Ifjúsági sport- és egészségnap
2018. november 9. (péntek)
Programok, helyszínek, időpontok:
Helyszín: Ifjúsági Ház (5100 Jászberény, Bercsényi M. út 1/a.)
Diszkó fény, hang- és fényeffektek ….. igen, valóban jó helyen jársz!
Klobusitzky György „Vigyázz magadra!” című interaktív előadásán
9:00 órakor és 11:00 órakor kezdődik egy-egy előadás, előadásonként
300 fő középiskolás vehet részt. Jelentkezz Te is az iskoládban!
A sport nem éppen az erősséged, vagy csak nagyon szeretsz kézművesedni! Rád is gondoltunk! Első sorban
az alsó tagozatosokat várja a 13:30 és 15:30 között a Jövőkép Alkotók Egyesületének két művésze, hogy az
egészség témaköréhez kacsolódó alkotások készítése közben új technikákkal (pl: mandala, mozaikkép
készítés) és érdekességekkel is megismerkedj! A legjobban sikerült művek a helyszínen kiállításra kerülnek!

Helyszín: Bercsényi úti Sportcsarnok
9:00 és 15:00 óra között a Jász Ifjúsági Bajnokságra kézilabda és foci sportágakban nevezett csapatok egyenes
kiesésű rendszerben szervezett meccsein izgulhatunk, hogy kik lesznek végül a bajnokok!
Ha nem indulsz a bajnokságon, vagy éppen nincs meccsed, akkor sem lesz unalmas! A Jászsági
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum „Szertelen sziget” elnevezésű rendezvénye mellett dohányzás ellenes
kampány kiállítás és egészséges ételek kóstolói is várnak, valamint lehetőség van tollaslabdázásra és a
Jászberényi Asztalitenisz Sportegyesület jóvoltából asztaliteniszezésre.

Helyszín: Városi Könyvtár (5100 Jászberény, Bercsényi M. út 1.)
A Kamara teremben Dr. Pető Katalin ifjúsági orvos „Tudd, mit teszel!” című előadásával várja a délelőtt
folyamán 3 ízben a 7. és 8. osztályosokat. 9:00, 10:00 és 11:00 órakor kezdődő előadásain 50-50 fő tud részt
venni. Jelentkezz Te is az iskoládban!
A Könyvtár nemrégiben megnyitott Mesepontja a délelőtt folyamán (9:00 és 12:00 óra között) az óvodásokat
várja szintén egészséggel kapcsolatos témájú foglalkozásokkal, mely programelem zártkörű.

Helyszín: Jászberény Város Óvodai Intézménye
A program sorozathoz kapcsolódva az óvodásokat egészséggel kapcsolatos tematikus nappal várja
tagóvodájuk, mely programelem szintén zártkörű.
Szülőkről sem feledkeztünk el! 17:00 órától Zsiga Attila személyiségfejlesztési és életvezetési tréner AZ
ÉLETET ADÓ ÉLETADÓ Amikor anya és apa a legjobb barát című előadására várnak minden kedves
érdeklődő szülőt.

Helyszín: Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde
Szintén a program sorozathoz kapcsolódva a leges-legkisebbek (9:00 és 11:00 óra között) a Szivárvány
Tagóvoda óvodásait és a Szent István körúti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános
Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola tanulóit várják vendégségbe, egészséges ételek kóstolására és a
program témájához kapcsolódó kis foglalkozásokra. A programelem zártkörű.

Mindenki szeretettel és aktív, informatív szórakozással vár a szervező

Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és
a Jászberényi Ifjúsági Önkormányzat
Ne maradj le róla!

