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Széchenyivárosi Napok 2017. 
Környezetvédelmi Programsorozat 
 

 
A Széchenyivárosi Napok 2017 keretében, KMJV Önkormányzatának 4. 5. és 6. egyéni választókerületei és a 
Gondoskodásból Jeles Szociális Szövetkezet környezetvédelmi programsorozatot szervez Kecskemét – 
Széchenyiváros óvodái, általános- és középiskolái számára. 
 
2017. szeptember 13. – szeptember 29. 
„Csepptől az Óceánig Gyermekszemmel - vízi élővilág csodái” című képzőművészeti pályázatunkra olyan 
alkotásokat (képeket) várunk, melyek folyók, tavak, tengerek és az óceán értékeit mutatják be, valamint azok 
nyújtotta lehetőségeket az egészséges, sportosan aktív életre. A képek elkészítéséhez a háztartásban keletkező, 
újrahasznosítható hulladékokat kell felhasználni. Kiállítás a Móra Ferenc Általános Iskolában 2017. szeptember 
26-29. 
 
2017. szeptember 13. – szeptember 29.  
„Velünk él Ő a Természet – erdők, mezők hívogató bája” című pályázatunkra olyan rajzokat, festményeket, 
grafikákat várunk, melyek az erdők, mezők élővilágát, értékeit mutatják be, valamint azok nyújtotta 
lehetőségeket az egészséges, sportosan aktív életre. 
 
A pályaműveket, regisztrációt követően a www.irkalapok.hu pályázati felületére lehet fénykép (JPEG) 
formátumban feltölteni, majd az eredeti alkotásokat személyesen vagy postán kell eljuttatni a felhívásokban 
megjelölt címre. A www.irkalapok.hu internetes felületen legtöbb közönségszavazatot elérő pályaművet 
díjazzuk. Közönségszavazat egyezőség esetén a zsűri dönt! 
 
2017 szeptember 28. 
Széchenyivárosi eLOMI – elektronikai hulladékgyűjtés 
Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola 
Hozzatok el mindent, ami használhatatlanná vagy éppen csak feleslegessé vált számotokra és elektromos 
árammal működött valaha! Elő a régóta kerülgetett vasalókkal, hajsütő vasakkal, porszívókkal, telefonokkal, 
klaviatúrákkal, fűnyírókkal és még sorolhatnám a sok-sok működésképtelen, felesleges elektromos és 
elektronikai készülékeket, itt az idő megszabadulni tőlük! 
 
GYIK: Bárki elhozhatja a felesleges elektromos cuccait? 
Igen. Szeptember 28-án reggel 7.30 és délután 16.00 között a Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola, Planetárium mögötti udvarába. Akár 
autóval is megközelíthető a gyűjtőpont, bárki elhozhatja az elektromos lomjait. 

 
 
2017. szeptember 28. 
Védőháló a családokért – egészséges életmód praktikái 
Kiscsoportos foglalkozások keretén belül táplálkozástudományra és egészséges sport bevezetésére hívjuk meg a 
családokat. A foglalkozás során fiziológiai szaktanácsadásra és közös sportok űzésére is sor kerül. A sportokat a 
fizikumot javító testmozgásformákkal egészítjük ki az élménypedagógia módszereivel. Előzetes regisztrációhoz 
kötött, regisztrálni az etkezesialap@gmail.com email címen lehet. 
 
2017. szeptember 29. 
Rajz- és képzőművészeti pályázat díjátadása 
„Csepptől az Óceánig Gyermekszemmel - vízi élővilág csodái” című képzőművészeti pályázat és a „Velünk él Ő a 
Természet – erdők, mezők hívogató bája” című rajzverseny díjátadása az „Éjszakai Forgatag” elnevezésű családi 
sportrendezvény keretében. 
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