
 

 

KÖZÖS AZ UTUNK! 





CIGÁNYSÁG A TÁRSADALOMBAN  

"A cigányság eredete, származása és hitvilága a környező lakosság 

előtt ismeretlen, tehát az egyszerű ember szemével nézve gyanús. 

A magyar emberek sokkal többet tudnak, pl. a négerekről, az 

indiánokról, mint a cigányokról, pedig velük együtt élnek."  

(Erdős Kamill) 

 

A legtöbb bizonyítékot megvizsgálva így arra a megállapításra 

juthatunk, hogy a cigányok ősei feltehetőleg Északnyugat-Indiából 

származnak, az Indus folyása mentéről. A néprajzi, nyelvészeti és a 

legújabb embertani kutatások igazolják ezt. 



 

 

 

A legújabb évtized munkahelyteremtő esélyei 



 

 

 

 

 

 

A rendszerváltás utáni 

gazdasági válság 



 

 

 

Létrejött és erősödik a „cigány polgári 

középosztály”  



   

 

 

 

„A romák és nem romák között az egyik legalapvetőbb 

eltérés az időkezelésben nyilvánul meg. A romák esetében 

gyakori, hogy nem rendelkeznek szigorú értelemben vett 

napirenddel, az alapvető szükségletek kielégítése az egyén 

igényeihez igazodik. Ennek következménye, hogy a roma 

gyermekek az idő fogalmának ismerete nélkül kerülnek be a 

különböző oktatási intézményekbe, ahol kötött, szabályokban 

lefektetett időrendhez kell alkalmazkodniuk.” 

(Erdős Kamill) 

 

 

 



A két kultúra hogyan fér meg egymás mellett? 

 
• Fontos a cigányoknál a bizalom- ha valakiben megbíznak, akkor 

arra hallgatnak, adnak a szavára- TISZTELIK őt! 

• Egyenrangú partnerként kell bánni velük 

• A hátrányaikat nehéz behozni- „türelem rózsát terem” 

• Hátrányok:  

• Nyelvi nehézségek 

• Szokásaik, hagyományaik ismeretének hiánya 

• Integrált oktatás - nevelés hiánya 

 

 



Cigány  szokások, hagyományok 

„Ha Rómában élsz, élj úgy mint a Rómaiak” 

- Ez oda-vissza kell, hogy működjön! 



Cigány  szokások, hagyományok… 



Házasság - gyermekszületés 



„Ha a gyermek eltávolodott az iskolától, 

az iskolát kell közelíteni a gyermekhez” 



! 

KÖZÖS  AZ UTUNK 

A klub célja 

 és célcsoportja 

• Délutáni szabadidős 

elfoglaltság nyújtása és 

példaképek bemutatása 

 

• Szolnokon élő hátrányos, ill. 

halmozottan hátrányos 

helyzetű, roma és nem roma 

származású fiatalok 

 

• Olyanok, akik nehezen 

illeszkednek be az 

iskolarendszerbe 



• A klub célcsoportja: 14-18 

éves korosztály, főleg 

középiskolások (általános 

iskola 7-8. osztály) 

• A klubfoglalkozások ideje: 

csütörtökönként 16.00-

17.30. óráig  

 

A NAGY CSAPAT 



Vendégeink, akikre büszkék vagyunk… 

• Molnár Ferenc „Caramel előadó művész 

• Beleznay Endre színművész 

• Kaméleon Társulat 

• Horváth József rákkutató 

• Sztojka Attila főosztályvezető 

• Romano Drom együttes 

• Kökény Attila előadóművész 

• Csányi Sándor színművész 

• Szilvás Gipsy Folk Band együttes 

• Rostás Gusztáv orvostanhallgató  

• Csikós Annamária tanár 

• Csemer Patrícia szociálpolitikus 

• Le Rom együttes 

• Pápai Joci előadóművész 

• Radics Gigi előadóművész 

• Parno Graszt zenekar 

• Rácz Jenő Michelin csillagos séf 

• Ökrös Attila hegedűművész 

• Roma Soul együttes 

 

Példaképek, akik megmutatják a fiataloknak, hogy 
van más lehetőségük a mélyszegénységen kívül is, 
ha ŐK maguk akarnak változtatni az életükön. 

 



A klub arculata… 



JÁTÉK… 



Szépek is vagyunk… 



Mi vagyunk a legszebbek… 



Molnár Ferenc „Caramel” visszatérő vendég 

nálunk… 



Néha azért lazítani is kell… 



„Szőke kóla” - Beleznay Endre 

élménybeszámolója 



Horváth József rákkutató, Aranypánt díjas, szintén 

visszatérő vendég nálunk! 



Valentin napi ajándékkészítés… 



CIGÁNY FOLKLÓR  

ZENE ÉS TÁNC 



„Táncolni kell, uram. A zene majd csak megjön 

valahonnan…” (Zorba, a görög) 



Play back Színház  

IMPROVIZÁCIÓ… 



Rostás Gusztáv orvostanhallgató - cigánytelepről 

az egyetemig… 



Romano Drom együttes cigány hagyományőrző műsort 

adott elő a gyerekeknek 



Csemer Patrícia szociálpolitikus az ösztöndíj-lehetőségekről 

beszélt a gyerekeknek 



 
Csányi Sándor színművész levett mindenkit a 

lábáról…. 



Csányi Sándor színművész: Hogyan értsük félre a 

nőket… 



Horváthné Papp Andrea drámapedagógus  



Szerepjátékok 



Kökény Attila előadóművész 



Az elmaradhatatlan szelfizés a példaképpel… 



Emberi Erőforrások Minisztériuma Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős 

Államtitkárság Felzárkózási Fejlesztések Főosztálya 

Sztojka Attila  

Főosztályvezető   

Az életútja igazán példamutató! 



Radics Gigi „Határ a csillagos ég! 



Pápai Joci „Ezrek könnyei folynak a gitáromon…” 



Debreceni egyetemisták voltak a vendégeink, 

Roma Szakkollégiumot mutatták be 



Parno Graszt az autentikus cigányzene 

koronázatlan királyai… 



Le Rom zenekar és Rostás Tünde „pacsirta 

hangjával elbűvölte a fiatalokat”… 



Kell egy kis bolondozás…. 



A klub születésnapját ünnepeltük!!! 



Le Rom zenekar ízelítőt ad a cigányzene 

történetéből 



Rácz Jenő három Michelin csillagos séf megfőzött 

mindenkit a jelenlétével… 



Ökrös Attila hegedűművész is ellátogatott hozzánk 



Roma Soul együttes interaktív bemutatója 



Király Viktor lesz a klub következő vendége 



Együttműködés az Aba-Novák 

Agóra Kulturális Központtal 



Tücsök úti Közösségi Ház - Roma Esély Egyesület 

életképekben…. 



Ezekért a pillanatokért érdemes csinálni… 



Köszönöm a figyelmet! 

Dr. Csilleiné Mága Erika  

Aba-Novák Agóra Kulturális Központ 

módszertani munkatárs 

Tel: 70/977-1305 

E-mail: csilleine@ankk.hu 

 


