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Horváth Gyula naponta foglalkozik 3H-s gyerekekkel. Pedagógiai asszisztensként, gyermek- és
ifjúságvédőként dolgozik a vasgyári Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola és Óvodában. Emellett pedig
birkózóedző is, aki versenyekre viszi tanítványait. Roma származása miatt választotta ezt a csoportot,
akiken isteni elhivatásból szeretne segíteni. A CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon az
Aranycipellő című film mutatta be őket.

Sok tanítványa magára talált a sport hatására a szakember szerint. Fotó: Parai Roland
Jelenlegi állásában szeretne többet tenni a gyerekekért. „Ahol Isten növesztett, ott lehetne sok
gyümölcsöt hozni” – vallja Horváth Gyula. Miskolcon, szegény roma családba született 1970-ben,
szülei hamar elváltak, ezzel édesanyjának még nehezebb lett az élete, de helytállásával jó példát
mutatott mindkét gyermekének. – Nem nyomorogtunk, de egyértelműen szegények voltunk. A kettő
között azonban van különbség. Nincs miért nem felvállalni roma származásomat – mondta.

Két általános iskolába járt, egyik közülük jelenlegi munkahelye, mai nevén a Nyitott Ajtó Baptista
Általános Iskola és Óvoda. Az intézmény története szerint a 70-es évektől csökkent a tanulólétszám,
ami majd csak 1980-tól nő újra a komlóstetői bérházi lakások átadása után. Az elöregedett gyári
lakótelepen a megüresedett gyártelepi lakásokba sokgyerekes roma családok és vidéki lumpenelemek
költöznek.
– Most van olyan kollégám, aki annak idején még tanított engem. Általános iskoláim után az Eötvösbe
jártam, ahol szakmunkásképző lévén szakmát tanultam, de nem érettségiztem. Ezt a vizsgát később
tettem le esti képzésben. Jövőre pedig tervezem beadni a jelentkezésemet baptista teológiára –
avatott be terveibe, majd elmondta, szerinte akkor van fejlődés istenhitében, ha mindig azon iparkodik,
hogy jobb legyen. – Ehhez azonban szükségem van az Úr segítségére. Keresztény hitben próbálom
élni az életemet, Isten nem ok nélkül intézte úgy, hogy ebben az iskolában foglalkozzam gyerekekkel.
Út idáig
Nagyon fiatalon kezdett sportolni. Már óvodában megismerkedett a birkózással, amit tizennégy éves
koráig űzött Rusznyák József edző szárnyai alatt. Később azonban kipróbált egy másik sportágat:
súlyemelő lett Soltész Lászlónál, majd Juhász Istvánnál, a birkózás azonban megmaradt
szerelemnek. – A sport szeretetét fiamnak adtam át, aki most tizenkilenc éves és korosztályos
válogatott birkózó, többszörös magyar bajnok, diákolimpián is nyert, ma Budapesten él. Huszonnégy
éves lányom is a fővárosba költözött, ő zenél. Feleségemmel igazi társasági emberek vagyunk,
szeretünk közösségbe járni, sok barátunk van – mondta, majd hozzátette, szerencsésnek tartja
magát, mert a munkája a hobbija is.
Jelenlegi állása előtt dolgozott egyesületi edzőként, logisztikai területen, majd építési vállalkozóként. A
vasgyári iskolában most csaknem húsz gyermeket edz. – Az erős mag mintegy tizenhét fő, de voltunk
már huszonheten is, sajnos sokan lemorzsolódnak. Nyári szünetekben is szoktam találkozni a lyukósi
roma gyerekekkel az iskolában. Mivel ők bérlet hiányában nem tudnak eljutni idáig, én megyek el
értük a fenntartó buszával. Mindenkivel előre megbeszéljük, mikor legyen a buszmegállóban, ahol
felveszem őket, majd edzés végén vissza is viszem. Szeretek a gyerekekkel foglalkozni – mondta.

A sport előnyei
A sport alapvetően fegyelemre nevel a szakemberek szerint. Horváth Gyula azt mondja, emellett
szorgalomra, kitartásra, állhatatosságra és rendszerben gondolkozásra is sarkall. – Sok tanítványom
magatartászavaros volt, akik a sport hatására magukra találtak. Nem feltétlenül roma kérdés, hanem
inkább a gyerekekre jellemző, hogy akaratgyengék. Ebben is segít nekik a rendszeres testmozgás.
Tudom, hogy nem lesz mindegyikükből bajnok, de a birkózáson mint eszközön keresztül olyan
értékrendet próbálok átadni nekik, ami kamatoztatható majd az életükben – mondta az edző, aki az
utóbbi nyolc év alatt sok sikert ért el. – Van diákolimpiai bajnokunk, egy serdülő világbajnok (iskolák
közötti versenyen) III. helyezettünk, továbbá ketten korosztályos válogatottként nemzetközi porondra
is kiléptek.
Horváth Gyula legutóbb Szentesen volt növendékeivel egy regionális versenyen, ahol, mint mondta, a
gyerekek megtapasztalhatták, hogy van egy másik, egy szebb világ is, mint amiben ők élnek. – Óriási
élmény volt nekik hotelszobát kipróbálni. Sokan kértek segítséget a fürdőszobában, hogy például
hogyan kell megnyitni a zuhanyt. A sport tehát beszűkült életvitelükből ajtót nyit a lehetőségek földjére
– fogalmazott a birkózóedző, akinek fontos, hogy a bajnokság előtt kipihenjék magukat a gyerekek,
hiszen sokszor nem idejében fekszenek le aludni.

A filmről
Az iskola 2011. szept. 1-jétől lett újra önálló intézmény, addig a Komlóstetői Általános Iskola
tagintézményeként működött. Az itt lévő Téglagyári Baptista Sportegyesület növendékei számos kupát
hoztak el országos és nemzetközi bajnokságokról. Két diák is elnyerte a Miskolc Kiváló Sportolója
címet 2018-ban.
Az Aranycipellő című dokumentumfilm tehát egy halmozottan hátrányos helyzetű iskola diákjairól szól,
akiknek egy birkózóedző naponta tart edzéseket, versenyekre viszi őket, és a családokat is bevonva
igyekszik esélyt adni, motiválni a gyerekeket a további munkához, az életben való előbbre jutáshoz. –
A film nem rólam szól, hanem a tanítványaimról, valamint erről a közösségről, és ezt így tartom jónak
– hangsúlyozta Horváth Gyula.

