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Tiszadob Nagyközség Önkormányzata az EFOP-1.5.3-16-2017-00086 azonosítószámú 
„Együtt a humán szolgáltatás fejlesztéséért” pályázat keretében az alábbi időarányos 
megvalósításról számol be. 

Tiszadob Nagyközség honlapja a pályázatban biztosított lehetőségnek köszönhetően 
akadálymentesített lett, így a gyengén látók is tudják használni, tudnak tájékozódni. A jobb 
oldalon lévő piros körben lévő emberke „fül”-re kattintva tudják átváltani a nézetet a gyengén 
látók. 

A továbbiakban is folyamatosan frissülnek majd az információk a honlapon, mivel a pályázat 
honlap karbantartó szakember bevonására is lehetőséget nyújt a projekt időtartama alatt. 

 2018.április 2-től a helyi általános iskolában és az óvodában logopédus szakembert 
foglalkoztatunk a program keretében részmunkaidőben. 

A logopédus a hang, a beszéd, és a nyelvi teljesítmények zavarával, hibájával és hátrányával 
küzdő gyermekek pedagógiai megalapozottságú gyógyító-nevelését végző szakember. 
Munkájában komplex ellátásra törekszik, ,tehát feladata a beszéd-rendellenességek 
kialakulásának megelőzése, felismerése és rendszeres szűrése,a beszéd-és nyelvi fejlődési 
elmaradással küzdő gyermekek egyéni vagy csoportos fejlesztése,a beszédzavarok 
kezelése/terápiája,az olvasás-írászavarok redukciója,továbbá a logopédiai tanácsadás. 

 2018.október 1.-től gyógypedagógus alkalmazására is lehetőségünk nyílt a pályázat 
keretében, akit szintén részmunkaidőben foglalkoztatunk. Tevékenységét a helyi 
óvodában és az általános iskolában végzi. 
A gyógypedagógus szakszerű segítséget nyújt a gyermekek számára,gyógypedagógiai 
fejlesztés,nevelés és oktatás formájában,valamint segédkezik funkciózavaraik 
korrekciójában illetve kompenzálásában,habilitációjukban és rehabilitációjukban. 
 

 

                    

 

 

 

 

 A nyári szünetben nehézséget okoz a szülők számára,hogy amíg dolgoznak,nem 
tudják biztosítani gyermekük  számára a felügyeletet. 



A pályázatnak köszönhetően a nyári szünidőben 4 hét időtartamra tudjuk biztosítani a 
gyerekek felügyeletét a szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szünidei 
gyermekműhelyben. 
Kirándulást szerveztünk az Andrássy kastélyba,a gyerekek csodálták,hiszen soha nem 
jártak még ott. 
Kézműves foglalkozásokat szerveztünk, ezáltal kreativitásukat, kézügyességüket 
fejlesztettük. Sportversenyeket szerveztünk számukra. 
18 gyermek vett részt a szünidei gyermekműhelyben, óvodás és iskolás egyaránt. 
A program 2019-ben és 2020-ban is biztosítja a nyári szünetekben a 4-4 hét 
időtartamra a felnőtt felügyeletet a dolgozó szülők számára. 
-2.- 
 

 Lehetőségünk volt Egészségnap megrendezésére a projekt keretében. 
Csalogatóan szép helyszínt választottunk, a Tiszadobi Andrássy kastély kertjét, mert a 
kastély egyébként is sok látogatót vonz. 
A program szervezésekor elsődleges szempont volt, hogy olyan dolgot adjunk a 
lakosságnak, ami különleges, olyan programot szervezzünk, amire egyébként a 
hétköznapi életben nem biztos ,hogy tudnának pénzt áldozni a lakosok. Úgy állítottuk 
össze a rendezvény programját, hogy idősnek-fiatalnak egyaránt legyen benne érdekes 
program. 
 
Mivel országosan vérhiány van, ezért egy rendkívüli véradást szerveztünk a kastély 
első emeletén. Nagy örömünkre 38-an adtunk vért, ez rendkívül pozitív adat. 
 
A fiatalok nagy örömére Extrém bringa show-t szerveztünk, melyet Majoros János 
bringakirály tartott, szenzációs show elemekkel gazdagítva, bevonva a közönséget is. 
Nagy sikert aratott lélegzetelállító mutatványaival, és fantasztikusan vezette a show-t. 
 
 Ráczné Csépes Emőke természetgyógyász (Természetes Gyógymódok Háza, 

Tiszaújváros) tartott előadást az Andrássy-kastélyban 2  időpontban. 
Az  előadások témája: Férfi és női gondolkodás és kommunikáció, vagy annak 
hiánya; és a  Stressz kezelése-nyugodtan a mindennapokban;  - nagyon érdekes és 
tartalmas előadások voltak. 
Az előadások után egyéni tanácsadásra és beszélgetésre volt lehetőség  a 
természetgyógyásszal. 
 12 órától-17 óráig Gyógynövény bemutatón vehettek részt a lakosok, Pászk 

Norbert egyetemi mestertanár, gyógynövényszakértő, reflexológus előadásában; 
 12 órától-17 óráig folyamatosan a Diósgyőri Lovas, Íjász és Hagyományőrző 

Egyesület íjászbemutatója szórakoztatta az odalátogatókat, valamint íjászatban is 
kipróbálhatta magát  gyermek és felnőtt egyaránt; 

 11 órától-17 óráig Biocom termékek bemutatója folyamatosan elérhető volt az 
érdeklődők számára; 

 10 órától-16 óráig ingyenes hát, váll, nyak masszázst vehettek igénybe a fáradt 
izmok regenerálására;  



 Családi vállalkozás keretében gyártott cukor és tartósítószer mentes lekvárok és 
szörpök bemutatója egész délután elérhető volt; 

 Szépség- Sziget: EGÉSZNAPOS szépségápolási tanácsadás szakképzett 
kozmetikusok által,frissítő,hidratáló és ránctalanító arcpakolások, arcmasszázs, 
bőrtípus meghatározás –melyet minden érdeklődő ingyenesen igénybe vehetett; 

 Újraélesztési bemutatót tartottak gyakorlattal egybe kötve  a Tiszadobi Általános 
Iskola Vöröskeresztes szakkörének tagjai ; 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 2018.augusztusban 4 napos jobb agyféltekés rajztanfolyamot szerveztünk Tóthné Kun 
Andrea vezetésével. 
Először is megtanultuk, hogyan kell figyelmünket összpontosítani. Az átlagember 
figyelme sokszor túl gyors, felszínes, elsiklik a részletek felett. Élethű portré 
elkészítéséhez azonban koncentrált figyelemre van szükségünk. 
Másodsorban elengedhetetlen, hogy megszabaduljunk gyermekkori 
jelképrendszerünktől, mely megakadályoz abban, hogy azt rajzoljuk le, amit látunk. 
Egészen egyszerűen arról van szó, hogy gyermekkorunkban létrehozzuk saját magunk 
jelképrendszerét. Bal agyféltekénk pedig minden látott vizuális információt (is) 
kategorizál, majd hozzárendel egy szimbólumot. 
Ezek a szimbólumok a kisgyermekkori sok gyakorlásnak köszönhetően bevésődtek 
memóriánkba, és ott ugrásra készen várakoznak… Ha olyan dolgot pillantunk meg,  

  



melyet a bal agyféltekénk be tudnak kategorizálni, már fel is kínálja a hozzá tartozó 
szimbólumot. Az eredmény pedig…. a pálcika ember. 
 A 4 nap alatt megtanultuk, hogyan juthatunk el a pálcika embertől az élethű fotó 
minőségű rajzolásig. 
15-en vettünk részt a tanfolyamon,11 évestől 70 éves korig minden korosztály 
képviseltette magát, nagyon családias kis közösség kovácsolódott össze a 4 nap alatt. 
 

 

 

 

 


