Iskolánk Csatlakozott Böhönye Község
Önkormányzatának Európai Mobilitás Programjához
 A program keretében 2018. szeptember 19-én, szerdán csatlakoztunk az
helyi önkormányzat által szervezett Pósa-tói kerékpár túrához. A jutalom
túrán 13 tanulónk, Barta Nikolett tanárnő és Juhász Árpádné
gyógypedagógus vett részt. Zsoldos Márta Piroska polgármester asszony,
tanulóink vendéglátója bőséges túra uzsonnával fogadta tanulóinkat.
Kolléganőink, pedig a kerékpározás fáradalmait levezető csónakázáson
vehettek részt a polgármester asszony jóvoltából. Nagyon jól érezte
magát intézményünk „túrázó küldöttsége” a községi mobilitás
programon. Ez úton is nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.
 2018. szeptember 20-án A BÖHÖNYEI ELSŐ OSZTÁLYOSOK is megkapták
az ORFK - Országos Baleset megelőzési Bizottság által biztosított
fényvisszaverő
hátizsákokat,
matricákat
és
foglalkoztató
füzeteket. Nagyon szépen köszönjük iskolarendőrünknek! A délután
folyamán a mobilitás program keretében pedagógusaink ismertették a
megmozdulás lényegét, felhívták a figyelmet az autómentes napra, ill.
közlekedésbiztonsági foglalkozást tartottak a kicsiknek.
 2018. szeptember 21-én reggel zenés tornával „mobilizáltuk”
tanulóinkat, kollégáinkat a napi teendők előtt. A zenés testmozgásra
meghívtuk
a
Böhönyei
Gézengúz
Óvoda
gyermekeit
és
óvodapedagógusait is. A két intézmény közös rendezvénye nagyon jó
hangulatura sikeredett. Gyermekek és felnőttek, tanárok, óvónők,
dajkák, karbantartónk és mb.intézményvezetőink is lelkesen, példát
mutatva vettek részt a mobilitás hét keretében szervezett programon.
Köszönjük a programot Máté Anita Bozsik edzőnek és Gárdonyi
Annamária angolt szakos tanárnőnek, további köszönet Kápolna István
karbantartónak a hangosításért és a vidámságért.
 2018. szeptember 21-én délután 14 órakor Riba László tanár úr
kerékpáros ügyességi versenye kezdődött. Az időjárás jóvoltából
kerékpárosaink birtokba vették iskolánk udvarát. A versenyzők nem csak
csokoládéval és emléklappal, hanem Zsoldos Márta Piroska polgármester
asszonynak köszönhetően értékes közlekedés biztonsági eszközökkel
térhettek haza eredményük függvényében.

A Festetics Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola tanulói és
kollektívája reméli, hogy részvételével, munkájával segítette és színesítette a
község Európai Mobilitás Hetének 2018. évi rendezvényét. Mi pedagógusok és
diákjaink is nagyon jól éreztük magunkat a heti megszokott munkarenden felüli
programon.

Böhönye, 2018. szeptember 21.

Tisztelettel: Komáriné Tóth Erika
intézményvezető helyettes, mb. vezető
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