
 

  
 

„Vidék-, és társadalomfejlesztési törésvonalak”  
Szakmai kerekasztal-egyeztetés a vidék és a társadalom párhuzamos fejlesztésének lehetőségéről, különös 

tekintettel a hazai cigányságra és az elszegényedő vidéki közösségekre 

 

Helyszín:  Szent István Egyetem, 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1. , II. emelet - Kari Tanácsterem 

Időpont:  2014. november 07.  

 

11:00 - Megnyitó:  

o dr. Káposzta József PhD, egyetemi docens, dékán 

11:10 – Szakmai vitaindító:  

o Forgács István, romaügyi szakértő 

 

A vidék az ország reménye – tartják sokan. Vajon lehet-e a teljes magyar gazdasági és társadalmi fejlődés érdemi 

előbbre mozdítója a vidékfejlesztés, és ha igen, akkor az kínálhat-e a korábbiaknál több lehetőséget és nagyobb 

esélyt a leghátrányosabb helyzetű társadalmi rétegek, és azon belül is a hazai cigány közösségek felzárkózására?  

Forgács István hisz ebben, és vitaindítója ezt a kérdést járja körül, kiemelt figyelmet fordítva az önfenntartást, a 

szociális gazdaságot és a helyi közösségek újrateremtését célzó kezdeményezésekre. 

 

11:30 – Felkért előadók referátumai: 

 Cigányok és a vidékfejlesztés - jól és rosszul sikerült projektek a rendszerváltás óta  

o Raffael Aranka, az Abonyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és  

o Muszka Sándor, Roma Közösségi vezető, Hosszúpályi 

 

Számos kezdeményezés próbálta már a helyi cigány közösségeket a mezőgazdaságon, a vidékfejlesztésen 

keresztül közelebb hozni a többségi társadalomhoz. Ezek között voltak egészen reménykeltők, de sajnos olyanok 

is, amelyek már a kidolgozás pillanatában kudarcra voltak ítélve. A két közösségi roma vezetők ezek közül mutat 

be néhányat, felhívva a figyelmet a tipikusnak tekinthető hibákra, és a formabontó, új ötletekre.  

 

 A vidékfejlesztés és a társadalmi megújulás folyamatának támogatási háttere az ezredforduló óta  

 

o  A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének képviselője,  

o  Magyarországi Falusi Cigányok Szövetségének képviselője,  

o  Az Európai Bizottság magyarországi képviselete 

 

Több szakmai szervezet is a következő évek, évtizedek legnagyobb kihívásainak egyikeként tekint a hazai (és 

térségbeli) cigány közösségek felzárkózási folyamataira. Ehhez szakmai és pénzügyi források is mind nagyobb 

számban és többféle formában állnak rendelkezésre. A tervek és a remények szerint a 2014 – 2020 közötti 

időszakban elérhető Európai Uniós pályázati felhívások is kiemelt figyelmet fordítanak erre.  

 

 

12:45 – Szünet 



 

  
 
13:15 - A Szent István Egyetem eddigi és jövőbeni szerepe a vidékfejlesztésben és a társadalmi 

megújulásban  

o A Szent István Egyetem kutatóinak és projektvezetőinek hozzászólása 

 

A SZIE egyik fő célkitűzése a vidék felemelkedésének támogatása. A hét karon rengeteg olyan tapasztalat, tudás és 

eredmény halmozódott fel, melyek hatékonyan segítették, segítik, és a jövőben is támogatják a hazai 

vidékfejlesztés célkitűzéseinek elérését. Kiemelhető többek közt a vidékfejlesztő-szakember képzés, a falu- és 

vidékkutató táborok, a helyi fejlesztési programok kidolgozása és segítése, vagy akár a speciális képzések 

szervezése, lefolytatása. Az Egyetem kutatói kifejezetten a hátrányos helyzetű vidéki közösségekkel és társadalmi 

csoportokkal kapcsolatos - nem csak társadalmi, de egyben gazdasági - aspektusokra, azok fontosságára, valamit 

ezekből kiindulva egy újfajta, komplexebb, gyakorlat orientáltabb megközelítésmód szükségességére hívják fel a 

figyelmet. 

13:45 – Kérdések és válaszok 

 Vidék-, és társadalomfejlesztés - lehetséges megoldás a hazai cigányság felzárkózására? - kétkedő és támogató 

álláspontok ütköztetése 

14:30 – A jövőbeni stratégiai irányok és szándékok megfogalmazása  

14:45 - Zárszó: 

o Dr. Tóth Tamás, oktatási rektor helyettes/Dr. Szilágyi Tivadar, tudományos dékán helyettes 

 

 

 

 

 

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az alábbi táblázat kitöltésével, és 

visszaküldésével lehet (a kitöltött táblázatot kérjük a virag.agnes@gtk.szie.hu címre szíveskedjenek küldeni.) 
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