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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

Más-Nap rendezvényről 

 

 
Készítette: Tatár Jánosné 

Projektazonosító: EFOP-3.1.6-16-2017-00043 

Időpont: 2021. szeptember 30. és 2021. október 1. 

 

Beszámoló az elvégzett tevékenységekről: 

2021. szeptember 30-án és október 1-jén hatodik alkalommal rendezte meg a Kádas 

György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, 

Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Kisújszálláson a MÁS-NAP programot. 

A rendezvény fővédnöke Kecze István, Kisújszállás város polgármestere és Sági István, a 

Karcagi Tankerületi Központ igazgatója volt. 

Az érzékenyítő program célja, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz a különleges 

bánásmódot igénylő, sérült és az épen fejlődő gyermekek, fiatalok. Nem mindennapos 

élethelyzet, amikor a sajátos nevelési igényű, és az „általánosan” fejlődő gyerekek együtt 

töltenek egy napot, közös élményeket átélve. E nemes célt fogalmaztuk meg 2014-ben, 

amikor első ízben rendeztük meg Kisújszállás központjában a MÁS-NAP programot. 

Intézményünk, a Kádas György EGYMI nevelőtestülete megálmodta, majd minden évben 

nagy lelkesedéssel valósította ezt meg. Mára bázisintézményi jógyakorlatként is 

bemutatjuk és népszerűsítjük a MÁS-NAP rendezvényünket. A mostani, kétnapos 

programunk az EFOP-3.1.6-16-2017-00043. azonosítószámú, „Te is közénk tartozol!” 

pályázat támogatásával jöhetett létre. E projekt célja az inkluzív, méltányos, minőségi 

neveléshez-oktatáshoz való hozzáférés javítása, a nevelési-oktatási egyenlőtlenségek 

csökkentése. A projekt egyik fontos feladata társadalmi, érzékenyítő programok 

szervezése, melyek segítségével hozzájárulhatunk a sérült gyermekek elfogadásához, 

befogadásához.  
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Szeretnénk, ha városunk többségi intézményeiben tovább erősödne a befogadó 

szemlélet, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő családok esélyegyenlősége. A 6. 

MÁS-NAP szeptember 30-án kezdődött el városunk impozáns Vigadó épületében. Ezt a 

délutánt fenntartónk, a Karcagi Tankerületi Központ képviseletében Kissné Soós Ágnes 

Szakmai igazgatóhelyettes asszony és Tatár Jánosné intézményvezető köszöntőjével, 

majd a Kádas György EGYMI vidám táncprodukciójával és a Móricz Zsigmond Református 

Kollégium Arany János Általános Iskola Tagintézmény 2. osztályos tanulóinak kedves 

bábelőadásával nyitottuk meg. 

Minden jelenlévő számára nagy élmény volt a Magyar Speciális Művészeti Műhely 

Egyesület integrált színpadi műsora, mely közül elsőként a budapesti Holdfény Csoport 

színjátszói léptek színpadra, „A kiskakas gyémánt félkrajcárja” című színvonalas 

mesejátékukkal. Ezután a Balmazújvárosból érkezett tánccsoport fergeteges táncát 

élvezhettük. Végül pedig a Szolnoki Liget Otthon színjátszói idézték fel számunkra a 

magyar királyainkról szóló humoros történetet. 

Október 1-jén, dr. Szél András Kisújszállás város aljegyzője köszöntötte a megjelenteket. 

Ezután a Nagykun Baptista Oktatási Központ/Kisújszállás Általános Iskola, Gimnázium, 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 1. c., 1. e. és 4. c. osztályosai, valamint a 

Kádas György EGYMI tanulóinak színvonalas nyitóműsora után egésznapos, érdekes, 

színes, vidám programokkal vártunk mindenkit a kisújszállási Rendezvénytéren, ahol 

többek között: - a debreceni AURA SEGÍTŐ KUTYA Alapítvány segítő kutyái; - a Roll 

Dance Kerekesszékes Táncegyüttes; - a Vakrepülés Színjátszó Egyesület - és a Hangadók 

zenekar műsorát láthatták. 

Közben interaktív, játékos tereken, játszóházakban, ugrálóvárban, golyós kamionban 

próbálhatta ki mindenki koordinációs képességét, ügyességét. Az EFOP-3.1.6-16-2016-

00043. azonosítószámú projekt keretében beszerzett fejlesztőeszközök használatát a 

Kádas György EGYMI gyógypedagógusai mutatták be az érdeklődő gyermekeknek és 

kollégáknak. Köszönjük minden kedves jelenlévőnek, hogy megtisztelte 

rendezvényünket! Bízunk benne, hogy minden ott lévő gyermek feledhetetlen, boldog 

pillanatokat élhetett át. 
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