmény.
Záró gondolatomat Müller Péter idézetével 
fejezném ki.
„Ha szeretsz valakit, át tudod élni. Belebújsz. 
És ki tudsz nézni a szemén. Lelkének múltjá-
ban tudsz járni. Fáj a fájdalma, és vele együtt 
kacagsz, vagy buggyannak ki a könnyeid.Tu-
dod, hol van benne a gubanc. Sejted a sorsát. 
Gondolod a gondolatait. Megismered ördögeit 
és angyalait” Bella Imréné intézményvezető
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