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A Roma Polgári Tömörülés
A Roma Polgári Tömörülés nem új keletű szervezet, megalapítása 2000-ig nyúlik vissza. A kezdeményezés
közhasznú non-profit egyesületként működik a kezdetek óta. Óriási fordulatot jelentett a szervezet életében,
amikor a Roma Polgári Tömörülés elnökét - Makai Istvánt- megválasztották a Fővárosi Cigány Önkormányzat
elnökévé is. Makai István személye nem csak a Roma Polgári Tömörülés, hanem az egész magyarországi
kisebbségi politika életében új irányt és fordulatot jelentett.
Közös felemelkedésünk útját Magyarország 21. századi polgárosodása jelenti. A magyarországi romatársadalom
integrációjának csak ez adhat méltó, közös boldogulásunkat szolgáló kereteket.
A tisztes polgári jólét társadalmi szintű biztosítása olyan cél, amelyért érdemes a többséghez és a kisebbséghez
tartozóknak összefognia. Ezért bizton kijelenthetjük: a magyarországi romakérdés nem egyszerűen
szegénykérdés, így megoldását sem szabad pusztán a szociális segélyezés szintjére redukálni.
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A hazai romatársadalom tagjainak elsősorban nem segélyekre, hanem egyenlő esélyekre van szüksége.
Különös tekintettel arra, hogy a segélypolitika jelenlegi kereteinek fenntartása örökös szegénységre kárhoztatja
a romákat. Ez az út nem vezet sehová. Az integráció leghatékonyabb receptjét az oktatásban, a szakképzésben
és a felsőfokú továbbtanulásban való részvétel ösztönzése, és a munkavállalás széleskörű lehetőségeinek
megteremtése jelenti. Az elmúlt húsz évben mindebből vajmi kevés adatott meg a romatársadalom tagjainak.
Így lettek a romák a rendszerváltozás egyik legnagyobb veszteseivé. Egy olyan társadalmi csoport tagjaivá,
akiknek immár az előítéletek és a kirekesztés szemléletét képviselőkkel is szembe kell nézniük.
A baj nagy. Nem hagyhatjuk tovább mélyülni az embereket egymástól elválasztó szakadékot. Mi, a Roma
Polgári Tömörülés tagjai és támogatói, és velünk együtt mindazok, akik osztják az egyetemes emberi és polgári
értékeket, elszántak vagyunk abban, hogy lépésről lépésre haladva elinduljunk a felemelkedés útján. Elszántak
vagyunk abban, hogy a szakadékok mélyítése helyett hidakat építsünk a különböző társadalmi csoportok
között. Hiszünk a jóérzésű és jóakaratú emberek összefogásában. Hiszünk abban, hogy mi, Magyarország
egyenrangú és egyenjogú polgárai, romák és nem romák egy békés, felemelkedő, értékeire és közösségeire
büszke, polgárosodó Magyarországot teremthetünk. Hiszünk abban, hogy mindehhez már most, a jelenben
hozzá kell látnunk, hiszen múltunk közös lesz a jövőben is.
A Roma Polgári Tömörülés egy országos szervezet. Munkáját három tanácsadó testület segíti. A Társadalmi
Tanácsadó Testület, melynek tagjai között tudhatunk üzletembereket, közélet, illetve közhangulat javítását
fontosnak tartó személyeket. A Roma Művészeti Kultúrális Tanácsadó Testület Kossuth-, illetve Prima
Primissima díjas tagjai, valamint a Roma Értelmiségi Tanácsadó Testület. Továbbá két jószolgálati nagykövet
Ifj. Sánta Ferenc és Molnár Ferenc “Caramel”.

Irányelveink
A romakultúra és a romatársadalom ismerete nélkül nem lehet romákat segítő programokat megvalósítani. Az
RPT világos, átlátható, tiszta programokat kezdeményez, amik monitoring rendszerrel nyomon követhetőek,
elszámolhatóak. Hangsúlyozzuk, hogy a társadalmi felelősségvállalás nem egyoldalú, nem csak a többségi
társadalom dolga, hanem egyenrangú partnerek viszonya, ahol nincs alá-fölé rendeltség. A felgyülemlett
gondok és feszültségek megoldása nem világmegváltó tervekkel, hanem megannyi apró, de gondosan
megtervezett lépéssel segíthető elő.

Értékközpontú gondolkodás – emelkedő társadalom
A magyarországi cigánykultúra számos olyan értéket hordoz (például az idősekről való gondoskodás,
az összetartozás, a szolidaritás, a családközpontúság, a gyermekszeretet) amelyek mindenki számára
példaértékűek lehetnek. A többségi társadalommal a kölcsönös értékek megismerésére és elfogadására
törekszünk. Meggyőződésünk, hogy a társadalmon belüli csoportok egymás elfogadását csakis a másik
értékeinek megismerésével tudják elérni. Csak a mindkét fél számára kölcsönös előnyökkel járó együttműködés
adhat a társadalomnak erős és konstruktív alapot az együttéléshez.

Teret a tudásnak, teret a munkának!
A pályakezdők munkanélkülisége a felsőoktatásból kikerülő roma frissdiplomásokat fokozottan sújtja, ezért a
pályakezdők elhelyezkedését támogató programokra van szükség. A romatársadalom tagjait ösztönözni kell

Tartalomjegyzék

www.rptinfo.hu

5

„Múltunk Közös lesz a jövőben is!”

az oktatásban való részvételben, tudatosítani kell bennük és az egész társadalomban, hogy a polgárosodás
alapját a tudás, a tehetség és a szorgalom társadalmi megbecsülése jelenti. Kiemelkedően fontosnak tartjuk a
roma foglalkoztatás megerősödését, munkahelyek teremtését. A tartós munkanélküliségbe süllyedt romákat
vissza kell vezetni a munkaerőpiacra, és ennek keretében biztosítani kell számukra a tartós elhelyezkedés
lehetőségét is. Fontos, hogy a közélet különböző területeire kiművelt, professzionális, szakmájukhoz értő
roma vezetők is bekerülhessenek. Célunk ennek a folyamatnak a megerősítése és kiszélesítése. Az RPT nem
csak politikai, hanem a szakmai érdekképviseletre is berendezkedett, mind a többségi társadalom, a civil- és a
gazdasági szféra felé nyitott.

Roma szociális térképre van szükség!
Hogy meghatározhassuk, milyen programokra van szükség, el kell készítenünk Budapest roma szociális és
egészségügyi térképét. A rendszerváltás óta nem volt ilyen felmérés, nincsenek pontos adatok arról, mennyi
a főváros roma lakossága, és ez hogy oszlik meg kerületenként, nem állnak rendelkezésre demográfiai adatok.
Tényleges kórkép, reprezentatív minta alapján készült felmérés kell a fővárosról, ezek eredménye alapján
indíthatók csak célzott programok. Egy ilyen adatbázis kiindulópontul szolgálhatna a kerületeknek is.

A világ változik, vele kell változzunk mi is!
A társadalmi integráció elősegítése érdekében a romakultúra többségi társadalom számára is példamutató
tradicionális értékeinek megőrzése mellett a romacsaládok körében is összetett, érezhető minőségi
életformaváltásra és szemléletváltozásra van szükség. Célunk ennek elősegítése. Arra törekszünk, hogy
programjaink azokhoz is eljussanak, akikre a meglévő intézményrendszere már nem képes odafigyelni, és így
ott is változást érjünk el, akikről már lemondott a társadalom. Programjaink és céljaink elérése érdekében
keressük az együttműködési lehetőségeket a gazdasági társaságokkal, hazai és nemzetközi cégekkel.
Esélyegyenlőséget kívánunk teremteni olyan roma vállalkozók számára, akik megfelelnek a versenyképesség
feltételeinek.
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Az Elnök

Kedves Barátom!
Köszönöm, hogy érdeklődéseddel tünteted ki a Roma Polgári Tömörülés
munkáját. Politikusként a rendszerváltás óta vagyok aktív tagja a roma
közéletnek, 2007 márciusa óta pedig a Fővárosi Cigány Önkormányzat
elnökeként képviselem a főváros nagyjából 150-200 000 fős roma lakosságát.
Új irányvonalat, változást hirdetek.
Úgy vélem, a Roma Polgári Tömörülésnek (RPT) az elkövetkezendő években a közhasznú politizálásra és
kulturális érdekérvényesítésre kell helyeznie a hangsúlyt, szakítva az elmúlt évek cigánypolitikai szemléletével.
Úgy látom, a rendszerváltozás a cigányság érdekvédelmét tekintve és kulturális érdekeit figyelembe véve nem
történt meg. Megújulásra van szükség, amellett, hogy elismerjük a múlt érdemeit.
Az RPT a roma társadalom minden egyes tagjára számít. Munkánkban pedig minden jóakaratú, a saját és
közössége sorsáért felelősséget érző, a boldogulásért tenni kész roma és nem roma származású polgártársunkra
is számítunk. Ezért is hangsúlyozzuk, hogy a társadalmi felelősségvállalás nem egyoldalú, nem csak a többségi
társadalom dolga, hanem egyenrangú partnerek viszonya, ahol nincs alá-fölé rendeltség.
Arra törekszünk, hogy programjaink ott is változást érjenek el, ahol az eddigi intézményes próbálkozások
kudarcot vallottak. Az RPT világos, átlátható, tiszta programokat kezdeményez. Jelentős változások elérésére
törekszünk, amikhez megannyi, gondosan megtervezett és végiggondolt apró lépésekben vezet az út. Fontos
számunkra működésünk nyitottsága, átláthatósága, elszámolhatósága.
Hiszem, hogy hazánk felemelkedését az az út szolgálja, amely a romák 21. századi polgárosodását segíti elő.
Ez az a kapocs, ez az a közös érték, és közös cél, amely elválaszthatatlanul összeköt minket. A változásnak a
fejekben és szívekben kell kezdődnie, mert minden igazi változásnak csak ez lehet az aranyfedezete. Mi azt
mondjuk, hogyha mind többen felismerjük, hogy múltunk közös lesz a jövőben is, máris nagyot léphetünk
előre azon az úton, amely romák és nem romák boldogulását szolgálja. Ez az, amiben hiszünk, és ez az, amely
mindennapokban is zsinórmértékként vezeti lépteinket.
E gondolatok jegyében nagyrabecsüléssel várok minden jóakaratú embert rendezvényeinken, és minden
segíteni kívánó polgártársunkat mindennapi munkánkban.
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Az RPT stáb

Nagy Éva Eszter - kampányfőnök
Eszter a 2008-as amerikai elnökválasztásban gyűjtött tapasztalatait használta fel,
amit az Obama kampány önkénteseként Ohioban, majd a Presidential Inaugural
Committee gyakornokaként Washington DC-ben szerzett.

Wendl Péter - kabinetfőnök
Péter politikai tapasztalatait az Egyesült Államok kongresszusában szerezte 2008ban. A pozitív társadalmi változás elkötelezett híve.

Hamza Zoltán - kommunikációs igazgató
Zoltán felelős az RPT sajtókapcsolataiért, egyben olyan neves előadók menedzsere,
mint Szikora Róbert és az R-Go.

Fátyol Zsuzsanna

roma programok, kapcsolatok

Dancs Éva
irodavezető
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Tanácsadóink
Arculatunk és kommunikációnk kialakításában az Imagine Creative Consulting Ltd (www.imaginegroup.hu)
szakemberei segítettek.

Gyarmati László
az Imagine Group ügyvezetője. Elismert politikai kommunikációs szakértő és media
tanácsadó. A RPT kampánystratégiájának, arculatának kialakításában vett részt.

Gyarmati Krisztina
az Imagine Group kreatív igazgatója. Az RPT kommunikációs és marketing
stratégiájának kialakítását segítette. Az RPT honlap kialakításában, online és offline
marketing anyagok megtervezésében vett részt.

Az RPT tanácsadótestületei

A Roma Polgári Tömörülés munkáját három tanácsadó testület segíti.
A Társadalmi - Gazdasági Tanácsadó Testület, a Művészeti - Kulturális Tanácsadó Testület és az Értelmiségi
Tanácsadó Testület tagjai között tudhatunk üzletembereket, közéleti személyiségeket, Kossuth- és Prima
Primissima díjas művészeket illetve aközhangulat javítását fontosnak tartó személyeket.
Az RPT két jószolgálati nagykövete Ifj.
Sánta Ferenc Prima Primissima, Liszt- és
Kossuth díjas hegedűművész és Molnár
Ferenc “Caramel” énekes.
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A Roma Felzárkózás Európai Modellje

Mi, a Roma Polgári Tömörülésben tevékenykedő romák és nem romák hiszünk abban, hogy a cigányság ügye
nem csupán szociális, kulturális és szegénységi kérdés, hanem nemzetgazdasági és stratégiai kérdés.
Hiszünk abban, hogy a cigány ügy nem problémák halmaza csupán, hanem egy olyan ügy, amelyre közösen
kell megfelelő megoldásokat találnunk. Sőt, egy olyan kiaknázatlan lehetőség, amelyre igenis nagy szüksége
van a magyar gazdaságnak!
Hiszünk abban, hogy a romák és nem romák összefogásával és akaratával túl tudunk lendülni a nehézségeken
és képesek vagyunk a megoldások felé haladni.
Összetett kihívásokra komplex megoldással kell felelni. A Roma Polgári Tömörülés javaslata a három pillérből
álló „Roma Felzárkózás Európai Modellje”.

A Roma Felzárkózás Európai Modellje
1.pillér
Roma Felzárkóztatási Konzorcium
2.pillér
Munkaerő-kölcsönzés

3.pillér
Mentoráció

1.pillér: Roma Felzárkóztatási Konzorcium
A gazdasági élet szereplői készek összefogni a romák polgárosodásáért. A Roma Polgári Tömörülés
vezetésével megalakult a Roma Felzárkóztatási Konzorcium, melynek tagjai alulról jövő kezdeményezésként,
saját erőforrásaikat összehangolva, valós gazdasági igényekre alapozva, hatékonyan támogatni akarják a
romák felzárkózását az oktatás, képzés, foglalkoztatás, lakhatás területén.
A Roma Polgári Tömörülés - mint közhasznú társadalmi szervezet – nem rendelkezik önálló gazdasági erővel.
Ellenben a Roma Polgári Tömörülés hívó szavára felsorakozó vállalkozások - konzorciumba tömörülve – már
olyan jelentős szaktudást, tapasztalatot, munkaerőt és tőkét képviselnek, aminek a segítségével már nagy
volumenű gazdasági feladatokat is el tudunk látni.
A Roma Polgári Tömörülés ezzel a sokprofilú és megbízható szakmai háttérrel a fővárostól valamint állami és
nem állami vállalatoktól olyan nagyobb feladatokat tud átvállalni, amilyenekre eddig nem gondolhatott.
A konzorcium megteremtésével lehetővé vált, hogy az állami és magáncégek, önkormányzatok a konzorciumra
bízzák azokat a munkákat, amelyeket eddig is kiszerveztek külső cégeknek. A konzorciumi modellel úgy tudunk
Tartalomjegyzék
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jelentős eredményeket felmutatni a romák felzárkóztatásában, hogy nem szükséges semmilyen többletforrás
bevonása. Sem az államtól, sem a kormánytól, sem a cégektől nem kérünk pénzt, csak lehetőséget. Segély
helyett esélyt kérünk.
A konzorcium tagjai nem kampányszerűen, kirakatprogramokkal vállalnak szerepet a romák felzárkózásában,
hanem tartós elkötelezettséggel.
A közös célok megvalósítása érdekében a Roma Felzárkózási Konzorcium vállalja, hogy
- az általa végzett feladatok végrehajtása során a roma foglalkoztatottak aránya tükrözni fogja a
lakosságon belüli összetételt;
- a megrendelésekből származó nyereségből a romák felzárkózását segítő oktatási, képzési,
foglalkoztatási, lakhatási, kulturális és egyéb programokat támogat.

A konzorciumban együttműködő partnereink:
Alstom Hungária Zrt., Best-Tel Kft., Didaktikai műhely, ELMŰ Nyrt., Európai Üzleti Polytechnikum , Eurotér Kft.,
Fort Kft., FŐTÁV Zrt., Fővárosi Gázművek Zrt., Hídépítő Zrt., Kempo Security Kft., Közvillszer Kft., Laurus2000
Kft., Maurer Sport kft. , MAVIR Zrt., Nokia Siemens Network TraffiCOM Kft., Paksi Atomerőmű Zrt., Pentacomp
Kft., PERUN Zrt., Raul Épker Kft., STS Group Zrt., SWIETELSKY, Synergon Zrt., Tarkofood Kft., Wendl és Társa Kft.

2.pillér: Munkaerő-kölcsönzés
Végső célunk a romák tartós elhelyezése, de több szempontból indokolt a munkaerő-kölcsönzéssel történő
foglalkoztatás, akár alkalmi, akár tartós munkaerőre van szüksége a cégeknek.
• Sok feladat idénymunka jellegű, amihez nem éri meg tartósan foglalkoztatni a munkavállalót.
• Közgazdasági szabályzók többféle előnyt biztosítanak a munkaerő-kölcsönzéssel alkalmazott dolgozók
foglalkoztatására.
• Sok munkaadó a mai napig idegenkedik hátrányos helyzetű illetve tartós munkanélküliek
foglalkoztatásától, kockázatként és nem lehetőségként kezeli azt. Ennek a kockázatnak feloldását
segítené az alkalmi munkaerő-kölcsönző.
Cél: olyan konstrukciót alkotni, mely illeszkedik a cégek igényeihez, gazdaságilag előnyös, növeli cégek bizalmát
és együttműködési hajlandóságát.
Célcsoport: hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű, tartós álláskeresők. A kölcsönzés és a kieső
munkavállalók utánpótlása a mentoráció adatbázisából történik.
• A munkaerő-kölcsönzéssel a hangsúly az adott alkalmi munka minőségi elvégzésén van, míg a
munkáltatói jogviszonnyal járó kockázatok és az ezzel járó adminisztráció a munkaerő-kölcsönzőt
terhelik.
Az elvárásoknak megfelelő felkészítés eredményeként kerülhet sor az adott munkakör betöltésére. Mivel
részletesen ismerjük mindkét felet, minden más rendszernél nagyobb eséllyel tudjuk megtalálni a megfelelő
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embert a megfelelő helyre. Mindkét félnek tudunk adni „használati utasítás”-t a másikkal való hatékony
együttműködés megvalósításához.

3.pillér:Mentoráció
A mentoráció egy komplex felzárkóztató, képességfejlesztő szolgáltatás. A program a valós piaci, munkahelyi
igények és az egyéni felkészültség összhangjára törekedve akarja a hátrányos helyzetű, de szorgalmas és
törekvő, a munkavállalás iránt elkötelezett személyeket felzárkóztatni, számukra egyenlő esélyeket biztosítani.
A mentoráció egyaránt segíti az egyéneket - képességeik felmérésével, fejlesztésével - és a cégeket a számukra
legalkalmasabb munkatársak kiválasztásával és képzésével. A programban álláskereső munkanélküliek, és
jelenleg még tanuló fiatalok egyaránt részt vesznek.
Sokan jó képességekkel rendelkeznek, de egy-egy kulcskompetencia hiányában lemaradnak társaiktól, nem
tudnak a piaci követelményeknek megfelelni. A vállalatok, intézmények visszatérő gondja, egyben a hatékony
gazdálkodás fontos összetevője, hogy tevékenysége végzéséhez megtalálja-e az egyes részfeladatok ellátásához
a valóban arra alkalmas munkatársakat.

A program elemei
1.) Személyi Adatbázis
Olyan számítógépes nyilvántartású, részletes adatállomány, amely a programban résztvevők személyes adatait,
iskolai végzettségét, egyéb képzettségét, ismereteit, készségeit, képességeit, pályaorientációját, a munka, ill. a
munkahely iránti elvárásait, érdeklődési körét és a fejlesztendő területeinek adatait is tartalmazza.

2.) Munkaköri Adatbázis
Olyan számítógépes nyilvántartás, amely rögzíti a konzorciumi cégek munkaerő igényét, a munkakörök
követelményeinek (ismeretek, képességek, személyiségbeli jellemzők) részletes meghatározásával.

3.) A keresleti és kínálati oldal egyeztetése
A cég által megadott kompetenciákat tartalmazó munkaköri leírás alapján célirányos képesség és készség
vizsgálatokat végzünk a jelöltekkel. Ennek révén meghatározzuk a jelöltek beválási valószínűségét, illetve azt,
hogy készségeik, stb. megfelelnek-e az adott munkaköri elvárásoknak. A követelményeknek való jó megfelelés
esetén a jelölt bátran ajánlható az adott munkakörre. Ha a jelöltnél hiányosságokat tapasztalunk, egyéni
fejlesztési tervet dolgozunk ki számára.

4.) Egyéni Fejlesztési Terv
A cégek munkaerőigényét, elvárásait, és az egyéni célokat is figyelembe vevő Egyéni Fejlesztési Terv tartalmazza
a részfeladatokat, eszközöket és határidőket. A terv az egyén közreműködésével kerül kidolgozásra. Az Egyéni
Fejlesztési Terv megvalósítását folyamatos ellenőrzés, értékelés kíséri.
Tartalomjegyzék
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A célirányos – egyéni, vagy csoportos – felkészítési folyamat elemei a következők lehetnek:
- szakirányú képzés, átképzés
- informatikai, nyelvi, ill. vállalkozási ismeretekre irányuló oktatás
- személyiségfejlesztő-, készségfejlesztő-, tanulási képességet fejlesztő-, stb. tréningek
- életvezetési tanácsadás, személyre szóló karrierterv

5.) Munkahelyi beilleszkedés segítése - utánkövetés
Az elhelyezkedés esetén segítjük a munkahelyi beilleszkedést, folyamatos visszacsatolást kérünk
a tapasztalatokról. A mentorált továbbra is számíthat tanácsadásra, mentorálásra, szükség szerint
továbbképzésre, átképzésre.

A mentoráció vállalati haszna
Programunk által ajánlott álláskeresők egy minőségbiztosítási rendszerhez hasonló szűrőn keresztül
választódnak ki, így a cég nagyobb eséllyel találja meg a keresett pozícióra legmegfelelőbb munkatársat. Ezzel
időt és pénzt takarít meg. Programunk minimalizálja a próbaidős kudarcokat és a fluktuáció is csökkenhet.

A Roma Felzárkózás Európai Modelljének egyedisége, különlegessége a
három pillér összhangján van:
A Roma Felzárkóztatási Konzorcium tagjai vállalják roma munkavállalók foglalkoztatását, illetve felzárkóztató
programok támogatását, így bármiféle többletforrás bevonása nélkül támogatják a romák és a hátrányos
helyzetűek felzárkózását.
A munkaerő-kölcsönzés növeli a cégek bizalmát és együttműködési hajlandóságát, míg a foglalkoztatással járó
kockázatok a munkaerő-kölcsönzőt terhelik.
A mentoráció a munkahelyi igények és az egyéni felkészültség alapján meghatározott felzárkóztató programmal
segíti a hátrányos helyzetűek elhelyezkedését.
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A Roma Felzárkózás Európai modelljének bemutató sajtótájékoztatója
Tarlós István Budapest főpolgármestere, Balog Zoltán társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár és Makai
István, a Fővárosi Cigány Önkormányzat elnöke és fővárosi romaügyi biztos közös sajtótájékoztatón mutatták
be a Roma Felzárkózás Európai Modelljét.
A hazai cigányság felzárkóztatása, társadalmi
integrációja nem maradhat segélypolitika
szintjén. Különös tekintettel arra, hogy az
elmúlt 20 év világosan rámutatott, hogy a
segélypolitika csak a szegénység bővített
újratermelésére képes. Ahhoz, hogy újabb
és újabb, mind nagyobb létszámú generációk
ne váljanak társadalmi peremhelyzetük
foglyaivá, a romapolitikában azonnali
gyökeres szemléletváltásra van szükség. A
Roma Felzárkóztatás Európai Modellje ezt a
paradigmaváltást képviseli.
Az Európa Hajón tartott sajtótájékoztatón
Tarlós István kijelentette, nem csak erkölcsi
támogatással, hanem a fővárosi cégek aktív
szerepvállalásával kívánnak részt venni a
programban. Balog Zoltán a magyar kormány
támogatásáról biztosította az Európában
is egyedülálló modellt, amely valós piaci
igényekre épül, és többletforrások bevonása
nélkül is működtethető.
A Felzárkózási Modell integrált társadalompolitikai célokat szolgál, így hatékonyan támogatja a romák
felzárkózását az oktatás, képzés, foglalkoztatás, lakhatás területén. Balog Zoltán külön örömét fejezte ki, hogy
a modellt romák hozták létre romáknak, hiszen a felzárkózás sem valósulhat meg az ő részvételük nélkül.
A modell megvalósításához csatlakozó, eddig több mint 30 cég Roma Felzárkóztatási Konzorciumba tömörült,
akik így olyan jelentős szaktudást, tapasztalatot, munkaerőt és tőkét képviselnek, aminek a segítségével már
nagy volumenű gazdasági feladatokat is el tudnak látni. A cégek társadalmi felelősségvállalásuk keretében saját
vállalati humánerőforrás-gazdálkodásukban érvényesítik a romák foglalkoztatását elősegítő megoldásokat.
Balog Zoltán kiemelte, a közbeszerzési törvény tervezett módosításánál vizsgálni fogják, hogyan lehet a
hátrányos helyzetű munkavállalókat foglalkoztatókat valamilyen kedvezményben részesíteni. Mint mondta,
az ilyen foglalkoztatás pluszpontot jelenthet a közbeszerzéseknél, vagy feltételül szabják, hogy közpénzből
finanszírozott projekteknél kötelező legyen bizonyos százalékban hátrányos helyzetűeket foglalkoztatni.
Az államtitkár kiemelte a kisebbségi önkormányzatok közvetítő szerepét és az érintettek partnerként való
kezelését.
A Főváros és Magyarország Kormánya aktív támogatásával megvalósuló modell úgy teremt minőségileg új
esélyeket a romák felzárkóztatásában, hogy nem szükséges semmilyen többletforrás bevonása.
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A történelmi bejelentés

2010. Július 3-án az Almássy téren megtartott Közös Jövő Napja nevű rendezvényünk szervezetünk egyik
legfontosabb eseménye volt. Ezen a napon tette meg Makai István elnök úr történelmi bejelentését, miszerint
versenybe száll a főpolgámresteri székért Magyarország történetében először roma származású magyar
emberként. A bejelentés és a beszéd után a tűző nap ellenére összegyűlt több száz fős tömeg egy-egy pár visrli
mellett élvezhette a jó hangulatot, melyet LL Junior, Bencsik Tamara, Molnár Ferenc “Caramel”, Király Viktor
és még sokan mások biztosítottak.

Az RPT főpolgármester-jelölte minden olyan embert képviselni akar, aki a remény és a változás oldalán áll.
Az elmúlt években számtalan feszültség halmozódott fel a magyar társadalomban, és sokáig úgy tűnt, hogy
megértés helyett a meg nem értés, együttműködés helyett a széthúzás, kölcsönös megbecsülés helyett a
gyűlölködés árnyékolja be a hétköznapokat. A 2010-es országgyűlési választásokra utalva úgy fogalmazott:
„szerencsére idén tavasszal egy új világ, egy új kezdet fényei is megjelentek, egy új korszaké, amelyben végre
magunk mögött hagyhatjuk az elmúlt húsz év minden hibáját és tévedését, bűnét és reménytelenségét”.
Hozzátette: ebből az új korszakból a romáknak is ki kell venniük a részüket, felismerve, hogy követtek el
hibákat, de tudnak és akarnak is változtatni. Makai István a romák integrációja egyetlen lehetséges útjának a
polgárosodást tarja. Ez az egész magyar társadalom érdeke, ez vezetheti ki Magyarországot is a „zsákutcából”
- mondta, hozzátéve, hogy ehhez nem segélyezést, hanem minél több munkahelyet, minőségi oktatást, több
bizalmat és nagyobb lehetőséget kér.
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Az RPT győzelme
Kisebbségi önkormányzati választás: Makai István marad az FCÖ
vezetésének az élén
A polgári összefogás teljes győzelmet aratott Budapesten!
A 2011. évi kisebbségi önkormányzati választásokon, Budapesten a Roma Polgári Tömörülés megtörte a
látszatpolitizálást folytató baloldali roma szervezetek 62 éves uralmát. Az RPT szövetségeseivel egyértelmű
választási győzelmet aratott.
A budapesti roma lakosság újra bebizonyította, hogy a haladás és a remény oldalán áll, és az ideológiai
programok helyett a kézzel fogható eredményekre, a szakmai politizálásra szavazott! A kisebbségi
önkormányzati választások második fordulójában a Roma Polgári Tömörülésnek szavaztak bizalmat a fővárosi
cigány képviselők. Ezzel a Roma Polgári Tömörülés újból történelmet írt a Fővárosi Cigány Önkormányzat (FCÖ)
életében – egyedüli szervezetként mely egymás után két ciklusban meg tudta őrizni vezetését.
Az eredmények alapján Makai István elnök marad az FCÖ vezetésének élén, így a jövőben is az általa vezetett
érdekképviselet irányíthatja a mintegy 200 ezres lélekszámú budapesti cigányságot. Az FCÖ az Országos Cigány
Önkormányzat után a legbefolyásosabb választott roma érdekképviseleti szervezetnek számít.
A Roma Polgári Tömörülés ígéri, hogy a Fővárosi Cigány Önkormányzatot továbbra is a kerületi cigány kisebbségi
önkormányzatokkal és a roma szervezetekkel kollektíven fogja vezetni, folytatva az aktív, cselekvő szakmai
munkát a romák polgárosodásáért. A romákat érintő kérdésekben kéri, sőt elvárja az összes érintett szereplő
építő szakmai véleményét és részvételét.
Hálásan köszönjük a budapesti roma és nem roma lakosság eddigi támogatását. Hiszünk abban, hogy a cigány
ügy nem problémák halmaza csupán, hanem egy olyan ügy, amelyre közösen kell megfelelő megoldásokat
találnunk. Hiszünk abban, hogy az ismét megelőlegezett bizalom révén túl tudunk lendülni a nehézségeken,
és képesek vagyunk a megoldások felé haladni. Tudjuk, hogy a sikerhez vezető út hosszú és rögös, de a Roma
Polgári Tömörülés továbbra is, nap mint nap abban a szellemben kíván dolgozni, hogy múltunk közös lesz a
jövőben is.
Mivel az RPT csak 2010 januárjában tudta felállítani kampánystábját és biztosítani az intenzív működéshez
szükséges feltételeket, az elért eredmények is leginkább ennek az egy évnek a kemény munkáját tükrözik.
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„

Múltunk közös lesz a jövőben is!” díjátadó gála

„Múltunk közös lesz a jövőben is” – ez a mondat három éve született az Makai István az Fővárosi Cigány
Önkormányzat elnökének fejében. A jelmondat lassan szállóigévé válik, sokat, sokszor és sokféleképp
használjuk, összeköt minket az irodában és az irodán kívül is, mosolyt csal az arcunkra . Összeköt minket.
Összeköt az önkénteseinkkel, barátainkkal, segítőinkkel.
Lassan egy nagy családdá bővülünk, egyre többen és többen vagyunk, akik hisznek abban, hogy apró
lépésekkel, kemény munkával elérhető az a cél, ahol mindenki keresi hol tud a másik segítségére lenni, ahol
nem nézzük ki honnan jött, de nézzük, hogy mit tesz a közösségért. Mert mindig van egy kapocs, nekünk ez a
mondat a kapocs. „Múltunk közös lesz a jövőben is” – nagyon szép, találó és mindent magába foglaló mondat
ez, ami újabb tölteléket kapott.
2009-ben a Fővárosi Cigány Önkormányzat megalapította a
Múlunk közös lesz a jövőben is! díjat. Az elismerést olyan emberek,
szervezetek, cégek kapják minden évben, akik munkájukkal,
tetteikkel sokat tesznek azért, hogy a budapesti cigányoknak
könnyebb legyen. Munkahelyeket teremtenek, támogatnak
bennünket erkölcsileg, szakmailag, anyagilag, részt vesznek
programjainkban, segítik munkánkat önzetlenül és feltételek nélkül.
A 2013. év díjazottjai Aleksandra Samulewicz a Philip Morris
Magyarország Kft. ügyvezetője, dr. Kállai Ernő volt kisebbségi
ombudsman és a 100 Tagú Cigányzenekar.
A 2012. év díjazottjai dr. Schmidt Mária a Terror Háza Múzeum
főigazgatója, Mezei István a Magyarországi Cigány Válogatott
szövetségi kapitánya, Bán Tamás a BVK Holding igazgatóságának
volt elnöke.
A 2011. év díjazottjai Töröcskei István az Államadósság Kezelő
Központ Zrt. vezérigazgatója, Varga József, országgyűlési képviselő
és Snétberger Ferenc gitárművész, zeneszerző.
2010-ben is olyan emberek kapták az elismerést, akik egész évben
velünk voltak, velünk dolgoztak. Eleni Tsakopoulos Kounalakis
volt amerikai nagykövet asszony, Tarlós István főpolgármester,
aki 20 éve aktív közszereplője a magyar belpolitikának, és ez alatt
a két évtized alatt sokat tett a romák társadalmi integrációjáért,
Molnár Ferenc „Caramel” az FCÖ jószolgálati nagykövete. Talán ő
áll hozzánk a legközelebb a díjazottak közül, hiszen együtt dolgozik
velünk nagyon sok programban.
2009-ben ezt a díjat Dr. Kocsis István a BKV Zrt. volt vezérigazgatója,
Dr. Bencze József altábornagy volt ORFK főkapitány és Ifj. Sánta
Ferenc Liszt-, Kossuth-, és Prima Primissima díjas hegedűművész
kapta.
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AKTÍVABB SZEREPVÁLLALÁS, MÁSODIK LEGERŐSEBB SZERVEZET
Az RPT intenzív kampányt és mozgósítást végzett a roma közösségek körében. Hiteles célkitűzésével, üzenetével
jelentősen növelte a roma társadalom politikai aktivitását. 2006-hoz képest 2010-re a kisebbségi választói
jegyzékben regisztráltak száma 30%-kal, a szavazóként megjelentek száma pedig 50%-kal növekedett.
Az RPT országosan is dobogós helyet szerzett. Rövid, egy éves munkája eredményeként országosan a második
legerősebb szervezet lett, 10.124 szavazattal maga mögé utasítva Kolompár Orbán (az OCÖ elnöke) által A Roma
Polgári Tömörülés sikeresen kérte a fővárosi roma és nem roma szavazóitól Tarlós István főpolgármesterré
választását, és a polgári oldal támogatását.
A Roma Polgári Tömörülés ígéri, hogy a Fővárosi Cigány Önkormányzatot továbbra is a kerületi cigány kisebbségi
önkormányzatokkal és a roma szervezetekkel kollektíven fogja vezetni, folytatva az aktív, cselekvő szakmai
munkát a romák polgárosodásáért. A romákat érintő kérdésekben kéri, sőt elvárja az összes érintett szereplő
építő szakmai véleményét és részvételét.
Hálásan köszönjük a budapesti roma és nem roma lakosság eddigi támogatását. Hiszünk abban, hogy a cigány

ügy nem problémák halmaza csupán, hanem egy olyan ügy, amelyre közösen kell megfelelő megoldásokat
találnunk. Hiszünk abban, hogy az ismét megelőlegezett bizalom révén túl tudunk lendülni a nehézségeken, és
képesek vagyunk a megoldások felé haladni.
Tudjuk, hogy a sikerhez vezető út hosszú és rögös, de a Roma Polgári Tömörülés továbbra is, nap mint nap
abban a szellemben kíván dolgozni, hogy múltunk közös lesz a jövőben is.
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Fővárosi romaügyi biztos lett Makai István

Makai Istvánt nevezte ki Budapest romaügyi biztosává Tarlós István főpolgármester - közölte Szűcs Somlyó
Mária, a Fővárosi Önkormányzat kommunikációs igazgatója hétfőn az MTI-vel.
A Fővárosi Cigány Önkormányzat (FCÖ) és a Roma Polgári Tömörülés (RPT) vezetője március elsejétől látja el
feladatát, megbízatása határozatlan időre szól, tevékenységét térítésmentesen látja el.
Szűcs Somlyó Mária a közleményben emlékeztetett: Tarlós István főpolgármester kiemelt ügyként kívánja
kezelni a budapesti romák felzárkóztatását és polgárosodásának elősegítését, s ennek érdekében nevezte ki a
posztra Makai Istvánt.
A megbízott hatáskörébe tartozik „a fővárosi romák élethelyzetét befolyásoló, felzárkóztatásukat hátráltató
problémák összegyűjtése, rangsorolása, programok előkészítése. A romaügyi biztos a romák helyzetét érintő
kérdésekben véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik majd.” - olvasható a kommunikációs igazgató
közleményében.
Makai István fővárosi roma politikus második ciklusát kezdte meg a január 9-i kisebbségi választások
eredményeként az FCÖ élén. Ő irányítja a tavalyi kisebbségi választásokon az ország második legerősebb roma
civil szervezetévé vált RPT-t. Az FCÖ az Országos Roma Önkormányzat utáni legbefolyásosabb választott roma
érdek-képviseleti szervezet.
Forrás: MTI
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Rendezvényeink
Üljünk Egy Asztalhoz!
Roma - Magyar Közös Ebéd

„A mai napon mi kezet nyújtunk mindenki felé, és ez a kézfogás jelképezze
Magyarország új jövőjét.”
Makai István, elnök

2010. május 15-én a Roma Polgári Tömörülés közös ebédre hívta a fővárosi romákat és nem romákat, hogy
átbeszéljék a többség és a kisebbség közötti problémákat.
A rendezvényen a szakadó eső ellenére több százan megjelentek, 1500 adag étel elfogyott. Romák és nem
romák beszélgettek egymással a sátrakban, az asztalok mellett, majd hallgatták ifj. Sánta Ferenc és népi
zenekara, Bartók Eszter, Molnár Ferenc Caramel és LL Junior zenéjét.
“Merjünk közös jövőt álmodni…” - hangsúlyozta Makai István, az RPT elnöke, melyben mindenkinek szerepe
van, ahol nem a születés és a bőrszín határozza meg, hogy ki milyen értékkel rendelkezik! Több megértést és
bizalmat kérünk, „…mert hitünk szerint ez a jövő útja”.
Segély helyett esélyt!
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Csak a cigányság polgárosodásával csökkenthető a társadalmi feszültség. Nem több segélyt kérünk, hanem
több munkahelyet, és több lehetőséget a minőségi oktatásban, mert közös felemelkedésünket ez szolgálja.
Múltunk ezer szállal köt össze minket, és ez a mi országunk is.
A kisebbségi népcsoport ügye nem csupán szociális, kulturális és szegénységi, hanem nemzetgazdasági és
stratégia kérdés is – fogalmazott az RPT elnöke, aki a Fővárosi Cigány Önkormányzatot is vezeti.
A rendezvényen a nemzetközi sajtó is megjelent.

A szombati rendezvény a közös jövő
tervezésének első állomása volt.
A
társadalom azt kívánja, hogy ne legyenek
leszakadt rétegek, ezért a gazdasági,
oktatási, foglalkoztatási és kulturális
kérdéskörben gyors és hatékony lépéseket
sürgetünk. Ehhez párbeszédet kell folytatni
az emberekkel, hogy beleszólhassanak
életük, sorsuk és az ország jövőjének
alakulásába.
Az elkövetkezendő hetekben újabb
lakossági fórumokon, rendezvényeken
keresünk
megoldási
javaslatokat
a romák, és a szegénysorba került
emberek életszínvonalának javításához.
A megfogalmazott javaslatok alapján
kívánunk programokat indítani, illetve
jogalkotási javaslatokat tenni a kormánynak
és az Országgyűlésnek.
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“Üljünk Egy Asztalhoz!” képekben
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Makai István nyitóbeszéde

Kedves Barátaim!
Hálás szívvel köszönöm, hogy elfogadták a Roma Polgári Tömörülés meghívását a mai roma magyar közös
ebédre. Külön öröm számomra, hogy a mai napon közös és fontos ügyeinkről beszélhetünk.
A Roma Polgári Tömörülés hitvallása és
egyben jelmondata: „Múltunk közös lesz a
jövőben is!” - kifejezi azon szándékunkat, hogy
Magyarország jövőjéről értékes és értelmes
párbeszédet folytassunk egymással. Az elmúlt
időszakban nagyon sok indulat gyülemlett fel
mindannyiunkban. Mint bizonyára Önök is
tudják, az indulatok a ki nem mondott szavak
és gondoltatok mindenkiben rossz érzéseket
keltenek. Nem kell ahhoz sem politikai elfogultság,
sem párttagság, hogy tudjuk azt, hogy ez a mi
országunk.
Ezt az országot nem hagyhatjuk magára. Közös
akarattal, céltudatos együttműködéssel, az
értelmes párbeszéddel problémáinkra együtt kell
megoldást találnunk. A mai nap alkalmas arra,
hogy merjünk közös jövőt álmodni, melyben
mindenkinek szerepe van, amelyben nem a
születés és a bőrszín határozza meg hogy ki milyen
értékkel rendelkezik. Arra kérem önöket, vegyünk
együttesen részt közös jövőnk megálmodásában.
Az egész társadalom számára fontos, hogy
olyan érték alapú Magyarországon éljünk,
ahol a szolidaritás, a másik ember tisztelete és
elfogadása egy olyan kincs, amire mindannyian
büszkék lehetünk.
Kedves Barátaim!
Nem járunk messze az igazságtól, ha azt mondom, hogy közös összefogással, közös és jó célok meghatározásával
Magyarország előtt egy békésebb, értékesebb jövő állhat. Hiszünk abban, hogy a Magyarországi cigányság
polgárosodása az egész magyar társadalom érdeke. Joggal kérdezhetik, hogy mit jelent számunkra a
polgárosodás. A Roma Polgári Tömörülés nem a szociális segélyezési rendszerben látja a megoldást, hanem
abban, hogy minél több munkahely legyen, gyermekeink minőségi oktatásban részesüljenek, és hogy több
bizalmat és nagyobb lehetőséget kapjunk arra, hogy Magyarország jövőképébe mi is beleszólhassunk. Nem
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több segélyt kérünk, hanem több munkahelyet, és több lehetőséget a minőségi oktatásban, mert közös
felemelkedésünket ez szolgálja. Nem több segélyt, hanem több esélyt kérünk. Több megértést, és több
bizalmat, mert hitem szerint ez a jövő útja.
Kedves Barátaim!
Lehet, hogy a jelenben vannak erők, akik szívesen választanának el minket egymástól, de előbb-utóbb nekik
is meg kell majd érteniük, hogy múltunk bizony közös lesz a jövőben is. És ez múlt ezernyi szállal köt össze
minket. Ha másból nem, Gárdonyi Géza csodálatos regényéből - az Egri csillagokból – mindenki tudja, hogy a
hős várvédő seregben a cigányok is kivették a részüket a vitézségből. Ahogyan az 1848-as 49-es Forradalom és
Szabadságharc idején is romák és magyarok közösen vettek részt a szabad és független Magyarországért vívott
küzdelmekben. Kevesen tudják, de a híres „Kossuth Lajos azt üzente” is egy cigányember szerzeménye. Az
ilyen és ehhez hasonló pozitív példákat keresve nem muszáj a régmúlt felé fordulnunk. Az alig 20 éves KözépKelet-Európai rendszerváltoztatás éveiből ki ne emlékezne a véres és szomorú Marosvásárhelyi eseményekre.
Arra a romániai magyarellenes pogromra, ahol a cigányok keltek a magyarok megsegítésére, azt skandálva:
„Ne féljetek Magyarok, megjöttek a cigányok!”. Történelmünk ezer szállal köt egymáshoz minket. Mi is részei
vagyunk a magyar történelemnek, mert mi romák minden olyan fontos eseménynél jelen voltunk, ahol a
szabadság, és a független Magyarország megteremtése volt a cél. A közös múlt és a jövő egybeköti a cigányság
sorsát, a magyar nemzet sorsával. Hiszek abban, hogy a cigányság ügye nem csupán szociális, kulturális és
szegénységi kérdés, hanem nemzetgazdasági és stratégiai kérdés.
Hiszek abban, hogy a cigány ügy nem problémák halmaza csupán, hanem egy olyan ügy, amelyre közösen kell
megfelelő megoldásokat találnunk. És igenis hiszek abban, hogy a romák és nem romák közös összefogásával
és akaratával túl tudunk lendülni a nehézségeken, és képesek vagyunk a megoldások felé haladni.
Kedves Barátaim!
A közös asztal és a közös ebéd jelképezi mindazt, amit fontosnak tartunk. Az egyént, a családot és a tágabb
közösség megbecsülését, tiszteletét. A mai napon mi kezet nyújtunk mindenki felé, és ez a kézfogás jelképezze
Magyarország új jövőjét.
Abban a reményben búcsúzom önöktől, hogy közös ügyeink a mai napon jó irányt vesznek, és annak
szellemében, hogy „Múltunk közös lesz a jövőben is!”, a mai napra nagyon jó étvágyat és nagyon jó beszélgetést
kívánok!
Budapest, 2010.05.15.

Makai István
elnök
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Közös Jövő napja
Egy jóízű találkozás
Romák és nem romák közös jövőjét hirdetve főpolgármesterjelöltként akar indulni az őszi önkormányzati választásokon Makai
István, a Roma Polgári Tömörülés (RPT) elnöke – jelentette be a roma
politikus Budapesten, a “Közös Jövő Napja” című rendezvényen.
A roma vezető, aki a Fővárosi Cigány Önkormányzat elnöke is,
közölte: a helyhatósági választásokon az RPT képviselőjelöltjei valamennyi választókörzetben elindulnak
a fővárosi önkormányzati választásokon. Az Almássy téren tartott rendezvényen a nemzeti színű és cigány
zászlót lobogtató mintegy háromszáz ember hosszan tapsolva fogadta a bejelentést.
Makai István úgy fogalmazott: „nem kerget
délibábokat”, és azt üzente azoknak, akik kétkedőn
vagy ellenségesen fogadják bejelentését, hogy „ne
alázzák meg gyűlöletükkel önmagukat, és mielőbb
lépjenek ki a reménytelenség börtönéből, amelybe
lelküket zárták”.
Az RPT főpolgármester-jelölte azt mondta: minden
olyan embert képviselni akar, aki a remény és a
változás oldalán áll. Az elmúlt években számtalan
feszültség halmozódott fel a magyar társadalomban,
és sokáig úgy tűnt, hogy megértés helyett a meg nem
értés, együttműködés helyett a széthúzás, kölcsönös
megbecsülés helyett a gyűlölködés árnyékolja be a
hétköznapokat. Az ez évi országgyűlési választásokra
utalva úgy fogalmazott: „szerencsére idén tavasszal
egy új világ, egy új kezdet fényei is megjelentek,
egy új korszaké, amelyben végre magunk mögött
hagyhatjuk az elmúlt húsz év minden hibáját és
tévedését, bűnét és reménytelenségét”.
Hozzátette: ebből az új korszakból a romáknak is ki
kell venniük a részüket,felismerve, hogy követtek el
hibákat, de tudnak és akarnak is változtatni. Makai
István a romák integrációja egyetlen lehetséges
útjának a polgárosodást tarja. Ez az egész magyar
társadalom érdeke, ez vezetheti ki Magyarországot
is a „zsákutcából” - mondta, hozzátéve, hogy ehhez
nem segélyezést, hanem minél több munkahelyet,
minőségi oktatást, több bizalmat és nagyobb
lehetőséget kér.Az RPT főpolgármester-jelölte azt
mondta: minden olyan embert képviselni akar, aki a
remény és a változás oldalán áll. Az elmúlt években
számtalan feszültség halmozódott fel a magyar
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társadalomban, és sokáig úgy tűnt, hogy megértés helyett a meg nem értés, együttműködés helyett a
széthúzás, kölcsönös megbecsülés helyett a gyűlölködés árnyékolja be a hétköznapokat. Az ez évi országgyűlési
választásokra utalva úgy fogalmazott: „szerencsére idén tavasszal egy új világ, egy új kezdet fényei is
megjelentek, egy új korszaké, amelyben végre magunk mögött hagyhatjuk az elmúlt húsz év minden hibáját
és tévedését, bűnét és reménytelenségét”.
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Roma Szépségverseny

Keressük Magyarország Legszebb Roma lányát! Több mint egy verseny... Légy te a Kezdet!

A verseny megszervezésével azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a cigány közösség hölgy tagjainak külső
és belső értékeit meg tudjuk jeleníteni a széles nézőközönség felé. A zsűri tagjai olyan roma és nem roma
személyiségek, akik kitartásukkal és lelkiismeretes munkásságukkal bizonyították az életben nincs elérhetetlen
cél, a zsűri elnöke Makai István a Fővárosi Cigány Önkormányzat elnöke.
2012-es év roma szépévé a zsűri Menyhért Vivient választotta, udvarhölgyei pedig Kiss Hajnalka és Virtyó
Alexandra. A rendezvényhez romák és nem romák csatlakoztak támogatóként és felajánlóként. Egy cél
érdekében, példás összefogást tanúsítva hisznek abban, hogy „Múltunk közös lesz a jövőben is.”

fotó: MTI
A szépség királynőnek 1 évig szépségnagyköveti kötelezettségei vannak.
A 100 Tagú Cigányzenekar Karácsonyi turnéján Budapesten, Debrecenben, Kaposváron és Pécsett lépett fel
saját maga által koreografálst cigánytánc előadásával. Ezekre a fellépésekre udvarhölgyei kísérték el.
Minden karácsonykor a Roma Polgári Tömörülés élelmiszer csomagokkal kedveskedik a rászorulók részére.
2012 decemberében Menyhért Vivien társaságában adta át a segély csomagokat Makai istván.
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ROMA MATRIX

Egy európai projekt, ami azzal a céllal jött létre, hogy felvegye a harcot a romákat érő rasszista, intoleráns és
idegengyűlölő megnyilvánulásokkal szemben. Ugyanakkor elősegítse az integrációs folyamatot Európa szerte.
Egy partnerség 20 szervezet között, 10 Európai Uniós tagállamban. A program 2013 áprilisával kezdődött
és 2015. március végéig 2 év időtartamra szól. A program társfinanszírozását az Európai Unió Alapvető- és
Állampolgári jogok programja biztosítja.
Helyi- és regionális hatósági szervek, civilek, vállalatok és egy egyetem közötti együttműködés. A partnerek
között találunk romák által vezetett szervezeteket, és számos olyan szervezetet, ahol roma dolgozók határozzák
meg a munka-folyamatokat.
A Roma Polgári Tömörülés a partnerségen belül az alábbi feladatokat végzi:
• Integrációs foglalkozások gyerekeknek, fiataloknak és szülőknek hogy felnyissuk mindenki szemét:
nem a bőrszíned, vagy a származásod határozza meg a jövőbeni sikereidet, hanem a szorgalmas és
kitartó munka
• Foglalkozások az iskolából kimaradó gyerekeknek hogy segítséget nyújtsunk mindennapi
problémáikban, illetve esetleges függőségeik kezelésében.
• Foglalkoztatási programok, hogy támogassuk azokat a hátrányos helyzetű munkakeresőket
állásfeltárással az elsődleges munkaerőpiacon, valamint biztosítsunk számukra mentorációt képességeik
és készségeik fejlesztése érdekében.
• Közösségek közötti közvetítés, hogy fejlesszük a roma és nem roma társadalmi csoportok közötti
kölcsönös megértést.
• Pozitív üzenetek, példák népszerűsítése rövid filmek (2-3 perc) segítségével, amelyek bemutatják a
hétköznapi élet hőseit, így harcolva a diszkrimináció és rasszizmus ellen
• Jó gyakorlatok megosztása és tanulása a Roma MATRIX projekt partnereitől, hogy fejlesszük az
integráció eszköztárát.
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Cigány Történeti-, Kulturális-, Oktatási- és Holokauszt Központ

Előzmények
2012-ben, Németh Győzőné és Németh Zoltán
közösségi célzattal 556 m2 alapterületű telket
lakóingatlannal együtt ajánlott fel a Roma Polgári
Tömörülés részére.
A felújítási munkálatokat a Roma Polgári Tömörülés
saját forrásból és magánadományokból biztosította,
a ház és a hozzá tartozó telek felújítását 2014
júliusára fejezte be.

A Központ küldetése
Civil kezdeményezés és összefogás eredményeként
létrejött egy komplex, roma kultúrát, történelmet,
hagyományos mesterségeket bemutató központ,
ami Magyarországon és Európában is egyedülálló
intézményként fogja betölteni küldetését.
Sokrétű és összetett feladatot lát el a jövőben,
melyek között a hazai roma közösségek
történelmének, kultúrájának megismertetése, és
ezen keresztül az önmeghatározás és önismeret
megerősítése az átfogó cél.
A magyarországi roma társadalom önismeretéhez
vezető út legfontosabb része a saját történetük
megismerése.

1.
Holokauszt Emlékszoba és Cigány kultúrtörténeti és
holokauszt bemutató interaktív bemutató terem
Ma már a Roma Holokauszt tényét senki nem tagadhatja, az egész emberiség ellen elkövetett bűnként tartjuk
nyilván. Pontosan tudjuk, hogy a 2. világháború időszakában a fajüldözés a magyarországi roma közösségeket
sem kímélte.
Kordokumentumokból és még néhány túlélő elbeszéléséből is tudhatjuk, hogy 1941-től több mint háromezer
roma férfit, nőt és gyermeket gyilkoltak meg koncentrációs- és haláltáborokban, mert bűnös eszme,
emberellenes ideológia lett úrrá az akkori döntéshozókon, amikor a józan észt elnyomta az aljas, rövidlátó,
szélsőséges gondolkodás. A bűnös eszmék, mint harapó tűz terjedtek szét, és fertőztek meg országokat,
társadalmakat Európa szerte. A vészkorszakban áldozatul esett összesen mintegy félmillió roma közül 23 ezren
Auschwitzban lelték halálukat. A Roma Holokauszt nem csak a romák ügye, hanem közös ügy, az országé,
Európáé és a világé.
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A Holokauszt Emlékszoba dokumentumai segítik az emlékezést, megerősítik a látogatók tudatát abban, hogy
semmilyen torz, szélsőséges eszmével, amely népeket, társadalmi csoportokat különböztet meg egymástól
faji alapon, tesz bűnbakká az eltérő bőrszínük okán, vagy vallási és világról alkotott kép különbözősége okán
— nem értünk egyet.

2.

Képzőművészeti és irodalmi szoba

Úgy tapasztaljuk, hogy a régi roma kulturális értékek, normák lassan elvesznek, az öregjeink kihalnak, a régi
meséink eltűnnek, újak nem születnek, vagy csak kevés születik, és az is csak kirakat számba megy.
Magyarország egyes intézményeiben léteznek olyan gyűjtemények, melyek nem kapnak megfelelő publicitást.
Ez a központ alkalmas ezen gyűjtemények tematikus bemutatására, valamint kortárs roma művészek
műalkotásokon keresztül történő bemutatkozásának is helyszínéül szolgálhat. A helyiség állandó- és időszaki
kiállításokkal várja az ide betérőket, iskolai csoportok tárlatvezetést kaphatnak, de a pedagógusok célirányos
továbbképzését is vállalhatja a Központ.
Az irodalmi szoba funkciót is betöltő helyiség a kortárs roma költők, írók, művészek bemutatkozásának helyszíne,
műveik, produktumaik bemutatására alkalmas közösségi térként funkcionáló intézményrész. Irodalmi, közéleti,
művészeti tárgyú tematikus megbeszélések, találkozók műhelyeként funkcionáló intézményrész.
A roma fiatalok soraiban számos kérdés merül fel, amelyekre kiérlelt és elfogadható válaszokat kell
megfogalmazni. Milyen ma a cigány nemzetiségi tudat? Miről szól az? Mit takar a cigány identitás? Milyen ma
a cigány nő, férfi önmagával való azonossága vidéken, fővárosban, hátrányos kistérségben? Mit jelent ma a
cigány kultúra és hagyomány tisztelete? Hogyan fordíthatnánk azt az épülésünkre, mások épülésére, az ország
javára. stb. Hol vannak a közösségi eszméink, ideáink? Kik a mi hőseink?

3.

Cigány mesterségek szobája

A még élő hagyományos szakmák számára kiállítási lehetőséget nyújtó intézményrész. A rendszeres
termékbemutatók rendkívül széles skálán segíthetik a különböző – hagyományos roma foglalkozások
újjáélesztését pl: szőnyegszövés, kosárfonás, kovácsolás, bútor – és gyermekjáték készítés, népviselet varrásárusítás, stb.
A hagyományos cigány mesterségek eszközeit és technikáit élőben lehetne tanítani, és gyakorolni (sármunkák
és agyagozás, kosárfonás, faragás, szövés, fonás, kovácsolás stb.) a gyermekek bevonásával. Az alkotás,
a kézműves munka adta öröm pszichés folyamatai az elfogadás és kíváncsiság felé tudják elmozdítani a
gyerekeket, ami a szolidaritás alapja.
A kiállított eszközök, tárgyak megtekintése, kézbevétele önmagában is meghatározó élmény az idelátogatók
számára. A régebbi időkben megélhetést biztosító apáról fiúra szálló tudás, tapasztalat, a kialakult életmód
és kapcsolódó szokásrendszer megismertetése a tisztelet, megbecsülés és elfogadás fontos előfeltételét
jelentheti.

Tartalomjegyzék

www.rptinfo.hu

31

„Múltunk Közös lesz a jövőben is!”

Második Roma-Magyar Véradó Nap az összefogás jegyében

„A mai napon hagyományt szeretnénk teremteni.” – mondta Dr. Habsburg György
a nyitóbeszédében, az április 9-én immár második alkalommal megrendezésre
kerülő Roma – Magyar véradó napon. Az egész napos eseménynek idén is az
Európa hajó adott otthont, a kezdeményezéshez ezúttal is számos ismert színész,
előadóművész, műsorvezető, sportoló és üzletember csatlakozott.
A magyar és a roma himnuszt követően elsőként Makai
István, Fővárosi Cigány Önkormányzat elnöke köszöntötte
a vendégeket, aki felhívta a figyelmet az összefogás, a
közös célok fontosságára. Egy perces néma főhajtással
emlékeztek meg Daróczi Dávid volt kormányszóvivőre.
Beszédében Makai István kiemelte: „A legfontosabb
érték a segítség. A másik embernek való kéznyújtás,
amely megbecsülésen, tiszteleten alapszik. A mai nap
egy ilyen nap: segítséget nyújtunk honfitársainknak. A
bajbajutottakon, az elesetteken próbálunk segíteni. Nem
csak beszélünk, tettekben nyilvánulunk meg.”
„A mai napon hagyományt próbálunk teremteni. Szeretnénk szimbolikusan megmutatni, hogy amikor
összefogunk, együtt nagy dolgokra vagyunk képesek. Leküzdhetjük a vérhiányt az országban, azonban erre
csak közös erőfeszítéssel van esélyünk.” - tette hozzá Dr. Habsburg György, a Magyar Vöröskereszt elnöke.
A véradáson részt vett és vért is adott Eleni Tsakopoulos Kounalakis az Amerikai Egyesült Államok budapesti
nagykövete. Szintén vérét adta a nemes ügy érdekében Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor színművész. A jótékony
célú eseményhez ezúttal is számos roma és magyar híresség csatlakozott, többek között Mága Zoltán és Ifj.
Sánta Ferenc hegedűművészek, LL Junior, Pápai Joci valamint Molnár Ferenc ”Caramel” énekesek, Majoros
Péter „Majka”, részvételükkel demonstrálva, hogy vannak olyan közös ügyek ebben az országban, amelyért
össze tudunk fogni.
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Egymás Szemében Pilot Programsorozat

A Fővárosi cigány Önkormányzat 2010 tavaszán először pilot jelleggel, 3 általános iskola bevonásával kezdte
meg programsorozatát.
A program célja a tanulás fontosságának tudatosítása,
az erőszak, diszkrimináció minden fajtájának
csökkentése a gyerekekben, szülőkben, tanárokban
egyaránt.
A Fővárosi Cigány Önkormányzat kiemelkedő
fontosságú feladatként kezeli a hátrányos helyzetű és
cigány gyermekek iskolai sikerességének növelését,
beilleszkedésük támogatását.
Ennek érdekében indult el ez a programsorozat
melyhez csatlakozott a Roma Polgári Tömörülés
és a két szervezet jószolgálati nagyköveteként
tevékenykedő Molnár Ferenc Caramel is.
Egyre több iskolában már egész fiatal korban
megjelenik az erőszak és a gyűlölködés. a gyerekek,
szülők, tanárok nem ismerik egymás kultúráját,
szokásaikat és különbözőségüket, ami konfliktusokhoz
vezethet. A kialakult konfliktusokat nehéz kezelni, a
pedagógusoknak nincs más eszközük, ezért szükségük
van civil kezdeményezésekre is, amit feladatuknak
tartunk.
A programban összesen 6 általános iskola egy-egy osztálya vett részt. 2010 áprilisában 2 iskolában pilot
programmal igazítottuk az igényeket. 2011 decemberétől pedig az átdolgozott teljes program került
lebonyolításra. Az iskolák kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy lehetőleg vegyes osztályokba látogassunk
el. A program sikerességét semmi nem tükrözi jobban a gyerekek lelkesedésénél és aktívrészvételénél. A
gyerekekkel nem csak beszélgettünk a fent említett témakörökről, hanem feladatokon keresztül saját maguk
jöttek rá a tolerancia és a tanulás fontosságára.
Minden iskolába kétszer látogattunk el. Az első órán beszélgettünk, és feladatsorokon keresztül rávilágítottunk
a két témakörre, ezeken az órákon részt vett Molnár Ferenc „Caramel” is. Utána az első órákon szerzett
tapasztalatokat kiértékelve személyre szóló pályaválasztási tanácsokkal tértünk vissza a gyerekekhez, illetve
újra átbeszéltük az első óra tapasztalatait.
A második órák végén a kiválasztott osztályok megkapták pályázati kiírásunkat. A pályázatnak és az iskolák
aktivitásának köszönhetően kialakulni látszik egy „klubhálózat”is, annak a lehetőségnek az igénye, hogy
az iskolák vezetői egymás közt folytathassanak párbeszédet arról, hogy melyik iskola hogyan oldja meg
problémáit, hogyan kezelik az iskolában jelentkező feszültségeket.
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Az iskolák hozzáállásából, a gyerekek
lelkesedéséből, a tanárok visszajelzéseiből is
egyértelműen az derült ki számunkra, hogy
az ilyen programokra szükség van. Hatásuk
egyértelmű és kimutatható. A programsorozat
végén a nyertes iskola meghívására az összes
részvevő iskola résztvevő osztálya is ott volt
a koncerten. Az iskolák vezetői a koncert
alatt kerekasztal beszélgetésen vitatták meg
problémáikat, és osztották meg egymással
a
példaértékű
kezdeményezéseiket.
A
programsorozat a részvevő diákok, tanárok,
iskolavezetők és a szülők szerint is sikeres és
szükséges volt.
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Egymás Szemében - képekben

Molnár Ferenc “Caramel” az RTL Klub Üzenet c. kisfilmben:
http://www.facebook.com/video/video.php?v=142926075751500
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Makai István és Caramel Devecseren
Megdöbbenve és szomorúan beszélt a Devecseren tett látogatásukról az RPT elnöke Makai István és az RPT
jószolgálati nagykövete Molnár Ferenc Caramel. A közel 3 órás látogatás során több családdal is találkoztak és
beszélgettek az ott élő emberekkel. Az iszap katasztrófa áldozatainak az Angol Piac álalt felajánlott háztartási
gépeket jutatták el.
A Devecseren látottak után az RPT elnöke azt mondta: hogy „ez egy olyan mértékű katasztrófa, mikor nem
beszélhetünk arról, hogy ki az aki rászorul és ki az aki nem, mert itt mindenkinek szüksége van segítségre. Az
adománnyal 37 családnak tudtunk segíteni, de itt ez kevés, itt sokkal több és sokkal nagyobb segítségre van
szükség kormányzati szinten és a felelősök részéről is!”
„Hihetetlen az a kép ami elénk tárult, fáradt, kiábrándult emberek járkálnak a faluban mindenfelé, dolgoznak
fáradhatatlanul, fehér ruhában, amit vörösre festett az iszap, az arcukon látható a kilátástalanság - erre nem
lehet felkészülni, nem tudom hogy képesek továbbra is itt élni az emberek.” mondta Caramel.
A Roma Polgári Tömörülés egy teherautónyi háztartási gépet osztott szét a rászorulóknak Devecseren.

Makai István és Caramel Devecseren - képekben
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Szeretet, csillogó szemek, öröm
Gyermekeknél voltunk, olyan gyermekeknél akik a szüleik nélkül töltik a karácsonyt, otthonban, kórházban.
Közeledik a karácsony, a szeretet ünnepe, amikor egy kicsit jobban odafigyel az ember a körülötte lévő világra,
érzékenyebbé válik, kicsit magába néz. Mi felnőttek már másképp látjuk az ünnepeket, de a gyerekekben még
ott van a tisztaság, a feltétlen szeretet, az ártatlan gyermekiség.
Az Angol Piac felajánlásával már nem először segítünk. Ellátogattunk a Fóti Gyermekvárosba és a Madarász
utcai Gyermek Kórházba. Ajándékokat vittünk azoknak a gyerekeknek, akik az ünnepeket nem az otthon
melegében töltik.
Szívszorító és mégis felemelő érzés volt látni azt a gyermeki őszinteséget, örömöt, ami a kicsik szemében
tükröződött.

Közösen sikerülhet!
A Roma Polgári Tömörülés és Molnár Ferenc Caramel közösen
segített Szintikének. Szinti egy nagyon drága orvosi beavatkozásra
vár, hogy a vele hasonló korú gyermekek életminőségét élhesse.
A Lakatos Menyhért Általános iskola diákjai által gyűjtött kupakokat
és az általa árverésre felajánlott dedikált sapkákat, Caramel
személyesen vitte el a kislány családjához. Megható pillanat volt
látni a kislány szemében a találkozás örömét. Hiszünk abban, hogy
közös erővel Szintékének sikerül meggyógyulni és esélyt kapni arra,
hogy teljes életet élhessen!
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Új Híd munkaerő-közvetítő
Non-profit Kft.

Az Új Híd munkaerő-közvetítő Non-profit Kft.-t Makai István kezdeményezésére jött létre 2009-ben. A nonprofit gazdasági társaság célja, hogy hátrányos helyzetű munkanélkülieket segítsen visszaterelni a nyílt
munkaerőpiac világába. 2010 végére közel 800 főt regisztrált, és az elhelyezési ráta meghaladta a 30%-ot.
A munkaerő-közvetítő működési környezetét a Fővárosi Cigány Önkormányzat Köztársaság téri irodája
szolgáltatja (helyiség, telefon, internet).
Az elsősorban hátrányos helyzetű ügyfeleket 5 helyszínen/kerületben regisztrálják a munkatársak. A központi
adatbázisban szakmák, képességek és egyéb jellemzők mentén meghatározott besorolás alá kerülnek. Ez segíti
a célzott elhelyezést.
A BKV Zrt-vel, a Fővárosi Csatornázási Művekkel, valamint kisebb cégekkel és vállalkozásokkal az iroda, hogy
egy kölcsönös irányba mutató partnerségi viszonyt alakított ki.

Iskolázottság
8 általános alatt
8 általános
Középiskola
Érettségi
Diploma

Romák nem romák aránya
Nem roma származásúak
Roma származásúak
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Sajtómegjelenések

Kisebbségi választás: ismét Makai Istvánt választotta elnöknek az FCÖ
Feltöltés időpontja: 2011. január 19. 11:24 | MTI
Ismét Makai Istvánt választotta elnöknek a Fővárosi Cigány Önkormányzat (FCÖ) a szerdai budapesti alakuló
ülésén, így újabb négy évig irányíthatja a testületet a Roma Polgári Tömörülés (RPT) elnöke. A fővárosi területi
önkormányzati választásokon az RPT 40 szavazattal négy, a Lungo Drom 19 vokssal két, a Felzárkózás a III.
Évezredbe Közhasznú Egyesület 17 szavazattal egy képviselőt delegálhatott a testületbe. A fővárosi roma
érdekképviselet alakuló ülésén egyedüli jelöltként, öt igen és két nem szavazattal választotta meg vezetőnek
Makai Istvánt a január 9-én mandátumot nyerő hétfős testület. Nemmel szavazott a két Lungo Drom-os
képviselő, Gáspár Szilvia és Benga-Oláh Tibor.
http://www.fmh.hu/belfoldi/20110119_kisebbsegi_valasztas (MTI)

netriport .hu(index)

http://www.netriport.hu/belfold/cikk/?id=217556

budapestnet.hu( Index)

http://budapestnet.hu/hirek-budapest/az-fco-ismet-makai-istvant-valasztotta-elnoknek.html

Szorakoztato.hu (hír3)

http://www.szorakoztato.hu/belfold/509055-ismet-makai-istvant-valasztotta-elnoeknek-az-fcoe.html

hirneked.hu (Nol)

http://belfold.hirekneked.hu/ismet-makai-istvant-valasztotta-elnoknek-az-fco.html

belfold.hirnezo.hu (Nol)

http://belfold.hirnezo.hu/hirek-magyarorszag/ismet-makai-istvant-valasztotta-elnoknek-az-fco.html

adohirek.hu(Index)

http://adohirek.hu/friss-hirek/az-fco-ismet-makai-istvant-valasztotta-elnoknek.html

fmh.hu (MTI)

http://fmh.hu/belfoldi/20110119_kisebbsegi_valasztas

C-press(MTI)

http://portal.c-press.hu/201101197827/belfold/ismet-makai-istvant-valasztotta-elnoknek-az-fco.html

belfold.hirfal.hu(hír3)

http://belfold.hirfal.hu/ismet_makai_istvant_valasztotta_elnoknek_az_fco-3729726.html

hunvista.hu (hír24)

http://hunvista.hu/az-fco-ismet-makai-istvant-valasztotta-elnoknek-20110119

szbadter.hu(index)

http://www.szabadter.hu/erdekessegek/18032-az-fcoe-ismet-makai-istvant-valasztotta-elnoeknek.html

ezaweb.hu(Index)

http://www.ezaweb.hu/belfold/az-fcoe-ismet-makai-istvant-valasztotta-elnoeknek.html
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zalahirlap.hu(MTI)

http://zalaihirlap.hu/onkormanyzati_valasztas_2010/20110119_megvalasztottak_elnokoket_kisebbsegi_
onko/3

Kecskeméti tv (MTI)

http://kecskemetitv.hu/hun/sa_tv/i_belfold_3/i_kisebbsegi_valasztas:_ismet_makai_istvant_
valaszto_74779/t_Belf%C3%B6ld%20-%20Kisebbs%C3%A9gi%20v%C3%A1laszt%C3%A1s%20
ism%C3%A9t%20Makai%20Istv%C3%A1nt%20v%C3%A1lasztotta%20eln%C3%B6knek%20az%20FC%C3%96/

Fővárosi romaügyi biztos lett Makai István
MTI, Makai Istvánt nevezte ki Budapest romaügyi biztosává Tarlós István főpolgármester, közölte Szűcs Somlyó
Mária, a Fővárosi Önkormányzat kommunikációs igazgatója hétfőn. A Fővárosi Cigány Önkormányzat (FCÖ) és
a Roma Polgári Tömörülés (RPT) vezetője március elsejétől látja el feladatát, határozatlan időre bízták meg,
tevékenységéért fizetést nem kap. Az önkormányzati közlemény szerint Tarlós kiemelt ügyként kívánja kezelni
a budapesti romák felzárkóztatását és polgárosodásuk elősegítését, ennek érdekében nevezte ki a posztra
Makait.
Makai dolga lesz a fővárosi romák élethelyzetét befolyásoló, felzárkóztatásukat hátráltató problémák
összegyűjtése, rangsorolása, programok előkészítése. A romaügyi biztosnak véleményezési és javaslattételi
joga lesz a romák helyzetét érintő kérdésekben, áll a közleményben.
Makai István fővárosi roma politikus második ciklusát kezdte meg a január 9-i kisebbségi választások
eredményeként az FCÖ élén. Ő irányítja a tavalyi kisebbségi választásokon az ország második legerősebb roma
civil szervezetévé vált RPT-t. Az FCÖ az Országos Roma Önkormányzat utáni legbefolyásosabb választott roma
érdek-képviseleti szervezet.

INDEX

http://index.hu/belfold/budapest/2011/02/28/fovarosi_romaugyi_biztos_lett_makai/

fidesz.hu

http://fideszfrakcio.hu/index.php?Cikk=159567

HVG

http://hvg.hu/itthon/20110228_makai_fovarosi_romaugyi_biztos

Hír24

http://www.hir24.hu/belfold/223337/fovarosi-romaugyi-biztos-lett-makai-istvan.html

C-press

http://c-press.hu/201103018027/belfold/fovarosi-romaugyi-biztos-lett-makai-istvan.html

Galamus

http://c-press.hu/201103018027/belfold/fovarosi-romaugyi-biztos-lett-makai-istvan.html

hírszerző.hu (HVG)

http://hirszerzo.hu/cimke/Makai+Istv%C3%A1n

frisshirek.hu

http://frisshirek.biz/belfold/fovarosi-romaugyi-biztos-lett-makai-istvan

kivi.hu

http://www.kivi.hu/belfold/586986-fovarosi-romaugyi-biztos-lett-makai-istvan
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hírfal.hu (INDEX)

http://belfold.hirfal.hu/fovarosi_romaugyi_biztos_lett_makai_istvan-3839868.html

szorakoztato.hu (INDEX)

http://www.szorakoztato.hu/belfold/644189-fvarosi-romauegyi-biztos-lett-makai-istvan.html

Hírmédia (INDEX)

http://www.hirmedia.hu/link/hvg/fovarosi_romaugyi_biztos_lett_makai_istvan/2419702

hírmutató.hu (HVG)

http://www.hirmutato.com/hirek/fovarosi_romaugyi_biztos_lett_makai_istvan-141880

klubradio.hu

http://www.klubradio.hu/cikk.php?id=16&cid=123965

figyel.hu (INDEX)

http://figyel.hu/hr/1043379

hirek.animar.hu (INDEX)

http://hirek.animare.hu/fovarosi_romaugyi_biztos_lett_makai_istvan+245565.html

hirado.hu

http://www.hirado.hu/Hirek/2011/02/28/14/Romaugyi_biztost_nevezett_ki_Tarlos.aspx

kulfoldi.hirfal.hu

http://kulfold.hirfal.hu/fovarosi_romaugyi_biztos_lett_makai_istvan-3839986.html

magyarnemzet.hu

http://magyarnemzet.hu/portal/768578

mafriss.hu (INDEX)

http://www.maifriss.hu/hirek/rss/20110228/f%C5%91v%C3%A1rosi-roma%C3%BCgyi-biztos-lett-makaiistv%C3%A1n

infotube.hu

http://infotube.hu/belfold/fovarosi-romauegyi-biztos-lett-makai-istvan/

rongo.hu (HVG)

http://www.rongo.hu/index.php?cimke=F%C5%91v%C3%A1rosi

ezaweb.hu

http://www.ezaweb.hu/belfold/fvarosi-romauegyi-biztos-lett-makai-istvan.html

orientpress.hu

http://www.orientpress.hu/79754

fn.hu

http://www.fn.hu/belfold/20110228/romaugyi_biztos_lett_makai/

romnet.hu

http://www.romnet.hu/ajanlo/hirek/2011/02/28/fovarosi_romaugyi_biztos_lett_makai_istvan

stop.hu

http://www.stop.hu/articles/article.php?id=832974

belfold.hirneked.hu (FN.HU)

http://belfold.hirekneked.hu/romaugyi-biztos-lett-makai.html
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FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG források

Makai István lesz a főváros romaügyi biztosa
2011. március 1-i hatállyal “roma ügyekért felelős főpolgármesteri megbízottá” nevezi ki Makai Istvánt a
főpolgármester - közölte hétfő délután a Főpolgármesteri Hivatal Kommunikációs Igazgatósága.
A megbízott hatáskörébe tartozik a fővárosi romák élethelyzetét befolyásoló, felzárkóztatásukat hátráltató
problémák összegyűjtése, rangsorolása, programok előkészítése. A romaügyi biztosnak a romák helyzetét érintő
kérdésekben véleményezési és javaslattételi joga van. Megbízatása határozatlan időre szól, tevékenységét
fizetés nélkül látja el. A közleményben emlékeztetnek: Tarlós István főpolgármester kiemelt ügyként kívánja
kezelni a budapesti romák felzárkóztatását és polgárosodásának elősegítését.

Népszava

http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=398974#null

propeller.hu

http://propeller.hu/itthon/1741365-makai-istvan-lesz-a-fovaros-romaugyi-biztosa

hírmédia.hu

http://www.hirmedia.hu/link/nepszava/makai_istvan_lesz_a_fovaros_romaugyi_biztosa/2420097

lánchídrádió.hu

http://www.lanchidradio.hu/belfold/makai_istvan_lesz_budapest_romaugyi_biztosa_20110228

hirvadasz.net (nepszava.hu)

http://www.hirvadasz.net/belfold/cikk/352124/Makai_Istvan_lesz_a_fovaros_romaugyi_biztosa

netriport.hu

http://www.netriport.hu/belfold/cikk/?id=278992

interhir.hu (nepszava.hu)

http://www.interhir.hu/content/makai-istv%C3%A1n-lesz-f%C5%91v%C3%A1ros-roma%C3%BCgyi-biztosa

szolas-szabadsag.hu (nepszava.hu)

http://www.szolas-szabadsag.hu/?p=9001
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A Roma Felzárkózás Európai Modellje - Budapest

Egy három pilléren álló, a romák társadalmi felzárkózását gyakorlatilag is megvalósító foglalkoztatási programot
mutatott be a kormánynak, az önkormányzatoknak és a gazdasági élet szereplőinek ajánlva a Roma Polgári
Tömörülés (RPT) vezetője budapesti sajtótájékoztatóján. A Roma Polgári Tömörülés a gazdasági élet szereplőit
hívta segítségül, hogy valós gazdasági igényekre alapozott, hatékony modellt dolgozzanak ki a romák és a
hátrányos helyzetűek felzárkóztatására, polgárosodásának elősegítésére. A modell kicsiben már sikeresen
működik, alulról jövő kezdeményezésként, többletforrások és segélyek nélkül.

MTV , Regionális híradó

http://rptinfo.hu/WebArticleShow.aspx?MPG=Rpt&AGM=AktualitasokRptEsemenyek&MN=Menu4Almenu2
&LN=Hungarian&AN=NyitoRomaFelzarkozasMTV

Dunat TV, Reggel a Dunán

http://rptinfo.hu/WebArticleShow.aspx?MPG=Rpt&AGM=KikVagyunkRPTAMediaban&AN=RomaFelzarkozas
Duna&MN=Menu1Almenu4&LN=Hungarian

Echo TV, Napi Aktuális

http://rptinfo.hu/WebArticleShow.aspx?MPG=Rpt&AGM=KikVagyunkRPTAMediaban&AN=RomaFelzarkozas
EchoTv&MN=Menu1Almenu4&LN=Hungarian

Bors, 2011.05.27-i szám: Segély helyett esélyt kérnek
Magyar Nemzet, 2011.05.27-i szám: Újabb roma felzárkóztatási program indul

Valós felzárkózási programot kínál a kormánynak az RPT
MTI Magyar Távirati Iroda Zrt.

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hR5v_HFqKOH8eKbl39KyOdYLUHDA?docId=20110
526%3AMTI%3AB0043

zipp.hu (MTI)

http://zipp.hu/belfold/2011/05/26/valos_felzarkozasi_programot_kinal_a_kormanynak_az_rpt

velemenyezd.hu (MTI)

http://velemenyezd.hu/velemenyezd.tvn?cid=Ah4&hir=Val%F3s%20felz%E1rk%F3z%E1si%20programot%20
k%EDn%E1l%20a%20korm%E1nynak%20az%20RPT

hírstart.hu (Zipp)

http://www.hirstart.hu/hk/20110526_valos_felzarkozasi_programot_kinal_a_kormanynak_az_rpt

maifriss.hu (Zipp)

http://www.maifriss.hu/hirek/rss/20110526/valós-felzárkózási-programot-kínál-kormánynak-az-rpt

Romnet (MTI)

http://www.romnet.hu/hirek/2011/05/26/valos_felzarkozasi_programot_kinal_a_kormanynak_az_rpt

galamus.hu (MTI)

http://galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=70984:budahazy-per-hiller-nemvoltunk-otthon-a-mikor-belttek-a-haloszobaba&catid=76:hazai-vonatkozasu-hirek&Itemid=113

Tartalomjegyzék

www.rptinfo.hu

44

„Múltunk Közös lesz a jövőben is!”

Makaiék egy újfajta megközelítéssel állnak a romafoglalkoztatáshoz
MNO

http://www.mno.hu/portal/786643

panorama.hu (MNO)

http://www.panorama.hu/?s=makai&x=0&y=0
Hárompilléres roma felzárkóztatási modell

propeller.hu (MR1)

http://propeller.hu/itthon/1893246-harompilleres-roma-felzarkoztatasi-modell

Új program a romák foglalkoztatására
Rtl Klub

http://www.rtlklub.hu/hirek/belfold/cikk/368713

Hárompilléres roma felzárkóztatási modell
Kossuth rádió (MR1)

http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/harompilleres-roma-felzarkoztatasi-modell.html

Lánchíd rádió ( MTI)

http://lanchidradio.hu/belfold/makaiek_egy_ujfajta_megkozelitessel_allnak_a_
romafoglalkoztatashoz_20110526

A Roma Felzárkózás Európai Modellje - Brüsszel

Csomós Miklós főpolgármester-helyettes mellett Makai István, a Fővárosi Cigány Önkormányzat elnöke is jelen
volt azon a Brüsszelben rendezett konferencián, amely elsősorban a régiók és önkormányzatok szempontjából
vizsgálta a cigánykérdést. Makai István beszámolt arról is, hogy Budapesten a valós gazdasági igényekre
alapozott, hatékony, de többletforrás bevonását nem igénylő modellt dolgoztak ki a romák felzárkóztatására.
Ennek központi elemei a roma felzárkóztatási konzorcium létrehozása, a (részben az idényjellegű munkákra
épülő) munkaerő-kölcsönzés, valamint a mentoráció. Makai István leszögezte: reményeik szerint a modell az
uniós tagállamoknak is modellként szolgálhat.

Romaintegráció - Budapest hídszerepre törekszik az uniós és a helyi
romapolitikák között
galamus.hu (MTI)

http://galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=72138:romaintegracio-budapesthidszerepre-toerekszik-az-unios-es-a-helyi-romapolitikak-koezoett&catid=76:hazai-vonatkozasu-hirek&Itemid=113

Romnet (MTI)

http://www.romnet.hu/hirek/2011/05/31/romaintegracio_-_budapest_hidszerepre_torekszik_az_unios_
es_a_helyi_romapolitikak_kozott
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haveaniceday.hu (MTI)

http://www.haveaniceday.hu/index.php/itthon/1/3800-romaintegracio-budapest-hidszerepre-toerekszik-azunios-es-a-helyi-romapolitikak-koezoett

Romaintegráció: Budapest lehet a híd
ma.hu (MTI)

http://belfold.ma.hu/tart/cikk/a/0/97846/1/belfold/Romaintegracio_Budapest_lehet_a_hid?place=srss

Budapest a híd szerepére készül romaügyben
HVG (MTI)

http://hvg.hu/itthon/20110531_budapest_roma_csomos#rss

1000.hir.Neobase.hu(HVG)

http://1000hir.neobase.hu/content/budapest-h%C3%ADd-szerep%C3%A9re-k%C3%A9sz%C3%BClroma%C3%BCgyben

propeller.hu(HVG)

http://propeller.hu/itthon/1901113-budapest-a-hid-szerepere-keszul-romaugyben

figyel.hu(HVG)

http://figyel.hu/hr/1158729

hirek.animare.hu (HVG)

http://hirek.animare.hu/budapest_a_hid_szerepere_keszul_romaugyben+410043.html

Budapest lenne a híd romaügyben
hírszerző.hu

http://hirszerzo.hu/belfold/20110531_budapest_roma_hid#rss

hirstart.hu (Hírszerző.hu)

http://www.hirstart.hu/hk/20110531_budapest_lenne_a_hid_romaugyben

bombahir.hu

http://bombahir.hu/europa/budapest-lenne-a-hid-romaugyben

Tartalomjegyzék

www.rptinfo.hu

46

