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KÖSZÖNTŐ 

A KIHÍVÁS ÉS/VAGY ESÉLY - A ROMÁK INTEGRÁCIÓJA 

EURÓPÁBAN (II CHALLENGE AND/OR CHANCE – THE 

INTEGRATION OF ROMANI (GYPSY) PEOPLE IN EUROPE II.) 

konferencia célja, hogy lehetőséget teremtsen a korunk közép-európai társadalmai, 

és ezen belül is hazánk szempontjából kiemelkedő jelentőségű össztársadalmi 

kérdés, a roma kisebbségi közösségek integrációjával kapcsolatos kutatások, 

tapasztalatok és eredmények bemutatására. A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési 

és Gyógypedagógiai Karán folyó kutatásokban és az ennek az alapját, valamint 

részben az okát képező eredményes pedagógusképzésben a roma közöségek és 

kultúra megismerésének kitüntetett helye van. A különböző intézményekből és 

részben külföldről érkező előadók között a konferencia keretei között reményeink 

szerint kialakuló párbeszéd hozzájárul ahhoz, hogy a társadalomtudományi 

ismeretek gyakorlati jelentőségére, azok széleskörű alkalmazási lehetőségeire 

rámutatva a szakemberek elősegítsék a hátrányos helyzetű és/vagy roma 

közösségek társadalmi integrációját. A konferencia minden részvevőjének, 

előadóknak és hallgatóknak ezúton is kívánunk eredményes és beszélgetésekben 

gazdag tanácskozást! 

 

Biczó Gábor – Tóth Norbert 

(szervezők) 
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TOAST 

THE PURPOSE OF THE CHALLENGE AND/OR CHANCE – THE 

INTEGRATION OF ROMANY (GYPSY) PEOPLE IN EUROPE II 

international conference is to create an opportunity to present research, experiences 

and results related to the integration of the Roma minority communities, a social 

issue of outstanding importance for the Central European societies of our time, and 

also for our country. In the research carried out at the University of Debrecen 

Faculty of Education for Children and Special Educational Needs and in the 

effective teacher training that forms the basis and partly the reason for this, the 

knowledge of Roma communities and culture has a prominent place. We hope that 

the dialogue that will develop within the framework of the conference between 

speakers from different institutions and partly from abroad will contribute to the 

fact that, by pointing out the practical importance of social science knowledge and 

its wide application possibilities, professionals will promote the social integration 

of disadvantaged and/or Roma communities. We wish all participants, speakers and 

students of the conference a productive and discussion-rich conference. 

 

 

Gábor Biczó – Norbert Tóth 

(Organizers) 
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KONFERENCIA PROGRAM – CONFERENCE SCHEDULE 

 

11th November 2022 

Cím / Address 

Debreceni Egyetem, Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar /  

Faculty of Education for Children and Special Educational Needs  

4220 Hajdúböszörmény, Désány István út 1-9. 

Földszinti előadó/Ground floor lecture room 

 

 

2022. november 11. (péntek) – 11. 11. 2022 (Friday) 

 

8:30 – 9:30   Regisztráció – Földszinti előadó  

           Plenáris ülés  – Földszinti előadó 

           Moderátor: Tóth Norbert 

9:30 – 9:40   Bartha Elek – oktatási rektorhelyettes  

           Debreceni Egyetem 

9:40 – 10:00  Sztojka Attila – roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos 

            Belügyminisztérium 

10:00 – 10:10 Kiss Attila – polgármester 

  Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 

10:10 – 10:20 Dr.Gortka-Rákó Erzsébet – főiskolai tanár, dékán 

            Debreceni Egyetem GYGYK 

10:20 – 10:30 Prof. Dr. Biczó Gábor – egyetemi tanár 

            Debreceni Egyetem GYGYK 

10:30 – 10:50 Tátrai Patrik – tudományos főmunkatárs 

            CSFK Földrajztudományi Intézet 

10:50 – 11:15                                              Kávészünet 
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SZEKCIÓ ÜLÉSEK (ELŐADÁSOK / PARALLEL SESSIONS (PAPER 

PRESENTATIONS) 

1. SZEKCIÓ: INTEGRÁCIÓS KIHÍVÁSOK A KORA GYERMEKKORBAN 

 

Szekcióvezető: Pálfi Sándor 

Debreceni Egyetem GYGYK 

 

Helye: Földszinti előadó 

 

 

1115 - 1130  Erdős Imréné 

  Kincskereső Óvoda 

  A „SZOCIOTÉRKÉP”: 20 ÉVES KUTATÁS EREDMÉNYEINEK BEÉPÍTÉSE  

 A MINDENNAPI ÓVODAI GYAKORLATBA 

 

1130 - 1145  Szűcs Lászlóné  

 Kincskereső Óvoda 

 ROMA IDENTITÁST ERŐSÍTŐ NEVELÉS A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI KINCSKERESŐ 

 ÓVODÁBAN 

 

1145 - 1200  Vargáné Nagy Anikó  

 Debreceni Egyetem GYGYK  

 JÓ GYAKORLATOK ALKALMAZÁSA A ROMA KULTURÁLIS  

 HÁTTERŰ CSALÁDOK ÉS GYERMEKEIK ÓVODAI INTEGRÁCIÓJÁBAN 

 

1200 - 1215  Nemes Magdolna 

 Debreceni Egyetem GYGYK  

 A LOVÁRI-MAGYAR KÉTNYELVŰS ÉG VIZSGÁLATA EGYEKEN 
 

1215- 1230  Pálfi Sándor  

 Debreceni Egyetem GYGYK 

 ELLENTMONDÁSOK ÉS ESÉLYEK A 3-6 ÉVES ROMA GYEREKEK  

 INTÉZMÉNYES NEVELÉSÉBEN 

 

 

1230– 1255  Szekció zárása, kérdések 

 

 

 

 

 



  9 

 

2. SZEKCIÓ: ANTROPOLÓGIAI KUTATÁSOK 

 

Szekcióvezető: Szabó Henriett 

ELKH-DE Néprajzi Kutatócsoport; LBRSZK 

 

Helye: 6-os terem 

 

1115 - 1130   Povedák István 

      MOME Elméleti Intézet 

      A CSATKAI BÚCSÚ ÉS A ROMA MEGÉLT VALLÁSOSSÁG 

 

1130 - 1145   Antalóczy Tímea  

      MOME Elméleti Intézet 

      ROMAKÉNT TERVEZNI... 

 

1145 - 1200   Szabó Henriett 

       ELKH-DE Néprajzi Kutatócsoport; LBRSZK 

       „KÖZTES KITETTSÉG” - ROMA SZÁRMAZÁSÚ FIATALOK TÁRSADALMI  

       INTEGRÁCIÓS FOLYAMATA 

 

1200 - 1215   Szarvák Tibor 

      DE SZOCIOLÓGIAI ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI TANSZÉK 

      ADALÉKOK A TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁS SZOCIOLÓGIÁJÁHOZ 
 

1215 - 1230   Lovas Kiss Antal  

       Debreceni Egyetem GYGYK 

      BESZÉLHETÜNK-E TÁRSÁLLATTARTÁSRÓL A ROMA KULTÚRÁBAN?  

      A KUTYA-MACSKATARTÁS ALTERNATÍVÁI 

 

1230 - 1255   A szekció zárása, kérdések 
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3. SZEKCIÓ: ROMA REPREZENTÁCIÓ ÉS MŰVÉSZET 

 

Szekcióvezető: Pornói Imre  

Debreceni Egyetem GYGYK 

 

Helye: 7-es terem 

 

1115 - 1130    Gesztelyi Hermina 

       Debreceni Egyetem GYGYK 

        A ROMÁK REPREZENTÁCIÓJA A GYEREKEKNEK SZÓLÓ  

        MESEGYŰJTEMÉNYEKBEN 

 

1130 - 1145   Fenyő Imre  

       Debreceni Egyetem GYGYK 

A CIGÁNYSÁG, MINT PROBLÉMA ÉS MINT METAFORA A SZOCIALISTA     

PEDAGÓGIAI   SAJTÓBAN 

 

1145 - 1200   Pornói Imre 

      Debreceni Egyetem GYGYK 

      „ADALÉKOK A CIGÁNYSÁG NEVELÉSÉHEZ A XX. SZÁZAD  ELSŐ  

       FELÉBEN” 

 

1200 - 1215   Mező Boglárka, Kórik Valéria, Kiss Alexandra, 

        Czimbalmos-Laoues Nóra 

       Debreceni Egyetem  

      NÉPTÁNC MINT MOZGÁSFORMA AZ ÓVODÁS KORÚ  

       ROMA GYERMEKEK ÉLETÉBEN 

 

1215 – 1240   A szekció zárása, kérdések 
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4. SZEKCIÓ: NEVELÉSSZOCIOLÓGIAI KUTATÁSOK 

 

Szekcióvezető: Bocsi Veronika  

Debreceni Egyetem GYGYK 

 

Helye: 13-as terem 

 

1115 - 1130    Janó Evelin 

        ELTE TáTK 

„JÁTSZUNK VARÁZSLÓSAT? IGEN, ELVARÁZSOLHATSZ INNEN!” - 

TAPASZTALATOK EGY      ROSSZUL    MŰKÖDŐ OSZTÁLYKÖZÖSSÉG 

ÉLETÉBŐL 

 

1130 - 1145   Hajdu Noémi  

        PTE BTK NTI Wlislocki Henrik Szakkollégium 

       OKTATÁSI RENDSZEREK ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK: ROMA  

        ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK INTEGRÁCIÓJA EGY INTÉZMÉNY  

        TAPASZTALATAIBAN A RENDSZERVÁLTÁSTÓL NAPJAINKIG 

 

1145 - 1200   Balog Jenifer és Ceglédi Tímea 

        Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola; MTA-DE-CSATOKK 

       A SZÜLŐI BEVONÓDÁS SZEREPE A REZILIENS ÉLETUTAKAT  

        TÁMOGATÓ ROMA SZÜLŐK KÖRÉBEN 

 

1200 - 1215   Trendl Fanni—Varga Aranka—Fehérvári Anikó 

        PTE BRI NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék  

        TARTOZNI VALAHOVÁ. ROMA HALLGATÓK ISKOLAI ÚTJÁNAK TÁMOGATÁSA 
 

1215 – 1230   Bocsi Veronika 

        Debreceni Egyetem GYGYK 

        A LEMORZSOLÓDÁS ESÉLYE—A KÖZÉPFOKÚ  

          VÉGZETTSÉGET NEM SZERZŐ ROMA FIATALOK   

         SZOCIODEMOGRÁFIAI HÁTTERE 

 

1230 – 1255   A szekció zárása, kérdések 
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5. SZEKCIÓ: INTEGRATION OF ROMA IN EUROPE I. 

 

Chairman: Tóth Norbert  

Debreceni Egyetem GYGYK 

 

Place: Room 4 

 

1115 - 1130  Trappe-Butzbach, Ingeborg 

       Stiftung des Beda-Instituts für Europäische Kulturbildung  

       ASK-ACT-UNDERSTAND 

 

1130 - 1145   Miroslav Mavra  

        ELTE, Budapest 

        NEGOTIATING IDENTITY BOUNDARIES: VALUES AND NTERACTION  

         IN SHUTO ORIZARI 

 

1145 - 1200   Tóth Norbert 

        Debreceni Egyetem GYGYK 

        EXAMINATION OF LOCAL ROMA COMMUNITIES FROM THE  

         ASPECT OF ANTHROPOLOGY OF EDUCATION 

 

1200 - 1215   Legac Vladimir 

University of Zagreb 
DIFFERENCES IN CLASSROOM FOREIGN LANGUAGE ANXIETY IN ENGLISH AS A 

FOREIGN LANGUAGE BETWEEN ROMA AND NON-ROMA PRIMARY SCHOOL 

CHILDREN 
 

1215 - 1230   Tomic Drazenko  - Legac Vladimir  

        University of Zagreb 

        SKETCHES ABOUT ROMA IN THE WORKS OF NOBEL  

       LAUREATE IVO ANDRIC 

 

1230 - 1255   A szekció zárása, kérdések 

 

 

 

Ebédszünet 13:00-14:00 
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6. SZEKCIÓ: TEHETSÉGGONDOZÁS, MENTORÁLÁS 

 

Szekcióvezető: Mező Katalin 

Debreceni Egyetem GYGYK 

 

Helye: Földszinti előadó 

 

1400 - 1415    Mező Katalin -Mező Ferenc 

       Debreceni Egyetem GYGYK; Eszterházi Károly Katolikus  

       Egyetem 

A ROMA TEHETSÉGEK KIBONTAKOZÁSÁT MEGHATÁROZÓ TÁRSADALMI, 

SZOCIÁLIS HATÁSOK 

 

1415 - 1430    Orosz Emese 

       Kalán Néni Összefogás Egyesület—Kalán Tanodák 

       INNOVATÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK A ROMA GYEREKEK  

        FEJLESZTÉSÉBEN 

 

1430 - 1445    Horváth Annamária 

       Debreceni Egyetem 

       A PYGMALION HATÁS A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ  

        TANULÓK MENTORÁLÁSÁBAN 

 

1445 - 1500    Alter Emese, Ceglédi Tímea, Godó Katalin,  

         Godó Irén, Papp Hunor, Horváth Annamária, Tóth Emese 

       Debreceni Egyetem MTA-DE-CSATOKK 

       MEGCÁFOLT TÉVHITEK? SZÜLŐI BEVONODÁS A  

        TANÍTSUNK MAGYARORSZÁGÉRT MENTORPROGRAMBAN  

        RÉSZTVEVŐ ROMA TANULÓK ISKOLAI PÁLYAFUTÁSÁBAN 
 

1500 - 1515   Godó Irén  

       Debreceni Egyetem  

     CIVIL ROMÁK ÖNKÉNTES JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEI 

 

1515 - 1535   A szekció zárása, kérdések 
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7. SZEKCIÓ: LOKÁLIS KÖZÖSSÉGEK, FENNTARTHATÓ 

FEJLŐDÉS 

 

Szekcióvezető: Molnár Balázs 

Debreceni Egyetem GYGYK 

 

Helye: 6-os terem 

 

1400 - 1415    Kocsis Péter Csaba 

       Debreceni Egyetem GYGYK 

       ROMA RÉSZVÉTEL A TELEPES PROGRAMOKBAN 

 

1415 - 1430    Elek Andrea 

       Debreceni Egyetem GYGYK 
       ETNIKAI EGYÜTTÉLÉSI HELYZETEK ANTROPOLÓGIAI  

        VIZSGÁLATA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY SZEGREGÁTUMAIBAN 

 

1430 - 1445   Nagygyőryné Kerti Ibolya 

      Debreceni Egyetem GYGYK 

      TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTSÁG-SZOCIOKULTURÁLIS HÁTTÉR- 

       ISKOLAI SIKERESSÉG 

 

1445 - 1500    Balogh Gyula 

       Biztos Kezdet Gyerekház, Nagyrábé 

      AZ IDENTITÁS GAZDASÁG ÉS A ROMÁK 

 

1500 - 1515   Molnár Balázs 

      Debreceni Egyetem GYGYK 

      CIGÁNY/ROMA TÚLÉLÉSI STRATÉGIÁK ÉS A  

       FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS 

   

1515 - 1535   A szekció zárása, kérdések 
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8. SZEKCIÓ: SPORT, EGÉSZSÉG, INTEGRÁCIÓ 

 

Szekcióvezető: Rábai Dávid 

Debreceni Egyetem GYGYK 

 

Helye: 7-es terem 

 

1400 - 1415  Szerdahelyi Zoltán és Laoues-Czimbalmos Nóra 

       Debreceni Egyetem GYGYK 

       KÖZÉPISKOLÁSKORÚ ROMA FIATALOK SPORTOLÁSSAL   

        KAPCSOLATOS MOTIVÁCIÓINAK VIZSGÁLATA  

        HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN 

 

1415 - 1430  Kiss Alexandra, Tokai Panna, Mező Boglárka,  Laoues-Czimbalmos Nóra  

       Debreceni Egyetem 

      AZ EGÉSZSÉG SZEREPE ROMA HÁTRÁNYOS HELYZETŰ   

       KULTURÁLIS HÁTTERŰ SZÜLŐK KÖRÉBEN 

 

1430 - 1445  Kórik Valéria- Mező Boglárka-Müller Anetta- 

       Laoues-Czimbalmos Nóra-Szerdahelyi Zoltán 

      Debreceni Egyetem 

      AZ ÓVODAI BEFOGADÁSI IDŐSZAKOT ÉS AZ ÓVODAI ÉLET  

      SZERETETÉNEK KIALAKULÁSÁT LEGINKÁBB MEGKÖNNYÍTŐ 

      SZABADIDŐ-ELTÖLTÉSI LEHETŐSÉGEK KISGYERMEKES CSALÁ- 

     DOK RÉSZÉRE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A ROMA GYERMEKEK 

     INTEGRÁCIÓJÁT LEGINKÁBB ELŐSEGÍTŐ PROGRAMOKRA 

 

1445 - 1500  Rábai Dávid 

       Debreceni Egyetem GYGYK 
       ROMA GYEREKEK A LABDARUGÓ AKADÉMIÁKON-AVAGY,    

        HOGYAN SEGÍTHETNEK AZ AKADÉMIÁK A ROMA GYEREKEK  

        KITÖRÉSÉBEN 
 

1500 - 1515   Laoues-Czimbalmos Nóra-Szerdahelyi Zoltán- 

        Müller Anetta 

       Debreceni Egyetem  
       ROMA NEMZETISÉGI SZÜLŐK EGÉSZSÉGMEGTARTÁSA EGY  

        KUTATÁS TÜKRÉBEN 

 

 

1515 - 1535   A szekció zárása, kérdések 
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9. SZEKCIÓ: INTEGRATION OF ROMA IN EUROPE II. 

 

Chairman: Nemes Magdolna 

University of Debrecen GYGYK 

 

Place: Room 4 

 

1400 - 1415   Biczó Gábor  

        Debreceni Egyetem GYGYK 

        ROMA-HUNGARIAN COEXISTENCE: INTEGRATION VS,  

         ASSIMILATION 

 

1415 - 1430  Máté Dezső 

        Institute for Advanced Study in the Humanities (KWI) 
       ROMA IN SOCIAL SCIENCE—(MIS)REPRESENTATION AND THE  

        LACK OF RECOGNITION 

 

1430 - 1445  Pálinkás Réka-Laoues-Czimbalmos Nóra-Szerdahelyi  

       Zoltán-Müller Anetta  

       University of Debrecen 

EXAMINATION OF THE DEVELOPMENT OF LABOR MARKET COMPETENCIES  IN 

ROMA COMMUNITIES 

 

1445 - 1500 Evgenia Ivanova  - Velcho Krustev 

      Regional History Museum Stara Zagora 

      TRADITIONS IN THE UPBRINGING OF CHILDREN IN THE ROMA/ 

       GYPSY COMMUNITY IN BULGARIA AND THEIR INTEGRATION  

       INTO MODERN SOCIETY 

 

1500 - 1515  Christos Parthenis - Paraskevi Eleftheriou - Lamprini  

       Siouli 

      University of Athens 

      BRIDGING THE GAP BETWEEN SCHOOL AND ROMA STUDENTS 

 

1515 - 1530  Ajala Kolawole Sunday 

       University of Ilorin 
       IMPACTS OF VOCATIONAL EDUCATION PROGRAMMES AND  

       MANPOWER DEVELOPMENT IN OSUN STATE NIGERIA 

 

1530 - 1555   A szekció zárása, kérdések 
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10. SZEKCIÓ: SZAKKOLLÉGIUMI KUTATÁSOK 

 

Szekcióvezető: Vargáné Nagy Anikó 

Debreceni Egyetem GYGYK 

 

Helye: 13-as terem 

 

1400 - 1415   Paál Zoltán 

        Debreceni Egyetem CHERD 

        A TÁRSADALMI ELŐMENETEL LEHETŐSÉGEI A  

         SZAKKOLLÉGIUMOK VILÁGÁBAN 

 

1415 - 1430   Godó Irén 

        Debreceni Egyetem  
        ROMA SZAKKOLLÉGISTÁK FELSŐOKTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ  

         MOTIVÁCIÓI 

 

1430 - 1445   Mátravölgyi Nikolett 

        Lippai Balázs Roma Szakkollégium 

       ELŐNY VAGY HÁTRÁNY? A VEGYES HÁZASSÁG MEGJELENÉSE  

        NAGYRÁBÉN 

  

1445 - 1500   Gaál Nóra Andrea 

        Lippai Balázs Roma Szakkollégium 

         ROMA ÉS NEM ROMA ATIPIKUS MOZGÁSFEJLŐDÉS ÉS A JÁTÉK KAPCSOLATA 

 

1500 - 1515   Fülöp Kíra 

        Lippai Balázs Roma Szakkollégium 

        „A BESZÉDFOGYATÉKOS GYERMEKEK EGYÜTTNEVELÉSE AZ  

         ÓVODÁBAN” 

 

 

1515 - 1535   A szekció zárása, kérdések 
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Absztraktok 

 
Plenáris ülés  

Roma népesedési trendek a Kárpát-medencében 

 

Tátrai Patrik 

CSFK Földrajztudományi Intézet 

 

Roma népesedési trendek a Kárpát-medencében 

Talán nincs a tudományos és laikus közbeszédben még egy annyira gyakran fókuszpontba 

kerülő (etno)demográfiai kérdés, mint a roma népesség létszámának kérdése. Mindez persze 
nem lenne így, ha a „hányan vannak?” kérdésre egy viszonylag egzakt választ 
tudnánk/lehetne adni. De az a tény, hogy a magukat romáknak vallók száma térségünk 
legtöbb országában messze elmarad a romának gondolt népesség számától, különösen sok 

vitát gerjeszt a romák „valós” számát illetően. Emellett szót kell ejtenünk a roma népességnek 
a többségtől jelentősen eltérő demográfiai jellemzőiről, amilyen például a magasabb fertilitás, 
vagy az alacsonyabb születéskor várható élettartam. Mindezen tényezők együttállása az 
etnodemográfiai diskurzusok homlokterébe emeli e kérdést. 

Előadásomban, rövid európai kitekintés után, Kárpát-medencei területi keretben igyekszem 
bemutatni a romák számának alakulását, a különböző módszerek (népszámlálás, survey 

kutatások) relevanciáját, valamint a roma népesség területi mintázatainak átalakulását és 
mindezek társadalmi kontextusát, értelmezhetőségét. Kitérek továbbá a roma népességszám 
várható alakulására a különböző előrebecslési forgatókönyvek alapján. 



  20 

 

 

 

 

 

 

 

1. szekció 

Integrációs kihívások a kora gyermekkorban 

Pálfi Sándor 

 

Erdős Imréné  

Kincskereső Óvoda 

 

A „szociotérkép”:20 éves kutatás eredmé nyeinek beépítése a mindennapi óvodai 

gyakorlatba 

Az előadásomban azt szeretném bemutatni, hogy egy nagy létszámú szegregátum melletti 

óvodában hogyan lehet a roma gyermekeket és családjaikat befogadni, és egyenlő esélyeket 

biztosítani. 1998-ben kezdtem el készíteni a „szociotérképet”. Az elsődleges cél az volt, 

hogyne a nevelési év elején szembesüljön azzal a nevelőtestület, hogy az az óvoda melletti 

szegregátumból egyre több gyermek érkezik, azt akartuk, hogy időben fel tudjunk készülni a 

szociális és nevelési feladatok megoldására. azt azonban csak a kutatás folytatásával lehetett 

megállapítani, hogy egy szeri gyermekszám emelkedésről van szó vagy az emelkedés 

folyamatos. a kutatás során az alábbi megoldásra váró problémák jelentkeztek: 

A felmerülő problémák megoldásához nem volt elegendő az óvodapedagógusi diploma. 

Az óvoda-család kapcsolatát a helyi környezethez kellett igazítani 

A helyzetelemzésnek megfelelően kellett átalakítanunk a helyi dokumentumainkat 

Folyamatos pályázattal biztosítani a feltételeket: HEFOP, TÁMOP, EFOP 

A döntéshozók megismertetése, a „Szociotérkép” alapján feltárt, megoldásra váró 

problémákkal 

 

 

Szűcs Lászlóné  

Kincskereső Óvoda  

 

Roma indentitást erősítő nevelés a Hajdúböszörményi Kincskereső Óvodában 

 

Tudományosan igazolt tény, hogy a kora gyermekkori életszakaszban történtek alapvetően 

meghatározzák a későbbi életlehetőségeket: többek között az iskolai sikerességet, a 

beilleszkedés, a szocializáció esélyeit és a munkaerő-piaci kilátásokat. A Kincskereső 

Csodalámpa helyi pedagógiai programunkban sajátos nevelési feladatként jelenik meg a roma 

identitást erősítő nevelés. A roma származású gyermekeink kötődnek a roma kultúrához, 
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értékekhez. A gyermekek eltérő életkori és egyéni sajátosságainak figyelembevétele mellett, 

olyan tudatos és gyermekközpontú óvodai nevelést biztosítunk, amely elősegíti a gyermeki 

személyiség kibontakozásán keresztül a befogadás, az esélyteremtés, az esélyegyenlőség 

megteremtését: a szociálisan hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

fejlesztését. A roma származású gyermekeknek a nemzeti identitástudat egészséges alakítása 

szempontjából fontos, hogy az óvodapedagógus jól ismerje a roma kulturális hagyományok 

rendszerét, szokásvilágát, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű családok életmódjá t 

 

 

Vargáné Nagy Anikó 

Debreceni Egyetem GYGYK 

 

Jó gyakorlatok alkalmazása a roma kulturális hátterű családok és gyermekeik óvodai 

integrációjában 

 A prezentáció a roma kulturális hátterű családok és gyermekeinek óvodai integrációjával 

foglalkozik. Megvizsgáljuk, melyek azok a nehezítő tényezők, amelyek a kora gyermekkori 

nevelés időszakában az eltérő kulturális sajátosságok mentén a roma családok zökkenőmentes 

beilleszkedését nehezítik a nevelési-oktatási intézményekbe. 

Az előadás során a hazai és nemzetközi pedagógiai gyakorlatból mutatunk be számos példát, 

módszert sikeres stratégiát, amelyek lokális szinten jelentenek jó gyakorlatot a roma kulturális 

hátterű családok társadalmi integrációjának erősítése érdekében. Az ismertetett jó gyakorlatok 

lehetőséget biztosítanak arra, hogy a helyi sajátosságok figyelembevételével partneri 

együttműködés kialakítását biztosítsák a roma identitású családok számára, ezáltal segítve és 

maradéktalanul megvalósítva az inkluzív nevelést. 

Kulcsszavak: jó gyakorlat, kora gyermekkori nevelés, roma kulturális hátterű családok, 

inkluzív nevelés 

 

 

Nemes Magdolna 

Debreceni Egyetem GYGYK 

 

A lovári-magyar kétnyelvűség vizsgálata Egyeken 

 

A lovári nyelv megőrzésére egyre több törekvést tapasztalhatunk Magyarországon, például 

elindult a nemzetiségi óvodapedagógusok képzése, indulnak lovári nyelv-tanfolyamok, 

készülnek dokumentumfilmek, üzemel a DIKH cigány nyelvű televízió csatorna stb. 

Dolgozatunk célja, hogy megvizsgáljuk az egyeki óvodás korú gyermekeket nevelő szülők 

lovári nyelvhez és kultúrához való viszonyulását. . A 2019/20-as nevelési évben az egyeki 

Szent János Katolikus Óvodában végeztünk vizsgálatokat, ahol a hátrányos helyzetű 

gyermekek aránya 54% (jelentős részük roma származású). Feltételezzük, hogy az egyeki 
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óvodás gyermekek között vannak kétnyelvűek, és fontos lehet számukra a lovári nyelv és 

kultúra megőrzése. Vizsgálatunk gyakorlati jelentőségét igazolja, hogy Egyeken még nem 

folytattak lovári nyelvvel kapcsolatos kutatásokat. 

 

 

Pálfi Sándor 

Debreceni Egyetem GYGYK 

 

Ellentmondások és esélyek a 3-6 éves roma gyerekek intézményes nevelésében 

A kora gyermekkor alapozó szerepe ma már közmegegyezésen alapul, de vajon milyen 

gyerekre, gyerekekre gondol ez az álláspont? A leghátrányosabb, vagy marginalizálódott 

roma családok gyerekeire is vonatkozik ez? Ma minden gyerekekre vonatkozó dokumentum, 

szabályozó (Köznevelési Tv. Óvodai nevelés Alapprogramja, Gyermekvédelmi Tv. Stb.) 

szerint igen. Az elmúlt 20 év integrációs, hátránycsökkentő eljárásai, feladatai már 

keletkezésükkor is hordoztak ellentmondásokat, de számos óvodai intézményben hoztak új 

szemléletet, és rövid, vagy tartós gyakorlatot alakítottak ki. Ennek országosan szervezett 

modellje volt az IPR óvodai koncepciója 2000-s évek közepétől, aminek egyik hajtóereje az 

alulfinanszírozott térségekben a pályázati támogatás volt, s megszűnte után több helyen 

visszaesett az ehhez kialakított szervezeti működés. Később ennek a támogatott szakmai 

közegnek hirdették az Esélyteremtő óvoda programot, abban bízva, hogy önjáróvá és modellé 

válnak ezek az óvodák. A kihívások nem szűntek meg azóta sem, s a jó gyakorlatok nem 

váltak általánossá minden olyan intézményben, ahol a szegény roma családok gyermekeit 

nevelik. Érdemes ezért megvizsgálnunk melyek azok a megoldások, melyek jó gyakorlatnak 

nevezhetőek és érdemesek a disszeminációra és melyek azok az ellentmondások, melyekre, ha 

nem megfelelően reagál az intézmény nincs esélye a hátrányok csökkentésére hosszabb távon.  
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2. szekció 

Antropológiai kutatások 

Szabó Henriett 

 

Povedák István 

MOME Elméleti Intézet 

 

A csatkai búcsú és a roma megélt vallásosság 

A csatkai búcsú a 19. század vége óta a magyarországi cigányság egyik, talán legjelentősebb 

búcsújáró helye. A vallási rítusra érkező (főként) oláh cigányok részvétele a 20. század 

elejétől kezdve fokozott figyelemben részesül(t) a hatóságok, a sajtó, és az egyház részéről is, 

valamint ambivalens reakciókat vált ki a helyiek és a többi (nem roma) zarándok körében. A 

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem fotóművész és médiadizájn szakos hallgatóival kutatásunk 

során a résztvevő romák megélt vallásosságát, a rítus során végzett cselekvéseit, 

szakralitáshoz való 

viszonyulásait vettük vizsgálat alá. Előadásunkban külön hangsúlyt fektettünk a vallásosság 

materiális dimenziójára, a fogyasztási kultúra sajátosságaira, valamint a kutatási folyamathoz 

való hozzáállásukra. 

Az előadást Horváth Anita és Szabó Emma (fotóművész MA), Balázs Dávid (médiadizájn 

MA) hallgatókkal közösen tartjuk. 

Az előadás szoros tematikus egységet képez Antalóczy Tímea előadásával. 

 

 

Antalóczy Tímea 

MOME Elméleti Intézet 

 

Romaként tervezni… 

Előadásunk a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Elméleti Intézetében működő romológiai 

műhely keretein belül végzett kutatásainkon alapul. Célunk, hogy a Romani Design 

kollekcióinak, valamint az alkotók (Varga Erika és Helena) tervezői, illetve (például a 

jelenleg is működő berhidai project keretében végzett) mentori tevékenységének és személyes 

kultúraolvasatának segítségével közelebb kerüljünk a tradicionális cigány viselet- és 

művészeti kultúra és napjainkban való újrafelfedezéséhez, a kortárs divat és dizájn-ipar 

folyamataiba való 

bekapcsolásának lehetőségeihez, illetve a roma fiatalok művészeti/design oktatásával 

kapcsolatos közvetlen tapasztalatokhoz. A materiális olvasaton és szimbólumelemzésen túl 
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betekintést kívánunk nyújtani a roma vallási kultúrának, a „szekularizált” dizájniparon belüli 

lehetőségeire. Többek között arra a kérdésre reagálunk, hogy a kortárs divat – különösen a 

fiatal generációk körében - milyen mértékben képes hozzájárulni a cigány identitás különböző 

rétegeinek megőrzéséhez. Ezzel szoros összefüggésben olyan - művészeti és design - 

projecteket prezentálunk, amelyek hatékonyan járul(hat)nak hozzá a roma és nem roma 

identitású egyének és/vagy közösségek együttműködéséhez. 

Az előadást Horváth Anita és Szabó Emma (fotóművész MA), Balázs Dávid (designkultúra, 

BA) hallgatókkal közösen tartjuk. Az előadás szoros tematikus egységet képez Dr. Povedák 

István előadásával. 

 

 

Dr.Szabó Henriett 

ELKH-DE Néprajzi Kutatócsoport;LBRSZK 

 

„Köztes kitettség” - roma származású fiatalok társadalmi integrációs folyamata 

A hátrányos helyzetű társadalmi környezetből származó roma származású fiatalok 

érvényesülésének számos akadálya mutatkozik. Ezek közül is kiemelkedik az a jelenség, amit 

a „köztes kitettség” fordulattal írhatunk körül. A társadalmi integráció a többségi normák 

szerinti beilleszkedési gyakorlat, amely egyúttal a saját lokális környezet értékvilágtól történő 

eltávolodást is jelenti. A témában végzett kutatások tapasztalatai szerint sok roma fiatal, 

mintegy a két társadalom – a saját szociokulturális kibocsátó közeg és a többségi környezet – 

közé szorulva sajátos léthelyzetben találja magát. Az előadás célja, hogy a 

tereptapasztalatokon és esetelemzéseken keresztül, továbbá a „Köztes kitettség” című 

dokumentumfilm alapján rávilágítson a jelenség általános összefüggéseire és társadalmi 

jelentőségére. 

 

 

Szarvák Tibor 

DE Szociológiai és Szociálpolitikai Tanszék 

 

Adalékok a társadalmi felzárkózás szociológiájához 

Szűcs Jenő Vázlat Európa 3 történeti régiójáról című munkájának egyik fő üzenete, hogy a 

felzárkózás a ,,köztes Európa” országaiban, közösségeiben olyan kulcskifejezés, amely a 

történelmi korszakokban különböző értelmet nyer és eltérő lendülettel és hatásokkal fejti ki 

érvényességét. 

Szűkebb-tágabb pátriánkra a Kárpát-medencére különösen érvényes. 
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A felzárkózás tehát egy dinamikus – produktív és bizonyos szempontból eredményorientált 

fogalom. Jelen előadás egy közeljövőben megjelenő kötet tematikai ismertetésével a 

sérülékeny térségekkel és társadalmi közösségekkel (így a roma közösségekkel) foglalkozik.  

Azokat a kérdéseket érinti, amelyek a társadalmi – területi egyenlőtlenségek klasszikus 

megközelítéseit jelentik. De a kötet tematikája egyfajta társadalmi controlling, pillanatkép is 

arról a modernizációs törekvésről, amely a területi – társadalmi kiegyenlítés folyamatát 

jellemezte az elmúlt évtizedben. 

 

 

Lovas Kiss antal 

Debreceni Egyetem GYGYK 

 

Beszélhetünk -e társállattartásról a roma kúltúrában? 

A kutya-macskatartás alternatívái  

 

Az összetett társadalmakra jellemző a többféle alternatív életvezetési modellek egyidejű 

jelenléte. Az eltérő világszemlélet és életmód a többség és kisebbség viszonyában gyakran 

konfliktus tárgya. Előadásomban egyetlen területre, a felelős állattartás kérdéskörére 

fókuszálok. Napjainkban az állatvédelem előtérbekerülésével, gyakran merül fel, hogy egyes 

cigány közösségekben az ott élő kutyák és macskák tarthatatlan körülmények között élnek. 

Kétségkívül vannak olyan roma telepek, ahol nem a többségi társadalomban elfogadott kutya- 

valamint macskatartási gyakorlat valósul meg, és ez konfliktus forrásává is válhat. Különösen 

az ebek esetében jelent gondot az a kutyatartást szabályozó jogalkotás, amely abból indul ki, 

hogy a kutyák a gazdáik birtokában vannak így az ebtartás a tulajdonosokon keresztül 

szabályozható. Számos roma telepen azonban nem beszélhetünk az ott élő ebek birtoklásáról, 

azaz a kutyáknak gyakran nincs gazdája, az emberek nem, vagy csak alkalomszerűen 

gondoskodnak az egyes példányokról, az állatok fajtársi kapcsolatai szabadok és az 

emberekhez fűződő viszonyuk laza. Azt gondolhatnánk, hogy az ebtartásnak ez egy extrém 

megnyilvánulása, ugyanakkor tény, hogy ma a világon sokkal több kutya él – village dogként, 

street dogként, vagy pária kutyaként – a roma telepekhez hasonló laza kapcsolatban az 

emberrel, mint ahány gazdás kutya van. Ez pedig azt jelzi, hogy bár a többség kulturális 

miliőjétől idegen és a jogi szabályozás által értelmezhetetlen ez a helyzet, mégis létező 

alternatíva. Előadásomban az egyes roma csoportok között elterjedt kutya- és macskatartás 

eredőit és jellemzőit értelmezem.
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3. szekció 

Roma reprezentáció és művészet 

Pornói Imre 

 

Gesztelyi Hermina 

Debreceni Egyetem GYGYK 

 

A romák reprezentációja a gyerekeknek szóló mesegyűjteményekben 

 

Az előadás rövid összefoglalója (100-150 szó): Az elmúlt egy évtizedben több olyan 

óvodásoknak, kisiskolásoknak szóló kiadvány is megjelent, amelyek címükben vagy 

alcímükben cigány meséket ígérnek. A népmese és a romológia kutatóit egyaránt régóta 

foglalkoztatja az az kérdés, hogy mit is nevezünk cigány mesének, hogyan lehet meghatározni 

e korpusz jellemzőit. A kötetek e tekintetben heterogén képet mutatnak, hiszen a fogalom 

különböző megközelítéseit – olykor reflektálatlanul – érvényesítik, ez pedig érintkezik a 

szövegközlés szakmai és etikai dilemmáival is. Az előadás behatóbban a kiadványokban 

érvényesülő roma-képpel foglalkozik, annak változatosságával vagy egysíkúságával, 

sztereotip 

jellegével, pozitív és negatív konnotációival. A mesék szoros olvasása lehetővé teszi azoknak 

a nyelvi eszközöknek a feltárását, amelyek hozzájárulnak a gyerekek cigány-fogalmának 

kialakulásához, ez pedig befolyásolhatja a viszonyulásukat is. A reprezentáció meghatározó 

része az illusztráció, ami egyre nagyobb szerepet kap a kortárs kötetekben – így a bemutatott 

könyvek esetében is érdemes kiemelet figyelmet fordítani az elemzésükre. 

 

 

Fenyő Imre  

Debreceni Egyetem GYGYK 

 

A cigányság, mint probléma és mint metafora a szocialista pedagógiai sajtóban 

 

A Család és iskola (Gyermekünk) című folyóirat megjelenésének két évtizede (1950-1973) 

alatt a gyakorlati pedagógiával kapcsolatos témák egyik meghatározó folyóiratává vált 

hazánkban. Ezért gondoljuk azt, hogy előadásunkban érdemes bemutatni azt a képet, mely a 

folyóirat szövegeiben a romák intézményes nevelésben való részvételével kapcsolatban 

kirajzolódik. Elemzésünkhöz feldolgozzuk a folyóirat teljes szöveges korpuszát, 

dokumentum- és tartalomelemzési megközelítésű elemzéssel támasztjuk alá 

megállapításainkat. Előadásunkban be kívánjuk mutatni, hogy milyen aspektusokban jelenik 

meg a romaság a pedagógiai folyóiratban, illetve azt is, milyen módon változott meg a lap 

megközelítésének gyakorlata fennállásának évtizedei alatt. Kutatásunk során igyekszünk 
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felvázolni azt a szakmai környezetet is, mely a lap megközelítéseinek értelmezését számunkra 

értelmezési kontextusként segítheti. 

 

 

Pornói Imre  

Debreceni Egyetem GYGYK 

 

"Adalékok a cigányság neveléséhez a XX. század első felében" 

A kutatás részben arra keres választ, hogy a magyarországi cigányság tankötelezett 

gyermekeinek beiskolázása elé milyen akadályok gördültek, másrészt arra, hogy a helyi 

hatóságok, a népiskolai tanítók, a sajtó pedagógiai cikkei hogyan viszonyultak ehhez, és 

milyen formában próbálták a beiskolázást elősegíteni. 

A kor sajtójában megjelenő és a közvéleményt befolyásoló cigánykép alapvetően negatív volt, 

mégis a vizsgált lapokban megjelenő cikkek sorozata elemzően-segítően közelítette meg a 

kérdést, zömmel a cigány-gyermekek iskoláztatásától várva a cigányság társadalmi 

integrációját. 

Állami síkon ezt segítették elő azok a rendeletek, melyek a letelepedést szorgalmazták 

hatósági és társadalmi segítség bevonását is sürgetve. A korszakban jelentek meg a cigány-

gyermekeknek szervezett iskolák. Ezek ugyan nem iskolai integrációt jelentettek, de 

lehetőséget biztosítottak, az egyébként törvényileg tankötelezett cigány-gyermekek számára a 

jövőbeni társadalmi integrációnak. A vizsgált korszakban az iskolába-járás legnagyobb 

akadályozó tényezője a ruhátlanság s a higiéniai környezet volt, melynek mások egészségét 

veszélyeztető-fertőző hatására való hivatkozással bárkit ki lehetett zárni a mindennapi 

népiskolába való járástól. 

 

 

Mező Boglárka, Kórik Valéria, Kiss Alexandra, Laoues -Czimbalmos Nóra 

 Debreceni Egyetem  

 

Néptánc mint mozgásforma az óvodás korú roma gyerekek életében 

A néptánc, mint mozgásforma fejleszti a kooperációs készségeket, az összetartozás érzését, 

mindemellett kiváló közösségteremtő hatással is bír. A gyermekek fogékonyabbak az 

újdonságokra, ha közösségben tanulhatnak együtt, mint például egy táncos foglalkozás 

keretein belül. A roma társadalom összetartó ereje segítheti ebben a gyermekeket. Az 

előadáson szeretnénk bemutatni a felmérés eredményét, melyet a szülők körében végeztünk 

kérdőív segítségével. 

Kutatásunk célja, megvizsgálni a néptáncot, mint mozgásformát a roma óvodáskorú 

gyermekek életében, hogy egyenlő esélyekkel kerülhetnek-e egy táncos közösségbe, mint 

kortársaik vagy sem, és milyen hatással van ez a gyermekek lelki és testi fejlődésére. 
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Összehasonlítjuk a különböző korosztályú roma gyermekeket, akiknek valamilyen formában 

már van tapasztalatuk a tánccal, mint mozgáskultúrával és akiknek semmilyen előzetes 

élményük, tapasztalatuk nincs ezzel kapcsolatban. Megvizsgálom, hogy a tánc bármilyen 

formában kihatással lesz-e a későbbi fejlődésükre, pozitív hatással lehet-e a gyermekek 

szervezetére, életére, szociális és érzelmi képességeik fejlődő tendenciát mutatnak-e, ha 

időben, óvodáskorban elkezdik elsajátítani ezeket a mozgásformákat, népi motívumokat akár 

játékokon keresztül. 
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4. szekció 

Nevelésszociológiai kutatások 

Bocsi Veronika 

Janó Evelin 

ELTE TáTK 

 

„Játszunk varázslósat? Igen, elvarázsolhatsz innen!”  

Tapasztalatok egy rosszul működő osztályközösség életéből 

 

Előadásomban az iskola hálózatként való működésére fókuszálok. Az iskola az első olyan 

társadalmi intézmény, ahol a gyerekek a mássággal találkoznak, ahol lehetőséget kaphatnak a 

heterogén gyenge kötések kialakításához, amely hosszú távon is segítheti a fiatalok sikeresebb 

életpályáját. Minden hálózatot kisebb csoportok alkotnak, így iskola tekintetében az 

osztályközösségek szociálpszichológiai jelenségvilágával is részleteiben foglalkozom. 

Prezentációmmal célom hangsúlyt helyezni az alapvető kapcsolatháló-elemzési módszerek 

iskolában való alkalmazásának hasznosságára, az osztályfőnöki munka közösségépítő 

hatására, így a hallgatóság egy nagyvárosi középiskola egyik osztályának mély elemzésével, 

életével ismerkedhet meg. Módszertanilag felrajzolom a közösség csoportkohézióját, amit 

tanulói fogalmazások elemzésével kiegészítve a tagok nyílt énje stabilan körvonalazódik a 

hálózatban. A csoport működésének alapos feltárását tanórán kívüli tevékenységeken készített 

megfigyelések és az osztályfőnökkel készített interjú teszi lehetővé. 

 

 

Hajdu Noémi 

PTE BTK NTI Wlislocki Henrik Szakkolégium 

 

Oktatási rendszerek és fejlesztési lehetőségek: roma általános iskolás ok  inte grációja 

egy intézmény tapasztalataiban a rendszerváltástól napjainkig 

Előadásom célja a roma integrációt elősegítő oktatáspolitikai változások longitudinális 

vizsgálata, az ormánsági, Drávamenti Körzeti Általános Iskola Darányi Tagiskolájában, 

aholfelülreprezentált a roma diákok aránya. Az előadás áttekinti az oktatáspolitika 

szakirodalmát, az esettanulmány az intézmény korábbi igazgatójával készített mélyinterjún 

keresztül mutatja be az iskola történetét. A kisiskolákat a diákok alacsony létszáma miatt 

körzetesítették, veszélybe került az intézmények fennmaradása. A darányi iskolában is 

jellemző az alacsony tanulószám, emellett magas a roma gyermekek aránya. A roma tanulók 

integrációjában nagy szerepet játszott a 90-es években az újonnan kinevezett iskolaigazgató, 

majd a 2003-2013-ig tartó Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR). Ennek megszűnésével az 

iskola kevesebb fejlesztési lehetőségben részesül, de megtartották az IPR egyes elemeit, és 

tanulóközpontúan működtetik az intézményt. 2013 óta, a kisiskolák háttérbe szorultak. A 

fenntartó fizikailag és gondolkodásban is távolabb került az intézménytől. A kutatásból kitűnt, 

hogy a vezető hozzáállása és a támogatóprogramok elősegítik az integrációt, míg a nagyfokú 

centralizáltság inkább hátráltatja a kisiskolákat. 
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Balog Jenifer és Ceglédi Tímea 

Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola 

MTA-DE-CSATOKK 

 

A szülői bevonódás szerepe a reziliens életutakat támogató roma szülők körében 

 

A roma/cigány tanulók iskolai lemaradásának csökkentése kiemelt oktatáspolitikai feladat 

számos országban. Előadásunk olyan szülők hangját szólaltatja meg, akik támogatták 

gyermekeiket abba, hogy a társadalmi hátrányok és roma származás ellenére sikeres 

(=reziliens) tanulmányokat folytassanak. A kutatás elméleti keretéül az akadémiai reziliencia 

és a szülői bevonódás szolgál. Kutatásunk kérdése: Milyen szerepe van a szülői bevonódásnak 

abban, hogy egy társadalmi hátrányokkal induló roma/cigány tanuló eljusson a 

felsőoktatásba? 

2022 őszén félig strukturált egyéni interjúkat készítettünk 11 olyan társadalmilag hátrányos 

helyzetű roma szülővel, akik gyermekei sikeres felsőfokú tanulmányokat folytatnak. Mivel 

nem rendelkezünk teljeskörű adatokkal a sikeres roma hallgatókról és az ő szüleikről, hólabda 

mintavételt alkalmaztunk. 

Egyik legjelentősebb eredményünk: Fontos, hogy a szülő – hátrányai ellenére is – sikeresnek 

és kompetensnek érezze magát gyermeke karrierjének támogatásában, valamint elérhető 

célként tekintsen a diplomára. Ehhez pedig partneri és elfogadó szülő-iskola kapcsolat, 

valamint folyamatos pozitív visszajelzés szükséges a pedagógus részéről a szülő felé. 

 

Trendl Fanni-Varga Aranka- Fehérvári Anikó 

PTE VRI NTI Romológiai és Nevelésszociológiai Tanszék  

 

Tartozni valahová. Roma hallgatók iskolai útjának támogatása 

 

Egyes európai országokban a többségi társadalomhoz képest igen alacsony a roma népesség 

iskolázottsága. A közoktatásban ez a különbség szűkül, míg a felsőoktatásba belépés és 

diplomaszerzés terén jelentős és tartósan fennálló. A tanulmány a roma fiatalok felsőoktatási 

útjának támogatásával foglalkozik empirikus adatok felhasználásával. A téma elméleti 

hátterét az inkluzív kutatások és gyakorlatok adják, valamint az ezt elősegítő belső és külső 

tényezőkre alapozott tőkeelméletek összekapcsolása. A kutatás azt vizsgálja, hogy a 

különböző kisebbségi, szocioökonómiai hátterű hallgatók körében milyen gátló és támogató 

tényezők hatnak az iskolai út eredményességére, a sikeres továbbhaladásra az eltérő 

szocializációs színterekben (család, iskola-egyetem, személyes). A vizsgálatban 31 roma 
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szakkollégista vett részt, akiknek iskolai útja szervezetten – a szakkollégium által - 

támogatott, valamint 93 olyan hallgató, akik nem részesülnek támogatásban. A 

kontrollcsoport hallgatóit szocioökonómiai hátterük alapján további csoportokra bontottuk, 

így elemzésünkben összesen négy csoportot vetünk össze. A kutatás vegyes módszertannal 

készült. Az eredmények közül kiemelhető, hogy a szakkollégiumi hallgatók, vagyis a 

támogatott csoport minden területen jelentős külső és belső tőkefélével rendelkezik, az anyagi 

tőke kivételével, melynek ellensúlyozását az iskolában és az egyetemen elérhető társadalmi 

tőke jelenti. Fontos kiemelni a család támogató szerepét, melyben a kontrollcsoport magasabb 

társadalmi, gazdasági státuszú hallgatóihoz képest nincs eltérés a roma szakkollégisták 

esetében. A kontrollcsoportban kirajzolódott egy olyan csoport, ami a támogatott csoporthoz 

hasonló kisebbségi, társadalmi-gazdasági hátterű, és érzékelhetően láthatatlan marad az 

intézmény számára. Kutatásunk arra is felhívja a figyelmet, hogy a jelentős társadalmi tőkét 

eredményező inkluzív tanulási környezet kialakítása, fejlesztése nemcsak az alacsony, hanem 

a magasabb szocioökonómiai státuszú csoportok megtartása érdekében is fontos 

 

Bocsi Veronika 

Debreceni Egyetem GYGYK 

 

A lemorzsolódás esélye – a középfokú végzettséget nem szerző roma fiatalok 

szociodemográfia háttere  

 

Azoknak a fiataloknak az aránya, akik a középiskolai végzettséget nem szerzik meg, 

Magyarországon a 2010-es évek után emelkedett, s jelenleg ez az érték 12% körül mozog, 

némileg az uniós átlag felett (Eurostat, 2021). A hazai kutatások rámutattak arra, hogy a 

lemorzsolódók aránya földrajzi eltéréseket mutat (Fehérvári, 2015), a háttérváltozókba 

beágyazott, s a csoportban felülreprezentáltak a roma fiatalok (Hajdu, Kertesi és Kézdi, 2014) 

Elemzésünkben a Magyar Ifjúság 2020 adatbázisát használtuk fel (N=8000). Első lépésben 

egy bináris logisztikus regressziós modellt futtattunk le, amelynek függő változója a 

középiskolai végzettség befejezése volt, a háttérváltozók közé (pl. településtípus, régió, 

szülők iskolázottsága, párkapcsolati magatartás stb.) pedig beemeltük a roma etnikai identitás 

kategóriáját is, melynek ereje a modellben szignifikánsnak mutatkozott. Következő lépésben a 

roma almintán belül (N=301) vizsgáltuk meg lemorzsolódók és a középiskolai végzettséget 

megszerzők csoportját. A háttérváltozók mentén khí-négyzet próbával eltéréseket mutattunk 

ki a két csoport összehasonlításakor, ugyanakkor a nemi arányokban nem mutatkozott eltérés.  
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5th session 

Integration of Roma in Europe I 

Tóth Norbert 

 

Trappe-Butzbach, Ingeborg 

Stiftung des Beda-Instituts für Europäische Kulturbildung 

 

Ask-act-understand 

We are searching for understanding of cultures for inclusion in society 

We pursue a sustainable, better life in the countryside, which enables all generations, 

regardless of their origin, to lead a self-determined and equally community-oriented life 

through artistic and cultural activities. Aspirations of isolation and ignorance towards 

strangers and hostile attitudes have to change into a better life here in the country. 

New impulses are set with joint meetings on planting activities and food. 

We implement this at various meeting places. We want to achieve more tolerance and 

acceptance without using words and language. 

 

 

Miroslav Mavra 

ELTE, Budapest 

 

Negotiating identity boundaries: values and interaction in Shuto Orizari 

 

There is a need to problematize the binary Roma/non-Roma relationship and to 

reconceptualize Roma identities as complex relations based on interactions among various 

Roma populations themselves. The means through which boundaries demarcating disparate 

Roma identities are negotiated is influenced by personal, societal and national values. 

Interactions between individuals and communities through the lens of determinate values 

illuminates how boundaries separating different identities are established and maintained, and 

the extent to which such boundaries become mechanisms of separation that enable group 

identities to become established across the wider societal landscape. An analysis of the 

intersection of values and identity emphasises process over description; relocating the 

analytical focus from identity to identifications, from groups as entities to group-making 

projects, from shared culture to categorization, and from substance to nothingness. Different 

strata of values (national, societal, individual) have a range of influence and are invoked 

depending on context, circumstance and perceived benefit to the actors involved. Class, 

religion and intra-ethnic categories do not create identity boundaries, but create broad 

categories through which individuals can make decisions in negotiating their identities 
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through performative means, justified and sanctioned through the expression of value 

judgements grounded in an imagined system of shared values. 

 

Tóth Norbert 

Debreceni Egyetem GYGYK 

 

Examination of local Roma communities from the aspect of Anthropology of Education 

After the Second Word War, a branch of educational research approach and concept appeared 

within the framework of anthropology creating a kind of subdiscipline known as 

Anthropology of Education (Delamont, 2008). Anthropology of education focuses on the 

socialization function of schools, cultural transmission, and the process of enculturation. 

Furthermore, the examination of the role of ethnocentrism from the perspective of 

reproduction of inequalities is also a key factor. Anthropology of Education deals primarily 

with local communities, since, according to its basic concept, it is not possible to generate 

general solutions that can be valid in all cases. The main reason for this is that social 

mechanisms in each community are situational, so the attempt to solve must also be 

situational (Spindler, 2000). 

In the current lecture, I intend to outline the main theoretical and methodological features of it 

paying special attention to the historical background. Over and above, the methodological 

dilemmas and issues have also been under examination. Taking into consideration Kathryn 

M- Anderson-Levitt’s findings (2012), I tend to target the following questions: Do 

anthropology of education and related terms mean the same thing in different parts of the 

world? Above all these, I try to present how the theoretical and methodological paradigms can 

be applied in the context of the integration of disadvantaged and Roma students at Hungarian 

primary schools. After the clarification of the theory, I demonstrate relevant features from an 

empirical research which has been carried out within the framework of anthropology of 

education based on qualitative techniques. 

Legac Vladimir – Lrgac Vladimir 

University of Zagreb 

 

Differences in Classrom Foreign Language Anxiety in English as a foreign Language 

beetween Roma and Non-Roma Primary School Children 

 

This will be a presentation of a research study with Roma and Non-Roma primary school 

children in the County of Međimurje in Croatia learning English as a foreign language 

(EFL)as an obligatory school subject in their final year. It is a county with the highest share of 

Roma population in the overall population in Croatia. The author will give a statistical 

analysis and a discussion of the results of his research dealing with classroom foreign 

language anxiety in EFL (t-test analysis and correlations between anxiety in classroom 

situations during their EFL classes and achievement) of participants in EFL in school grades 

in EFL Foreign language anxiety is thought to have mostly a debilitating effect on 
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achievement in FL learning. Suggestions for improvement will be given for both tested 

groups as well as implications for further studies. 

 

 

Tomic Drazenko 

University of Zagreb 

 

Sketches about Roma in the Works of Nobel Laureate Ivo Andric  

 

In the works of Nobel laureate Ivo Andrić Roma are rarely the protagonists of the plot. More 

often they appear in the role of messengers, servants, mercenaries and vagabonds. Men 

perform jobs that no one else wants to do, and for a miserable fee. They are often musicians 

like Sumib or suppliers like Selim, who brings supplies from Višegrad on his horse. Women 

are reliable servants (one-eyed Anikina Gypsy, pasha’s Hamuša Gypsy, housekeeper Hata 

Gypsy). Others are prostitutes, like Muša, who walks with unsteady steps by the river, drags 

herself through the bushes with the workers and ties the money she has earned into a 

handkerchief. Older Roma women are ugly, masculine and squint eyed, whereas the younger 

ones are beautiful like Zemka but treacherous. The article compares Andrić’s observations 

with the notes about the Roma in the book "Life and Customs of Muslims in Bosnia and 

Herzegovina" by Antun Hangi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  35 

6.szekció 

Tehetséggondozás, mentorálás 

Mező Katalin 

 

Dr. Mező Katalin-Dr.Mező Ferenc 

Debreceni Egyetem GYGYK; Eszterházi Károly Katolikus Egyetem 

 

A roma tehetségek kibontakozását meghatározó társadalmi, szociális hatások  

 

A tehetség értelmezésére többféle hazai és nemzetközi elmélet létezik (lásd például Mönks, 

Renzulli, Czeizel, Gagné tehetségkoncepcióit), melyek a roma tehetségek felismerése és 

segítése aspektusából is jelentőséggel bírnak. A napjainkban használt legtöbb 

tehetségkoncepció a kiemelkedő képességek, a kreativitás és a motiváció megléte mellett a 

szociális, társadalmi hatások szerepét is előtérbe helyezi a tehetség manifesztálódásának 

tekintetében. Ez utóbbi szempont vizsgálata és erőteljes fókuszba helyezése különösen fontos 

a roma gyermekek és fiatalok esetében, mivel a háttér, ahonnan a kiemelkedő képességekkel 

rendelkező személy érkezik facilitáló vagy gátló hatása révén meghatározó jelentőségű a 

személyes életút szempontjából. Az előadásban szó lesz egyrészt a nélkülözésben, hátrányos 

helyzetben élő kiemelkedő képességű gyermekek és fiatalok tehetségkibontakozásának 

gátjairól (érintve a generációs szegénység, a települési szegregáció, a felzárkóztatás, az 

alapkészségek birtoklásának kérdéskörét); másrészt az útkeresés szellemében foglalkozunk a 

tehetségkibontakozást elősegítő tényezőkkel (mint pl. mentor-tutor szerep; képesség-, 

készség-, kompetenciafejlesztő eljárások; életútmenedzsment és financiális kérdések).  

 

 

Orosz Emese 

Kalán Néni Összefogás Egyesület-Kalán Tanodák 

 

Innovatív pedagógiai módszerek a roma gyerekek fejlesztésében 

 

Innovatív pedagógiai módszerek a roma gyerekek fejlesztésében. Civil Jó gyakorlatunk 

empirikus alapokra épülő bemutatása. Célunk: az „egyenlő hozzáférés az oktatáshoz, mondat 

megvalósítása, komplex fejlesztéssel: kognitív területen - adaptált és saját módszerek 

használata, szociális alapokra épülő – illeszkedés és megérkezés fogalmának tágabb 

értelmezése, a digitális térben korszerű folyamatosan fejlődő innivatív módszerek használata, 

applikációk, programok, online oktatási platformok megismertetése. 

Élményalapú, gyakorlati fejlesztések: saját készítésű fejlesztő játékok, tudás alapú, 

megtervezett kirándulások. Szokatlan helyszínek, meghökkentő szituációkkal. Pozitív 

diszkrimináció: helyes önértékelés, önbizalom erősítés. Minden gyermek értékes és tehetséges 

valamiben. Egyéni tehetségtámogatások. Integrációs törekvések: az oktatási intézmények 

közötti különbségek kompenzálása, testvérközösségek létrehozása, különböző szociális 

háttérrel rendelkező gyerekek befodása. Családok mentorálása, a gyermek értékességének 
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megtartása, kora gyermekkori felkészítés az iskolai kihívásokra. Know- how élmény a 

szakemberek fejlesztésében, majd ezt követő tudásmegosztás. 

 

Horváth Annamária 

Debreceni Egyetem 

 

A Pygmalion hatás a hátrányos helyzetű tanulók mentorálásában 

 

A Pygmalion-hatás a másokkal szembeni elvárások erejét példázza. Az emberek olyanokká 

válnak, amilyen elvárásokat támasztunk velük szemben (Merton, 1980; Cserné Adermann, 

1991). A kutatás célja megvizsgálni a mentorálás hatását a hátrányos helyzetű mentoráltak 

tanulmányi eredményeire és motivációjára. A mentor-mentorált közötti kapcsolat komplex 

hatásmechanizmusának összetevői között kiemelten elemezzük a Pygmalion-hatást. A 

kérdőíves kutatás alapsokaságát a Tanítsunk Magyarországért Mentor Programban résztvevő 

Hajdú-Bihar megyei 7. és 8. osztályos mentoráltak 

adják, a válaszadók kb. egyharmada romának vallotta magát. Kontroll Csoportként hasonló 

háttérrel rendelkező, de a programban részt nem vevő tanulókat vizsgálunk. Hipotézisünk, 

hogy a mentorált hátrányos helyzetű tanulók esetében hangsúlyosabban van jelen a 

Pygmalion-hatás kedvező befolyása a tanulmányi eredményekre és a motivációra, mint nem 

mentorált társaik körében. A kérdőívek az adatfeldolgozási fázisban vannak. 

Alter Emese, Ceglédi Tímea, Godó Katalin, Godó Irén, Papp Hunor, Horváth 

Annamária, Tóth Emese  

Debreceni Egyetem MTA-DE-CSATOKK 

 

Megcáfolt tévhitek? Szülői bevonódás a Tanítsunk Magyaroroszágért 

Mentorprogramban résztvevő roma tanulók iskolai pályafutásában 

A romológia szakirodalom visszatérő kérdése, hogy miért nehéz áttörő sikereket elérniük a 

felzárkóztatást célzó programoknak (pl. “The Decade”) (Brüggemann & Friedman 2017, 

Cserti Csapó 2019, Forray & Óhidy 2019). A programok döntően az iskola falain belülre 

koncentrálnak, holott a megoldásban kulcsfontosságú a szülők szerepe is (Rutigliano 2020). 

Előadásunk célja ezért megvizsgálni a roma szülők iskolai és otthoni bevonódását (parental 

involvement), ezúttal 13-14 éves gyermekeik szemszögéből. 

A Discovery of Hidden Value of Mentoring c. kutatás adatbázisát elemeztük, amelyben 

Hajdú-Bihar megyei 13-14 éves tanulók szerepelnek a Tanítsunk Magyarországért 

Mentorprogram iskoláiból (N=206) (roma: 31,1%, nem roma: 68,9%; mentorált: 45,1%, nem 

mentorált: 54,9%). 

Míg a formális iskolai szülői bevonódásban (szülői értekezlet, fogadóóra) a nem roma szülők 

kismértékű előnye látható, addig a nem formális iskolai és az otthoni bevonódás esetén nincs 
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különbség a roma és nem roma szülők között gyermekeik válaszai alapján, sőt az 

osztálytársak szüleivel való beszélgetés a roma tanulók szülei körében a gyakoribb.  

 

 

Godó Irén 

Debreceni Egyetem 

 

Civil romák önkéntes jellegű tevékenységei 

 

Kvalitatív kutatásunk 2022-ben valósult meg, amelynek keretén belül romákat kérdeztünk 

meg munkásságukról a pandémia időszaka alatt (N=13). Ennek egyik vetülete volt az, hogy 

feltérképezzük azt, hogy hogyan definiálják munkásságukat roma interjúalanyaink, akikhez 

hólabda módszer segítségével jutottunk el. Kíváncsiak voltunk, hogy önmagukat civil 

aktivistának tartják-e vagy sem. A roma civilek tevékenységéről és elhivatottságáról képet 

kaptunk az interjúk során, önmagát azonban nem mindenki határozta meg civil aktivistának, 

még akkor sem, ha esetlegesen civil szervezetben is szerepet játszik az adott egyén. Három fő 

kategóriát állítottunk fel a kapott válaszok alapján: Elhivatottak/elkötelezettek, Bizonytalanok 

és az Önkéntesek kategóriákat attól függően, hogy ki mennyire tartja magát civil aktivistának. 

A továbbiakban a civil aktivista léthez kapcsolódó konnotációkat szeretnénk részletesen 

feltérképezni. 
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7. szekció 

Lokális közösségek, fenntartható fejlődés 

Molnár Balázs 

 

Kocsi Péter Csaba 

Debreceni Egyetem GYGYK 

 

Roma részvétel a telepes programokban 

 

A roma integrációs kérdések egyik kiemelkedő és komplex beavatkozási logikát igénylő 

szakterülete a szegregált élethelyzetek felszámolását célzó szakpolitikai programok. 

Magyarországon a rendszerváltás előtti időszak paternalista, központi direktívák mentén 

megvalósuló telepfelszámolási programjai eredményességük vonatkozásában 

megkérdőjelezhetők voltak, hiszen a telepek újratermelődése volt tapasztalható, sőt 1990 után 

a telepek száma növekedésnek indult. Az ilyen típusú programok újabb fejezete 2005 után, a 

Roma Integráció Évtizede Program 2005-2015 elfogadását követően indult el újból. 

A szakpolitikai célkitűzések között a szubszidiaritás elve is megjelent, amely az érintettek 

bevonását feltételezné az ilyen típusú programok megvalósítása során. A célkitűzések 

komplexitása nem csupán az egyes ágazati szereplők közötti együttműködést jelenthetné a 

programokban, hanem az érintettek, vagyis a romák aktív részvételét is. Ma már közel kétszáz 

olyan kistelepülést találunk, ahol a szegregált élethelyzet felszámolására irányuló programok 

valósultak meg, ebből három településen végeztem kutatást, amely a helyi 

együttműködéseket, a program során feltárt kooperációs jellemzőket vizsgálta. Előadásomban 

ezek eredményeit vizsgálom, kiemelten a romák bevonására és részvételére vonatkozóan. 

 

 

Elek Andrea 

Debreceni Egyetem GYGYK 

 

Etnikai együttélési helyzetek antropológiai vizsgálata Hajdúböszörménybe 

szegregátumaiban 

 

Magyarországon, és határainkon túl az utóbbi évtizedekben számtalan tanulmány született, 

amely lokális közösségek együttélési gyakorlatát mutatja be, különböző helyszíneken. A 

tanulmányokban vizsgált, közösségek és a közösségek életét befolyásoló tényezők 

sokfélesége, arra mindenképp rávilágít, hogy az együttélési viszonyokat csak az adott 

közösségen belül lehet pontosan értelmezni. Ennek magyarázata, a közösség összetételében, 

és a közösség mindennapjait befolyásoló folyamatokban keresendő. Míg a közösség 
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összetételét vizsgálhatjuk, előre meghatározott szempontok alapján, addig az együttélési 

gyakorlatokat befolyásoló mikrofolyamatokat csak a közösségen belül értelmezhetjük. 

Dolgozatomban Hajdúböszörmény város, Déli-Lucernás városrészének együttélési 

gyakorlatát vizsgálom. A helyi közösséget két etnikai csoport alkotja: magyarok és cigányok. 

Az etnikai térszerkezet kialakulását több tényező alakította jelenlegi formájára. 

A kutatás során arra kerestem a választ, hogy milyen alapvető kulturális és életmódbeli 

sajátosságok határozzák meg a két telepen élők roma emberek közötti elkülönülést. A 

különbségek feltárását és formális rendszerbe rendezését követően arra kerestem a válaszokat, 

hogy ezt az elhatárolódást okozhatja-e az, hogy az egyik csoport a romungró cigány közösség, 

míg a másik oláh cigány közösséghez tartozik, illetve ennek köszönhető-e az, hogy a 

szegregáltság különböző szintjén állnak. 

A terepmunka alkalmával gyűjtött adatokól jól látható, hogy a két telepen élők életmódjában 

és szociális helyzetében jelentős különbségek fedezhetők fel. 

A dolgozatom egy olyan alapkutatás, ahol az együttélés kérdéskörének, komplex jellegének 

főbb összetevőit igyekeztem feltárni. Olyan antropológiai kutatásra épülő adatokat kívántam 

összegyűjteni, rendszerezni és értelmezni, amelyek a későbbiek során az alkalmazott 

antropológiai megközelítést érvényre juttatva, alkalmasak lesznek a város szegregátumainak 

fejlesztési projektjeiben való hasznosítására. 

 

 

Nagygyőriyné Kerti Ibolya 

Debreceni Egyetem GYGYK 

 

Tanulásban akadályozottság-szociokultúrális háttér-iskolai sikeresség 

 

Az előadás célja, hogy bemutassa tanulásban akadályozottság és a szociokulturális háttér 

összefüggéseinek jelentőséget. Az előadás kísérletet tesz arra, hogy kiemelje a pedagógusi 

professzió, szemlélet mennyire befolyásolja a tanulásban akadályozott gyermekek iskolai 

sikerességét a köznevelés rendszerében. 

Az oktatás eredményessége, színvonala, nagy hatást gyakorol az egyén későbbi életútjára. Az 

iskola első éveiben a korai diagnosztizálás felismerésben a pedagógusoknak, a 

gyógypedagógusoknak vitathatatlanul nagy szerepe van. 

A tanulási akadályozottság elsősorban az iskolai tanulási helyzetekben megmutatkozó 

probléma, amely többnyire a beiskolázást követően jelentkezik. A tanulási korlátok jelenléte 

változó és változtatható állapot, a kiváltó okok feltárásával kedvező irányú befolyásolásával, 

részben megelőzhető, részben mérsékelhető. Az előadás szekunderkutatásra épül, mellyel fel 

szeretném hívni a figyelmet arra, hogy több ok eredményeképpen nagyon sokféle tanulási 
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probléma alakulhat ki. A halmozottan hátrányos környezetben élő gyermekek tanulási 

képessége óriási differenciát mutat a jobb életkörülmények között élő társaikkal szemben. A 

tanulásban akadályozott gyermekek nagy százaléka szociálisan hátrányos környezetből kerül 

az iskolapadba. Nagyon fontos, az intenzív pedagógiai fejlesztés, a helyes tanulási módszerek 

megválasztása és a szociális hátrányok csökkentése. 

Balogh Gyula 

Biztos Kezdet Gyerekház, Nagyrábé 

Az identitás-gazdaság és a romák 

 

A közgazdasági nobel díjas Akerlov illetőleg Fukuyama legújabb az identitás és a gazdaság 

kölcsön hatásait új dimenziókba helyezték. Az előadás fókuszában annak a vizsgálata van, 

hogy van-e relevanciája a roma identitáson alapuló gazdasági vállalkozásoknak 

 

 

Dr.Molnár Balázs  

Debreceni Egyetem GYGYK 

 

Cigány/roma túlélési stratégiákés a fenntartható fejlődés  

 

A cigány/roma közösségek számos túlélési stratégiát és megoldásmódot dolgoztak ki az 

évszázadok során azért, hogy nehéz környezeti és társadalmi körülmények között is 

fennmaradjanak, túléljenek, sőt tovább fejlődjenek. Ezeket a stratégiákat hajlamos a 

közgondolkodás, de a szakmunkák nagy része is egyfajta szükségmegoldásokként kezelni, 

amely azonban elfedi előlünk azt, hogy ezek nemcsak kreatív, de kifejezetten értékes és más 

közösségek számára is megfontolandó, előre vivő lehetőségeket is magukban rejtenek. 

Napjaink egymást követő válságai közepette pedig minden hasznosítható problémakezelési 

technika felértékelődik. A referátumban megpróbálunk rámutatni olyan túlélési stratégiákra, 

amelyek szélesebb társadalmi rétegek számára is hasznosíthatók lehetnek, és olyan 

lehetőségekre is, amelyek nem részei ugyan a cigány/roma válságkezelési repertoárnak, de 

könnyen adaptálhatók lennének, és akut problémákat lehetne velük kezelni. Ezekre a túlélési 

metodikákra jellemző, hogy összhangban állnak a Brundtland-jelentés (ENSZ, 1987) 

fenntartható fejlődésre vonatkozó gondolataival: „kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy 

csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket".  
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8. szekció 

Sport, Egészség, Integráció 

Rábai Dávid 

 

Szerdahelyi Zoltán és Laoues-Czimbalmos Nóra 

Debreceni Egyetem 

 

Középiskoláskorú roma fiatalok sportolásással kapcsolatos motivációinak vizsgálata 

Hajdúböszörményben 

A fizikai aktivitás növelésének kérdése minden eddiginél aktuálisabb Magyarországon is. A 

rendszeres testmozgás (a munkahelyen, a közlekedés során, a háztartásban és a szabadidőben 

végzett tevékenységek) pozitív hatásmechanizmusát számos tudományos munka vizsgálta 

egyéni, vállalati, nemzeti és nemzetközi aspektusból. Az egyén egészségi állapotát és 

életminőségét nagymértékben határozza meg a fizikai aktivitásának szintje, mely szoros 

összefüggésben áll az iskolázottság 

szintjével és a jövedelmi viszonyokkal. További kulcsfontosságú tényező még a szülők 

mintaadó szerepe. Hazánkban a társadalmi egyenlőtlenségek következtében a roma fiatalok 

mindhárom tényezőt tekintve jelentős hátránnyal rendelkeznek a nem roma fiatalokhoz 

képest. Kutatásunk célja a hajdúböszörményi középiskolás roma tanulók fizikai aktivitását 

befolyásoló motivációk feltérképezése, és a motívumok közti preferencia sorrend felállítása. 

Eredményeinkkel hozzájárulhatunk a roma fiatalok hátránykompenzációját célzó mozgásos 

programok hatékonyságának növeléséhez. 

 

 

Kiss Alexandra, Tokai Panna, Mező Boglárka, Laoues-Czimbalmos Nóra 

Debreceni Egyetem 

 

Az egészség szerepe a roma hátrányos helyzetű kulturális hátterű szülők körében 

 

Jelen tanulmány aktualitását nagymértékben meghatározza korunkban zajló vírushelyzet, 

amely a COVID 19, mivel nagyobb figyelmet kell fordítanunk az egészséges ételek 

fogyasztására, a rendszeres testmozgásra, a megfelelő vitamin bevitelre, a helyes higiéniás 

szokásokra. Az egészséges életmód nem csak a megfelelő táplálkozásról szól, ide tartozik a 

rendszeres testmozgás, a higiéniás szokások és a kiegyensúlyozott életmód, ami 

elengedhetetlen a normál fejlődés érdekében. Az választott célcsoport, olyan roma 

származású emberek, akik halmozottan hátrányos helyzetűek, és szegénységben élnek. Ezen 

populáció, társadalmi réteg körében is fontos lenne az egészséges életmód megvalósítása, de 

anyagi helyzetük és az életkörülményeik nem engedik meg számukra ezt az életmódot. Az 

egészséges táplálkozás, rendszere testmozgás, illetve személyi higiéniájuk hiányos nem 

megvalósítható. A felmérésben, arra voltunk kíváncsiak, hogy az ilyen társadalmi rétegben 
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élők mennyire folytatnak egészséges életmódot? 

 

 

Kórik Valéria, Mező Boglárka, Müller Anetta, Laoues -Czimbalmos Nóra, Szerdahelyi 

Zoltán 

Debreceni Egyetem 

 

Az óvodai befogadási időszakot és az óvodai élet szeretetének kialakukását leginkább 

megkönnyítő szabadidő-eltöltési lehetőségek kisgyermekes családok részére, különös 

tekintettel a roma gyermekek integrációját leginkább elősegítő programokra 

 

Az elsődleges szocializációs színtér a család, így az értékek elsajátításának az egyik 

legfontosabb színtere. Az óvoda, mint másodlagos szocializációs színtér segíti a gyerekek 

kognitív és motoros fejlődését, valamint az értékorientáció kialakítását, életmódelemek 

megszilárdítását egyaránt. A családban hátránnyal induló gyerekek számára az óvoda egy 

olyan esélyt adhat a felzárkóztatásra és a hátrányok leküzdésében, mely a hártányos helyzetű 

és romagyerekek társadalmi integrációját is segíti a fejlesztésen túl. A kortársakkal való 

gyakori interakció a szocializáció szempontjából fontos, de legalább olyan jelentősek lehetnek 

azok a különböző közősségi programok (baba-mama klub, bábszínház látogatás, közös családi 

sportolás és kirándulás, vagy az állatasszisztált foglalkozások stb.), melyek megelőzik és 

segítik az óvodai beilleszkedés folyamatát. Az óvodai beszoktatást, beilleszkedést a család 

segítheti különböző programokkal. 

Kutatásunk során arra kerestük a választ, hogy az óvoda előtti időszakban a szülők milyen 

programokon vesznek részt a gyerekeikkel, amelyek megkönnyíthetik az óvodai 

beilleszkedést, illetve, hogy ezek között a programok között a roma származású gyermekek 

integrációját elősegítő programok hogyan jelennek meg. A kutatáshoz kérdőíves vizsgálatot 

végeztünk. A szülők körében összesen 214 db magyar nyelvű, helyesen kitöltött, 

feldolgozható online kérdőív született. A kérdőívek gondos áttekintése után a kutatás 

eredményeit SPSS 14.0 szoftver segítségével dolgoztuk fel, melynek során átlagot, szórást, 

Pearson-mutatót és korrelációt számítottunk. Másrészt a kutatás során felhasználtuk a 

Kezdettől fogva kezedet fogva pályázat (EFOP-1.4.2-16-2016-00029) tapasztalatait, melyből 

az óvodai korosztályt érintő programokat és azok tapasztalatait ismertetjük esettanulmány 

formájában. 

Mivel a elsődleges szocializációs közeg a család, így igen fontos ez a közeg a kisgyermekek 

számára, különösen nagy jelentőséggel bírnak azok a közösen megélt élmények és pillanatok, 

melyeket a szülő-gyermek az óvoda előtti időszakban él meg közösen. A szülők válaszai 

alapján népszerűek voltak a különböző zenei, kulturális, sport és szabadidős vagy 

állatasszisztált programok, ahol a gyerek nemcsak a szüleivel, de más gyerekkel történő 

interakció során közösségi élményt él át, segíthet az óvodai beilleszkedés folyamatában, a 

szülői leválásban. A kutatás megerősítette azt is, hogy a szülők tudatosan választják és 

látogatják a kisgyermekekkel ezeket a programokat (pl. baba-mama klub, zenebölcsi, 

gyerekkoncert, kirándulás más családokkal, szabadidős és kutyával asszisztált programok 

stb.), mely a külső világ megismerésén és képességfejlesztő szerepén túl igen hasznosnak 

bizonyul az óvodai beilleszkedésben. A roma származású gyermekek integrációját elősegítő 
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programok megjelenése a szülők válaszaiban jelzi, hogy egyre többen ismerik és vesznek 

részt tudatosan ezeken a programokon, melynek jótékony hatását már több kutatás is igazolta. 

A Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális társulás által koordinált páylázat tapasztalatai 

igazolják, hogy a hátrányos helyzetű, roma családoknak hasznosak azok az óvodában 

megvalósuló motoros képességfejlesztő programok, melyek az iskolaérettséget segítik, mivel 

a gyerekek hátrányokkal érkeznek az Óvodába. A roma családok is szívesen vesznek részt 

azokon a programokon, ahol a család együtt vehet részt különböző családiés 

egészségnapokon, melynek programjában a bábszínház, zenés programok, sportvetélkedők, 

kézműves programok segítik az óvodai beilleszkedést. 

 

 

Dr.Rábai Dávid 

Debreceni Egyetem GYGYK 

 

Roma gyerekek a labdarúgó akadémiákon- avagy, hogyan segíthetnek az akadémiák a 

roma gyerekek kitörésében 

 

Jelen előadás célja, hogy megvizsgálja és bemutassa a romákra jellemző sportolási 

szokásokat, illetve értelmezze az ezzel kapcsolatosan felmerülő legfontosabb kihívásokat és 

esetleges korlátokat (Sütő-Gabóda 2013, Kovács 2016, Faragó és Konczosné 2017). 

Ebből kiindulva célunk még, hogy keressük a kitörési, megoldási lehetőségeket, amelynek 

egyik lehetséges opciójaként jelentkezik a hazánkban már 2001 óta működő labdarúgó 

akadémiai rendszer (Rábai 2022). A labdarúgó akadémiák kapcsán áttekintésre kerülnek az 

akadémisták társadalmi hátterére vonatkozó legfontosabb összefüggések (Rábai 2022), illetve 

olyan kutatásokat, vizsgálatokat elemzünk még, amelyek a sport szerepét vizsgálják meg a 

társadalmi tőke lehetséges létrehozásában (Vörös és Szörényi 2019). 

A kutatásunk fókuszában, noha elsősorban az elméleti összefüggések feltárása és ütköztetése 

áll, ugyanakkor egy kvalitatív vizsgálat keretében labdarúgó akadémiák vezetőivel vettünk fel 

interjúkat annak érdekében, hogy választ kaphassunk az akadémiák roma gyerekekre 

vonatkozó kitörési lehetőségeinek felmérésében. 

Eredményeink alapján elmondható, hogy a labdarúgó akadémiákon tanuló és fejlődő gyerekek 

összességében, noha stabil társadalmi háttérrel rendelkeznek, ugyanakkor az akadémiák 

felkínálnak olyan ösztöndíjszerű, támogató lehetőségeket is, amelyek segítségével az 

intézményekben lévő alacsonyabb társadalmi státusú gyerekek juthatnak segítséghez. Az 

akadémiai vezetők az interjúk során hangsúlyozták, hogy mindent megtesznek a roma 

gyermekek felkarolása érdekében, így senki sem kerül hátrányba gazdasági, társadalmi 

helyzete miatt. 
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Laoues-Czimbalmos Nóra, Szerdahelyi Zoltán, Müller Anetta 

Debreceni Egyetem 

 

Roma nemzetiségű szülők egészségmegtartása egy kutatás tükrében 

A kirekesztett populáció hazánkban leginkább roma személyeket érinti, intézményi és 

közösségi szinten is. Többségük alacsony iskolázottság, munkanélküliség, alacsony 

jövedelem, rossz lakásviszonyok és egészségtelen életmód jellemzi. A roma személyek 

többsége azonban aluliskolázott, munkanélküli és tartós mélyszegénységben él. A roma 

népesség nem jelent egyet a hátrányos helyzetű személyekkel, de nagy részük hátrányos 

helyzetűnek tekinthető (Hegedűs, 2019). A roma népesség Magyarországon a legnagyobb 

kisebbségi csoportja. 

A hátrányos élethelyzet nemcsak az alacsony jövedelemmel és rossz fizikai 

életkörülményekkel mérhető, hanem fontos szerepet kap az életkor és az egészségi állapot is. 

A roma személyek egészség-magatartásával kapcsolatban viszonylag kevés tanulmány áll 

rendelkezésünkre, de viszont hátrányos helyzetű személyekre fókuszáló kutatások 

napjainkban vettek lendületet (Tóvári, 2015; Mentesné Tauber, 2016). A hátrányos helyzetű, 

roma szülők körében végzett kutatás rá világít az egészségmagatartással kapcsolatos 

eredményekre, problémákra. A roma szülők életmód elemei és egészségmagatartási szokásait, 

az alacsony sportaktivitást és a helytelen táplálkozás jellemez. 
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9th session 

Integration of Roma in Europe II 

Nemes Magdolna 

 

Prof. Dr. Bizcó Gábor 

Debreceni Egyetem GYGYK 

 

Roma-Hungarian coeistence: Integration vs, Assimilation 

In early 70-es, an outstanding debate has been launched concerning the famous Roma writer, 

Menyhért Lakatos’ concept of integration of Romani people in Hungary. In his opinion, the 

integration has to be identical with the full assimilation into the majority. He and most of his 

generation promoted the assimilation as an effective way of social mobility and as a chance of 

integration. Recently, lots of scholars as well as Romani civil activists and partly on the base 

of contemporary theory of assimilation are talking about the structural integration and plural 

assimilation that offers the preservation of the traditions, including the language and culture. 

The lecture strive for giving a short theoretical survey concerning the basic aspects of the 

integration vs, assimilation debate in Hungary. 

 

 

Dr.Máté Dezső 

Institute for Advanced Study in the Humanities(KWI) 

 

Roma-Hungarian coexistence: Integration vs, Assimilation 

Romani cultural heritage is influential across the World, however, in academia, Romani 

knowledge production and narratives are lack of recognition. Since Grellmann in 1787 

published his work: “Dissertation on the Gipsies”, Romani people are constantly subjects of 

international scientific racism, which not only embodied several manifestations of the” 

Gypsies”; but also subconsciously assembled their identities and vanished their narratives 

from the history. This paper presents a critical Romani research on the past epistemological 

approaches, developments, and dilemmas on Roman Studies, through the lens of academic 

antigypsyism. Romani academic recognition requests ground-breaking reflective actions to 

cultivate Romani identity politics, heritage, and collective memory. Essential knowledge 

production is a fundamental need through which Romani people can challenge their status quo 

and at the same time, they can fill the gap of (mis)representation. Critical narratives are 

necessary to analyze the social and historical embeddedness of such categories and 

distinctions as “Roma/Gadjo” and “Gypsy/Peasant”. These positions are currently still at odds 

with, what practitioners of privileged science call “suffering discourse”  
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Pálinkás Réka, Laoues-Czimbalmos Nóra, Szerdahelyi Zoltán, Müller Anetta 

University of Debrecen 

 

Examination of the development of labor market competencies in Roma communities  

The number of disadvantaged Roma and non-Roma unemployed population has increased, 

especially during the pandemic. The present study was carried out in the Northern Great 

Plains region, in Hajdú-Bihar county, where eight settlements were involved during the 

competence examination. In the course of the study, our aim was to examine the input and 

output results of the development of Roma and non-Roma persons recruited based on the 

criteria defined in the application, or who volunteered, and by comparing these data, the 

results of the development. Development methods: activities on different topics, carried out 

by managers in a group organizational framework. In direct and indirect form, with preventive 

and non-preventive purposes. We obtained the data of the competence survey with the help of 

a quarterly questionnaire, which was filled out together with the target person and the 

specialist dealing with him. After extracting the data, we analyzed the obtained results with 

the SPSS statistical program. 

 

 

Evgenia Ivanova, Velcho Krustev 

Regional History Museum Stara Zagora 

 

Traditions in the upbringing of children in the Roma/Gypsy community in Bulgaria and 

their integration into modern society 

Traditions in the upbringing of children in the Roma/Gypsy community in Bulgaria and their 

integration into modern society 

In the Roma families in Bulgaria and in the 20th century, many of the patriarchal norms are 

still in force. A leading role in this traditional cultural model belongs to the man, and the 

Gypsy woman is realized through the family within the community. The specificity of male 

and female behavior in the Roma community, as well as social roles in the field of family 

functions, are learned from early childhood. 

The message will examine the behavioral patterns in the upbringing of Roma children in 

Bulgaria in the 20th century and the changes that occurred in their traditions in the post-

communist society as a result of a number of socio-cultural factors. The thesis is that more 

and more young men and women from the Roma community preserve and develop their own 

ethnic identity and culture, seek a new place in society and integrating, take a life path 

different from that of previous generations. 
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Christos Parthenis- Paraskevi Eleftheriou-Lamprini Siouli 

University of Athens 

 

Bridging the gap between school and Roma students  

 

The obviation of exclusions constitutes a challenge for the modern educational policy of 

European countries, and certainly for Greece. This article examines strategies for the effective 

inclusion of students with heterogeneous cultural backgrounds into the educational system. 

The immediate goal is reducing school dropout and failure, and the longterm goal is 

decreasing school and social exclusion. For this purpose, the actions of the Laboratory of 

Intercultural Education of the University of Athens regarding the connection of school, family 

and local community are presented in this article. The objective of the action focuses on the 

effort to form bridges of communication and cooperation between the school units, where 

Roma children study, with the families and local community agencies. The article highlights 

the importance of intercultural education in social inclusion and social equality, and in 

particular the impact of the Laboratory of Intercultural Education’s programs. 

 

 

Ajala Kolawole Sunday 

University of Ilorin 

 

Impacts of vacational education programmes and manpower development in Osun State  

Nigeria 

 

This paper accessed the contribution of vocational education programmes to development of 

manpower in Osun State. This was with a view to ascertain the relevance of vocational 

centres in Osun State. The descriptive survey research was adopted. The population for the 

study covered all the participants in the vocational education programmes in selected five 

local governments in the state. The purposive sampling technique for convenience was 

adopted to select 40 respondents for each of the local government areas, thus making the 

sample to be 200. The major instrument used was a set of questionnaire. Research questions 

were raised and descriptive statistic like percentages and frequency count were employed to 

analyse the data collected. Finding for the study showed that vocational education 

programmes have contributed to the need of manpower in the following order: artisans take 

the lead with 74%, clothing production, arts and crafts with 38% while computer engineering 

and animal husbandry is 25%. It is recommended that government should recognise graduates 

of vocational education programmes in Osun state civil services and parastals. In addition 

government should encourage graduates of vocational education programmes through the 

provision of seed loan to make them self-employed. 
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10. szekció 

Szakkolégiumi kutatások 

Vargáné Nagy Anikó 

 

Paál Zoltán 

Debreceni Egyetem CHERD 

 

A társadalmi előmenetel lehetőségei a szakkolégiumok világában 

A roma integráció kérdéséről már számos és sok szempontból eredményes kutatások 

születtek. A téma kapcsán egy olyan kérdésről van szó, ami mikroszinten az egyént, míg 

makroszinten a teljes társadalmat foglalkoztatja. Jelen előadásomban a roma integráció 

kérdését a szakkollégiumok kontextusában kívánom bemutatni, érintve az inklúzió, valamint a 

reziliencia kérdéskörét is. 

Az előadás első részében a szakkollégiumok intézménytörténetét kívánom bemutatni, úgy, 

hogy reflektálok azok elitista és gyakran megkülönböztető tényezőire, amely az egyes 

kutatások szerint elmélyítheti a felsőoktatásban meglévő szegregációt. 

Az előadás további részében pedig- a saját kutatásokra támaszkodva- szeretnék szót ejteni 

sikeres előrehaladásokról, amely megvalósulásához egyértelműen a Pusztai (2014) 

fogalomkészletéből átvett érdekközösség, azaz a szakkollégium járult hozzá. Ennek 

alátámasztására pedig az általam készített fókuszcsoport interjú eredményeit veszem alapul. 

 

 

Godó Irén 

Debreceni Egyetem 

 

Roma szakkolégisták felsőoktatással összefüggő motivációi 

Kvantitatív kutatásunk során a felsőoktatásban tanuló roma szakkollégista fiatalok 

főiskolai/egyetemi motivációjának vizsgálatát tűztük ki célul. Nemcsak az általános iskolában 

tanulók, hanem az oktatás különböző szintjein lévők, köztük a felsőoktatásban tanuló 

hallgatók is ki vannak téve a lemorzsolódás veszélyének (Pusztai & Szigeti, 2018). A reziliens 

szakkollégisták megküzdési lehetőségeit az ugródeszka jelenséggel lehet leírni, melyet 

Dr.Ceglédi Tímea (2018) azonosított a hátrányok ellenére kimagasló megküzdési stratégiával 

rendelkező szakkollégisták esetén. Ám a jelenség nem magától értetődő voltának megértése 

végett szándékunkban áll a főiskolai/egyetemi motivációk természetét megismerni, megtudni 

azt, hogy a roma szakkollégistákra inkább a külső vagy a belső motiváció a jellemzőbb-e a 

főiskolai/egyetemi tanulmányok tekintetében, mert úgy gondoljuk, ezzel is közelebb kerülünk 

a roma szakkollégisták más romákhoz képest kivételes helyzetének megértéséhez. A 

motivációk minél árnyaltabb lekérdezéséhez az Academic Motivation Scale (Vallerand és 

mtsai., 1992, 1993) főiskolai/egyetemi motivációkra vonatkozó 28 itemes kérdőívet 

használtuk fel. A kérdőív segítségével kapott motivációs eredményeket szerettük volna 

összevetni az 5 itemes Statisfaction With Life Scale (SWLS) (Martos és mtsai., 2014) élettel 

kapcsolatos elégedettség kérdőív eredményeivel. Továbbá Pusztai, Fónai és Bocsi (2019) 

alapján a felsőoktatásba való jelentkezés okait 12 itemes kérdőívvel mértük, amelyet Alter 
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Emese (2020) saját kvalitatív kutatási eredményeire építve további 4 itemmel egészített ki. 

Összesen 101 fő roma szakkollégistát sikerült bevonni a kutatásba. Továbbá 101 főt 

kérdeztünk meg, akik nem tartoztak egyik roma szakkollégiumhoz sem. 

Kvantitatív kutatásunk eredményeihez online kérdőíves lekérdezés révén jutottunk hozzá. 

Roma szakkollégiumi vezetők és dolgozók közreműködésével, illetve roma szakkollégiumi 

tagokon keresztül. Tehát hólabda módszerrel értük el a kutatásban résztvevő alanyokat, akik 

önkéntes alapon tölthették ki a fentebb említett kérdőívekből összeállított 

kérdőívcsomagunkat 2021 áprilisa és 2021 májusa között. 

Eredményeink rámutattak arra, hogy a férfiak és a nők motivációjának egyes aspektusaiban 

találkozhatunk szignifikáns eltérésekkel. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy a roma 

szakkollégisták között többen is többletpontot kaptak az egyetemi felvételi során, erre 

kutatásunk is rámutatott. A motiváció és az élettel való elégedettség között szignifikáns 

összefüggést találtunk. 

 

 

Mátravölgyi Nikolett 

Lippai Balázs Szakkolégium 

 

Előny vagy hátrány? A vegyes házasság Megjelenése Nagyrábén 

 

A Lippai Balázs Roma Szakkollégium keretein belül végzett kutatás témája a roma származás 

és identitás, és a vegyes házasságban élők identitástudatának vizsgálata, valamint az ahhoz 

viszonyuló magatartás értelmezése. Az előadásban a téma gyakorlati megvalósulásainak a 

tapasztalatait összegzem és érzékenyítem a téma iránt érdeklődőket. A kutatási eredmények 

összegzése igazolta azt a tényt, hogy a téma napjaink aktuális kérdéseként összetettebb 

vizsgálatot igényel. 
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Gaál Nóra Andrea 

Lippai Balázs Szakkolégium 

 

Roma és nem roma atipikus mozgásfejlődés és a játék kapcsolata 

 

Az előadás célja, hogy bemutassa az értelmileg akadályozott roma és nem roma gyermekek 

mozgásfejlődését befolyásoló tényezőket és a mozgásfejlődési zavarok szociokulturális 

hátterét. A mozgásfejlődést szabályozó környezeti tényezők, a családszerkezet, a születési 

sorrend és a testvérek számának hatása a gyermek mozgásfejlődésére főbb pontok a 

szakirodalomra alapozva kerülnek bemutatásra. Az előadásnak további részét képezi a 

beszédfejlődés és mozgásfejlődés kapcsolata és egymásra hatása, ami kiemelten fontos. Az 

előadás a játékra nevelés és a mozgásnevelés tantárgyak kerettantervét is érinti, amelyek 

iskolai keretek között fő lehetőséget biztosítanak a mozgásfejlődésnek. Az előadásomat a 

kutatási tervem ismertetésével és eredményeivel zárom. 

 

 

 

Fülöp Kíra 

Lippai Balázs Szakkolégium 

 

„A beszédfogyatékos gyermekek együttnevelése az óvodában”  

Az előadás az óvodás korú megkésett beszédfejlődésű gyermekek integrált óvodai 

nevelésével foglalkozik. Már óvodás korban kitűnnek azok a gyermekek, akiknek eltérő 

fejlődési üteme van, azonban a többségük az óvodában jól integrálható. Az átlagtól eltérő 

fejlődési ütemű gyermekek fejlesztése már ebben az életkorban elkezdődik. A megkésett 

beszédfejlődésű gyermekek esetében a probléma nem csak a beszédet érinti, hanem a 
társaikhoz való beilleszkedést és a mindennapi életüket is. Az integrációt tekintve fontos a 

befogadó intézményben dolgozók és a segítő szakemberek felkészültsége és 
partnerihozzáállása a gyermekek fejlődése érdekében. 
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