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Születésnapi évünk volt. Tíz évvel ezelőtt kezdett
együtt dolgozni közösségünk.

Kezdetben még csak a gyerekeknek akartunk  tartalmas
délutáni foglalkozásokat biztosítani,de azóta már 
szakköröket, táborokat szervezünk, részt veszünk a 
városi rendezvények programjaiban és színvonalas 
önálló rendezvényeink vannak.

Tagjaink száma: 60 . Ez 60 családot jelent. 

A kéthetenkénti foglalkozásaink inkább a 
kisebbeknek szólnak. Elsődleges feladat a 
kézügyességük fejlesztése (gyöngyfűzés, játékok ill. 
ajándékok készítése), ismeretek átadása (A magyar 
nyelv szépségei), hagyományőrzés (szüret), ünnepekre 
való közös készülés (húsvét, karácsony).

A nagyobbak inkább a szakkörök munkájába 
kapcsolódnak be.
- Változatlanul sikeres a néptáncsoportunk.  Nem 
csak az egyesület, de az egész térség életében 
kiemelkedő a teljesítményük. A fellépéseiken nyújtott 
színvonalas műsoruk rendszeres elismerést vív ki. 



Ebben az évben a gyermekcsoportunk fejlődése 
ugrásszerű volt.  Öket Kozsda Zsófia, az ifjúsági 
csoportot Horváth István vezeti.
- Rendszeres testmozgást biztosít gyerekeknek és 
felnőtteknek az aerobik csoportunk. Számos városi és
kistérségi rendezvény résztvevői voltak. Vezetőjük 
Zólyomi Renáta.
- Az orientális tánc -csoport  testi-lelki feltöltődés 
lehetőségét nyújtja a résztvevőknek. A népes csoport 
tagjai több városi rendezvényen szerepeltek. 
Foglalkozásaikat Tari Csillag Jolán vezeti..
- A családi életre való felkészítés része a főzőiskola. 
Kamasz fiúk és lányok sajátítják el az elméleti és 
gyakorlati ismereteket Oravecz Veronika irányítása 
mellett.
- A tehetséggondozás keretében szervezzük sakk 
szakkörünket. Csapatunk mindig a megye élvonalában 
szerepel. Rendszeresen dobogósok. Ebben az évben ők 
képviselték Heves megyét az országos diákolimpián is. 
A foglalkozásokat    Molnár  Dániel tartja.
- Magas színvonalú szakmai munka folyik a 
kutyaiskolában Kerek József irányításával.

Rendszeresen részt veszünk a városi 
rendezvényeken. Bekapcsolódtunk a fáklyás futásba, 
főzőversenybe, Lőrinci Túrába... A műsor biztosításában 
segítettünk a Triatlonon, Városnapon, Májusfa állításán, 
Szalagavatón, Gyereknapon, az iskolai egészséghéten...

Számtalan rendezvényünk tette változatosabbá az 
érdeklődők életét:
- A tenisz-iskolába 20-25 gyermek és néhány felnőtt 
kapcsolódott be.  Ez a lehetőség újdonság volt a 



programjaink között, de igen népszerű volt.
- Az úszás-oktatás minden évben szerepel a 
programjaink között, mert a gyerekek biztonságához 
elengedhetetlen az úszás, a vízbiztonság. A 
nagyobbaknál az állólépesség növelése a cél.
- Ebben az évben az önköltséges családi táborunkat a
Balaton partján szerveztük. 
- Természetesen nem maradhatott el a néptánc tábor 
sem. Volt új koreográfia, zene és énektanulás. Itt 
ismerkedhettek meg a gyerekek új oktatójukkal, s 
nagyon gyümölcsöző munka kezdődött. 
- Nagy feladat volt a  Lőrinciben táborozó erdélyi 
barátaink programjainak, étkezésének megszervezése, 
biztosítása.  Ehhez kapcsoltan szerveztük meg a 
Lőrinci Fergeteges nevű népzenei és néptánc 
találkozónkat.  A programban népi játékok, kézműves 
foglalkozások, lovaglás, no és természetesen zene és 
tánc szerepeltek.
- Nagyon kellemes hangulatú volt a Pitypang nap. Új 
színfolt volt a Duna vízgyüjtő területének megismerése:
kőzetek,ásványok, élővilág... 
- Családi ügyességi és sport feladatok szerepeltek a 
hangulatos Pitypang-atlonon
- Már hagyomány, a Pitypang - karácsony. Családias 
hangulatban telt ez az este, ahol gyönyörködhettünk 
gyermekeink műsorában.

Ez az év új dimenziókat nyitott meg az egyesületünk 
életében.
Rengeteg segítséggel és támogatással az egyesület 

birtokába kerülta HÁZ. Rengeteg karbantartási feladat 



vár ránk, de boldogan állunk a nagy feladat előtt- 
vagyis már közben, hisz a munkák is elkezdődtek

Úgy érzem, hogy a sok munka közben igazi, jó 
közösséggé kovácsolódtunk. Azt gondolom, hogy 
tevékenységünk példaértékű.

                                               dr Tokai Piroska

                                    a Pitypang Egyesület 
elnöke

2013.02.20.


