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Esélyegyenlõségért Életmûdíj

Dr. Pongrácz Aladár, a Mezőgazdasági Nyugdíja-
sok Országos Egyesülete elnöke. 

A hátrányos helyzetben lévő mezőgazdaságban 
dolgozók esélyegyenlőségének megteremtése, a szö-
vetkezetek gazdasági hátrányainak megszüntetése, 
elsősorban a mezőgazdaságban dolgozók szociális 
ellátásának, nyugdíj- és egészségbiztosításának ja-
vítása és a munkaügy fejlesztését megteremtő jog-
szabályok kidolgozásában öt évtizeden át kifejte"  
kiemelkedő munkája, eredményes tevékenysége el-
ismeréséül.

Esélyegyenlõségért Díj 

Hámori Tibor, a Havanna Egyesület elnöke. 
A XVIII. kerület esélyegyenlőségi programjának 

kidolgozásáért, a települési civil szektorral és az 
egyházakkal való együ" működés kiépítéséért, vala-
mint a szociális ellátórendszer megújításában vég-
ze"  kimagasló munkája, érdemei elismeréseként.

Molnár Csaba, a Körzeti Általános Iskola (Pankasz) 
igazgatója. 

Az értelmükben akadályozo"  emberek esély-
egyenlősége, a hátrányos megkülönböztetésük 
csökkentése, életminőségük javítása, a társadalmi 
életben való aktív részvételük megteremtése érde-
kében az integrált sportfoglalkozások bevezetése 
során végze"  elhivato" sága, munkája elismeréséül.

Rácsok Balázs, a Miskolci Családok Átmeneti O" -
hona és Regionális Kríziskezelő Központ vezetője.

A családon belüli erőszak megelőzése területén 
kreativitással, elhivato" sággal kifejte"  kiváló szak-
mai munkájáért, társadalmi tevékenységéért.

Wirth Judit, a Nők a Nőkért Egyesület az Erőszak 
Ellen (NANE) Egyesület programkoordinátora.

A nőkkel szembeni diszkrimináció, a családon 
belül a nők és gyermekek elleni erőszak megszünte-
tése, segélyvonal indítása, a családon belüli erőszak 
áldozatainak érdekében kifejte"  társadalmi meg-
mozdulássá szélesede"  kezdeményezés elősegítése 
területén végze"  példamutató munkájáért.

Pro Caritate Díj

Magyar Adél, a Korai Fejlesztést és Integrációt Tá-
mogató Alapítvány (Szeged) kuratóriumi elnöke.

A szegedi és a környező településeken élő hat év 
ala" i fogyatékos gyermekek fejlesztő terápiás ellátá-
sának biztosítása, a sérült gyermekek mielőbbi fel-
kutatása, a szülők megfelelő tájékoztatása és öntevé-
keny csoportjainak létrehozása, a védőnők képzése, 
valamint a családok támogatása területén végze"  
színvonalas, elkötelezete"  szakmai tevékenysége el-
ismeréséül.

Dr. Ro!  Pál, a Somogy Megyei Tudományos Isme-
re" erjesztő Társulat (Kaposvár) elnöke.

A szociális ágazatban több mint négy évtizeden 
át az egészségügy és a szociális szféra érdekképvise-
lete, és az ismere" erjesztés területén nagyfokú em-
pátiával végze"  kiváló szakmai munkája, valamint 
öt évtizeden át kifejte"  széleskörű társadalmi tevé-
kenysége elismeréséül.

Szakmai elismerések 
az Esélyegyenlõség Világnapja alkalmából

Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter az Esélyegyenlőség Világnapja alkalmából Esélyegyenlőségért Életműdíjat, 
Esélyegyenlőségért Díjakat, Pro Caritate-Díjakat, valamint miniszteri dicséretet és miniszteri elismerő oklevelet ado#  át 
a minisztérium Akadémia épületében.

A miniszter a személyes elköteleze# ség fontosságát hangsúlyozta az ünnepségen elmondo#  beszédében. Kiemelte, 
hogy a most elismerésben részesülők példát muta# ak azokban a csoportokban, szűkebb közösségekben, ahol magas szín-
vonalon tevékenykednek. Hozzáte# e, hogy ez egyben példa a szélesebb társadalomnak is, megmuta# ák, hogy „így kell 
ezt csinálni”. Kiemelte, hogy a kormány a következő években jelentős forrásokat fordít az esélyegyenlőség mind telje-
sebb körű megteremtésére. Az akadálymentesítésre például 120 milliárd forintot fordítanak uniós források bevonásával. 
Hangsúlyozta, hogy az akadálymentesítés nem egyszerűen a fi zikai akadálymentesítést jelenti, hanem a szolgáltatások-
hoz való hozzáférés biztosítását és átvi#  értelemben az akadályok lebontását a társadalomban. Útjára indítják a Roma 
Integráció évtizede programot, amire a cigányság létszámarányából következő mértéknél jóval több forrást biztosítanak. 
A huszonöt évre szóló Legyen jó a gyerekeknek! program fő célkitűzése, hogy elsősorban azok megsegítésére irányul, akik 
támogatás nélkül már az iskola megkezdését megelőzően elveszítenék „versenyesélyüket”. A megváltozo#  munkaképes-
ségűek, a rokkantak esélyeinek javítását, a munka világába való visszatérést célozza a komplex rehabilitáció programja. 
Erre a programra 60 milliárd forintot fordítanak szintén uniós források bevonásával.

Május 5-e az Esélyegyenlőség Világnapja. A világnaphoz szorosan kapcsolódik az idei év, amely az Európai Unióban 
az „egyenlő esélyek mindenki számára európai év”. Az eseményen részt ve# ek Palya Bea és Kaltenbach Jenő, az Esélyév 
nagykövetei. A rendezvényen köszöntőt mondo#  Rauh Edit szakállamtitkár.
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Rozina Lászlóné, a Somogy Megyei Területi Gyer-
mekvédelmi Szakszolgálat (Kaposvár) ápolónője.

Több mint négy évtizeden át a gyermekvédelem 
területén végze"  kiemelkedő szakmai munkája, a 
fogyatékos gyermekek ellátása, életminőségük javí-
tása, a családi kötelék megerősítése, az állami gon-
doskodásban élő gyermekek sorsának jobbá tétele, 
elhelyezésük érdekében empátiával kifejte"  mun-
kássága elismeréséül.

Szabó Gáborné, a Szociális Szolgáltató és Informá-
ciós Központ Fogyatékosok Nappali Intézménye 
(Körmend) vezetője.

A fogyatékkal élők normalizációja, integrációja 
és autonómiájának elősegítése érdekében több mint 
három évtizeden át végze"  kiemelkedően humánus 
szakmai munkája, elhivato" sága elismeréséül.

Takács Gyuláné, a STILTEX Szociális Foglalkozató 
(Kaposvár) gazdasági vezetője.

A hátrányos helyzetű emberek életminőségének 
javítása, az emberi méltóságuk megteremtése, a fo-
gyatékkal élők esélyegyenlőségének védelme, meg-
valósítása területén végze"  példamutató tevékeny-
sége elismeréséül.

Várkonyi Lászlóné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó O" hona (To-
kaj) intézményvezető ápolója.

A fogyatékkal, bentlakásos intézményben élő 
gyermekek és fi atalok ápolási-gondozási szakmai 
feladatainak kiemelkedő irányításáért és szervezé-
séért, társadalmi elfogadtatásukért végze"  kiváló 
munkájáért, valamint az emberi méltóság és bánás-
mód megteremtéséért kifejte"  empatikus tevékeny-
sége elismeréséül.

Miniszteri Dicséret

Dolog Ernő, Jakabszállás Község Önkormányzata 
Általános Művelődési Központ igazgatója.

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportokhoz 
tartozó gyermekek esélyegyenlőségének megte-
remtése területén végze"  eredményes, példamutató 
szakmai munkája elismeréseként.

Miniszteri Elismerõ Oklevél 

Miskolci Csodamalom Bábszínház (a szakmai elis-
merést átve" e: M. Németh Erzsébet igazgató.)

Az esélyegyenlőség megteremtése, valamint a 
fogyatékkal élők személyiségfejlesztése, továbbá 
társadalmi beilleszkedésük elősegítése érdekében 
együ" esen kifejte"  eredményes, művészeti, kultu-
rális alkotómunkájuk és társadalmi tevékenységük 
elismeréséül.

Forrás: MTI-SZMM

A magyarországi roma integrációs program 
zászlóvivõje lehet az európai roma politikának 

Lévai Katalin bevezetőjében arról szólt, hogy az 
 uniós döntés értelmében a roma közösség ér-

dekeit európai szinten kell megjeleníteni. Különö-
sen fontos ez napjainkban, mert a régi tagországok 
Bulgária és Románia csatlakozása óta tartanak a 
szegény és képzetlen bevándorlók sokaságától. Mint 
hangsúlyozta: Európában sokféle roma közösség él, 
tehát egyáltalán nem homogén csoportról van szó. S 
bár van köztük olyan – például Franciaországban –, 
amelyik még napjainkban is folyamatosan vándorol, 
minden tekintetben ragaszkodik ősi kultúrájához, és 
elutasít mindenfajta integrálódást, a legtöbb csoport 
mégis integrálódni akar. A 12 millió európai roma 
75 százaléka munkanélküli.

A képviselő asszony súlyponti kérdésként emlí-
te" e az integrált oktatás és a foglalkoztatás fontos-
ságát, valamint azt, hogy a döntések előkészítésében 
biztosítani kell a romák képviselőinek részvételét, 
mert enélkül a legszebb program sem lesz működő-
képes. Az Európai Unió most dolgozza ki a hosszú 
távú stratégiát, amelyben a szocialisták kezdemé-
nyező szerepet vállalnak. Hozzáte" e: a magyaror-
szági roma integrációs programmal zászlóvivői le-
hetünk az európai roma politikának. 

Lévai Katalin megemlíte" e, hogy immár két és 
fél éve működik az unió keretein belül az EP Roma 
Fóruma. A grémium pontos elemzéseket is irányel-
veket készíte"  az európai romák helyzetéről, lehe-

2007 az esélyegyenlőség és a roma integráció éve. Sok hónapos munka eredményeként elkészült a roma 
integráció tíz éves programja. Erről, valamint a roma életpálya programról és az Európai Unió roma 
politikájáról tájékozta" a a sajtó képviselőit Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter, Lévai Katalin 
európai parlamenti képviselő, az Európai Parlament szocialista frakciójának romaügyi szóvivője, az 
EP Roma Fórumának elnöke és Hídvégi A" ila a Human Rent, Magyarország ügyvezető igazgatója. 
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tőséget biztosít a folyamatos párbeszédre és infor-
mációcserére a roma szervezetekkel, amelyeknek 
véleményét, segítségét az egyes programok szerve-
zésénél és megvalósításánál kikérik. Az információs 
program – amelyről honlapunkon is beszámoltunk 
– már sikeresen működik több, romák lakta hazai 
kistelepülésen. 

Kiss Péter a roma integrációs programról elmond-
 ta, hogy annak középpontjában a négy legna-

gyobb probléma áll. A programmal kivétel nélkül, 
pártállástól függetlenül egyet érte"  minden roma 
politikus és valamennyi roma szervezet. Olyannyira 
nagy jelentőségűnek tartják, hogy azt kérték: meg-
valósításába vonják be a parlamenti pártokat, hogy 
a megvalósítás – amely elsősorban az érinte" ek által 
történhet meg – legyen a társadalmi többség számá-
ra közügy. 

A miniszter ezt követően külön szólt arról a négy 
területről, amelyre a program fókuszál. Ezek: okta-
tás, lakhatás, foglalkoztatás és egészségügy. A Kiss 
Péter által ismertete"  adatok szerint a romák zöme 
alacsony iskolázo" ságú és szakképzetlen. Mindösz-
sze 1,2 százalékuk vesz részt a felsőoktatásban. Mi-
közben a magyar óvodáskorú gyerekek 88 százaléka 
jár óvodába, ez az arány a romáknál csak 42 százalék. 
Ebben a korban veszítik el az esélyt a fölzárkózásra a 
roma gyerekek, hiszen a korai fejlesztés kulcskérdés 
a szellemi fejlődésük szempontjából. Kiemelte, hogy 
a közmunkaprogramot képzéssel kötö" ék össze, így 
a résztvevők szakmát is tanulnak. 

A fi atalok számára ösztöndíjprogramot állíto" ak 
össze, és növelik a roma pedagógusok számát. 

A romák foglalkoztatási aránya nem éri el a húsz 
százalékot. Számukra létfontosságú a munkahelyte-
remtés. Ennek érdekében a romák lakta kistérségek-
ben komplex fejlesztési programok indulnak. Miután 
70 százalékuk kistelepülésen él, komplex lakhatási 
és foglalkoztatási programok készültek számukra. 
Sok a teendő egészségük védelmében is, hiszen tíz 
évvel rövidebb ideig élnek mint a magyarok. 

Kiss Péter végül arról szólt, hogy hazánkban 520-
560 ezer roma él, ám jóval kevesebben vallják magu-
kat annak. Megjegyezte, hogy a tíz évre szóló roma 
integrációs programot azért fogja megtárgyalni a 
Parlament, mert ezt kérték a roma szervezetek. 

Hídvégi A" ila a Human Rent, Magyarország 
 ügyvezető igazgatója a Humán Szakoktatási és 

Elhelyezkedést Segítő Alapítványt muta" a be a saj-
tó munkatársainak. A kiemelten közhasznú alapít-
vány célja a foglalkoztatás elősegítése, a szakképzés 
támogatása, fejlesztése, valamint a tanköteleze" ség 
teljesítésének, az első és második szakma megszer-
zésének támogatása. Az alapítvány kidolgozo"  egy 
életpálya modellt. Az ebben résztvevő diák úgy sze-
rez – olyan szakmában, ahol biztos az elhelyezkedé-
se – szakképze" séget, hogy a szakmai gyakorlatot 
élesben, a leendő munkahelyén tölti, és végzését kö-
vetően i"  biztosítanak számára állást. Ezzel az élet-
pálya programmal kívánják megismertetni a roma 
fi atalokat.

Hídvégi Attila, Kiss Péter és Lévai Katalin
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