
 

Szeretettel meghívjuk kedves jelenlegi  

és volt óvodásainkat családtagjaikkal, hogy  

együtt ünnepeljük Óvodánk 5. születésnapját. 

Gyere el és ünnepeljünk együtt! 

Szeptember 23-án 9 órától 14 óráig  

tart a rendezvény. 

Várunk Benneteket kézműves foglalkozásokkal, népi ügyességi 

játékokkal, kosaras körhintával, kirakodóvásárral. 

SZÜLINAPI OVIÚJSÁG 

Programok:  

 9:00 Megnyitó 

10:00 Mézeskalács Néptáncegyüttes  

10:30 Babzsákos gyógytorna Radován Ildikó      

gyógytornásszal a tornateremben 

11:15 Népmese - mesemondó előadásában 

12:15 Lippogó Táncház  

13:00 Születésnapi köszöntő, tortával 

5 éves a Szigetszentmiklósi Pitypang Óvoda 



 

PITYPANG OVI – A CSODA-PALOTA 

Óvodánk átadása 2012 októberében történt meg, egy modern, minden igényt kielégítő, földszintes, ezer 

négyzetméteres épületként.  Az óvodában 6 légkondicionált csoportszoba, 1 nagy tornaszoba, sószoba és kiszolgáló 

helyiségek találhatók.  

Az udvaron mozgásfejlesztő eszközök, hinták, napszűrő vászonnal fedett homokozók, mezítlábas-park és beépített 

játékok várják a gyermekeket. Továbbá a csoportszobák előtt oldalsó és kinyitható árnyékolókkal védett terasz teszi 

otthonossá és védetté az óvoda udvari oldalát. 

 

Óvodánkban rendszeresen tartunk családi napokat, illetve évszakhoz, aktualitáshoz kötődő nyílt rendezvényeket, 

amiket gyógypedagógusunk fotósorozatokkal örökít meg, s tesz elérhetővé a szülők számára zárt csoportokban. Itt az 

oldalon csak korlátozott számban jelennek meg a fotókból. 
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Szabó T. Anna: Pitypang 

 

Derengő ezüstport szitál 

a holdvilág, 

szenderegnek a fű között 

puhácska bóbiták. 

 

Az álmos képű telihold 

felettük őrködik, 

óvja mezők és ligetek 

jószagú fészkeit, 

 

és csillagmintás másait, 

számlálatlan sokat: 

a gömbölyded és hópihés 

pitypang-tojásokat. 

 

Körben a puha fák között 

elvackol a sötét, 

a szél is visszatartja most 

langyos lélegzetét, 

 

de hajnalban nyújtózkodik, 

majd sóhajt egy nagyot- 

és elszállnak a hold után 

a pitypang-csillagok. 
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A pitypang meséje 
Tompa Mihály után írta Bartócz Ilona 

A virágok tündére egy napon sorra meglátogatta az alattvalóit, megkérdezte tőlük, nincs-e panaszuk, 

kérésük, kapnak-e hűvös reggeli harmatot, kedvesen játszadozik-e velük az esti szél, fölkeresik-e őket a 

pillangók. A kényes kerti virágok sorra elmondták panaszaikat. A rózsa arra kérte a tündért, intézze úgy, 

hogy a viola illata ne legyen olyan fűszeres - mert irigy volt ez a kerti rózsa, irigyelte a viola édes illatát, azt 

szerette volna, hogy az emberek csak az ő illatában gyönyörködjenek. 

A virágok tündére jószívű volt, mint az egy tündérhez illik, megszidta hát az irigy rózsát, és megsimogatta a 

hallgatag, csöndes violát. A százszorszép arra kérte a tündért, növesszen neki töviseket, hogy az emberek 

nehezebben tudják leszakítani; a liliom élesebb kardokat kért; az estike meg azt szerette volna, ha ő nem este, 

hanem reggelenként nyílna, illatozna. 

A tündér zokon vette a virágokhoz csöppet sem illő sok kérést meg panaszt, rosszkedvűen ment el a kertből. 

Elhatározta, hogy egyhamar nem látogatja meg ismét az elkényeztetett virágokat, s lehorgasztott fejjel 

ballagott hazafelé, az erdőbe. 

Így történt, hogy meglátta az út szélén, a porban virító pitypangot. Megállt előtte:  

- Mondd, kedves pitypang, nincs valami kérésed, panaszod? 

A pitypang csak ingatta sárga fejét, hogy nem, nincs sem kérése, sem panasza. 

- Nem kívánsz magadnak jó illatot? Esetleg tüskéket, hogy ne tudjanak leszakítani a gyerekek? 

Nem, a pitypang nem kívánt semmit, de mikor a tündér továbbment, fölsóhajtott. Meghallotta a tündér a 

pitypang sóhaját, visszafordult:  

- Talán mégis szeretnél kérni valamit, pitypang?  

- Hiába minden, tündér, az én bánatomon te sem tudsz segíteni - mondta a pitypang. 

- Messze földről kerültem ide, ebbe az országba, meggyökereztem itt, tudom, hogy soha többé nem láthatom 

a hazámat, s ha eszembe jut a régi táj, mindig nagyon szomorú vagyok. Csak legalább a gyerekeim 

elmehetnének..., de hát azoknak sincs szárnyuk! 

Gondolkozott egy kicsit a tündér, s mert csodatévő, nagy hatalma volt, úgy intézte, hogy a pitypang bolyhos 

fiacskái, leánykái - a termésbóbiták - ezentúl apró szárnyakkal szülessenek. A bóbiták apró szárnyába 

belekap a szél, röpíti őket hegyen-völgyön át, messzi földre elkerülnek, s ha jó szél fúj, a pitypang egyik-

másik fia, lánya visszaröpülhet a rég elhagyott hazába is. 
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