
A Pitypang Iskola II. Jótékonysági Báljának margójára 

  

Kedves Szülők, Kedves Kollégáim!  

 

Ezúton is szeretném megköszönni a 2023. évi II. Jótékonysági Pitypang bál 

megrendezéséhez nyújtott anyagi és erkölcsi segítségüket, személyes 

támogatásukat. 

Köszönöm, hogy ismét nagyon sokan eljöttek a Pitypang Iskola Jótékonysági 

Báljára, amelyet II. alkalommal rendezett meg a sok éves dicső múltra 

visszatekintő Iskola.  

Rendezvényünk elérte célját, hiszen nagyszerű lehetőséget biztosított a 

pedagógusok és szülők találkozásához, pompás és hangulatos körülmények 

közötti szórakozásához.  

A csodás helyszínt és az egyéb rengeteg támogatást külön is szeretném 

megköszönni mindannyiunk nevében Fülöp Zoltán és Fülöp-Gyetvai Éva 

Szülőknek. Nagylelkű felajánlásuknak köszönhetően már csak rajtunk múlt a 

megvalósítás színvonala és hangulata. És szerencsére rajtunk nem múlt! Egy 

ilyen bál csakis azért tudott újra ennyire sikeres lenni, mert kiemelkedően 

összetartó Pedagógus és Szülői gárda van jelen a Pitypang Iskolában. 

Ezt bizonyítja az is, hogy a táncpróbákon – fáradságot nem kímélve – rengeteg 

kora reggeli órán jelen voltunk - tanárok, szülők egyaránt - fantasztikus 

tánctanárunk, Balogh Borcsa vezetésével, akinek szintén külön is nagy 



köszönettel tartozunk, és számítunk türelmes, odaadó hozzáállására és 

rendkívüli tudására és tanítására a jövőben is. 

Még egyszer nagyon köszönöm ezt a - mindannyiunk számára - emlékezetes 

estét a Kollégáimnak és Hozzátartozóinknak, valamint az odaadó Kedves 

Szülőknek, hogy energiájukat és pénztárcájukat nem kímélve vettek részt az 

előkészületekben és a megvalósításban.  

Köszönjük a rendkívüli tombola-felajánlásokat is, a Művészszülőknek a csodás 

műsorokat, és nagy köszönet azoknak a Szülőknek is, akik ugyan nem jöttek el 

a bálba, de nagylelkűen támogatták az Iskolát.  

Bízom abban, hogy együttműködési készségükre, kezdeményezéseink 

támogatására a továbbiakban is számíthatunk. 

A tiszta nyereségünk 2. 148 000 Ft lett, amely összeget a könyvtárunk 

digitalizációjára, modernizációjára fordítunk, hogy - a tavalyi bál bevételéből 

létrehozott OkosTerem, nagy sikerű nyelvi laborunk megvalósítása után - 

továbbfejlődjünk, és próbáljuk a lépést tartani a XXI. századi elvárásokkal és a 

felnövekvő gyönyörű, okos gyermekeinkkel, akik - akár elfogadjuk, akár nem - 

már a digitális nemzedéket képviselik. 

 

Természetesen – a tavalyihoz hasonlóan - mindenről beszámolunk majd 

Önöknek, illetve egy adott alkalmat keresve megmutatjuk, átadjuk és 

megünnepeljük a felújított könyvtárunkat. 

 



…És akinek kedve van hozzá, már most lehet gondolkodni a Pitypang bál jövő 

évi témáján. Szeretettel várjuk az ötleteket! 

 

Egy Kedves Szülőtől hallottam, hogy a Pitypang Iskolában az év innentől 

Pitypang báltól Pitypang bálig tart majd. 😊 

Így addig is kívánok mindannyiunknak nagyon szép évet és élményeket! 

 

És kérem, ne feledjük, hogy: 

„ …a tánctéren mind összetartozunk, hiszen ugyanarra a számra táncolunk!!” 

                                                                                                             Leila Sales 

 

Tisztelettel és Köszönettel, 

Titi Katalin     

Budapest, 2023.02.20.                                           

 

                                                                                                                                                           

 


