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Az idei március 15-én a Magyar Köztársaság elnöke – a 
miniszterelnök előterjesztésére – két cigány előadómű-
vészt is Kossuth-díjjal jutalmazo   az 1848-1849-es for-
radalom és szabadságharc kezdetének, a modern parla-
mentáris Magyarország megszületésének napja alkal-
mából.

Kossuth-díjat
adományozott 

a határainkon túl is méltán népszerű előadó művé-
szetéért, a cigányzene magas művészi színvonalú 
műveléséért

Bangó Margit előadóművésznek.

A cigány előadó művészet népszerűsítéséért, hét év-
tizedes fáradhatatlan prímási tevékenységéért és 
példamutató életútjáért

Boross Lajos előadóművésznek, prímásnak.

Eddigi Kossuth-díjasok:
Szakcsi Lakatos Béla (2005) Liszt Ferenc-díjas ze-

neszerző, dzsesszzongoraművész, érdemes művész 
a dzsesszműfaj és annak mozgásterébe eső szellemi-
séget integráló törekvéséért, amelyet felső fokon in-
terpretál a világ pódiumain

Kállai Kiss Ernő (2003) klarinét- és tárogatómű-
vész, félévszázados virtuóz előadóművészetéért, a 
hagyományos és a modern hangzású cigány népze-
ne megismertetését, megújítását és népszerűsítését 
segítő tevékenységéért.

Pege Aladár (2001) jazz-zenész, gordonművész, a 
nemzetközi dzsesszvilágban „a nagybőgő Pagani-
nije”-ként számon tartott virtuóz játékáért, a 
dzsessz magyarországi népszerűsítéséért, kiemel-
kedően eredményes oktatói tevékenységéért, közel 
öt évtizedes fáradhatatlan és kitartó munkálkodá-
sáért.

Bari Károly (1996) költő, műfordító, grafikus. 
1977- szabadfoglalkozású. Mai francia költőket és 
cigány népköltészetet fordít. 1980-95 több grafikai 
kiállítása volt (Gödöllő, Bp., Debrecen, Párizs, 
Berlin, Strasbourg, Szeged). Első verseit a Napja-
ink és az Alföld közölte, a Bolognai Egy. (1971), a 
párizsi Noël Blandin Kiadó (1991), a rotterdami 
Stichting Poetry International (1993), a San 
Franciscó-i Mercury House (1997) önálló verses-
kötetét adta ki. József Attila-díj (1984), Soros-élet-
műdíj (1992).

Rácz Aladár (1948) cimbalomművész, a budapesti 
Zeneakadémia tanára. (Lásd cikkünket a 4970. oldalon!)

A Nemzeti Ünnep alkalmából dr. Göncz Kinga i  ú-
sági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi mi-
niszter 2006. március 13-án Budapesten, a Duna Pa-
lotában rendezett  ünnepség keretében dr. Sólyom 
László, a Magyar Köztársaság elnöke által adomá-
nyozott  állami kitüntetéseket adott  át.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagke-
resztje kitüntetésben 2 fő, a Magyar Köztársasági 
Arany Érdemkereszt elismerésben 7 fő, a Magyar 
Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben 15 
fő és a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt el-
ismerésben 10 fő részesült.

Közülük a magyarországi nemzeti és etnikai ki-
sebbségek körében végzett  kiemelkedő munkájuk 
elismeréseként az alábbi művészek, közéleti szemé-
lyiségek részesültek állami kitüntetésben:

A Magyar Köztársasági Érdemrend 
Lovagkeresztje
(polgári tagozat)

Magas színvonalú képzőművészeti alkotó tevé-
kenysége, és a magyarországi román kulturális érté-
kek hazai és nemzetközi népszerűsítéséért

Oroján István képzőművész, (Gyula)

GRATULÁLUNK  
Állami kitüntetések nemzetiségi művészek,

közéleti személyiségek részére

Oroján István



4936

A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt
(polgári tagozat)

A horvát kisebbség érdekében végzett  öt évtizedes 
írói és közéleti tevékenysége elismeréseként

Dékity Márk, költő, író, műfordító, újságíró,
a Fővárosi Horvát Kisebbségi Önkormányzat tagja,

A nemzetiségi ügy iránti odaadással, felelősségtelje-
sen másfél évtizede végzett  kiemelkedő tevékenysé-
ge elismeréseként

Fretyán István, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi 
Hivatal főosztályvezetője,

A magyarországi német nemzetiség kulturális életé-
ben a magyar-német kulturális kapcsolatok terüle-
tén kifejtett  kiemelkedő tevékenysége elismeréséül

Schuth János, a Neue Zeitung Szerkesztősége 
főszerkesztője

A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt
(polgári tagozat)

A magyarországi szlovák közösség körében végzett  
sokoldalú oktatási, közművelődési és tudományos 
tevékenysége elismeréséül

Chlebnyiczky János, a Magyarországi Szlovák 
Kutatóintézet (Békéscsaba) tudományos titkára,

A szegénységben élők, elsősorban a romák helyze-
tének javítása, a diszkrimináció csökkentése, az 
egyenlőbb esélyek biztosítása érdekében kifejtett  
kiemelkedő tevékenysége elismeréseként

Csongor Anna, az Autonómia Alapítvány 
(Budapest) igazgatója,

Fretyán István Dékity Márk

Dr. Frank Gábor, Schuth János, Göncz Kinga és Albert Vendel a kitüntetés után
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A magyarországi német nemzetiségi oktatás, és az 
oktatásszervezés területén végzett  munkája és köz-
életi tevékenysége elismeréséül

dr. Frank Gábor, a Koch Valéria Óvoda,
Általános Iskola és Középiskola (Pécs) igazgatója,

A civil szervezetek szerepének erősítéséért, a romák 
társadalmi integrációja területén kifejtett  kiváló te-
vékenysége elismeréséül

Friedrich Tünde, a Damjanich János
Ipari Szakképzési Intézet (Hatvan) tanára,

A magyar és cigány-zenekultúra magas szintű hazai 
és nemzetközi színvonalú terjesztése területén kifej-
tett  tevékenysége elismeréséül

Lakatos Miklós, prímás, előadóművész,

Kiemelkedő szakmai munkája, közszolgálati tevé-
kenysége elismeréséül

László Bencsik Judit újságíró,
a Rádió C szerkesztő-műsorvezetője,

A romák társadalmi felemelkedése, életminőségük ja-
vítása érdekében kifejtett  tevékenysége elismeréséül

Pörös Béla, a Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács (Pécs) elnöke,

A roma integráció érdekében a roma reintegrációs 
program, az esélyegyenlőség javítása területén kifej-
tett  eredményes, példamutató tevékenysége elisme-
réséül

Szomora Szilárd, a Nógrád Megyei
Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólóik 

Szövetségének elnöke,

A Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt
(polgári tagozat)

A magyarországi németség összeszerveződése, kul-
túrája és anyanyelve megőrzése területén végzett  
több évtizedes tevékenységéért

dr. Albert Vendel, a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzatának tagja,

A szociálisan rászoruló emberek segítése, a cigány 
kisebbséggel példátlanul jó kapcsolat kialakítása ér-
dekében kifejtett  kiemelkedő munkája elismeréséül

Deáki János, a Honismereti Baráti Kör (Poroszló) 
elnöke,

A művészeti alkotómunkában és az előadóművésze-
tekben kifejtett  kimagasló teljesítménye elismerésé-
ként

Dörömböző Géza prímás (Pécs),

A magyar cigányzene kultúra hazai és külföldi ter-
jesztése, kulturális és zenei képzések területén több 
évtizeden át kifejtett  kiemelkedő művészeti tevé-
kenysége elismeréséül

Farkas István zenész, a Reményi Ede Cigány 
Zeneszövetség megalapítója és elnöke,

A roma emberek társadalmi integrációja, a hagyo-
mányőrző rendezvények, a cigányközösség szerve-
zése érdekében kifejtett  eredményes, példamutató 
tevékenysége elismeréséül

Orsós Vendel, az Európai Unió Roma I  úságért 
Egyesület (Nagykanizsa) elnöke,

A romák életminőségének javítása, társadalmi beil-
leszkedésük területén végzett  munkája, szervező te-
vékenysége elismeréseként

Rácz Dezső, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
(Magyargéc) elnöke,

A cigány kisebbségért, az elesett  emberek életminősé-
gének, esélyegyenlőségének javítása, sikeresebb társa-
dalmi beilleszkedésük, másságuk elfogadása, emberi 
és polgári jogaik, hagyományaik védelme és őrzése 
céljából végzett  eredményes munkája elismeréséül

Rostás Zsigmond, a Hajdúhadházi Kisebbségi 
Közösségi Ház elnöke.

Látogasson el megújult honlapunkra:
www.nemzetisegek.hu


