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Olyan programot állítottunk össze, amely felhívja a gyerekek A bemutató a Mentõállomás dolgozói, a Rendõrség és 
és szülõk figyelmét a közlekedés fontosságára. A közlekedés Tûzoltóság munkatársainak aktív részvételével valósult meg. 
„veszélyes üzem”, ezért lényeges, hogy a gyerekek minél ha- Erre az eseményre igen sokan érkeztek városunk iskoláinak és a 
marabb elsajátítsák a legfontosabb ismereteket, és szép lassan Tiszagyendai Tagintézményünknek a tanulói közül, de szép 
tudatos közlekedõkké váljanak. Felvettük a kapcsolatot olyan számmal voltak jelen szülõk, s más érdeklõdõk is.
partnerekkel, akiknek együttmûködõ munkája által színesebbé, A rendezvényt a Dózsa iskola tornatermében zártuk. Itt 
élményszerûbbé tudtuk tenni a 2014. 10. 16-át. mutatták be a gyerekek a nap folyamán és az elõre meghirdetett 

Ez a nap iskolánk tanulói számára érdekes, változatos prog- feladatként elkészített produktumukat. Ekkor került sor az 
ramokat rejtett. Elõadást hallgathattak meg, KRESZ-pályán értékelésre és jutalmazásra.
biciklizhettek, ismerkedhettek a kerékpár felszerelésével, köz- Köszönjük segítõ, együttmûködõ munkáját a Közlekedési 
lekedési táblákkal, elsõsegélynyújtással, sebellátással; kereszt- Felügyelõség munkatársainak, a Mentõk, a Rendõrség, a 
rejtvényt oldottak meg. Kipróbálhatták a motoros közlekedést, Tûzoltóság dolgozóinak, nyugdíjas tanár néniknek, védõ 
szimulátor segítségével. A legkisebbek mesét dramatizálhattak, néninek, mindenkinek, akik támogatták munkánkat ezen a 
rajzokat készíthettek. A feladatok megoldása közben meg- rendhagyó õszi napon.
tapasztalhatták a csapatmunka fontosságát, jelentõségét. A visszajelzések a gyerekek és szülõk részérõl azt mutatják, 

A nap délutáni, igen látványos és izgalmas eseménye volt egy hogy szükség van ilyen programok szervezésére. Jövõre 
szimulációs gyakorlat megtekintése a Kossuth Lajos utca lezárt szeretnénk kibõvíteni az egészséges életmódra nevelés kiemelt 
szakaszán. területeivel.

Doma Istvánné, Szabóné Nagy Mária, Vajdáné Szabó Anikó
Szervezõk

Szabó András polgármester

meghívja Önt és családját

a IX. SZILVESZTERI JÓTÉKONYSÁGI BÁLBA
A kunhegyesi Ilosvai Varga István Városi Mûvelõdési Központba

2014. december 31-én

Program:
18.00 Pohárköszöntõ

Vacsora - Menü: Tarja magyarosan, Zengõ sertéstekercs, Mustáros sertéstekercs, 
Rántott csirkemell, Csirkemell sörtésztában, Párolt rizs, Párolt zöldség

23.00 Tombola - ára 200 Ft
Éjféli menü: Lencse leves virslivel, Marhapörkölt tarhonyával, Sertéspecsenye, Csípõs 

sertéstekercs, Natúr csirkemell, Baconbe göngyölt csirkecomb, Rántott gomba, Rántott 
csirkemáj, Rántott karfiol, Burgonyasaláta, Franciasaláta

Pezsgõs pohárköszöntõ
Az újévi malacot Szabó András polgármester biztosítja és szervírozza

Zenél: Tatai Tibor 

Jegyek elõvételben 5000 forintos áron megvásárolhatók (gyermek 3000 Ft)

a Mûvelõdési Központban december 15-ig.

Mindenkit szeretettel várunk!

A rendezvény bevételével helyi Nyugdíjas klubot, a Mozgássérült Egyesületet 

valamint a Mozgássérülten az Önálló életért Alapítványt támogatjuk.
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