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Írta: Doroghy Tünde
Már majdnem egy hete annak, hogy a Kecskeméti Református Internátus nevelői, diákjaik
segítségével meglepték a Pancsinelló Játszóházban lévő roma gyerekeket.
Az internátus adományokat gyűjtött, már hetekkel a Mikulás ünnepség előtt, amelyeket a
játszóház kicsinyeinek szántunk. A nevelőtestület minden kollégistát arra kért, hogy
gyűjtsenek sokáig eltartható élelmiszereket, már nem használt, de mégis jó állapotú ruhákat,
olyan játékokat, és egyéb apróságokat, amelyekkel boldoggá tehetik a rászoruló csöppségeket.
December 6-ára egészen sok adomány gyűlt össze, amelyek reggel kerültek átszállításra a
játszóházba.
Az ünnepségen 4 tanuló vett részt, és bújtak Mikulás és krampusz jelmezbe azért, hogy a
meglepetés még nagyobb lehessen.
A játszóházba, délelőtt indultunk el, igazgatónőnk Pálné Lencsés Szilvia és nevelőtanárunk
Halasiné Siffer Edit kíséretével. Már az úton is nagyon izgultunk, vajon mit fognak szólni a
gyerekek?
Az épületet gyereknevetés töltötte be, ahogy beléptünk minket is „megcsapott” a jókedv.
A kicsiket a Mosolyra Hangolók együttes interaktív zenés műsorral szórakoztatta, melyben
nevelőtanárunk Fazeka István is részt vett. A történet egészen egyszerű volt. Vajon létezik-e a
Mikulás? Kettő válasz lehetséges, azaz igen és nem. A szórakoztató mese mellett, a gyerekek
táncoltak, énekeltek, és ami a legfontosabb, hogy végig nevettek. Nagyon aktívan részt vettek
a műsorban, láthatóan nagyon élvezték.
Mikor belépett az internátus Mikulása (Fagyal Máté), a gyerekek először teljesen
ledöbbentek, majd pedig odafutottak hozzá és körbeülték. A kicsik névre szóló tanácsokat,
ajánlásokat és dicséreteket kaptak a Nagyszakállútól, majd a krampuszok segítségével (Vas
Sára, Búzás Alex, Doroghy Tünde) kiosztásra kerültek a mikuláscsomagok, melyeket a
gyerekek boldogan nyitottak ki.
Végül a Télapó és segédjei elbúcsúztak a gyerekektől, akik ügyesen megértették, hogy a
Mikulásnak még nagyon sok dolga van.
A műsor zárásaként elhangzott a boldog felismerés: a Mikulás igenis létezik!
Nagyon nagy élmény volt számunkra, hogy részt vehettünk ebben a cigánymisszióban, jó volt
látni a kisgyerekeket, és azt hogy mennyire odaadóak, kedvesek és ügyesek tudnak lenni.
Remélem, hogy hagyomány teremthető ebből a misszióból, és jövőre is találkozhatunk a
kicsikkel vagy még többükkel is, hogy elvihessük nekik a varázslat élményét.

