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A nagy kezdet
Nagy örömünkre Tiszavalkon is létrejött az MTA Gyerekszegénység Elleni
Programiroda Tiszavalki Gyerekesély Irodája. Elsı alakuló ülésén, 2010. július. 8-án
vegyes korosztály győlt össze a Tiszavalki Községi Könyvtárban, a kicsiktıl kezdve
egészen a középiskolásokig.
A találkozón megbeszélésre kerültek a Gyerekesély Iroda nyári teendıi:
mindenki leírta egy papírra, milyen programokat képzelne el Tiszavalkon a nyárra.
Ezek között fıleg kirándulás, strandolás, kempingezés szerepelt. Kiderült, az is, hogy
vannak olyan gyerekek, akik nem jutnak el sem táborba, sem családi nyaralásra, ezért
szívesen utaznának. A zenélésnek, sportnak is nagy szerepe lenne az életükben, ha
lenne rá mód: kerékpározni, úszni, horgászni, lovagolni, ping-pongozni, konditermezni
és együtt szórakozni szeretnének. Szerencsére ezek közül egy-kettı már most sem
(lenne) elérhetetlen a településen, pusztán szervezés kérdése az egész.
Mivel körjegyzı úr felajánlott egy ping-pong asztalt, és találtunk még belıle a
nagyteremben is -köszönet érte ifj. Kovács Lajosnak és családjának-, így a
foglalkozások mellett az iroda nyitvatartási idejében bármikor jöhettek a gyerekek
játszani. Továbbá a könyvtár-gyerekesély iroda olvasótermi használatot, filmvetítési
lehetıséget is nyújt egész évben a gyerekek számára. A családsegítıktıl ígéretet
kaptunk játszóházazásra, amelynek során például elkészíthettük a Nyugdíjas Klub régi
és új tablóit is. A Bükki és a Hortobágyi Nemzeti Parkok természetvédelmi ıreivel
pedig szintén közös programokat szerveztünk a nyár folyamán.

Dózsa Eszter-Szőcs Zsófia 9. oszt.

„A lehetetlent azonnal teljesítjük, a csodára egy kicsit várni kell!”
Egy egyedülálló elı-program története
Miért éppen Tiszavalk?
2009-ben a Mezıcsáti Kistérség is bekerült a Magyar Tudományos Akadémia
Gyermekszegénység Elleni Programiroda (MTA GYEP) „Gyerekesély” programjába.
A program fı célja, hogy csökkentse a gyermekek és a gyermekes családok
szegénységi arányát, valamint a gyermekek ebbıl adódó hátrányait, lemaradását. A
kistérség felkészülését regionális koordinátor (Herman Szabolcs) és szakterületi
szakértık segítik a kistérségi kapcsolattartók közremőködésével, akik már 3 Kistérségi
Gyermekirodán- Mezıcsáton, Tiszabábolnán és Tiszavalkon- állnak a lakosság, az
érdeklıdık rendelkezésére.
Mivel településünkön semmiféle gyermekintézmény nem mőködik, ezért
kiemelten fontos szerepet tölt be a pályázatban. A programban résztvevı 12 kistérség
összes települése közül egyedülállóan- a közös akarat és összefogás eredményeként,
amelyekbıl Tiszavalk jelesre vizsgázott- nálunk valósulhatott meg elıször ez a
nyári, még pályázaton kívüli elı-program, melynek segítségével a gyerekek és
családjaik számos eseményen vehettek részt. Ezekbıl kapnak most ízelítıt ennek a reményeink szerint- havonta megjelenı újságnak a lapjain az olvasók.
Kérem, olvassák olyan szeretettel, amilyennel kis újságírói Önöknek írták!
Köszönetemet szeretném kifejezni Kállai József körjegyzı úrnak, Szikszai Lászlóné
Marikának a Tiszavalki Községi Önkormányzattól, hogy „belerángattak” a
programba, Szlávikné Bata Tündének a „Nekünk az a három év is ajándék!” biztató
mondatáért, Nagyné Tóth Andreának, amiért rábírt a nyári elı-programra, Kun
Zsuzsának és csapatának (MTA GYEP), hogy mögöttem állnak, a családomnak,
hogy még elviselnek, nyári segítıinknek: Pecze Csilla, Nagy Adrienn
családgondozóknak, Seres Mihály Nándornak (BNP), Gál Lajosnak (HNP),
Pataki Katalinnak, Varga Zoltánnak, Tóth Csabának, Lázár Andrásnak, Tóth
Sándornak, Nagy Józsefnek, Domonkos Dávidnak, Kovács Krisztinának, id.
Szabó Tibornak, a Nyugdíjas Klubnak, a Tiszavalki Községi Önkormányzat
összes dolgozójának, a szülıknek, nagyszülıknek, családtagoknak, és végül, de
nem utolsó sorban a tiszavalki gyerekeknek, akikre mindig számíthatok.
„Legyen jobb a gyermekeknek!” Tiszavalkon is!

Bognár Istvánné Kelemen Éva
MTA GYEP kistérségi kapcsolattartó-Irodavezetı

JÚLIUSI PROGRAMOK
A Tiszavalki Gyerekesély Iroda résztvevıi
Besenyei Piroska, Bognár Rozina Anna, Bognár Péter, Dózsa Eszter, Kovács
Enikı, Kovács Eszter, Kovács Dániel, Kovács Dominika Réka, Kovács Laura,
Kovács Szabina, Magyar Gyula József, Nagy Gergı, Oláh Barbara, Oláh
Barnabás, Pék Zoltán, Szikszai Martina Mária, Szlávik Attila Gergı, Szlávik
Szabolcs, Szlávik Zsolt, Szőcs Zsófia, Vályi Andrea
2010. július. 15. – 2. találkozó: egy kis IQ teszt

A 2. találkozón már "idegenlégiósok" is csatlakoztak a csapathoz, Tiszavalkon nyaraló
gyerekek személyében (Egerlövırıl, Veresegyházról). A kemény mag pontban 10-kor
megszállta a bejáratot.
A nyitó IQ teszthez nem igazán főlt a foga a társaságnak, ami érthetı is júliusban.
Mivel nem ismerjük egymás érdeklıdési körét, hobbijait, ezért kitöltöttünk egy
Kedvencek adatlapot. Ebbıl kitőnt, hogy mind a két nemnél hatalmas kultusza van
Alkonyattól Pirkadatig a vámpíroknak és a vérfarkasoknak. Valamint az is, hogy ezt
leszámítva nincs igazán kedvenc könyvük a mai gyerekeknek. („Olvassunk együtt!”
mozgalom- a szerk.)
Aztán felállítottunk másfél ping-pong asztalt- köszönet Sánta Jánosnak a
gyerekeknek ajándékozott ütıkért és labdákért, illetve, hogy az asztal másik felét
összecsavarozta. Így elkezdıdhetett végre az egészséges életmód, a mozgáskultúra
fejlesztése a Tiszavalki Gyerekesély Irodán. Konkrétan birtokba vettük az egész
Mővelıdési Házat kistermestül, nagytermestül, könyvtárastul, mindenestül.
Megállapodtunk a következı heti programban, illetve abban, hogy a heti két délelıtti
program mellett az iroda nyitvatartási idejében, asztaliteniszezni, olvasni, filmet nézni,
zenét hallgatni, beszélgetni bármikor be lehet jönni.

MESÉLİ KÉPEK
- a Mázli címő tiszavalki gyerekújság júliusi fotómelléklete -

2010. július. 20– 22.- 3. és 4. találkozó: Tiszabábolnai strandolás

Gyülekezı az Önkormányzat elıtt

Az iszapdobálók csapata

Ússz, Barnus, ússz!

Buli van a parton, a szabadstrandon

Stratégiai megbeszélés

Néha levegıt is kell venni

Dani is megvan!

Amikor a kísérı sem menekülhet

Egy kis vízilabdameccs

Rejtızködı sellık, akik kagylót győjtöttek

Lesifotók

Köszönet a kísérıknek:

Kovács Miklósné Manci néninek, Gál Máriának,
Besenyei Vilmosnak, Kovács Miklósnak, Nagy Józsefnek, G. Magyar Gyulának, Domonkos
Dávidnak, Bognár Istvánnak

Úton hazafelé

2010. július 27. - 5. találkozó: Játszóház

10 órakor már gyülekeztek a gyerekek a Mővelıdési Ház kistermében, ahol Pecze
Csilla és Nagy Adrienn családgondozók vezetésével elkezdıdött a Mezıcsáti
Gyermekjóléti Szolgálat és a Gyerekesély Iroda által közösen szervezett játszóház,
amely még két egymást követı kedden is folytatódik. A szokásos játszóházi program
mellett (gyöngyfőzés, terméskép-készítés, stb.), megkezdıdött a helyi Nyugdíjas Klub
tagjainak fényképezése Tóth Sándor segédletével A nyár folyamán a Gyerekesély
Iroda szervezésében ugyanis tablót készítettek a gyerekek a régi és az új klubtagokról,
így állítva méltó emléket nagyszüleiknek, dédszüleiknek, a tiszavalki idıseknek. A
játszóház ideje alatt lehetıség nyílt továbbá ping-pongozásra, a fiúk legnagyobb
örömére, amelybe még a felnıttek is szívesen bekapcsolódtak.
Köszönet a családgondozóknak és Tóth Sándornak a segítségért.

Vályi Andrea írása
2010. július. 29.- 6. találkozó: Seres Mihály Nándor természetvédelmi ır elıadása
vetítéssel (Bükki Nemzeti Park)

Tiszavalk szerepel egy olyan pályázatban, amelyben a gyerekek különbözı,
érdekesebbnél-érdekesebb programokban vesznek részt, a Tiszavalki Gyerekesély
Iroda szervezésében. Ilyen a biciklitúra, a strandolás és legutóbb, 2010. július 29-én a
vetítés, ami a Borsod – Abaúj – Zemplén megyei madárvilággal ismertette meg a
gyerekeket. Seres Mihály Nándor természetvédelmi ır bemutatta a különbözı
madarak fajtáit, élıhelyeit, táplálkozását. Az említett madarak között voltak olyanok
is, amelyeket fokozottan védeni kell a kipusztulástól. Sok olyan madár volt, amelyet a

vetítés során ismertem meg, ezért számomra az elıadás szórakoztató és tanulságos
volt.
Vályi Andrea 8.oszt.

Hírek, információk
Szeretettel köszöntjük Tiszavalk legfiatalabb lakóját DÓZSA KINGÁT!
A MÁZLI augusztusi számának várható megjelenése: 2010. október
Várjuk észrevételeiket, olvasói leveleiket!
A „Gyerekesély” programról és a tiszavalki eseményekrıl az MTA GYEP
www.gyerekesely.hu honlapján is olvashatnak.

Következı számunkból
Újságíró-találkozó Pataki Katalinnal
Tisza-tavi csónaktúra Gál Lajossal (HNP)
Tablóátadás a Nyugdíjas Klubban
Nyári záróbuli

______________________________________________________________
A MÁZLI szerkesztısége
Újságírók:
Dózsa Eszter, Szikszai Martina Mária, Szlávik Zsolt, Szőcs Zsófia,Vályi Andrea
Szerkesztı:
Bognár Istvánné Kelemen Éva
MTA GYEP Tiszavalki Gyerekesély Iroda 3464 Tiszavalk Templom út 3.
Elérhetıség: 06-20-226-9271 / valkprogi@gmail.com
Megjelenik havonta 100 példányban.

