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Beszámoló az elvégzett tevékenységekről:
Városunkban többszöri időpontmódosítás után – két Covid hullám völgyében - 2021.
szeptember

21-én

végre

megrendezésre

került

–

a

székhelyintézményben

már

hagyománnyá vált - Más-Nap elnevezésű programunk. Ez az elsősorban a többségi
óvodák és iskolák érzékenyítését, szemléletformálását célzó rendezvény az SNI, vagy
más egyéb fogyatékossággal élő gyermekek, emberek iránt az EFOP 3.1.6. -16-201700043 számú “Te is közénk tartozol!” pályázat keretében valósult meg. Bár ennek az
eseménynek a létrejöttét egy profi rendezvényszervező cég segítette; azonban mindez
átgondolt tervezést, előkészítő munkát, együttműködést igényelt intézményünk, a Kádas
György EGYMI valamennyi pedagógusától, dolgozójától egyaránt.
A rendezvény belső helyszíne a Városi Sportcsarnok volt. A csarnok előtere aznap
egyfajta recepciós térként funkcionált, illetve az itt helyet kapó vendégváró asztalok a
nap folyamán folyamatosan biztosították a frissítő italokat, aprósüteményeket.
A csarnokban került felállításra a nagyszínpad; itt kaptak helyet a kiállító- interaktív- és
egészségügyi terek is. Külső helyszínként a Múzeumpark és a József Attila utca lezárt
útszakasza állt rendelkezésünkre. Kint a látogatók foglalkoztatását, szórakoztatását lovas
terápia, golyós kamion, ugrálóvár, körhinta, népi játszóház biztosította.
Elérkezett a nagy nap! Reggel 6 óra. Kissé álmosan, az előző napok előkészületi
munkálataitól kissé elcsigázottan érkeztek a kollégák, munkatársak. Ennek ellenére
mindenki lelkesen tette a dolgát, végezte vállalt feladatát. Majd jöttek a meghívott
vendégek, fellépők, érdeklődők is.
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9 óra: “Indul a buli!” Intézményvezetőnk megnyitó beszéde, valamint meghívott
vendégeink: Szepesi Tibor polgármester és Sági István, a Karcagi Tankerület Központ
igazgatójának köszöntője után kezdődtek a színpadi programok. Elsőként iskolánk
tanulóinak, majd a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak és
pedagógusainak előadását láthattuk-hallhattuk. A délelőtt folyamán ugyanitt közkedvelt
volt a debreceni Aura Segítő Kutya Alapítvány labradorjainak bemutatója. Az alapítvány
kutyái nem ismeretlenek tanulóink számára, hisz az elmúlt évek alatt, a kutya terápiás
foglalkozások során már összebarátkoztak velük.
Ez a nap az interaktív tereken - Néma világ, Láthatatlan világ, Guruló világ, Autista
csoport és Tanulást segítő csoport - tett látogatások, tevékenykedések részben
betekintést engedtek vendégeinknek a gyógypedagógusok munkájába, alkalmat nyújtott
fejlesztő eszközeink megismeréséhez is. Ezek az érzékelést-észlelést, mozgásfejlesztést
és tanulást segítő eszközök, játékok nagy népszerűségnek örvendtek az óvodások és a
többségi iskolák tanulóinak körében egyaránt.
Az egészségügyi terekben a Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium egészségügyi szakmacsoportja, a Györffy István Katolikus
Általános Iskola elsősegélynyújtó szakköre és a Kátai Gábor Kórház Egészségfejlesztési
Irodájának munkatársai várták az érdeklődőket. Bemutatójukkal, szolgáltatásaikkal
gazdagították programunkat.
A
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terekben

a
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Otthona,

székhelyintézményünk, a kisújszállási Kádas György EGYMI Csodabogár Kft., valamint
szakiskolánk szakmacsoportjainak kézműves munkáit, termékeit tekinthette, csodálhatta
meg a közönség.
Kint is, bent is nagy a nyüzsgés, nagy a zaj! Ebéd után még többen érkeztek
rendezvényünkre. Szendvics ebédünket és a desszertként felkínált, térségünkre jellemző
Ferdinánd tekercset az Essen Gyermekétkeztetési Kft. szolgáltatta részünkre.
A külső és belső színtéren egyaránt voltak favorit programok. A kinti elfoglaltságok közül
a lovas terápia volt a befutó. Ezen a napon talán senkinek nem nehezedett akkora teher
a válla helyett a hátára, mint a karcagi Kunlovarda terápiás lovának, Lukinak. Az
egyébként öregecske póni viszonylag jól viselte az óvodás gyerekek áradatát.
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A belső színtér legkedveltebb tevékenysége kétségkívül a lufihajtogatás volt. Az itt
feladatot ellátó kollégák nehezen bírták szuflával. Délután a Vakrepülés Színjátszó
Egyesület énekétől, ezt követően a Hangadók zenekar koncertjétől volt hangos a
környék.
16 óra: Vége! Mindenki pakol, dobozol, szállít. Közös csoportkép a Más-Napos pólókban.
Fáradt, de vidám, elégedett arcok. “Jól sikerült!”
Másnap az iskolában folytatódott a Más-Nap, amikor is megosztottuk egymással
élményeinket, tapasztalatainkat, észrevételeinket. Összegzésként elmondható, hogy
rendezvényünk nemcsak a mi megítélésünk, hanem a több száz résztvevő pozitív
visszajelzése alapján is sikeresnek minősíthető. Más-Napunkon másképp, más módon
ismerkedhettek

meg

az

idelátogatók

a

fogyatékkal

élő

emberek

kvalitásaival, segítve ezzel elfogadásukat, társadalmi integrációjukat.
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