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Szabó András polgármester
meghívja Önt és családját

a . SZILVESZTERI JÓTÉKONYSÁGI BÁLBAXIII
A kunhegyesi Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központba

2018. december 31-én
Program:

18.00 Pohárköszöntő
 Vacsora 
23.00 Tombola  ára 200 Ft–
24.00 Pezsgős pohárköszöntő Az újévi malacot Szabó András polgármester  – 

biztosítja és szervírozza
 Éjféli svédasztalos vacsora

Zenél: Tatai Tibor 

Jegyek elővételben a Művelődési Központban december 15-ig 
megvásárolhatók 8000 forintos áron,
gyermek (14 éves korig) 4000 Ft)

Mindenkit szeretettel várunk!

A rendezvény bevételét a város óvodáinak fejlesztésére fordítjuk

A testvérek október 5-én délután különleges programon 
vettek részt szüleikkel. 

A Groupama-tanpályán kerékpárral, rollerrel, elektromos 
kisautóval közlekedtek. Megnézték a mentőautót, ismerkedtek 
a mentősök munkájával. Még próbabeteg is volt, egy nagy maci. 
Közlekedéssel kapcsolatos feladatokat oldottak meg, rajzoltak.

Finom vendégváró falatokat is kínáltak, ajándékokkal 
kedveskedtek a gyerekeknek a szervezők.

A 15 meghívott gyerek és kísérőik láthatták a versenyautókat, 
amint gyakoroltak a Hungaroringen. A mentősök a vizes úton 
közlekedést mutatták be. 

Ez a délután gyerekeknek, szülőknek egyaránt csodálatos 
élmény volt.

Bódisné Kota Erzsébet

2018. október 11-én
„Kezdettől fogva – Kezedet fogva”
EFOP – 1.4.2- 2016.16-000029 pályázat
III. „Séta az egészségért”

Városi rendezvényhez csatlakoztunk az alsó tagozatos 
tanulóinkkal. Fontosnak tartjuk már kicsi korban megismertetni 
a gyerekekkel a legfontosabb szabályokat az egészséggel 
kapcsolatban. 

Hiszen az egészségnevelés/egészségfejlesztés a jövő. 
Kevesen veszik figyelembe, hogy az egészség a legnagyobb 
értékünk, és ahhoz, hogy a felnőttkori életminőség jó legyen, 
megfelelő, ahhoz nagyon fontos az egészséges életmód. Az 
egészséget a legnagyobb mértékben az életmód határozza meg. 
Vannak öröklött tényezők, meg a környezet, de a legdöntőbb az 
életmód. Mindennek az alapja a fiatalkori egészségnevelésen 
múlik.

Az emberi test működésének megismerését már egészen 
kisgyermekkorban elkezdjük, hiszen az egyre fejlődő külső és a 

belső önismeret tesz minket az életét tudatosan alakító 
emberekké. Nem mindegy azonban, hogy milyen tudás 
birtokában vagyunk. Fontos a biztos, és helytálló tudás, hogyan 
lehet egészséges életet élni. Ennek az alapkövét rakja le az 
iskola és indítja el a tanulókat egy testtudatos, egészség-
központú életmód felé.

tanító nénik

Támogatásból vízszűrő
Iskolánk Diákönkormányzata évente támogatást kap az SZJA 

1 %-os felajánlásokból.
Augusztusban a pedagógusok kezdeményezésére ebből a 

pénzből a tanulók egészségét szolgáló víztisztító berendezést 
vásárolt. A készüléket az iskola ebédlőjében szereltük fel. Így 
ebédeléskor mindenki forrástiszta, finom, vegyszerektől 
mentes vizet ihat. A víz nélkülözhetetlen az emberi szervezet 
számára. Ez a készülék a vízből kiszűr minden egészségre káros 
anyagot. De a számunkra fontos ásványi anyagokat, 
mikroelemeket benne hagyja. 

Köszönjük a Diákönkormányzatnak, hogy a beruházással 
hozzájárul a gyerekek egészségének megőrzéséhez.

Bódisné Kota Erzsébet


