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BEVEZETŐ 

 
Balogh Gyula: A hídteremtés kultúrája 

 

A művészet nemcsak a minket körülvevő világ 

kifejezésének, reprodukciójának, illetőleg a 

gyönyörködtetésnek egy sajátságos eszköze, hanem 

jelentős személyiségformáló és nevelőeszköz is.  

   

A Khamoro Podura projekt keretében a hátrányos 

helyzetű, illetőleg roma gyermekek számára 

szervezett művészetpedagógiai foglalkozásokon ezért 

kitüntetett helyet kapott a művészi kifejezésmód, a 

szépérzék fejlesztése, az élet értékeinek, szépségeinek 

felfedeztetése mellett az, hogy a diákokat tegyük 

képessé arra, hogy gondolataikat, véleményeiket, 

érzéseiket kifejezzék.  

 

A különböző művészeti alkotások befogadása, és 

főképp a művészet gyakorlása a hétköznapi 

beidegződések szintjéről egy másik horizontra emeli a 

figyelmünket: a benyomások és élmények alapján az 

élet nagy kérdéseire helyezzük a hangsúlyt, keressük 

a helyünket a világban.  

 

Ez történt azokkal a többségében roma származású 

kisiskolásokkal is, akik az ország leghátrányosabb 

iskoláiban tanulnak, és részt vettek programunkban. 

15 általános iskola százhúsz diákja számára 

szerveztünk olyan tanórán kívüli önkéntes stúdiumot, 

melynek keretében lehetőség adódott a vizuális 

kifejezésmódon és a szövegalkotáson keresztül 

megvalósuló önkifejezés és önismeret fejlesztésére, 

valamint aktív, cselekvő módon történő 

megvalósítására. 
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A fejlesztések fókuszában a társadalmi kapcsolatok 

fontosságának, a közösség megtartó erejének 

hangsúlyozása, konkrét-szemléletes és átvitt 

értelemben is a különböző kultúrák közötti 

kapcsolat-teremtés, azaz a „hídépítés” szándéka 

állt.    

 

Az ifjú alkotók életkoruknak, érdeklődésüknek 

valamint képességeiknek megfelelően fejezték ki 

véleményüket a kulturális sokszínűség 

fontosságáról, a különböző kultúrák, főképp a roma 

és nemroma hagyományok egymás 

mellettiségéről.  

 

Az elért eredmények, az elkészült írások, 

gyermekrajzok arról tanúskodnak, hogy a művészi 

cselekvési formák a résztvevő diákok belső világának, 

életérzésének olyan sajátos kifejezőivé váltak, 

amelyeknek segítségével jól ápolható és fejleszthető 

az egyén és a társadalom szempontjából egyformán 

fontos belső harmónia, a személyes látásmód és a 

közösségi cselekvőképesség. 

 

 

 

Dr. Szarvák Tibor: Napkeleti hidak – Napkeleti 

bölcsek 

 

 

Bibliai hasonlattal kell kezdenem. Az Amenca–Velünk 

Európába Szervezet programjának szereplői, térségi 

települések diákjai ajándékokat hoznak nekünk. Kis 

írásokat, verseket, élményeket arról, hogy mit jelent 

nekik származásuk, mit jelent nekik a település, a 

család, a tér, ahol élnek. Statisztikai szempontból 

egyáltalán nem jó helyen. Azonban ebben az 

életkorban ez még nem számít. 
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A közösség, a kapcsolatok, divatos szóval a flow, az 

áramlás jelenik meg az írásokban és az anyag alapján 

készült szófelhőben. 

 

Mint egykoron Betlehemben - az ajándékok – ahogy 

ebben kötetben gyermekeink - a lehet, a lesz, a lenni 

vízióját is megfogalmazták.  Te, én, ők alkotják a mi-t, 

akik meg tudják határozni azt, hogy milyen is lesz ez a 

jövőkép.  

 

Ez az a híd, amely generációkat köt össze. Így születik 

az együtt, a közös cselekvés, a közös párbeszéd 

élménye. 

 

Nem meglepő, hogy az írásokban a tanulni az egyik 

legfontosabb ige. Tükrözi mindazt, amit az iskolában 

és egymás között formálisan és kevésbé formálisan 

építjük magunkat és egymást. Hiszen az ember 

kudarcokkal és sikerekkel teli társas lény. 

 

Ez a kötet abban segít, hogy az olvasók lássák: 

kritikus és együttműködő generáció érkezik. Rajtunk 

múlik, hogy milyen eredménnyel hallatják a 

hangjukat.    

 

 

Dr. Szarvák Tibor 

főiskolai tanár 
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Bécsi Éva: Önmagunk elfogadása 

 

 
Kulturális, társadalmi, nemi identitásbeli különbségek 

hálózzák be a XXI. századi modern világot. 

Megkülönböztetés. Gyűlölet. Rasszizmus. Van, aki 

zsigerből utasítja el társát, ha megtudja, hogy a másik 

ember nemzetisége cigány, néger illetőleg „félig 

román, vagy tán egészen az”.  A teremtés csúcsán 

ilyenkor csak azt látják, ami a szem előtt van: azt, 

hogy milyen a bőr színe.  

 

Feketék, sárgák, kiket ugyanúgy anya szült, és piros 

vér folyik ereikben, - akiknek mi, fehérek vagyunk. A 

porból vétetés, és porrá levés bélyege minden 

bőrszínen ugyanazzal a tintával van felfestve. 

 

De, mikor ébredünk rá faji, etnikai, kulturális, 

különbségeinkre? Mikor váltja fel a feltétel nélküli 

kapcsolatteremtést annak az előítélete, hogy milyen 

színű bőrben lakik egy tőlünk nem több, és nem 

kevesebb másik lélek? Mikor égetjük fel a hidat, ami 

összeköt minket egy más kultúrájú emberrel?  

 

A jelen kiadványban olvasható fogalmazások, 

illusztrációk szerzői 6-16 éves gyerekek, ifjak. A 

művek témája az, hogy miképpen hidalható át a 

kultúrák közötti szakadék. 

 

Meghatódva olvastam az ifjak életbölcseleteit: azt, 

hogy az összekötő híd nem lehet más, mint az egymás 

iránt érzett szeretet, tisztelet és elfogadás. És a 

megbecsülés. Mert mindenki egyformának szültetett. 

Egyformának, de korántsem egyenlőnek! 
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Az írásokban megszólalnak olyan magyar nemzetiségű 

gyerekek, akiknek legjobb barátja a többiek által 

kevéssé becsült cigány osztálytárs, és kiderül az is, 

hogy mit érez egy roma kisiskolás, amikor elsőként 

szembesül azzal, hogy csak kisebbségként tekintenek 

rá. Felnőtteket megszégyenítő gondolatok, gyermeki 

egyszerűséggel megfogalmazva. 

 

A napkeleti hidak építésének egyik legfontosabb 

eleme, önmagunk elfogadása olyannak, amilyennek 

teremtettünk, bármely nemzethez tartozunk. Miként 

Balzac is megfogalmazta: 

 

„Semmi sem gördít nagyobb akadályt a másokhoz 

fűződő jó viszonyod útjába, mint az, ha önmagaddal 

sem tudsz megbékélni.” 

Bécsi Éva 
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Dr. Pusztai Gabriella: „Mennyire vágyom arra, 

hogy megismerve megszeress” 

 

A hetedik osztályos roma fiú, Szamák Zsolt 

megrendítő verssorát olvasva óhatatlanul Ady Endre 

vallomása jut eszünkbe: „Szeretném, hogyha 

szeretnének, s lennék valakié, lennék valakié”. Kié ma 

a cigányság? Ki akarja megismerni és megszeretni 

annak egy kis faluban (Fábiánházán) élő fiatal 

képviselőjét, akiben máris számos rossz tapasztalat 

halmozódhatott fel, hiszen a kamaszkor dacos 

lázadásával vágja a szemünkbe, hogy „ti utáltok, én 

gyűlölök”. 

Magyarország egyik legsúlyosabb társadalmi 

problémáját tükrözi e két kiragadott részlet, a 

cigánysággal szembeni és a bennük a többségi 

etnikummal szemben felhalmozódott 

bizalmatlanságot, ellenséges indulatot. Márpedig 

addig, amíg ezt nem sikerül lebontani, reménytelen az 

integráció, a roma lakosság iskolázottsági mutatóinak, 

s ezen keresztül munkaerő-piaci aktivitásának, 

társadalmi státusának, életkörülményeinek javulása. 

Korábbi kutatásaink1 tapasztalata, hogy a roma 

fiatalok aktivitását, kezdeményezőkészségét 

megbénítja erős kulturális és környezeti 

elszigetelődésük, valamint kapcsolati struktúrájuk 

zártsága. Akkori, roma/cigány diplomás 

interjúalanyaink továbbtanulásukban, s még felsőfokú 

                                                 

1 Pusztai Gabriella: A társadalmi tőke szerepe a roma/cigány 

diplomások iskolai pályájának alakulásában. In: Kozma 
Tamás et. al. (szerk.) Roma/cigány értelmiségiek iskolai 
karrierje. Debrecen, 2002, Egyetemi Kiadó, 50-72. és 
Pusztai Gabriella (2004): Kapcsolatban a jövővel. Valóság 
47. 5. 69-83. 
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tanulmányaik kimenetelében is nagy jelentőséget 

tulajdonítottak kapcsolati hálóiknak, az őket körülvevő 

formális és informális környezetnek, melyből 

különösen a kortársakkal kialakított kapcsolatok 

(iskolatársak, barátok) valamint a tanár–diák 

kapcsolatok rendkívüli szerepét emelték ki. Előbbiek 

tanulói közösségként is funkcionálnak az iskolai 

pályafutás során, s hiányukat súlyos fékezőerőnek 

tekintik a tanulmányi előmenetelben, a pozitív énkép 

kialakulásában ugyanis is megerősítést jelent a (nem 

roma) kortársak felől érkező bizalom, szeretet, 

tisztelet. Az utóbbiak esetében nem egyszerűen a 

tanárok szakértő közreműködésére vagy információs 

csatornaként játszott szerepére kell felhívnunk a 

figyelmet, hanem egy minőségileg más, érzelmekkel 

fűszerezett, sorsfordító befolyásolásra. A tanár az 

életutakban gyakran szinte második édesapaként vagy 

édesanyaként jelenik meg, a nagy erejű érzelmi 

azonosulás határozottan előmozdítja azt, hogy a 

fiatalnak az iskolával és a jövőjével kapcsolatos 

stratégiája pozitív irányba alakuljon. 

Ebben a szűk ötven oldalas könyvben egy másik 

korosztály jelenik meg: 6-16 éves, az általános iskola 

második-nyolcadik osztályába járó, Magyarország 

hátrányos helyzetű régióiban (Hajdú-Bihar, Szabolcs-

Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

falvaiban és kisvárosaiban) élő gyermekek, akik 

művészeti mentorok és (a Debreceni Egyetem 

különböző karaira járó) roma egyetemisták 

segítségével készítették el önvallomásaikat versben, 

prózában, rajzban. A tanítási órák utáni, önkéntes 

művészetpedagógiai foglalkozásokon 120, 

többségében roma gyermek vett részt, tevékenységük 

deklarált célja az önkifejezés és az önismeret 

fejlesztése volt. A Balogh Gyula által szerkesztett 

kötetben (mely az EGT Finanszírozási Mechanizmus, 
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Kulturális és természeti örökség megőrzése és 

megújítása programjának Roma és nem-roma 

interkulturális párbeszéd elősegítése című 

programterülete forrásából és hazai központi 

költségvetési előirányzatból a Khamoro Podura – 

Keleti hidak elnevezésű projekt keretében valósult 

meg) az itt született szöveges és vizuális alkotásokból 

kapunk válogatást, melyből mintegy hatvan résztvevőt 

ismerhetünk meg.  

Az alkotások vezérmotívuma a híd, a szivárványhíd, 

amely archetipikus képe a „lélektől lélekig” vezető 

útnak, a kötet címében megjelenő 

kulturális/interkulturális párbeszédnek. Sok gyermek 

meglepő lényeglátással érti meg a szimbólumot: „A 

híd lehet erős vagy gyenge. Ha távol vannak 

egymástól az emberek, és gyenge közöttük a 

kapcsolat, akkor gyenge a híd. Ha nagy a folyó, akkor 

erős híd kell rá. Többféle kapcsolat létezik, ami 

összeköti az embereket, például a zene, a vallás, az 

iskola, a baráti és a rokoni kapcsolatok. (…) A hidat 

úgy is elképzelem, mint két ember egymás felé 

kinyújtott keze, mely találkozik. Számomra a legszebb 

híd, a szivárványhíd, a maga sok színével, mely a 

földet köti össze az éggel” (Pál Annamária). 

Mi derül ki az olvasó számára a fogalmazások, versek 

és rajzok áttanulmányozását követően? Először is újra 

megerősítik azt (az egyébként tudományosan ismert) 

tényt, hogy a roma származás, a hátrányos földrajzi, 

települési és szülői iskolázottsági helyzet alapvető 

hasonlósága ellenére többféle családi miliő és 

gyermeknevelési stratégia tapintható ki e közegben is. 

Ahogy korábban megállapítottuk, „a családon belüli 

társadalmi tőke hipotézise szerint a társadalmi tőke e 

formájának eredményessége nem a szülők 

iskolázottságától függ, hanem attól az összetartó, 

családon belüli kapcsolatrendszertől, amelynek tagjai 
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egységet mutatnak a gyermek jövőjéért vállalt 

áldozatban” (Pusztai 2004:71). A leírásokban itt is sok 

gyermek vall ösztönző, támogató közegről: „A szüleim 

szerint életem végéig tanulnom kell (…) Apukám 10 

évesen már a határban dolgozott, és kétkezi munkával 

kellett megkeresnie az ételre valót. Ezért szeretné, 

hogy jól tanuljak, hogy soha ne kelljen fizikai munkát 

végeznem, és a gyerekeimnek a jövőben mindent meg 

tudjak adni. Azt mondja, azért dolgozik most is 

reggeltől estig, hogy tudja nekem biztosítani a 

tanulmányaimat, és meglegyen mindenünk, amire 

szükségünk van” (Mezei Csilla). Az ilyen típusú 

családok erőfeszítéseket tesznek az iskolával való 

kommunikáció fenntartására, a problémák 

megoldására: „Apu felment az iskolába az egyik 

kirándulás előtt az osztályfőnökömhöz és 

megbeszélték ezeket a dolgokat (…) Anyuval leültünk 

és megbeszéltük a kialakult helyzetet” (Simon Petra). 

Kitörési pontot alkothat a kultúra ápolása is: „A 

szüleim alapítottak egy táncegyesületet, hogy 

megmutathassuk a tehetségünket, hogy ki tudjunk 

kapcsolódni, és egyre több gyakorlással egyre feljebb 

juthassunk. Nagyon büszke vagyok édesanyámra, 

hogy elérte, amit szeretett volna” (Ötvös Mercédesz). 

A támogató család képes érzelmi biztonságot nyújtani 

gyermekének: „Anyukámmal egy láthatatlan kötél köt 

össze bennünket, nekem vele van a legerősebb 

hidam” (Pál Annamária). Ugyanakkor olvashatunk 

alkoholproblémák miatt szétesett családról is. A 

családon belüli kapcsolatok, a szülői odafigyelés, a 

gyermekre szánt idő olyan erőforrások, melyek 

jótéteményei a pszichés támogatáson túlmutatnak, 

életre szóló erőforrások az iskolai pályafutás során. 

Érdemes tudatosítani a ma szülőtársadalmában, hogy 

jól gazdálkodjanak ezekkel. 
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A felnőttvilág másik visszatérő alakja a tanár/tanító. 

Negatív szereplőként nem jelenik meg a 

fogalmazásokban, de előfordul a roma kultúra nem 

ismeréséből adódó értetlensége: „ezt nem értették, de 

még tanár néni sem” (Simon Petra). Leggyakrabban 

tanulástámogató funkcióban említik (Farkas Rokszána, 

Mezei Csilla, Pál Annamária), de a legmeghatározóbb 

egy osztálybeli kiközösítést eredményesen megoldó 

tanárnő hatása: „Az én történetemben a tanárnőm 

volt a híd, aki segített nekem, és elindított az úton, 

megadta nekem a kezdőlökést. A „híd” nélkül, a 

tanárnő nélkül biztosan nem sikerült volna. Minden 

embernek kell, legyen az életében egy stabil híd, úgy, 

mint nekem a tanárnőm. Azt gondolom, minél több 

ilyen kapcsolat van az ember életében, annál erősebé 

és hasznosabbá válik a társadalomban. Szeretnék 

pedagógus lenni és tanítani felnőtt koromban” (Mezei 

Katalin).  

A roma/cigány diplomásokkal készített interjúink 

visszatérő motívuma volt, hogy a „szülő–gyermek 

viszonyt idéző”, kölcsönös bizalomra épülő tanár–diák 

kapcsolatok sorsfordító szerepet játszottak felívelő 

iskolai karrierjükben. Szórványosan felbukkannak más 

támogató felnőttek is, pl. tanulmányi vagy művészeti 

megmérettetésen (néptánc, szavalóverseny) résztvevő 

zsűritagok, akik bátorítják őket vagy gratulálnak 

nekik, vagy olyan híres emberek, akikről a gyermekek 

olvasnak, hallanak, s példát jelentenek számukra.  

Különösen kiemelkedő a roma példaképek pozitív 

hatása: „Bari Károly szintén tudja, hogy mi a 

szegénység, és a nélkülözés, de ő még ráadásul 

cigány is, és a cigányság érzéseit is kifejezi.  
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A Rekviem című vers tőle a kedvencem (…) úgy 

éreztem, mikor olvastam, mintha rólam szólna” 

(Balogh Gergő). „A kedvenc gyűjteményem Bársony 

János: Cigány mesék c. könyve. A műből az olvasó 

megismerkedhet a cigányság eredetével, a vándorlás 

történetével. Megtudjuk, honnan származik és mire 

való a cigányvajda méltósága, melyik királyunk 

uralkodása alatt milyen bánásmódban részesült a 

cigány nép. Felsorakoznak a régmúlt és a közelmúlt 

híres cigány hősei László vajdától, Czinka Pannáig és 

Gábor Árontól Papp Lászlóig” (Ajtai Miranda).  

Nem minden megszólaló olyan szerencsés, hogy 

legyen az életében ösztönző hatású felnőtt, s így 

elbizonytalanodó, bezárkózó, a világgal szemben 

szkeptikus kijelentések is elhangzanak: „nem értem a 

felnőtteket” (Patály Bettina), „nehéz megbízni a 

másikban” (Lakatos Boglárka). 

A gyermekek legbőségesebben természetesen 

barátaikról, barátnőikről, s a velük végzett 

tevékenységekről számolnak be. Többen felidézik attól 

való korábbi félelmüket, hogy esetleg nem találnak 

barátra: „Még emlékszem arra a napra, amikor először 

beléptem az iskola falai közé (…) szorongva gondoltam 

arra, hogyan fognak elfogadni az iskolatársaim, 

tanáraim. Mivel roma származású vagyok, mindig attól 

rettegtem, hogy a származásom miatt nem fogadnak 

el. Megtettem mindent annak érdekében, hogy 

beilleszkedjek. Most (…) is megteszek mindent azért, 

hogy barátaim legyenek. Nyitott voltam, sokat 

beszélgettem, nem zárkóztam el, megépítettem azt a 

hidat, amit a barátság hídjának nevezünk” (Csikó 

Árpád). Nem mindenkinek sikerül ez: „kilencen 

vagyunk egy osztályban, ebből ketten romák. (…) 

nagyon szeretném, ha (…) összefogás lenne. Szeretek 

barátkozni, de sajnos manapság nincs igazi 

összetartás. Kilencen vagyunk, mégsem tudunk 
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összetartani (…) sajnos volt már néhány 

összezördülésem is. Ezért nem szoktam menni az 

osztálykirándulásokra sem” (Dudoma Barbara).  

A sikeresen barátkozók fontosnak tartják kiemelni, ha 

nem roma barátaik vannak: „Az osztályban tizenöten 

vagyunk, ebből négy fiú és tizenegy lány. Tizennégyen 

roma származásúak vagyunk, és csak egy magyar 

nemzetiségű van. Ő (…) az én legjobb barátnőm 

(Barna Patrícia). „A barátnőmmel szinte mindenről 

tudok beszélgetni. (…) Vele vagyok az iskolában egész 

nap. Neki nem számít, hogy én egy roma származású 

lány vagyok (Liba Irén Vivien). Egy fordított esetet is 

olvashatunk, amikor nem roma lány számol be arról, 

hogy roma fiú a legjobb barátja. A barátságok alapja 

lehet a régi családi ismeretség, szomszédság: 

„Rolanddal kisgyermek korunk óta ismerjük egymást. 

Megismerkedésünk úgy történt, hogy mi abba az 

utcába költöztünk, ahol ők laktak. Az ő apukája és az 

én apukám osztálytársak és jó cimborák voltak, és 

ettől kezdve rendszeresen jártunk egymáshoz” (Vincze 

Szilvia) vagy a hasonló társadalmi helyzet: „már 

óvodába is együtt jártunk, és már akkor is barátok 

voltunk, az iskolás évek alatt még jobban 

megszerettük egymást. Családi hátterünk hasonló, ők 

sem gazdagok, és mi sem” (Barna Patrícia).  

A barátságok elmélyítésében nagy szerepet játszik a 

közös hobbi, érdeklődési kör vagy a tanulás: „Együtt 

járunk focizni, a foci EB-t is együtt néztük a 

nyáron”(Rüff Dániel), „a társaim hamar elfogadtak. 

Másodikban sokan jelentkeztünk énekkarra, azóta 

nagyon szeretünk énekelni a templomban vagy az 

iskolában. Mindig segítünk egymásnak (…) Sok 

dicséretet kapunk mindenkitől. Együtt dolgozni jó 

dolog” (Farkas Liliana).  
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A barátságok tartalmi jellemzőjeként a bizalom, az 

egymásra való számítás, az összetartás jelenik meg, 

melyek a boldogság forrásai a gyermekek számára:  

„Van három barátnőm, szeretem őket, és mindig 

számíthatok rájuk. Sokat nevetünk, és sírunk együtt. 

Boldogok vagyunk. Mindig összetartunk, felépítettünk 

egy hidat, ez a barátsághíd” (Káló Amanda). Már 

említett kutatásunk tapasztalata szerint a szoros 

barátságok, s a barátokkal átélt intellektuális 

élmények, a közös tanulás, művelődés, szereplésre, 

versenyekre készülés még a nehéz iskolai munkának 

is megadja azt a jó ízét, amely a szorgalom és a tudás 

szubjektív értékét növeli.  

Az emberi kapcsolatok fontosságának hangsúlyozása 

mellett néhány írásban felbukkan a vallásosság 

ösztönző, normabiztonságot adó, társadalmi 

beilleszkedést segítő szerepének hangsúlyozása is: 

„Minden ember, aki él a Földön Isten teremtménye” 

(Rüff Dorina), „ez az iskola nagyon jó hírű, így az ide 

járó gyerekek célja, hogy minél jobban teljesítsenek 

és a hitoktatásnak köszönhetően, pozitívan 

gondolkodjanak. Talán nem is történt még olyan eset, 

amikor mások nemzetiségi hovatartozását vagy 

származását bírálta volna valaki” (Zámbó Amanda). „A 

kéz, melyet nem is láttam, irányítani kezdett (…) És 

meghallgattak. Az égiek segítettek, a rajzok, írások, 

amelyeket készítettem, felkeltették a környezetem 

figyelmét” (Fábián Attila).  

Kutatásaim során azt tapasztaltam, hogy a vallásosság 

szociálintegratív potenciálja rendkívül erős, hiszen 

ezek a közösségek az átlagot messze meghaladóan 

nyitottak társadalmilag, a közösségi kapcsolatok 

átívelnek a réteghatárokon, kulturális válaszfalakon, s 

ezzel elütnek a kapcsolati struktúrák erősen zárt 

családi, munkahelyi és lakóhelyi határok közé zárt 
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szerkezetétől. Emellett a vallásosság többféle módon 

támogatja az iskolai mobilitást, a jövőorientált, 

felelősségteljes és fegyelmezett magatartás 

interiorizálásától a szövegértési képességet fejlesztő 

liturgikus gyakorlatokig, hogy csak a legfontosabbat 

emeljem itt ki.  

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a másfél 

évtizeddel ezelőtt, fiatal felnőtt roma értelmiségiek 

által kiemelt tényezők szinte ugyanolyan formában 

jelennek meg e kötet lapjain a mai gyerekek 

megfogalmazásában, s ez a társadalmi tőke 

megkerülhetetlenségére hívja fel a figyelmet. Ezek a 

gyermekek vágynak a beilleszkedésre, az elfogadásra, 

a társadalmi felemelkedésre, s ehhez támogató 

családra, tanárokra, felnőttekre és barátokra, 

kortársakra van szükségük. A könyvet nagy haszonnal 

forgathatnák a pedagógusok és a leendő tanárok, 

tanítók, hogy jobban megértsék és elfogadják őket, 

hiszen: „Az én szemem fekete, a német gyerekeké 

kék színű, de ugyanúgy látok vele. Látom, hogy 

milyen szép a világ, hogy milyen szép az anyukám, de 

ugyanezt látja az arab vagy a francia gyerek is” 

(Pukoli Viktória). 

 

 

Prof. dr. Pusztai Gabriella 

egyetemi tanár 

 

 

  



24 

 

AKÁR A SZIVÁRVÁNY 

 
 

Pukoli Viktória: Különbözőnek lenni  

 

Miért fontos az, hogy a különböző emberek és kultúrák 

között ne legyen különbség? 

 

Mi cigányok vagyunk. Mások: kínaiak, németek, 

olaszok vagy épp arabok.  

 

A kínaiak szeretik a rizst, a halat, de mi is szeretjük. 

Az olaszok szeretik a tésztát és a paradicsomot, de mi 

is szeretjük, ugyanúgy a németek és az arabok is. Ha 

a népek között nem lenne különbség, akkor nem lenne 

ilyen tarka a világunk. A különbség a hajunk, bőrünk 

és a szemünk színében van, másban teljesen 

egyformák vagyunk. 

 

Én kórházban születtem, ugyanúgy, mint a német 

vagy a spanyol gyerekek. Iskolába járok, mint más 

gyerekek bárhol a világon. Szeretek kirándulni, 

kacagni, énekelni, táncolni. A kínai vagy a norvég 

gyereket is ugyanúgy megbüntetik a szülei, mint 

engem, ha rosszul viselkedem. Ha szól a zene, jár a 

kezem, lábam, de ugyanígy jár az afrikai gyerekeké is. 

Kicsit hangosak vagyunk, de hangosak az olasz 

gyerekek is. Az én szemem fekete, a német gyerekeké 

kék színű, de ugyanúgy látok vele. Látom, hogy 

milyen szép a világ, hogy milyen szép az anyukám, de 

ugyanezt látja az arab vagy a francia gyerek is.  

 

Mi is szeretünk dalolni, táncolni, szeretjük, ha nagy a 

család, szeretünk együtt lenni. Van különbség?! 

 

Ha közelebbről is megismernénk egymást, 

megszeretnénk más népek szokásait, ízlését, 
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hangulatát, zenéjét, akkor megszűnne minden 

háborúság, és mindenki rájönne, hogy egyformán 

értékesek vagyunk. 

  

Ezt csak akarni kell.  

4. osztályos tanuló Berekböszörmény 

 

 

Baksán Blanka: Magyar és román hagyományok 

 

Amikor különféle kultúrák, országok vagy népek 

kerülnek szóba, sokszor jellemző tulajdonságokat 

társítunk hozzájuk, mert így egyszerűbb róluk 

beszélni. 

 

12 éves vagyok. Az édesanyám születési neve: 

Cristescu, mivel nagypapám román nemzetiségű volt, 

ez azt jelenti, hogy a családunkban a mai napig 

ápoljuk a román hagyományokat, és szokásokat. 

Karácsonykor például még mostanság is járunk 

„kolindálni” (kántálni) a családtagokhoz. Újévkor a 

„Sorcovával” (Újévi köszöntő) megyünk újévet 

köszönteni a rokonokhoz. 

 

Nagyon jó dolog, hogy az iskolánkban román 

nyelvoktatás is folyik, ezáltal össze tudjuk hasonlítani 

a magyar és a román kultúrát. Sok fontos 

érdekességet, különbséget és hasonlóságot 

tanulhatunk meg.  
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1. kép: Makula Csenge Noémi 2. osztályos tanuló Földes 

Mivel nagyon közel vagyunk a román határhoz, a 

faluban is sok román nemzetiségű telepedett le, de 

már szokásaink és a hagyományaink keveredtek.  

 

Minden évben a romániai Tomesti településről 

érkeznek kolindások karácsony tájékán, több éve 

ápolva ezt a hagyományt. 

Szintén szokás lett iskolánkban, minden év 

márciusában a „Márciuska” készítése, melyet román 

hagyomány szerint, fiú ajándékoz a lánynak. 

 

Szerintem az emberek és kultúrák között ne legyen 

különbség, ha van is, akkor tudjanak az emberek 

egymás kultúrájába, szokásaiba bekapcsolódni, 

átvenni, amiből akár új dolgokat alkothatnak. 

 

7. osztályos tanuló Pocsaj 
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Simon Petra: Tartsuk meg az értékeinket  

 

Én egy 12 éves cigánylány vagyok, szüleimmel és egy 

fiútestvéremmel élek Pocsajban. Sok olyan cigány 

hagyományt, kulturális szokást őrzünk, melyet az én 

szüleim az ő szüleiktől és nagyszüleiktől láttak, 

tanultak, és adtak át nekünk. 

 

Fontosnak tartom, hogy mindenki a saját gyökereit 

megőrizve éljen. Mivel különböző emberek, 

népcsoportok élnek együtt, ezért elengedhetetlen 

egymás figyelembe vétele. Meg kell tanulni elfogadni a 

másik szokását, hitét, szemléletét.  

 

Mindenkinek érdeke a jó viszony ápolása, a 

harmonikusabb élet és a közös célok elérése. Minden 

ember más, és ez befolyásolja a kapcsolatainkat, 

döntéseinket.  

Sokan az idegen nyelvre gondolnak elsőként, pedig 

ennek megtanulása az egyik, ami a legjobban 

összehoz. A különbségeket át lehet hidalni sok közös 

programmal is, sportolással, zenével. 

 

Egy személyes példát említve, cigánylányként sok 

szokást kell betartanom és ez befolyásolta az iskolai, 

baráti, tanulmányi kapcsolataimat, és előfordul néha, 

hogy rossz irányba.  

 

Míg a többiek első osztályban már jó barátok voltak, 

összejártak, addig én szinte mindig egyedül voltam. 

Amíg osztálytársaim játszottak a fiúkkal, fogócskáztak, 

labdáztak és még a házit is együtt csinálták délután, 

addig én csak az unokatestvéreimmel és csak a 

lányokkal akartam játszani. Nem mehettem a 

többnapos kirándulásokra, táborokba, ahol a többiek 

mélyebb barátságot és több közös élményt szereztek. 

Ők ezt nem értették, de még tanár néni sem.  
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Apu felment az iskolába az egyik kirándulás előtt az 

osztályfőnökömhöz és megbeszélték ezeket a 

dolgokat. Mikor délután hazamentem, azt mondta 

apu: 

– Beszéltem a tanárnővel és a gyerekekkel, 

elmondtam nekik, hogy mi hogyan élünk. – majd azt 

mondta. – Hívjuk ide a barátaidat, és mégis elmehetsz 

Te is két napra a Vekeri – tóra. 

 

Anyuval leültünk és megbeszéltük a kialakult 

helyzetet, és azóta, én is nyitok osztálytársaim felé, 

de ők is barátjuknak fogadtak és megértik 

szokásainkat. Mai napig összejárunk és a legjobb 

barátnőm egy magyar lány. 

 

Fontos, hogy ismerjük meg egymás kultúráját, ezt 

elfogadva éljünk együtt. Az értéket megtartva rá kell 

jönnünk, hogy az eltérő szokások inkább összetartják 

az embereket. 

 

6. osztályos tanuló Pocsaj 

 

 

Vincze Szilvia: A legjobb barátom 

 

Vincze Szilvia vagyok, 13 éves és magyar 

nemzetiségű. A legjobb barátom, Horváth Roland, egy 

roma fiú. Együtt járunk iskolába, a pocsaji Lorántffy 

Zsuzsanna általános iskola hetedik osztályába.  

 

Rolanddal kisgyermek korunk óta ismerjük egymást. 

Megismerkedésünk úgy történt, hogy mi abba az 

utcába költöztünk, ahol ők laktak. Az ő apukája és az 

én apukám osztálytársak és jó cimborák voltak, és 

ettől kezdve rendszeresen jártunk egymáshoz. Az 

egész nyarat vele töltöttem, minden nap játszottunk, 
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fociztunk. Az is közös bennünk, hogy mindketten 

szeretjük az Éjjel – nappal Budapest című sorozatot. 

 

A kultúránk kicsit különbözik, nálunk az ünnepeket 

szűk családi körben töltjük, a romáknál viszont ott a 

teljes nagy família. A zenei világunk nem különbözik, 

mert én is szeretem a cigányzenét, és ő is szereti a 

magyart. 

  

A beszédünk más, mert Roland tud cigányul és 

magyarul is, én pedig csak magyarul tudok. De ettől 

függetlenül jól megértjük egymást. 

 

Nagyon örülök, hogy megismerhettem őt és rajta 

keresztül a roma kultúrát is. 

6. osztályos tanuló Pocsaj 

 

 
2. kép: Piroth Enikő 7. osztályos tanuló Szendrő 
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Fábián Attila: A „láthatatlan” kéz 

 

A család rendkívül fontos, talán a legfontosabb, amit 

az ember kaphat az élettől. Biztonságot ad, és segít, 

hogy a mindennapokat megéljük. Jó annak, akinek ez 

van, megadatott, legyen bármilyen bőrszínű, 

szülessen a föld akármelyik sarkában. Én nem vagyok 

ilyen szerencsés. 

 

Korábban én is tartoztam valahova. Voltak szülők, 

akik gondoskodtak gyerekeikről, voltak társaim, akik 

játszottak és boldogan nevettek körülöttem. Volt az 

asztalon élelem és körülvett a meghittség és az 

elfogadás.  

 

Aztán jött az alkohol. A házból eladásra kerültek a 

tárgyak, eltűnt az asztalról az étel, és már nem volt 

semmi, ami nyugalmat és békét adhatott volna. El 

kellett jönni, és szétszéledt a család. Eltűnt a bizalom, 

csak a küzdelem maradt a mindennapokkal. 

 

Aztán jött egy kéz, ami, ha tetszett, ha nem, odatett 

egy ismeretlen és bizalmatlan világba. Ott álltam új 

iskola, új emberek, új tárgyak között. Magányban, 

félelemben, hogy hogyan tovább? Hiszen semmim 

sem volt, ami segíthetett volna, csak a szürkeség. 

 

Míg egy szép napon, a kéz, melyet nem is láttam, 

irányítani kezdett. Színeket rajzoltam egy lapra, 

betűket egy füzetbe, olyan volt az egész, mintha 

némán kiáltanék megértésért. 

 

És meghallgattak. Az égiek segítettek, a rajzok, 

írások, amelyeket készítettem, felkeltették a 

környezetem figyelmét. Már nem kerültek el messzire 

mintha leprás lennék, nem kellett egyedül leülnöm az 

ebédlőasztalhoz, és a folyosón sem néztek sandán, 
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hanem mosolyogtak, előre köszöntek. Más lett a világ, 

olyan volt, mintha a nap simogatná a bőrömet. 

 

Én sokáig azt hittem, hogy csak rajzolok. Aztán a 

„kéz”, ami magához vett, arcot öltött, és elmondta, 

hogy én a rajzaimmal is „beszélek”, üzenek 

másoknak. Az üzenet pedig nagyon egyszerű: ne 

ítélkezzenek, amíg nem ismernek, és nem tudják, mi 

van bennem, hogyan élem a mindennapjaim. 

8. osztályos tanuló Mátészalka  

 

 

Kovács Eszter: A sáros és rögös utak 

 

Minden ember egyforma, de más – más kultúrában és 

hagyományban, eltérő életmódot folytatunk. 

Szerintem nem szabad bőrszín alapján ítélkezni 

emberek fölött, nem tehetünk róla, hogy hova 

születtünk, de arról igen, hogy hogyan éljünk meg a 

mindennapjainkat.  

 

Fontosnak tartom, hogy az, ami eddig elválasztott 

bennünket, különböző kultúrájú embereket, mint két 

különböző partot, egy jó híd építésével, 

összeköthetjük. Barátokká kovácsolhat bennünket, és 

segíthet nekünk, hogy jobb emberek legyünk, és azok 

is maradjunk. 

 

Rólunk, cigányokról, már születésünk pillanatában sok 

olyan dolgot eldöntenek, ami az egész életünket 

meghatározza, és kijelöl egy olyan utat, amit 

mindenkinek saját maga kell, hogy végigjárjon. A 

kérdés az, hogy ez az út mennyire járható, mennyire 

sáros és rögös.  

 

Milyen messze vagyunk egymástól? Találkoznak-e az 

útjaink? A társadalmi megkülönböztetés, romák és 
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nem romák között, csak akkor szűnhet meg, ha közös 

utat használunk.  

 

Remélem, hogy az én osztályközösségemben 

megépült ez az út, amivel sikerült lerombolni az 

előítéleteket és igazi barátságok születtek. 

 

6. osztályos tanuló Bihartorda 

 

 

 
3. kép: Lakatos Ronaldo 5. osztályos tanuló Hosszúpályi 

 

Dudoma Barbara: Nincs igazi összetartás 
 

A kisfaluban, ahol élünk, kilencen vagyunk egy 

osztályban, ebből ketten romák. Én nem szeretem, ha 

meg van különböztetve, hogy ki – kicsoda. 

Véleményem szerint a marakodásnak nincs sok 

értelme, és nagyon szeretném, ha e helyett inkább 

összefogás lenne.  



33 

 

 

Szeretek barátkozni, de sajnos manapság nincs igazi 

összetartás. Kilencen vagyunk, mégsem tudunk 

összetartani, vagyis velem mindig ellenkeznek. Emiatt 

sajnos volt már néhány összezördülésem is. Ezért nem 

szoktam menni az osztálykirándulásokra sem. 

 

Jó lenne, ha ez megváltozna egyszer, és tekintettel 

lennének rám, foglalkoznának velem, lennének 

barátaim az osztályban.   

8. osztályos tanuló Bihartorda 

 

 

 

 

 

 
4. kép: Miczura Ákos 8. osztályos tanuló Berekböszörmény 
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Liba Irén Vivien: Barátra lelni jó 

 

A barátnőmmel szinte mindenről tudok beszélgetni. 

Nevetgélünk, meghallgatja a bánatom, örömöm, és 

minden gondomat. Vele vagyok az iskolában egész 

nap. Neki nem számít, hogy én egy roma származású 

lány vagyok. 

 

Manapság az emberek nem úgy értékelik a barátságot, 

mint régen. Úgy érzem, hogy ez a kapcsolat egy híd 

és összeköt minket. A barátság egy nagyon jó dolog. A 

barát az, akiben bízhatsz, és mindig ott van melletted, 

ha kell, megvigasztal vagy veled együtt nevet. Az 

életben sok olyan ember van, akivel találkozunk. De 

csak egy igazi barát lehet az, akit jobban 

megismerünk és megszeretünk. Mindenkit úgy kell 

elfogadni, ahogy van, hisz minden ember ugyanolyan, 

mindenkinek vannak hibái, senki sem tökéletes.  

 

8. osztályos tanuló Bihartorda 

 

 

 

 

Barna Patrícia: A népek közötti megértésről 

 

Barna Patrícia vagyok, Pocsajban lakom szüleimmel és 

két testvéremmel. Apukám kőművesként dolgozik 

Budapesten, ezért csak kéthetente jár haza. Ő tartja 

el a családot. Anyukám kisbabát vár, az új testvérem 

nyáron fog megszületni.  

 

Én és a testvérem Patrik a helyi általános iskolába 

járunk. Az osztályban tizenöten vagyunk, ebből négy 

fiú és tizenegy lány. Tizennégyen roma származásúak 

vagyunk, és csak egy magyar nemzetiségű van. Ő 

Mikó Barbara az én legjobb barátnőm. 
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A kapocs kettőnk között a barátság és a sok közös 

együtt töltött év. Már óvodába is együtt jártunk, és 

már akkor is barátok voltunk, az iskolás évek alatt 

még jobban megszerettük egymást. 

 

Családi hátterünk hasonló, ők sem gazdagok, és mi 

sem. Mindketten tanulunk idegen nyelvet, németet és 

románt. Nagyon szeretek idegen nyelvet tanulni, mert 

így már nem csak magyarul tudok beszélni.  

 

A mi családunkban senki nem beszél cigányul, de anyu 

azt mondta, hogy ha lesz lehetőség az iskolában, 

beiratkozhatok. Én még nem vagyok megkeresztelve, 

ezért erkölcstanra járok, Barbi pedig református 

hittanra. Ez az egyetlen óra, amikor nem vagyunk 

együtt. A tanulásban én jobb eredményeket érek el, 

Barbi gyengébb, lassabb, de ez nem befolyásolja a 

barátságunkat. Ő nem irigy rám, én szívesen segítek 

neki a tanulásban.  

 

Szerintem nincs különbség roma és magyar gyerek 

között, ha van barátság, vagyis megértés és szeretet, 

ami összeköt minket. 

 

4 osztályos tanuló Pocsaj 
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5. kép: Miczura Ákos 8. osztályos tanuló Berekböszörmény 

 

 

 
Halász Ildikó: Mi egy kicsit türelmetlenebbek 

vagyunk 

 

Az én nevem Halász Ildikó, 7. osztályos, a Lórántffy 

Zsuzsanna Általános Iskolába járok. Magyar 

nemzetiségű vagyok.  

 

Szerintem a különböző kultúrák közötti híd lehet egy 

házi kedvenc, egy film vagy egy híresség iránti 

rajongás.  

 

Én egy angol lánnyal ismerkedtem meg egy 

csoportban, ahol a kedvenc sorozatomról van szó. 

Utána külön is elkezdtem beszélgetni vele, és erősebb 

lett a kapocs köztünk. Aztán beszélgettünk arról is, 

hogy milyen a személyiségünk.  
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Nekik a kultúrájuk sokkal másabb, mint a miénk. 

Nekik például másabb az étkezésük, a zenei világunk, 

ők elfogadóbbak, mint mi magyarok. A mi 

kultúránkban másabb a zene, az öltözködés és még 

sok dolog. Talán egy kicsit mi türelmetlenebbek 

vagyunk másokkal, amin változtatni kellene. 

7 osztályos tanuló Pocsaj 

 

 

Pál Annamária: Két egymás felé kinyújtott kéz 

 

 

Nekem a hídról a kapcsolat jut az eszembe, azért, 

hogy az emberek át tudjanak menni egyik partról a 

másikra. 

 

A híd lehet erős vagy gyenge. Ha távol vannak 

egymástól az emberek, és gyenge közöttük a 

kapcsolat, akkor gyenge a híd. Ha nagy a folyó, akkor 

erős híd kell rá. Többféle kapcsolat létezik, ami 

összeköti az embereket, például a zene, a vallás, az 

iskola, a baráti és a rokoni kapcsolatok. 

 

Szerintem a legerősebb a szülő – gyermek közötti 

kapcsolat. Anyukámmal egy láthatatlan kötél köt 

össze bennünket, nekem vele van a legerősebb hidam. 

De a tanár nénivel is jó kapcsolatban állok, csak 

másabb jellegű, mint anyával. 

 

A többi emberrel a nyelv is összeköt, amit beszélünk, 

illetve megtanulunk. Sokféle kapcsolat és híd létezik 

az emberek között, melyet mindig ápolni, építeni kell. 

 

Szerintem az a legjobb híd, amely szeretetből épül, és 

így köti össze az embereket, ha gyűlöletből épül a híd, 

az nem lesz olyan tartós. 
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A hidat úgy is elképzelem, mint két ember egymás 

felé kinyújtott keze, mely találkozik. Számomra a 

legszebb híd, a szivárványhíd, a maga sok színével, 

mely a földet köti össze az éggel. 

4. osztályos tanuló Pocsaj 

 

 

Csonka Eszter: A gyűlölet tanult dolog 

 

Én az iskolában azt tanultam, hogy mindannyian 

elfogadónak születtünk. A gyűlölet tanult dolog, amit a 

környezetünkből veszünk át.  

 

Már az óvodában is volt olyan társam, akit a szülei, ha 

rosszul viselkedett, a zsákos cigánnyal ijesztgették. 

Miért állítják be azt a zsákkal járkáló cigányt, 

gonosznak?  

 

Az a kisgyermek valószínűleg, akit ezzel rémisztenek, 

a cigányságot a gonoszsággal párosítja majd össze. 

  

Pedig a mi kultúránk is becsülendő. Nagyon sok 

mindent megtanultunk más nemzetektől, a 

magyaroktól is, úgy, hogy a saját kultúránkat sem 

felejtettük el. Sokkal szebb lenne ez a világ, ha nem 

elsőre ítélkeznénk, meghallgatnánk a másikat, 

nyitottak lennénk. 

 

Itt egy egyszerű példa, a lecsó elkészítésének módja 

népenként és területenként változó, másképp készíti a 

magyar, a szerb, a német vagy a cigány is. De ez nem 

jelenti azt, hogy az egyik jobb, mint a másik, csak 

más, más szokás, más hagyomány, más ízlésvilág. 
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Színesítsük életünket és gazdagítsuk tudásunkat, 

mindig van valami új, amit más népektől tanulhatunk, 

ettől lesz színes a világunk. 

5. osztályos tanuló Barcs 

 

 

 
6. kép: Kiss Dorina 6. osztályos tanuló Edelény 

 

Bogdán Erzsébet: A különbség is lehet 

szerethető 

 

Fontosnak tartom, hogy a mai világban senki ne 

szégyellje identitását, és büszkén vállalja kilétét.  

 

Mit nevezünk elfogadásnak? Ha nem is támogatjuk, de 

legalább ismerkedjünk a kultúrával, mielőtt kifejezzük 

nemtetszésünket! 

 

Ha különböző kultúrák találkoznak, összefogással 

bármire képesek. Vegyünk egy példát. Egy ember a 
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világ bármely pontjáról is jöjjön, ha zenét hall, 

táncolni kezd. Mindegyik csoport, mindegyik zene 

egyenlő, és nem érdemel megkülönböztetést. 

Különbségek lehetnek a kultúrák között, de ezek a 

különbségek mindenki számára lehetnek szerethetőek! 

8. osztályos tanuló Barcs 

 

 

Pukoli Csilla Bernadett: Hidak az emberek között 

 

Cigány vagyok, tizenkét éves, 

A világ, még nem kerek nékem. 

Gyere el, hogy ismerj meg minket! 

Vagy megyek én, hogy megismerjelek. 

Bőröm barna, hajam fekete. 

S te, milyen vagy? Gyere, mutasd meg! 

 

Ruháim tarkák, színesek, 

Szeretem a különleges ízeket. 

Az erdő s a rét a kedvenc helyem, 

Hol a madár sem jár, szívesen keresem. 

Ezt a Földet, megismerném veletek!  

Gyere, menjünk! Mutasd meg nekem! 

 

Hol van a te hazád? 

Francia vagy? Német vagy dán? 

Menjünk együtt! Ha kell egy jó barát. 

Van egy jó meleg takaród? 

Nekem van kenyerem és sóm. 

Te is fázol, ha hideg van? 

Te is félsz, ha sötét van? 

Akkor egyek vagyunk! Gyerekek! 

5. osztályos tanuló Berekböszörmény 
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Rüff Dániel: Megbízunk egymásban 

 

Nekem a barátság a bizalmat jelenti. A barátommal 

szívesen osztom meg az örömöt, és remélem ő is 

velem örül, ha ötöst kapok vagy dicséretet. Ha rosszat 

csinálok, ő is aggódik, hogy vajon mi lesz a 

büntetésem. Ha beteg vagyok, meglátogat. 

 

Én is vele örülök, ha kap valami ajándékot, szorítok 

neki, ha versenyen van, és örülök a sikerének. Ha 

mégsem, akkor igyekszem megvigasztalni. 

 

Együtt járunk focizni, a foci EB – t is együtt néztük a 

nyáron. Megbízom benne. Neki el merem mondani, 

hogy melyik lány tetszik, kivel járnék szívesen. Neki 

mondom el azt is, hogy mennyire hiányzik az apukám, 

aki nem velünk él. Együtt tanulunk, ha valamelyikünk 

rossz jegyet kap az iskolában.  

 

De nem csak gyerekek, és emberek között lehet igaz 

barátság, lehetne országok és népek között is. Élhetne 

békében és barátságban a cigány és a magyar nép, 

ugyanígy minden nemzet és minden nép.  

Ez megvalósítható, ha van bizalom, ha megismerjük 

egymás nyelvét, hagyományait, viseletét, szokásait, 

táncait, zenéjét, és ételeik ízét. Válhatnának az 

országok is barátokká.  

 

Többet kellene együtt lenni, együtt nyaralni, együtt 

zenélni. Megtanulni más népekkel együtt lakni. Akkor 

barátság lenne az egész világon. 

7. osztályos tanuló Berekböszörmény 

 

 



42 

 

 
7. kép: Zámbó Amanda 8. osztályos tanuló Mátészalka 

 

 

Rüff Dorina: Ne legyen különbség! 

 

Minden ember, aki él a Földön Isten teremtménye. 

Egyformán süt ránk a Nap, egyformán sötétedik ránk 

az este, és egyformán virrad ránk a reggel. Ugyanúgy 

félünk, ha baj van, sírunk, ha bánatunk van. Az én 

vérem is piros, bár a bőröm barna. Én is fázom, ha 

hideg van, és árnyékba bújok, ha erősen süt rám a 

Nap.  

 

Akkor mi a különbség az emberek között? Szemünk 

színe? Anyanyelvünk?  

 

Ha megismernék egymást az emberek, akkor 

mindenki egyenlő lenne. 
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Európában sokféle nép él, francia, olasz, norvég, 

német, magyar, cigány, román, mindnek más a 

nyelve.  

 

Tanuljuk meg egymás nyelvét! Szóljunk egymáshoz, 

és szólítsuk meg egymást! 

 

Tanuljuk meg más népek zenéjét, ismerjük meg 

egymás szokásait, ízleljük meg más népek ételeit, 

italait. Hallhassuk meg különböző népek meséit, így 

közelebb kerülhetünk egymáshoz és eltűnnek a 

különbségek. 

 

Más a bőrünk és a szemünk színe, más az 

anyanyelvünk, de már ismerjük egymást és másképp 

tekintünk a másikra.  

 

Mi cigányok, szeretnénk egyenlőnek lenni a többi 

néppel. 

5. osztályos tanuló Berekböszörmény 

 

 

Farkas Rokszána: Szeretem a verseket 

 

Szeretném elmesélni a versmondó versenyen átélt 

tapasztalataimat, amivel én se, és a szüleim sem 

értünk mindig egyet. 

 

Versmondáskor megtanulom az irodalom tanárommal 

együtt kijelölt verset, megbeszéljük, hogy melyiket 

szavaljam el. Szavalás közben nagyon ügyelek a 

hangsúlyra és a kiejtésre. Több versszakos verseket 

könnyen és gyorsan megtanulok. 

 

Óvodás korom óta járok hasonló versenyekre. Közben 

végig hallgatom az összes versenyzőt. Vannak, akik 
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hibáznak, megbotlanak a vers közben, elfelejtik a 

szöveget, mégis helyezést érnek el, míg én nem.  

 

A szüleim azt mondják, hogy ez azért van, mert 

különbséget tesznek. 

 

Tavasszal voltam Dunavarsányban, az Országos 

Cigány Szavalóversenyen, melyet a híres cigány 

költőnk, Ruva – Farkas Pál rendezett az ottani 

kisebbségi vezetővel. Voltak a környező 

településekről, Ráckevéről is sokan. Nagyon szépen és 

hibátlanul szavaltam el a verset és helyezést értem el.  

 

Irodalomból és németből ötös az átlagom. Ha 

lehetőségem lesz rá, szeretnék német nyelv tanár 

lenni. A példaképem, Ruva - Farkas Pál. A versei nem 

csak magyarul, hanem cigány nyelven is megjelennek, 

ami letölthető az internetről.  

6. osztályos tanuló Ököritófülpös 

 

 
8. kép: Farkas Liliána 6. osztályos tanuló Mátészalka 
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Ötvös Izabella: Karácsonyi tánc 

 

 

Az ünnepek közül a karácsony a kedvencem, mert, ez 

a szeretet ünnepe, és ilyenkor együtt van a család. 

Karácsonykor anyukám a megszokottnál egy kicsit 

többet főz. Sütni is szokott, mákos és diós bejglit, a 

mákosat is szerettem, de a diós bejgli a kedvencem. 

Az ünnepi vacsoránál jelen van a töltött káposzta és a 

rántott hús is, amit a kilenc testvéremmel együtt 

nagyon szeretünk.  

 

Meg szoktak látogatni minket anyukám és apukám 

testvérei, és általában együtt töltjük ezt az ünnepet. 

Idén karácsonykor nagybátyám Barna és a felesége is 

itt volt, aki édesanyám ágáról rokon. Nagyon sokat 

nevettünk és beszélgettünk, mivel ők nem itt laknak, 

hanem Szamostatárfalván, csak másnap mentek haza. 

Fehér karácsonyunk volt, sokat játszottunk kint az 

udvaron és az utcabeli gyerekekkel is. Nagyon jó volt 

szánkózni és sikanyózni. 

 

Ajándékot ugyan nem kaptunk, sajnos nem telt rá, 

mert apukám és anyukám munkanélküliek. Alig várom 

a szilvesztert, olyankor jó műsorok vannak a Tv-ben. 

Nagyon sok kedvencem van, például L.L. Junior, 

szeretem a klipjeit, mert fiatal cigánylányok és fiúk 

táncolnak benne.  

 

A cigánytáncot nagyon szeretem és próbálom tanulni, 

mivel a Csillagszem tánccsoportba járok, ami itt 

működik Ököritófülpösön. Sokat jártunk fellépésre, 

Ráckevére, Dunavarsányba, Berhidára, ezekről az 

alkalmakról videofelvétel készült, amit a YouTube – on 

is meg lehet tekinteni. 

8. osztályos tanuló Ököritófülpös 
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Ötvös Mercédesz: Az én álmaim  

 
A szüleim alapítottak egy táncegyesületet, hogy 

megmutathassuk a tehetségünket, hogy ki tudjunk 

kapcsolódni, és egyre több gyakorlással egyre feljebb 

juthassunk. Nagyon büszke vagyok édesanyámra, 

hogy elérte, amit szeretett volna. Nemzetiségi elnök 

lett, ennek már lassan három éve. Anyukám sok 

ismerősre tett szert, ezáltal nagyon sok fellépésre 

hívtak meg minket, és egyre többen szeretnék 

megismerni a tánccsoportot. 

 

A Csillagszem tánccsoportot 2016 júliusában 

meghívták Ráckevére, Hagyományőrző napra. Sokat 

készülődtünk, próbáltunk, ruhát béreltünk, és 

Nyíregyházán buszt is. Ötkor indultunk, mert hosszú 

volt az út, de megérte, hatalmas vendégszeretettel 

fogadtak minket. Amikor ránk került a sor a 

rendezvényen, a tanult módon előadtuk a produkciót 

és első helyezést értünk el. Nagyon örültünk neki, és 

alig vártuk a következő fellépést. 

 

Augusztusban Budapestre hívták a csoportot a 

Népművészeti Múzeumba, itt is remekül teljesítettünk, 

második helyezést értünk el. Nagyon jól esett nekünk, 

hogy értékelik a táncunkat, és alig várjuk, hogy 

legközelebb is itt táncolhassunk.  

 

Én is szeretném elérni az álmaimat, iskolába járni, 

tanulni, hogy szakmám legyen, és érettségim, és 

büszke legyen rám a családom. 

 

4. osztályos tanuló Ököritófülpös 
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9. kép: Lakatos Ádám 5. osztályos tanuló Hosszúpályi 

 

 
Patály Bettina: Amikor a napfény és az eső 

összevesznek 

 

Mi emberek olyanok vagyunk, mint a szivárvány. A 

sok szín benépesíti a Földet. A színekhez földrészek, 

földterületek tartoznak, hegyek, völgyek, vizek, ahol 

emberek, állatok, növények élnek egymás mellett, hol 

békében, hol sajnos béke nélkül. 

 

Ez nekem nagyon furcsa, nem értem miért 

utálkozunk, és azt sem, hogy alakul ki bennünk, ha 

felnőttek leszünk, a gonoszság, miért látunk másképp, 

hogyan szűnnek meg a barátságok, miért leszünk 

„mások”? 
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Mint gyerek, csak azt látom a társaimban, hogy nem 

különböznek tőlem. Olyanok, mint én. Ha viccet 

hallanak, nevetnek, ha megijednek, félve bújnak az 

anyukájukhoz, hogy megvigasztalja őket.  

 

Lapítanak, ha nem tanulnak és majd kiesnek a padból, 

úgy jelentkeznek, ha valamit tudnak. Szeretnek mesét 

nézni, és játszani az udvaron, futni egymás felé, vagy 

egymás után sebesen, mint a szél. Szeretik a sportot 

és hajtja őket a versenyszellem, tudnak együtt 

sportolni, zenélni, szurkolni az iskolai csapatnak, és 

fújjolni, ha elbénázzák a versenyt, és kikap a csapat. 

 

Én, ha végignézek a gyerekeken, látom, hogy tudnak 

sírni, ha fájdalom éri őket, de van, hogy a nevetés 

csalja ki szemükből a könnyeket. Én azt látom, hogy a 

gyerekek érzelmei szinte ugyanazok. Azt tetszik, mint 

bárki, ha érzelmeket akarnak kimutatni. 

 

A szivárvány színe mindig ugyanaz, és ugyanolyan 

nagy ívű. Nekem erről az jut eszembe, hogy a 

szivárvány akkor keletkezik, amikor a napfény 

összeveszik az esővel és aztán kibékülnek. A 

természet képes erre, el tud fogadni és meg tud 

bocsátani. Mi miért nem? Talán azért is van az, hogy 

nem értem a felnőtteket. 

8. osztályos tanuló Ököritófülpös 
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10. kép: Balogh Jázmin Napsugár 2. osztályos tanuló 

Fábiánháza 

  

Makula Tünde: Tanuljunk idegen nyelveket   

 

 

Szerintem a cigányok és a magyarok között semmi 

különbség nincs azon kívül, hogy más a bőrük színe. 

Egy cigány ember is el tudja érni azt, amit egy magyar 

ember. Annyi baj van a mai generációk között, hogy a 

cigányokat egy kalap alá veszik, és az is gond, hogy 

órai munkán duplán kell teljesíteni ahhoz, hogy 

ugyanolyan jó jegyet kapjanak.  

Pedig a mai cigánygyerekek elég ügyesek, és 

ismerőseim között is vannak nagyon tehetségesek.  

Ma már nem csak a 8 általános elvégzésével fejezik be 

a tanulmányaikat, ettől jóval nagyobb igényeik 

vannak. Többen is középiskolát végeznek, ezzel 

megszerzik az érettségi bizonyítványt és szakmát is 
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kapnak. Vannak azonban módosabb cigányok is, 

akiknek a gyermekük jövője a legfontosabb. Ezek a 

fiatalok már főiskolát, és egyetemet is végeznek és 

diplomát szereznek. Ennek segítségével jó 

munkahelyen helyezkednek el, és a jövendőbeli 

életüket már saját maguk kovácsolják. 

Magyarországon nem nagyon érvényesül a roma 

kultúra. Szerintem nekünk gyerekkorban nem a cigány 

nyelvet kell megtanulnunk, hanem a világnyelveket, 

német és angolt, mert csak ezzel tudunk érvényesülni.  

 

Természetesen tudnunk kell az anyanyelvet is, de 

nagyon fontos az életben az idegen nyelvű 

kommunikáció, mert ez az érvényesülés útja. 

7. osztályos tanuló Földes 

 

Morvai Norbert: Magyar kultúra, cigány kultúra 

 

A kultúráját, azt mind a két nép maga alakította ki, és 

ma is a saját elképzelése szerint működik. Ebben 

szerintem nagyon fontos a különbség, mert más és 

más hagyományok szerint működnek. A kultúráknak 

megvan a maga szépsége, de ezeket a 

hagyományokat ápolni kell, mert egy idő után, 

ahogyan jön a következő generáció, el kezd 

halványulni.  

Ma már a cigányok többsége nem hordja a cigány 

népviseletet sem, amit ezelőtt 80 évvel el sem lehetett 

volna képzelni. A két nép öltözködése megközelítőleg 

hasonló. Ami az étkezést illeti, az is egyre jobban 

hasonlít már. A cigányok átveszik a magyar ételeket a 

magyarok pedig a cigány ételeket. A fűszerezésük, a 
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főzési szokásaik, az edényeik stb.. szinte ugyan olyan. 

A szórakozásban is nagy a hasonlóság. Ma már a 

magyaroknál cigányzene nélkül nincs buli (kivéve a 

hagyományőrző magyarokat, ők kötődnek a saját 

megszokott magyar népdalaikhoz). Különbség csak 

annyi lehet, hogy átlagosan a cigány emberek 

hangosabbak és "hevesebbek" amikor összejönnek. 

7. osztályos tanuló Földes 

 

 

 

 

 

 

 
11. kép: Horváth Éva 5. osztályos tanuló Fábiánháza 
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12. kép: Mátravölgyi Anett 7. osztályos tanuló Nagyrábé 

 

A BARÁTSÁG HÍDJA 

 

Makula Anikó: Hidak és az ember 

 
Lehetsz jó vagy rossz ember, 

Hiszen a földön is több a tenger, 

 

Lehetsz fiatal, vagy öreg 

Soványka, vagy nagyobb tömeg, 

Lehetsz fekete, vagy fehér 

A lényeg az, hogy emberséges legyél. 

 

Lehetsz egészséges, vagy beteg 

Az idő mindig ugyanúgy ketyeg, 

Lehetsz csendes, vagy zajos 

A híd, ami köztünk egy kapocs. 

 

7. osztályos tanuló Földes   
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Csikó Árpád: Beilleszkedni nehéz 

 

Még emlékszem arra a napra, amikor először beléptem 

az iskola falai közé, féltem, és szorongva gondoltam 

arra, hogyan fognak elfogadni az iskolatársaim, 

tanáraim. Mivel roma származású vagyok, mindig attól 

rettegtem, hogy a származásom miatt nem fogadnak 

el.  

 

Megtettem mindent annak érdekében, hogy 

beilleszkedjek. 

 

Most, hogy idősebb vagyok, nyolcadik osztályos, most 

is megteszek mindent azért, hogy barátaim legyenek. 

Nyitott voltam, sokat beszélgettem, nem zárkóztam 

el, megépítettem azt a hidat, amit a barátság hídjának 

nevezünk. Ettől kezdve megszűntek a szorongásaim, 

levetkőztem magamról a kisebbségi érzést és nagyon 

sok barátom lett. A legjobb barátom Dani, akivel 

mindent meg tudunk beszélni, együtt járunk moziba. 

 

Emberek vagyunk, és hidakat kell építenünk, hogy 

barátokat szerezzünk, hogy kommunikáljunk 

egymással, beilleszkedjünk a társadalomba, 

közösségeket alakítsunk ki. Számunkra 

nélkülözhetetlen a társas kapcsolat. 

8. osztályos tanuló Edelény   

 

 

Balogh Hajnalka: A három legjobb barátnő 

A két legjobb barátnőmmel, akikről akkor még nem 

tudtam, hogy azok lesznek, véletlenül, szó szerint 

összeütköztünk az iskola folyosóján. Bocsánatot 

kértünk egymástól, de nem sokkal később, ugyanabba 

a fagyizóba mentünk fagyizni. Ott elkezdtünk 

ismerkedni, és megbeszéltünk egy találkozót, amit 
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aztán sok másik követett. Később pizsi-partit is 

rendeztünk, és mára már nagyon sok közös 

élményünk, és emlékünk van.  

Most kiváló a kapcsolatunk, ha bármi baj van, 

számíthatunk egymásra, ha ketten valamiben nem 

értünk egyet, a harmadik mindig segít. Nekem 

rendkívül fontos ez a barátság és büszke is vagyok rá, 

nagy a szeretet és az összetartás közöttünk. Szinte ez 

a legfontosabb dolog az életemben. 

Bízom és reménykedem abban, hogy az iskola 

befejezése után újabb baráti és más bizalmi 

kapcsolatok is kialakulnak majd, amit az életem során 

visszaadhatok barátaimnak, szeretteimnek. 

6. osztályos tanuló Edelény 

 

 

 

 
13. kép: Ajtai Sándor 2. osztályos tanuló Biharnagybajom 



55 

 

Farkas Liliána: A zene ereje 

 

A Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi 

Általános Iskolába járok. Kedvenc ünnepeim a 

Karácsony, a Húsvét és a szülinapom. Amikor először 

mentem iskolába, nagyon féltem, hogy milyen lesz. 

Kik lesznek az osztálytársaim, és lesznek-e barátaim.  

 

A társaim hamar elfogadtak. Másodikban sokan 

jelentkeztünk énekkarra, azóta nagyon szeretünk 

énekelni a templomban vagy az iskolában. Mindig 

segítünk egymásnak, amikor „szólóra” készülünk. Sok 

dicséretet kapunk mindenkitől. 

 

Együtt dolgozni jó dolog, de együtt énekelni még jobb. 

Nem számít, kik vagyunk, honnan jöttünk, hiszen 

ugyanazt a hangot énekeljük mindannyian. 

3. osztályos tanuló Mátészalka 

 

 

 
14. kép: Csáki Milán Zoltán 2. osztályos tanuló Fábiánháza 
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15. kép: Fábián Attila 8. osztályos tanuló Mátészalka 

 

 

Varga Amanda: Szeretném bejárni a földet 

 

Szerintem a világ attól szép, hogy van benne minden, 

él benne mindenféle nép, hiszen ez így volt amióta 

létezünk. Ugyanakkor a világ és mi emberek is 

változtunk az eltelt évszázadok óta. 

 

Én szeretem ezt a káoszt, nyüzsgést, ami körülvesz. 

Szeretek iskolai programokban részt venni, szeretek 

kirándulni és felfedezni. Megismerni a saját népem és 

mások hagyományait, ünnepeit, öltözködési szokásait, 

zenéjét, filmjeit és ételeit. 

 

Szeretem a csengő-bongó nyelveket, és szeretem 

bennük felfedezni a hasonlóságokat, és nagy kedvvel 

használom azokat a szavakat, amelyek csak úgy „ránk 
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ragadnak”. Szívesen tanítom erre az ismerőseimet, 

osztálytársaimat is. 

Jókat nevetünk a „lóvé” vagy a „mámi” szavakon, és 

igyekszünk mind hozzátenni ezt–azt, „mani, dollár, 

stex”, stb.  

Én azt hiszem, ez a kulcs ahhoz, hogy hidakat 

építsünk, ha a kultúrák, a szavak, a szokások 

berögzülnek, vagy csak épp „ránk ragadnak”. Minél 

többet tudunk a világról, mi magunk is, annál többek 

leszünk, ez néha olyan, mintha valahová oda 

születnénk egy–egy pillanatra. Nekem ez öröm. 

 

Ha idősebb leszek, és persze, amennyiben lesz rá 

pénzem, szeretném bejárni a földet. Meg akarom 

ismerni az embereket. Majd írok egy könyvet erről, 

tele lesz szép fotókkal, amiket én készítek, hogy be 

tudjam mutatni másoknak is, hogy láthassák, mennyi 

szépség vesz minket körül. 

 

Én nem félek az újtól és az ismeretlentől. Hídteremtés 

az is, amikor több ismeretet szerzünk más népekről, 

hogy megismerjünk más népek fiait, hiszen ha valamit 

kicsit is jobban ismerünk, attól kevésbé félünk. 

 

8. osztályos tanuló Fábiánháza 
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16. kép: Kónya Dániel 8. osztályos tanuló Edelény 

 

 

 
17. kép: Kónya Dániel 8. osztályos tanuló Edelény 
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Szamák Zsolt Mókus dal 

 

Hidegre készül az idő – kiáltotta a rigó 

Hidegre biz, – válaszolta a mókuska 

Nincs ennivaló, elhordta a magokat a szél 

Rigócskáim mind az éhhaláltól fél 

 

Elhordta a szél, befagyott a víz 

Mihez kezdjünk, kihez menjünk? 

 

Mókuska és rigócska bolyongott tovább 

Fenyőfa, tölgyfa meg csak ott állt 

 

Én ide be nem engedem – mondta a fenyő 

Tűlevelem szép zöld! Megrágja, letépi,  

Szépségem megsérti. 

És ide sem jöhetsz! – kiáltotta a tölgyfa 

Van nekem bajom makogás, csiripolás nélkül is! 

Nem elég már, hogy makkjaim a földön vannak 

Hordja mindenféle jöttment, ismeretlen pereputtya?! 

De ott állt, egy csonka, 

Levéltelen, ütött kopott törzsű, 

Nevesincs fa. 

Ajtót nyitott s azt mondta:  

Én nem beszélek sokat, nem kérdezek sokat 

Nem félek a holnaptól, 

Nem félek a levegőtől, 

Attól sem ahogy ti izegtek – mozogtok, 

Levegőt vesztek, 

Otthonom otthonod lehet, 

Gyökerem tied lehet, 

Múltam és jövőm részese lehetsz, 

Történelmem és történetem lehet a tied is! 

 

7. osztályos tanuló Fábiánháza 
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Nincs az az isten 

 

Nem tilthatja meg nekem senki sem, 

Hogy itt éljek veletek 

Ide születtem, ide szült egy anya 

Akinek lelke, teste nem volt mostoha 

 

Nem tilthatja meg senki sem, 

Hogy kinyissam a szám 

Enni kérjek, italt kérjek 

Ott vagyok itthon, ahol a haza 

 

Nem tilthatja meg senki sem, 

Hogy bőröm színét titkoljam 

Barnaságom, cserzett bőröm 

Létezésem záloga 

 

Nem tilthatja meg nekem senki sem, 

Hogy elmondjam igazam 

Ti utáltok, én gyűlölök 

Szerepjátszó harcosok 

 

Nem tilthatja meg nekem senki, 

Hogy megismerjelek 

Utadon én is veled menjek 

 

Nem tiltom meg hát neked, 

Hogy megfogd a kezem 

Ellesd lelkem titkát, hogy mennyire vágyom arra, 

Hogy megismerve megszeress 

7. osztályos tanuló Fábiánháza 
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18. kép: Demeter Gergő 8. osztályos tanuló Szendrőlád 

 

 

 
19. kép: Budai Gyula 7. osztályos tanuló Pocsaj 
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Glonczi Bence: Mese a hídról 

 

 

A régi időkben, volt egy nagyszerű híd, amit már 

mindenki elfelejtett. 

 

Amikor Jánoska és a lánytestvére megszülettek, a 

szüleik abban állapodtak meg, hogy a lánytestvérét az 

anyja, Jánoskát pedig az apja neveli föl. Azóta már 

eltelt 8- 10 év, és Jánoska elindult, hogy megkeresse 

az édesanyját. Amint vándorolt egy hídhoz érkezett, 

ami nagyon rossz állapodban volt, és nem mert átkelni 

rajta, inkább leült a parton és szomorkodott. 

 

Egyszer csak a túlparton megjelent egy ember, és 

elkezdtek beszélgetni. 

 

Jánoska elmondta, hogy szeretne átjutni a túloldalra, 

de nem mer elindulni. Sokat beszélgettek, 

összebarátkoztak annyira, hogy az ember összehívta a 

falusiakat, akik segítettek megjavítani a hidat.  

 

Így Jánoska tovább mehetett, és eljuthatott az 

édesanyjához. 

 

Glonczi Bence, 6. osztályos tanuló Szendrő 
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20. kép: Stefán István 8. osztályos tanuló Szendrőlád 

 

Káló Angelika: Nyílt kapcsolat 

 

 

Úgy történt, ahogy elterveztem, nyitottam felé, 

elkezdtünk beszélgetni, találkozgatni. Elmesélte, hogy 

egyszer egy barátja csúnyán megbántotta és azóta, 

nem hisz senkinek.  

 

Én mondtam, hogy az emberek nem egyformák, nem 

mindenki olyan, és végül jó barátok lettünk. 

 

Az elején ő sem hitte, hogy én leszek az, aki őt lelkileg 

erősíteni fogja. Manapság nehéz olyat találni, aki nem 

csak barát, hanem testvér is, aki ott van a bajban és 

segít, ha a szakadék mélyén is vagy. 
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Így jött létre közöttünk egy őszinte és nyílt kapcsolat, 

közel kerültünk egymáshoz. Újra tud hinni és bízni, így 

másokon is segíteni. 

8. osztályos tanuló Szendrőlád 

 

 

 

 

 
21. kép: Mező Boglárka 7. osztályos tanuló Pocsaj 

 

 

 
Lakatos Boglárka: Nehéz megbízni egymásban 

 

Van sokféle kultúra, mindegyik más, de mindnek van 

múltja, jelene és jövője. Számomra mind érdekes, és 

kíváncsivá tesz.  

 

Kicsiny ez a világ, sok – sok különböző emberrel, 

akiknek egy céljuk van, hogy tetteikkel jobbá tegyék 
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az életet, hogy béke, szeretet, megértés és bizalom 

legyen az emberek között. 

 

Azt szeretném, hogy az emberek elfogadják, tiszteljék 

és becsüljék egymást. Mindegy, hogy milyen 

nemzetből vagy kultúrából származnak, legyen az 

magyar vagy cigány, hiszen az emberek megértése és 

elfogadása maga a szeretet és a béke. 

 

Nehéz a világba beilleszkedni, nehéz megbízni a 

másikban, de ez is olyan, mint a betegség. Le kell 

győzni ugyanúgy, mint a bizalmatlanságot, elfogadni 

másokat és akkor minket is elfogadnak.  

Lakatos Boglárka, 8. osztályos tanuló Szendrőlád 

 

 

 

 

Mezei Katalin: Ezért szeretnék tanítani 

  

 

Az én történetem úgy kezdődőt, hogy új diákként 

kerültem az iskolámba. Fogszabályozós kislány 

voltam. Ezért csúfolni kezdtek a többiek. Szörnyű volt 

minden nap úgy bemenni az iskolába, hogy a többi 

tanuló, engem csúfol. Nem volt kedvem iskolába 

menni.  

 

Szüleimnek többször azt hazudtam, hogy nem érezem 

jól magam és betegnek tettettem magam, hogy ne 

keljen átélnem újra és újra ezt a szörnyű élményt.  A 

jegyeim kezdtek romlani, és a tanáraim is észrevették, 

hogy valami bánt engem, nem voltam annyira lelkes 

az órákon, és hamar ingerülté váltam.   

 

Az osztályfőnököm, Andi néni megkért, hogy óra után 

maradjak bent, mert szeretne velem beszélni. 
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Elmondtam neki, hogy miért vagyok ennyire ingerült. 

A következő osztályfőnöki órán Andi néni elmesélt egy 

történetet, ami arról szólt, hogy az életben minden 

ember más, és hogy vannak a kultúrák közt 

különbségek, de mindenki megszületik, és a végén 

meghal. Emberek vagyunk, és a jövőjét mindenki 

maga alakítja, és minél több kultúrát, nyelvet 

ismerünk, tanulunk meg, annál értékesebb emberekké 

válunk.  

 

A története végére felhozott egy példát, ami rólam 

szólt: Itt van, például Katika, aki fogszabályzót hord, 

nem azért mert ez divat, vagy éppen beteg!  Kati már 

a jövőjére gondol, ha lekerül a fogszabályzó nagyon 

szép lesz a mosolya. Jól eset a tanárnő meséje, mert 

tudtam, hogy miattam mondta el.   

 

Azt gondolom, mindig van az életünkben egy olyan 

pont, ahol az ember csak magára számíthat, és ki kell 

állnia önmagáért. Úgy éreztem nekem most jött el ez 

a pont, és ki kell álljak az osztálytársaim elé, hogy 

közöljem velük azt, hogy a csúfolódással nem mennek 

semmire és inkább jobb lenne, ha megértenék, hogy 

én ilyen vagyok. Hagyják abba a csúfolódást, ne 

bántsanak. Oda álltam az osztályom elé és elmondtam 

nekik, amit gondoltam és éreztem, és ez könnyebb 

volt, mint, gondoltam. Attól a naptól kezdve 

abbahagyták a csúfolódást. Az én történetemben a 

tanárnőm volt a híd, aki segített nekem, és elindított 

az úton, megadta nekem a kezdőlökést.  

 

A „híd” nélkül, a tanárnő nélkül biztosan nem sikerült 

volna. Minden embernek kell, legyen az életében egy 

stabil híd, úgy, mint nekem a tanárnőm. Azt 

gondolom, minél több ilyen kapcsolat van az ember 

életében, annál erősebé és hasznosabbá válik a 

társadalomban. Szeretnék pedagógus lenni és tanítani 
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felnőtt koromban. Bízom benne, észre fogom venni, 

amikor szüksége lesz valakinek egy hídra az életében, 

és én ígérem, átvezetem rajta.                                  

7. osztályos tanuló Biharnagybajom. 

 

 
22. kép: Gurbai Magdolna Emília 7. osztályos tanuló Pocsaj 

 

 

Ajtai Miranda: Kedvenc olvasmányom 

 

Azt gondolom, hogy nagyon fontos része életünknek a 

mese. Rengeteg mindent taníthatunk a gyerekeknek a 

mesén keresztül. A helyes és helytelen viselkedést a 

klasszikus mesékből, népmesékből könnyen 

megérthetik, megtanulhatják.  

 

Az eredeti cigány mesék valójában a cigányfiú 

kitörését mesélik el legtöbbször a szegénységből, a 

nyomorból.  Ezek a történetek azt jelképezik, hogy a 

semmiből is lehet az ember valaki, ha nem adja fel. 
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A kedvenc gyűjteményem Bársony János: Cigány 

mesék c. könyve.  A műből az olvasó megismerkedhet 

a cigányság eredetével, a vándorlás történetével.  

 

Megtudjuk, honnan származik és mire való a 

cigányvajda méltósága, melyik királyunk uralkodása 

alatt milyen bánásmódban részesült a cigány nép. 

Felsorakoznak a régmúlt és a közelmúlt híres cigány 

hősei László vajdától, Czinka Pannáig és Gábor Árontól 

Papp Lászlóig.  

 

A történetek között helyet kaptak jellegzetes cigány 

mesterségek és szokások, valamint ezek 

magyarázata, eredete is. Igazi mesekönyv. Meg kell 

ismernünk saját gyökereink ahhoz, hogy azonosulni 

tudjunk más kultúrákkal. 

7. osztályos tanuló Biharnagybajom 

 

 

 
Mohácsi Fanni: Találkozás Szentmártoni Jánossal 

 

Különleges élményben volt részem idén novemberben. 

Életemben először találkoztam és beszéltem a Magyar 

Írószövetség elnökével, a József Attila – díjas 

Szentmártoni Jánossal. 

 

Már önmagában ez olyan felejthetetlen élmény lett 

volna, amire sokáig emlékeznék. Nekem azonban 

olyan különleges dolog adatott meg, ami csak 

keveseknek. Egy versmondó versenyen „Verseim elé” 

című alkotását szavaltam, ő pedig a zsűri elnöke volt. 

 

Mondanom sem kell, hihetetlenül izgultam: sértő lett 

volna, ha csak egy picit is eltévesztem a versét. 

Szerencsére a költő nagyon segítőkész és közvetlen 
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volt: szinte velem együtt mondta ő is a művet, 

szemmel láthatóan biztatni akart. 

 

A verseny után odajött hozzám beszélgetni. Jó 

tanácsokat adott, bátorított és kezet fogott velem. 

Sosem felejtem el azt a napot.  

 

3. osztályos tanuló Nagyrábé 

 

 

 

 
                  23. kép: Káló Klaudia Emma 8. osztályos tanuló 

Szendrőlád 
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Balogh Gergő: Miért szeretem a verseket? 

 

Nekem a kedvenc két költőm József Attila és Bari 

Károly.  

 

József Attila verseit azért szeretem, mert ő is nagyon 

szegény volt, ragaszkodott a mamához, és főleg azért, 

mert a legegyszerűbb dolgok, tárgyak is életre kelnek 

a költeményeiben, csodálatosan ki tudta fejezni az 

érzéseit. 

 

Bari Károly szintén tudja, hogy mi a szegénység, és a 

nélkülözés, de ő még ráadásul cigány is, és a 

cigányság érzéseit is kifejezi. A Rekviem című vers 

tőle kedvencem. Tudom, hogy nem könnyű 

olvasmány, de úgy éreztem, mikor olvastam, mintha 

rólam szólna. 

 

Azért szeretem a verseket, mert kifejezik azt, amit én 

nem tudok megfogalmazni, helyettem beszélnek. 

4. osztályos tanuló Nagyrábé 

 

 

Mezei Csilla: Nekem hány kultúrám van?  

 

A szüleim szerint életem végéig tanulnom kell, és ha 

már nem leszek iskolás, akkor a gyerekeimet kell 

tanítanom, ezek szerint ez egy véget nem érő dolog, 

ami most, hatodikos fejjel, nem valami biztató.  

 

De vannak érdekes tanulnivalók is, például apukám 

tanít cigány táncolni. Anyukám azt mondja, meg kell 

tanulnom a hagyományink szerint főzni, és illene 

beszélnem is a cigány nyelvet. Majd, ha én is felnőtt 

leszek és lesznek gyerekeim, át kell adnom nekem is 

ezeket a dolgokat, úgy ahogy ők átadtak nekem, 

hiszen ők is a szüleiktől tanulták meg.  
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A tanáraim szintén azt mondják, tudnom, ismernem 

kell a kultúránkat, a magyar nyelvtant, a történelmet 

és persze egy újabb idegen nyelvet, az angolt.  

 

Nekem hány kultúrám van? Hány nyelven kell 

beszélnem? Tettem fel egyszer édesapámnak a 

kérdést. Ő erre csak egy nagyot sóhajtott: „te csak 

tanulj, lányom”!  

 

Azt gondolom, az egyetlen kiút a szegénységből a 

tanulás. Elmesélte apukám, hogy amikor ő ennyi idős 

volt, mint most én, szeretett volna tanulni, de sajnos 

nagyon szegények voltak és dolgoznia kellett.  

 

Apukám 10 évesen már a határban dolgozott, és 

kétkezi munkával kellett megkeresnie az ételre valót. 

Ezért szeretné, hogy jól tanuljak, hogy soha ne kelljen 

fizikai munkát végeznem, és a gyerekeimnek a 

jövőben mindent meg tudjak adni. Azt mondja, azért 

dolgozik most is reggeltől estig, hogy tudja nekem 

biztosítani a tanulmányaimat, és meglegyen 

mindenünk, amire szükségünk van. Én ezért nagyon 

hálás vagyok a szüleimnek, sajnos nem minden 

gyereknek vannak ilyen szülei.  

 

Engem nagyon érdekel a cigányok története, a 

szokások – nagyon izgalmasnak találom. És jó lenne, 

ha minden gyereknek lenne alkalma megismerni őket 

jobban.   

 

Remélem később, majd ha a szüleim idősebbek 

lesznek, lesz lehetőségem támogatni és segíteni őket. 

Azt gondolom, hogy a tanulás a híd, és a tanáraim, a 

szüleim, ők segítenek abban, hogy átkeljek a „folyón”, 

hogy az életem később sikeres legyen.   

6. osztályos tanuló Biharnagybajom 
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                  24. kép: Jóni Sándor 2. osztályos tanuló 

Ököritófülpös  

 

Zámbó Amanda: Kövessük a kistelepülések 

példáját  

 

 

Az iskolában, ahova járok, többféle nemzetiségű 

gyerek is tanul, főként magyar származásúak alkotják 

az osztályokat. Mivel ez az iskola nagyon jó hírű, így 

az ide járó gyerekek célja, hogy minél jobban 

teljesítsenek és a hitoktatásnak köszönhetően, 

pozitívan gondolkodjanak. Talán nem is történt még 

olyan eset, amikor mások nemzetiségi hovatartozását 

vagy származását bírálta volna valaki. 

A különböző kultúrák megjelennek az iskola 

rendezvényein, például a néptáncban a roma, román 

stílusjegyek, vagy a német fesztiválokon a 

gyermekjátékokban, táncokban. Mindenki szívesen, 
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érdeklődve és örömteli hangulatban nézi végig az 

előadásokat. 

 

Nekem nagyon tetszik, amikor édesapám 

szülőfalujába, Kántorjánosiba látogatunk. Ott a 

magyar származású emberek is tudnak cigányul 

beszélni, vagy egy esküvőt ugyanúgy tartanak meg, 

mint a roma származású szomszédjaik. Kölcsönösen 

elfogadják egymást, nemzetiségtől vagy kultúrától 

függetlenül, és ez így helyes. 

 

Véleményem szerint, a kistelepülések példáját a 

nagyvárosok is követhetnék, mert minden ember a 

közösség tagja, a közösség pedig a társadalom része. 

Egyetértésben pedig csak akkor élhetünk, ha 

elfogadjuk mások kultúráját és hagyományait. 

8. osztályos tanuló Mátészalka 

 

 
25. kép: László Patrik 5. osztályos tanuló Berekböszörmény 
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26. kép: Dudoma Barbara 8. osztályos tanuló Bihartorda 
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A KAPCSOLAT EREJE - IDÉZETEK  

 

Kovács Krisztina 

 

Szeretnék barátokat szerezni, de nem nagyon sikerül. 

Hiszek benne, hogy egyszer ez megváltozik, és lesz 

olyan személy, akikben megbízhatok. Bízom benne, 

hogy jól alakul minden és megváltozik a világ. 

3. osztályos tanuló Bihartorda 

 

Suki Bianka Ivett 

 
A barátság arról szól, hogy kiállunk egymásért, romák 

és magyarok egyaránt. Mindig jó, ha van egy barát, 

aki kitart melletted, és aki bízik benned. A barát segít 

bármikor, ha bajban vagy. 

7. osztályos tanuló Bihartorda 

 

Káló Amanda 

 

Van három barátnőm, szeretem őket, és mindig 

számíthatok rájuk. Sokat nevetünk, és sírunk együtt. 

Boldogok vagyunk. Mindig összetartunk, felépítettünk 

egy hidat, ez a barátsághíd.  De azt szeretném, hogy 

ne csak bennünk legyen meg a szeretet, hanem 

mindenki felépíthesse ezt a hidat. 

5. osztályos tanuló Szendrő 

 

Kalocsai Dominik 

 

Nekem a legfontosabb kapcsolati hidam a focicsapat. 

Sokan vagyunk együtt, sokat nevetünk és 

szórakozunk, ezt sosem felejtem el. Ez túl jó ahhoz, 

hogy igaz legyen. 

7. osztályos tanuló Szendrő 
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Stíber Tamás 

 

Az emberek különféle személyiséggel rendelkeznek, de 

mégis kialakulhat egy kommunikációs híd közöttük. Ez 

lehet barátság, szeretet, megértés. Ez mind fejben dől 

el. Egyeseknél nem alakul ki ez a híd, míg másoknál 

igen, de természetesen mindenki változhat. Nekem 

fontos ez a híd, és arra törekszem, hogy minél több 

ilyen kapcsolati hidat építsek föl. Az én hidam mind 

bátor és erős. 

5. osztályos tanuló Szendrő  

 

 

Ganyi Dzsenifer 

 

Az emberek között fontos a híd, hogy ne legyen 

veszekedés, bízzanak egymásban, legyen mindennapi 

kommunikáció, ismerjék meg jobban egymást és ez 

alapján ítéljék meg a másikat. 

 

A rosszul gondolkodó emberek felé nyitni kell, 

közeledni, sokat beszélgetni velük: elérni a kölcsönös 

elfogadást. 

 

Szeretnék más embereket, és más kultúrákat 

megismerni, országokat, népeket látni, „hidakat” 

építeni, és jobbá tenni a világot. 

 

Azért is kell sokat tanulnom, hogy ezt elérjem, hogy 

jobb életem legyen, kitörjek a szegénységből, és 

példát mutassak a roma és a nem roma embereknek 

is! 

 

8. osztályos tanuló Szendrőlád 
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FÜGGELÉK 
 
A programban az alábbi iskolák tanulói vettek részt: 

 

Intézmény Település Művészeti 

mentor 

Pocsaji Lórántffy 

Zsuzsanna Általános 

Iskola 

Pocsaj Simon Csaba 

Móricz Zsigmond 

Általános Iskola 

Bihartordai 

Tagintézménye 

Bihartorda Horváth 

Tiborné 

Nagyrábéi Móricz 

Zsigmond Általános 

Iskola  

Nagyrábé Balogh 

Csaba 

Bagamér-Kokad 

Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti 

Iskola 

Bagamér Rózsás Viola 

Fábiánházi Általános 

Iskola 

Fábiánháza Farkas János 

Németh Lili Általános 

Iskola, Ököritófülpös 

Ököritófülpös 

 

Györökné 

Farkas 

Szilvia 

Földesi Karácsony 

Sándor Általános Iskola 

Földes Mátravölgyi 

Katalin 

Edelényi Új Esély 

Oktatási Központ 

Edelény   Bari Tímea 

Szendrői Apáczai Csere 

János Általános Iskola 

Szendrő Káló Norbert 

Szendrőládi Általános 

Iskola 

Szendrőlád Kálóné 

Glonczi 

Nikoletta 

Biharnagybajomi Szűcs 

Sándor Általános Iskola 

Bihar-

nagybajom 

Ajtai Zsolt 
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és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

Hosszúpályi Irinyi József 

Általános Iskola 

Hosszúpályi Muszka 

Sándor 

Berekböszörményi Kossu

th Lajos Általános Iskola 

Berekb-

öszörmény 

Pukoli 

Roland 

Barcsi Deák Ferenc 

Általános Iskola 

Barcs Balog Imre 

Móra Ferenc Általános 

Iskola  

 

 

Mátészalka 

 

 

Szabó Zoltán Széchenyi István 

Általános Iskola  

Képes Géza Általános 

Iskola 

Móricz Zsigmond 

Általános Iskola 

 

 

Roma expendiensek, segítők: 
 

Ajtai Márton: tapasztalati szakértő 

Balogh Bianka Marianna: egyetemi hallgató DE BTK 

Mátravölgyi Kálmán: RNÖ –elnök, tapasztalati 

szakértő  

Mohácsi Zita: tanuló, jogi asszisztens DE ÁJK 

Szabó Anett: tanuló, vidékfejlesztő DE GTK 
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Képek jegyzéke: 

 

1. kép: Makula Csenge Noémi 2. osztályos tanuló 

Földes 

2. kép: Piroth Enikő 7. osztályos tanuló Szendrő 

3. kép: Lakatos Ronaldo 5. osztályos tanuló 

Hosszúpályi 

4. kép: Miczura Ákos 8. osztályos tanuló 

Berekböszörmény 

5. kép: Miczura Ákos 8. osztályos tanuló 

Berekböszörmény 

6. kép: Kiss Dorina 6. osztályos tanuló Edelény 

7. kép: Zámbó Amanda 8. osztályos tanuló Mátészalka 

8. kép: Farkas Liliána 6. osztályos tanuló Mátészalka 

9. kép: Lakatos Ádám 5. osztályos tanuló Hosszúpályi 

10. kép: Balogh Jázmin Napsugár 2. osztályos tanuló 

Fábiánháza 

11. kép: Horváth Éva 5. osztályos tanuló Fábiánháza 

12. kép: Mátravölgyi Anett 7. osztályos tanuló 

Nagyrábé 

13. kép: Ajtai Sándor 2. osztályos tanuló 

Biharnagybajom 

14. kép: Csáki Milán Zoltán 2. osztályos tanuló 

Fábiánháza 

15. kép: Fábián Attila 8. osztályos tanuló Mátészalka 

16. kép: Kónya Dániel 8. osztályos tanuló Edelény 

17. kép: Kónya Dániel 8. osztályos tanuló Edelény 

18. kép: Demeter Gergő 8. osztályos tanuló 

Szendrőlád 

19. kép: Budai Gyula 7. osztályos tanuló Pocsaj 

20. kép: Stefán István 8. osztályos tanuló Szendrőlád 

21. kép: Mező Boglárka 7. osztályos tanuló Pocsaj 
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22. kép: Gurbai Magdolna Emília 7. osztályos tanuló 

Pocsaj 

23. kép: Káló Klaudia Emma 8. osztályos tanuló 

Szendrőlád 

24. kép: Jóni Sándor 2. osztályos tanuló Ököritófülpös 

25. kép: László Patrik 5. osztályos tanuló 

Berekböszörmény 

26. kép: Dudoma Barbara 8. osztályos tanuló 

Bihartorda 
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A Khamoro Podura program keretében 15 általános 

iskolában hátrányos helyzetű, illetőleg roma tanulók 

számára művészetpedagógiai foglalkozások 

szerveződtek, roma segítők, un. expendiensek és 

művészetpedagógiai mentorok bevonásával. Jelen 

kiadványban, a projektben résztvevő százhúsz iskolás 

közül negyvennégy diáknak az írása, és huszonhat 

tanulónak a rajza, grafikája szerepel. 

 

A foglalkozásokon kitüntetett helyet kapott a művészi 

kifejezésmód, a szépérzék fejlesztése, az élet 

értékeinek, szépségeinek felfedeztetése mellett az, 

hogy a diákokat tegyük képessé arra, hogy 

gondolataikat, véleményeiket, érzéseiket kifejezzék.  

 

Az írások, rajzok tanúsága szerint a programba bevont 

gyermekek vágynak a beilleszkedésre, az elfogadásra, 

a társadalmi felemelkedésre, és ehhez támogató 

családra, tanárokra, felnőttekre és barátokra, 

kortársakra van szükségük.  

 

A könyvet nagy haszonnal forgathatják nemcsak a 

téma iránt érzékeny szülők, hanem gyakorló 

pedagógusok és leendő tanárok, tanítók egyaránt. 

 

 

 

 
 

 

 


