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Beszámoló 

   Vízparty IV. 

- rendezvény a korai fejlesztésben részesülő gyermekek és családjaik számára 

 

2018. június 1-jén került sor a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Mezőtúri Tagintézményénél a Szolnoki Tankerületi Központ EFOP 3.1.6. „Hinned kell, hogy 

a világ teveled is ékes.” című pályázatának támogatásával a már hagyományos gyermeknapi 

Vízparty rendezvényünkre - immáron negyedik alkalommal. 

A programra, amely a Tagintézményünknél korai fejlesztésben részesülő gyermekek és 

családjaik közösen eltöltött szakmai tájékoztató és egyben szórakoztató családi napja, a 

Mezőtúri Horgász Egyesület Matula-Házainál került sor. Ez a várostól nem túl távoli, vízparti 

helyszín, amely a megszokottól hangulatosabb és ilyenkor ünneplőbe öltöztetett környezet 

lehetőséget ad a felszabadult és kötetlenebb kapcsolatépítésre és információk bővítésére. 

Már az előkészületeket lázas izgalom járta át. A kollégák tervei alapján a szükséges szakmai 

eszközök helyszínre való szállításában Pongrácz Zoltán volt segítségünkre, Balogh Lajos halőr 

pedig a speciális tereprendezésben nyújtott támogatást a pedagógusoknak. Munkatársaink a 

közös szakmai délutánokon napokkal korábban elkészített díszeket és kiegészítőket a jeles 

napon a korai óráktól igyekeztek a helyükre illeszteni, hogy mire a családok megérkeznek, már 

a látvánnyal mosolyt csalhassanak kis klienseink arcára. Sok család saját járművel jött a 

helyszínre, de volt lehetőség Madarász Lajos jóvoltából busszal is kiérkezni. Az összehangolt 

kezdéskor Bencsik Mária Bernadett tagintézmény-igazgató rövid megnyitója után a „belépő” 

egy vidám, zenés műsor volt Papp Andrea, Tóth István, Berecz Zsolt Miklós előadásában, 

amelynek dallamaira felnőttek és gyerekek együtt perdültek táncra. Pihenésképpen ezután 

buborékos fújójátékkal közös, színes képet készítettünk, amely valójában az idei interaktív 

jelenléti ívünk. Ez is díszíti majd emlékül tagintézményünk egyik falát. A délelőtt folyamán 

ezután több érdekes előadást és gyakorlati bemutatót láthattak, hallhattak illetve ki is 

próbálhattak a szülők gyermekeikkel. Volt kutyaterápiáról szóló előadás és foglalkozás a 

Kutyával Egy Mosolyért Alapítványtól tolmácsolásában, lovasterápiás tájékoztató és 

élménylovaglás Madarász Zoltán közreműködésével, baba-mama torna Pécsi Annamáriával, 

valamint jóga a szülőknek Kozma Attilától, mialatt a kollégáink lekötötték a gyermekek 

figyelmét, hogy segítsék a maximális élmény átélését. A gyakorlati bemutatók előtt a szülők 

elméleti tájékoztatót hallgathattak az etetés-

terápiáról Fadgyas-Székely Orsolyától, az állat-

asszisztált terápiákról általában Csete Olgától. 

Közben a Fekécs Team Kft. munkatársai – Fekécs 

Gábor, Juhász Imre, Kovács Lajos és felesége, 

Pöszike - reggel óta lelkesen foglalatoskodtak az 

ebéd előkészületeivel, amelynek figyelemmel 

kísérése és az illatok fokozták a hangulatot. Néhány 

szakácsnak tanuló fiatal és Szabó Zsigmond oktató 

jóvoltából, akik a Karcagi SzC Mezőtúri 
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Szakközépiskola és Kollégium tanulói, egész délelőtt sült a palacsinta és a Szamóca Bisztró 

által egy ugrálóvár is a fáradhatatlan csöppségek rendelkezésére állt. A palacsinta mellett a 

szülők és további segítők – Matló Böbe és a Procent Kft. - finomságait is falatozhatták a 

résztvevők. A vidám programokat a már hagyománnyá váló, meghitt ballagással folytattuk, 

amikor a korai fejlesztésből óvodába vagy iskolába menő gyerekeket elbúcsúztattuk. A közösen 

eltöltött évek képes és mesélős felidézése, a tarisznya és kalap büszke viselése bizony több 

érintett családtag, szakember és résztvevő szemébe könnyeket csalt.  Ezután, hogy a hangulat 

játékosságát ne feledjük, Herbály András bűvész „varázslatos” bemutatóját nézhettük meg, 

melynek végén minden gyermek kívánságának megfelelő, színes lufiból hajtogatott állatfigurát 

kapott. Andris is nagyon könnyen megtalálta a közös hangot a gyerekekkel, fáradhatatlanul 

mosolyogva hajtogatta újra és újra a kívánt figurákat. Ebéd előtt kicsik és nagyok egy színes 

habos maszatolásban vettek részt, amelynek szintén nagy sikere volt. Itt már senki sem sajnálta 

az ünnepi öltözéket – beleértve a szülőket és a kollégákat is. A délelőttöt a finom ebéd közös 

elfogyasztásával folytattuk. Miután mindenki jóllakott, lehetőség volt akár a pihenésre, a 

kötetlen játékra és időtöltésre, de ekkor volt több lehetőség a szakembereinkkel való igény 

szerinti személyes beszélgetésekre is. A nap végén a szülők és gyerekek fáradtan, de 

élményekkel gazdagon térhettek haza.  

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik nélkül ez a program nem valósulhatott volna 

meg, hiszen nagyon sokan hozzájárultak a sikerhez! Külön köszönet azoknak a további 

munkatársaknak, akik szintén hónapok óta előzetesen, illetve közvetlenül is belemerülten 

dolgoztak a családi nap sikerén: Józsáné Gombos Katalinnak, Szőke Lillának, Fekécsné 

Beregszászi Erzsébetnek, Bagdán Katának, Fejes Lettinek, a segítő családtagoknak, továbbá a 

Karcagi SzC Mezőtúri Szakközépiskola és Kollégiumából Suki Erzsébetnek és Király Imrének. 

 

2018. június 7. 

 

       Bencsik Mária Bernadett 

         tagintézmény-igazgató 
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