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Kossuth-díjat kapott :
Lakatos Mónika előadóművész, énekesnő, zeneszerző, szövegíró 
Magyarország számára kivételesen értékes, az autentikus oláh ci-
gány kultúra hagyományainak továbbélése és átörökítése terén ki-
emelkedő, az érzelmek gazdag tárházát minden mesterkéltségtől 
mentesen felvonultató és világszerte sikereket arató előadóművészi 
munkája elismeréseként.
Király László, Babérkoszorú- és József Att ila-díjas költő, író, műfor-
dító, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja Magyarország szá-
mára kivételesen értékes művészi pá lyafutása során a nemzetiségi 
lét kérdéskörét egyedülálló módon megragadó írói, költői életműve, 
valamint kiemelkedő műfordítói tevékenysége elismeréseként.

Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapott :
Lukijan Pantelić, a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye megyéspüs-
pöke a magyar és a szerb nép között i kapcsolatok erősítése és a közös 
kulturális kincsek megőrzése érdekében tett  erőfeszítései, illetve a 
hazánkban élő szerb ortodox közösség körében két évtizede végzett  
lelkipásztori szolgálata elismeréseként.

Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült:
Bácsfainé Dr. Hévizi Józsa történész, nyugalmazott  középiskolai ta-
nár, nemzetiségkutató, az Erdélyi Szövetség elnöke;
Rácz Pál aranykoszorús hegedűkészítő mester, a Paganini Music Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Kft. vezetője.

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott :
Ropos Márton, az Országos Szlovén Önkormányzat volt elnöke, Fel-
sőszölnök volt polgármestere magyarországi szlovén közösség érde-
kében kifejtett  több évtizedes munkájáért. (A díjat dr. Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyett es adta át a Miniszterelnökségnek helyet adó 
egykori Karmelita kolostorban.)

Jászai Mari-díjat kapott :
Nyári Oszkár, a Kaposvári Csiky Gergely Színház színművésze ki-
emelkedő színészi, rendezői tevékenysége elismeréseként.

Munkácsy Mihály-díjban részesült:
Dr. Szegedi Csaba festőművész, a Moholy-Nagy Művészeti Egye-
tem egyetemi docense kiemelkedő képzőművészeti tevékenysége 
elismeréseként.

Gratulálunk a kitüntetetteknek!
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Magyarország köztársasági elnöke a nemzeti ünnep, március 15. alkalmából kitüntetéseket adományozott. A köztársasági 
elnök a Kossuth- és Széchenyi-díjakat, valamint a Magyar Érdemrend kitüntetéseket Orbán Viktor miniszterelnökkel és Kövér 
Lászlóval, az Országgyűlés elnökével együtt adta át az Országházban. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere állami 
kitüntetéseket – Magyar Arany Érdemkereszt, Magyar Érdemrend Lovagkereszt, Magyar Érdemrend Tisztikereszt – és művészeti 
díjakat: Érdemes Művész, Kiváló Művész, valamint Babérkoszorú kitüntetéseket adott át az 1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc évfordulója alkalmából a Pesti Vigadóban. A díjazottak között a magyarországi nemzetiségek kultúráját képviselő és 
szolgáló személyiségek is szerepelnek. 


