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GRATULÁLUNK!

Dr. Sólyom László köztarsasági elnök nemzeti ünne-
pünk – március 15-e alkalmából – Magyar Köztársa-
sági Ezüst Érdemkeresztet (polgári tagozat) adomá-
nyozo$  Váradi Istvánnénak, a nagykanizsai cigány 
kisebbségi önkormányzat elnökhelye$ esének a roma 
kisebbség érdekében több mint két évtizeden át kifej-
te$  közösségi, kulturális és koordinátori tevékenysé-
ge elismeréséül. 

A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével 
(polgári tagozat) tünte$ ék ki Hága Mária újságírót, 
nyugalmazo$  igazgató-helye$ est, a XI. kerületi ci-
gány kisebbségi önkormányzat és az Országos Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat képviselőjét a cigányság 
felzárkóztatása érdekében végze$  több évtizedes sok-
oldalú, példaértékű munkássága, közel két évtizedes 
közigazgatási tevékenysége elismeréséül. Az állami 
elismeréseket – dr. Sólyom László köztársasági elnök 
felkérésére – dr. Lamperth Mónika szociális és munka-
ügyi miniszter, illetve Bajnai Gordon önkormányzati 
és területfejlesztési miniszter adta át.

Márciusi I! ak Díjat kapo$  Junghaus Tímea művé-
sze$ örténész, a roma képzőművészet kutatója, a bu-
dapesti Nyílt Társadalom Intézet (OSI) munkatársa 
és Oláh Tzumo Árpád zongorista. A kormány az 1848. 
március 15-i forradalom 160. évfordulóján alapíto$ a 
a „Márciusi I& ak Díj – a fi atal magyar tehetségekért” 
kitüntetést. Az elismerés annak a tizenkét, 35 év ala$ i 
magyar fi atalnak adományozható minden év március 
15-én, aki az alkotó- és előadó művészet, a kultúra, 
a tudomány, a társadalmi és technológiai innováció, 
valamint a sport területén kifejte$  tevékenységével 
öregbíte$ e Magyarország hírnevét, elősegíte$ e kul-
turális gyarapodását. A kitüntete$ ek bronz kisplasz-
tikát, igazoló emléklapot és 500 ezer forintos díjat 
kaptak a Művészetek Palotájában, az ünnep estéjén 
Gyurcsány Ferenc miniszterelnöktől..

Kiemelkedő zenei- és előadó művészeti tevékeny-
sége elismeréséért Liszt Ferenc díjat vehete$  át Babos 
Gyula, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem gi-
tárművész-tanára Hiller István oktatási és kulturális 
minisztertől. Emléktárgyat kapo$  Rostás Krisztina, az 
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
Humánerőforrás és Civilkapcsolati Főosztály ügyin-
tézője Bajnai Gordontól.
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