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Ebben az évben nagyon sok változás történt az egyesületünk életében.

A kéthetenkénti foglalkozások szervezését, irányítását és sok esetben a
levezetését is Kovács Tiborné vette át. A foglalkozások változatosak, érdekesek, a

gyerekek nagy érdeklődéssel dolgoznak.

A foglalkozásról a plakátokat továbbra is Deliné Kováts Katalin készíti és helyezi
ki.

A legnépesebb csoportunk a néptáncosok. 
Az ifjúsági csoport péntekenként a Kultúrházban Horváth István vezetésével, a

gyerekcsoport szerdánként az iskolában Kozsda Zsófia vezetésével próbál.
Mindkét csoportban van kevés lemorzsolódás. Az új belépők kapcsolódásakor

nagy feladat a csoport által már megtanult, begyakorolt koreográfiák elsajátítása.

Mindkét csoport számtalan alkalommal lépett fel városunkban és a kistérségben.
A gyermekcsoportnak Nagykökényesen, az ifjúsági csoportnak Lengyelországban

volt sikeres tábora. Ebben az évben egy lelkes mag elkezdte a Lőrinci
hagyományainak gyűjtését. Nagy lelkesedéssel, részben köcsönkapott, részben
saját eszközökkel dolgoztak, mert az egyesületünknek ehhez semmi felszerelése

nincs. A csoportot Szabóné Szabó Zsuzsanna segíti.

Nagyon sikeresek a sakkosaink.
Ebben az évben Vajda Albert vette át az oktatást. Nagy örömünkre mind a lőrinci,

mind a selypi tagintézményben sikerült csoportot indítani.
Több versenyen sikerrel szerepeltek a fiúk.

A szervezési munkákban Pusztai Mónika és Krizsán Marianna van segítségükre.

Nagy változás történt a korábbi orientális tánc csoportnál is.
Itt is új oktató kapcsolódott a munkába Tari Csilla mellé. Több időt töltenek a

mozdulatok kidolgozására, s nem használnak zenét. Női torna csoporttá
alakultak.

Változatlanul működik a kutyaiskola Kerek József vezetésével.

Ebben az évben hat tábort szerveztünk.
- a két néptáncos tábort már említettem (Szabóné Szabó Zsuzsanna, Nagyné

Bognár Andrea)
- a családos táborunk a Tátrában volt; bár az időjárás nem kedvezett nekünk,
remek hangulatban rengeteg gyönyörű helyen megfordultunk (Nyikos András,

Szabó László, Nagyné Bognár Andrea, Szabóné Szabó Zsuzsanna, Dr Tokai
Piroska)

- népszerű volt a tenisztábor (Nagyné bognár Andrea)



- a hatvani strandra vittük a gyerekeket az úszótáborban (Szabóné Szabó
Zsuzsanna)

- a Pitypang táborban is naponta úsztak a gyerekek, délutánonként kézműves
foglalkozások és sport várta őket, kirándulni a budakeszi Vadasparkba mentünk

( Lőrincz Csabáné, Pusztai Mónika, Dr Tokai Piroska)

Remekül sikerült a Pitypang nap. A mindig népszerű kézműves foglalkozások és
„Hétpróba”  mellé ebben az évben ugróköteles bemutatót és az állatok

viselkedéséről szóló ismeretterjesztő előadást szerveztünk.

Város szerte jó visszhangja volt Dr Zacher Gábor toxikológus előadásainak.

Együtt búcsúztattuk az évet a már hagyományos Pitypang karácsonyon.

Nagyon sokat dolgoztunk a Pitypang házon. Kijavítottuk a tetőt, megújultak a
korábbi könnyűszerkezetes oldalfalak. A terület rendben tartása, fűnyírás, fák

metszése is szépen haladt. A korábban vásárolt ősi magyar gyümölcsfa-
csemeték is megfelelő gondozásban részesülnek.

Az év végén lejárt a korábbi elnökség mandátuma. Az alapszabályunknak
megfelelően megválasztottuk az új elnökséget.

A házi pénztárat Nagyné Bognár Andrea, a könyvelést Nagyné Szalkai Rita vezeti
nagy pontossággal.

Sajnos az év közepétől lényegesen kevesebb fényképpel dokumentáljuk az
eseményeket.

A honlapunk is kevésbé naprakész mostanában.
Talán némileg kompenzálja a hiányt, hogy a facebook-on viszont van hír az

életünkről, sőt a néptáncosoknak önálló oldala lett.

Sokat dolgozunk a pályázatokon, hogy munkánkhoz megfelelő anyagi hátteret
teremtsünk.(Pusztai Mónika)

Az önkormányzati támogatás megemelését nem sikerült elérnünk.
Viszont magányszemélyektől – köztük képviselőktől és a polgármesterünktől is –

kaptunk támogatást. Külön köszönjük Urbán Lajosné segítségét.

Nagy segítség az adók 1%-ból befolyt összeg is.

Köszönjük.


