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 „Legyen még sok ilyen szép napunk ” 

40 éves a Pitypang Óvoda 

 

A Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodájában öt telephelyen  látjuk el a város óvodás 

gyermekeit. 2012-től  fenntartónk a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy. 

Az egyik legfiatalabb óvoda, a Pitypang Óvoda, intézményünk székhelye  ebben az esztendőben 

40 éve nyitotta ki kapuit. 

A Pitypang Óvoda 40. születésnapi programjával csatlakozni kívántunk a Baptista Művészeti 

Napok keretében Budapesten és szerte az országban megrendezendő kulturális  

rendezvénysorozathoz, ahol  gazdag művészeti program-kínálattal várják az érdeklődőket. 

Rámutatva arra  - honnan is indulhat el a művészet, a tehetség. 

Az évfordulóra szeretettel hívtuk egykori munkatársainkat, hiszen  minden év októberében van 

a hagyományos intézményi programunk, egy Tere-fere összejövetel, ahová várjuk, hívjuk 

egykori dolgozóinkat, akik  az intézmény valamelyik óvodájából nyugdíjba vonultak. 

A jelenlegi óvodásokkal már egy héttel ezelőtt egy különleges – az egész utcát felrázó - zenés, 

szüreti felvonulással ünnepeltünk, ahol a gyermekek ajándékként a vidám mesét kaptak a Pergő 

Hagyományőrző Műhely előadásában 

Születésnapi programunk helyszíne október 21-én a kisújszállási Művelődési Ház volt. A 

köszöntések, ünnepi beszéd után a legnagyobb óvodásainak „Ősz szele zümmög” című műsora 

következett.  

Szász Veronika Területi igazgató és Tatár Zoltán alpolgármester köszöntő szavai után 

megnéztük „Miből lesz a cserebogár” ? Vagyis egykori óvodásaink – akik közül hárman már 

jelenleg tanárok, a többi fellépő általános, illetve középiskolás – színvonalas műsorszámait 

láthattuk, hallhattuk: hegedű, ének, gitár, néptánc produkciókat, majd két egykori ovisunk 

tornász bemutatóját –  mindketten bajnokok –  kivetítőn. 

 

Több kiállítás segített a visszaemlékezésben: régi fényképek, egykori óvodások rajzai, frissebb 

fényképek projektoros kivetítése, csoportnévsorok megtekintése, ahol a jelen lévők 

megkereshették saját nevüket is. 

 

A délelőtt programját a hatalmas torta „bevonulása” zárta le. Majd az érdeklődőkkel 

átsétáltunk a Pitypang Óvodába, ahol emléktábla koszorúzás után lufipostát engedtünk el, 

abban a reményben, talán a léggömbre erősített képeslap majd visszajut hozzánk. 

Révész Árpád baptista lelkipásztor áldása, jókívánságai már családias közegben, a szívünkhöz 

szóltak. 

 

Ponyokainé Rab Judit 

intézményvezető 


