
 
 

 

 

 

2020. januárjában nagy örömmel értesültünk arról, hogy iskolánk újabb pályázatot nyert a 

tehetséges tanulóink további speciális fejlesztésére a Nemzeti Tehetség Program 

keretében. A pályázat megvalósítása során diákjaink szociokulturális hátteréből és 

egyenetlen iskolai képességeikből fakadó hátrányaiknak kompenzálását tartottuk 

legfontosabb feladatunknak. Tehetséggondozó foglalkozásainkat játékterápiával 

indítottuk, ahol hangsúlyt fektettünk az önismereti játékokra, és a konfliktuskezelés 

praktikáit is igyekeztünk átadni. 

A roma kultúra számos értéket hordoz. Ezeket hangsúlyozva ismerkedtünk a cigány 

mesékkel, mondákkal. Több mulató dalt, kesergőt, siratót tanultak meg diákjaink. 

Iskolalelkészünk a cigány hiedelemvilágról, a roma emberek Isten-közelségéről 

beszélgetett a gyerekekkel.  

A tehetséggondozó programunk fő eleme a „Lyukasztó eredete” című cigány népmese 

megtanulása és színpadra állítása volt. A történet húsvét ünnepkörét a roma 

eredettörténettel ötvözi. Színpadra állítását a darab értelmezése, a szereplők kiválasztása, a 

díszlet, jelmezek elkészítése előzte meg. A foglalkozások során a cigány folklór – 

irodalom, zene, tánc és hiedelemvilág - mélyebb megismerése által tanítványaink nemcsak 

saját gyökereiket ismerhették meg, és léptek közelebb saját identitásuk megtalálásához, 

hanem fejlődött együttműködési képességük, kommunikációs képességük, 

problémamegoldó képességük, bővültek ismereteik is. 

Eredeti terveink szerint a Húsvéti ünnepkör idején szerettük volna bemutatni a „Lyukasztó 

eredete” című cigány népmesét iskolánk tanulóinak, a szülőknek és a település érdeklődő 

lakóinak. A tavaszi veszélyhelyzet kihirdetése miatt csak őszre sikerült színpadra állítani a 

darabot. A vírushelyzetre való tekintettel most csak iskolánk tanulói és dolgozói lehettek a 

nézők. A történet a húsvéti ünnepkörben helyezkedik el, Jézus Krisztus keresztre 

feszítését, szenvedését állítja a középpontba. Jézus keresztre feszítéséhez eredetileg 4 

vasszöget szántak a kor szokása szerint, de a monda szerint az éppen arra járó cigány 

vajda ellop egyet belőle, mondván jó lesz azt később elcserélni valamire. A történetet 

megfűszerezi a tolvaj vajda beismerő vallomása, melyben elismeri, hogy az egyik 

vasszeget ő lopta el. Jézus azonban neki is megbocsájt a tettéért, s egyben a cigányság ősi 



 
 

 

 

mesterségéhez, az „edényfódáshoz” ad eszközt  a cigány vajda kezébe. A színdarabot egy 

autentikus cigány sirató eléneklésével zárta egyik muzikalitásában tehetséges diákunk. 

A pályázat megvalósítása során diákjainknak számos lehetősége volt arra, hogy a világról 

alkotott képük táguljon. Találkozhattak egy coach-csal, akinek segítségével  

önismeretben, magabiztosságban, kommunikációban erősödhettek meg. Vendégei voltak a 

Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégiumnak. Ezzel a látogatással az volt a célunk, 

hogy perspektívát, elérendő célt, követendő példát mutassunk gyermekeinknek az 

eredményes továbbtanulás érdekében.  A szociokulturális hátrányok ledolgozásához 

fontos eszköz a tanulás, ezért nagy élményt jelentett a roma szakkollégistákkal és 

országosan elismert roma értelmiségekkel való találkozás ill. egy kiváló népzenész 

interaktív hangszeres bemutatója. A Csodamalom bábszínházban megnézték  tehetség 

programunkban résztvevő gyermekeink a Rigócsőr király c. előadást, majd sétát tettek a 

kulisszák mögött is. 

Diákjaink különböző mennyiségű talentummal érkeznek hozzánk., Pedagógusként 

igyekszünk őket arra nevelni, hogy ne elássák azokat, hanem  tovább fejlesszék, 

gazdagítsák Istentől kapott tehetségüket szorgalommal és kitartással. 

 


