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LUKÁCS MÁRIA 
 
„PRO CULTURA MINORITATUM HUNGARIAE” díj átadása  
Nemzetiségi Gála 2011  

 
 

 
A Magyar Művelődési Intézet hagyományteremtő szándékkal szervezte 
2005-ben először - az ENSZ 1992. évi nyilatkozatán alapuló – a Kisebb-
ségek Napjához kötődő ünnepi rendezvényét. 
2011. december 11-én hetedik alkalommal ünnepeltünk a Nemzetiségi 
Gálán. 
Az első Gála alkalmából 2005-ben díjat is alapított az Intézet a Magyar-
országon élő nemzeti és etnikai kisebbségek számára kulturális tevé-
kenységük elismeréséért: „PRO CULTURA MINORITATUM 
HUNGARIAE” (a magyarországi kisebbségek kultúrájáért) elnevezéssel. 
 
Az elismerést olyan Magyarországon élő nemzeti vagy etnikai kisebb-
séghez /bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, 
ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán/ tartozó személyek, szervezetek 
kaphatják, akik/amelyek kiemelkedő tevékenységet végeznek a Magyar-
országon élő nemzeti és etnikai kisebbségek körében az anyanyelvű kul-
turális örökség megtartásáért, fejlesztéséért, s tevékenységükkel hozzájá-
rulnak a Kárpát-medence népeinek tolerancián alapuló együttéléséhez. 
(Például: a kulturális közélet, a közművelődés, művészetek, nemzetiségi 
média, nemzetiségi kultúra mecénása, stb.)  
A díszoklevél kétnyelvű, a kitüntetettek munkájának elismerését fogal-
mazza magyar nyelven és a díjazottak saját anyanyelvén. 
 
Idén az emlékplakettet, valamint a díszoklevelet az MMIKL főigazgató-
sága mellett működő Nemzetiségi Kulturális Szakértői Tanács, valamint 
a Roma Szakértői Tanács javaslatára hét díjazott vehette át a Budai Vi-
gadó színháztermében. 
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A „PRO CULTURA MINORITATUM HUNGARIAE” Díj 2011. évi 
díjazottjai: 
Mantzourakis Sarantis buzuki művész, görög nemzetiség 
Kanizsa Csillagai folklór együttes, cigány nemzetiség 
Hrvatski Glasnik szerkesztősége, horvát nemzetiség   
Gannai Asszonykórus, német nemzetiség     
Pro Musica Kórus, román nemzetiség  
Olivera Mladenovic-Munisic kórusvezető, szerb nemzetiség 
Magyarországi Szlovének Szövetsége Apátistvánfalvi Népdalköre, szlo-
vén nemzetiség       
 
A Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjakat Borbáth Erika az Intézet 
főigazgatója és Heilig Ferenc, a Nemzetiségi Kulturális Szakértői Ta-
nács társelnöke adták át. 
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A díjátadás során a laudációk felolvasása közben rövid prezentáció mu-
tatta be minden egyes díjazott munkásságát, mely színesebbé, méltóság-
teljesebbé tette a díjátadást.  
A Nemzetiségi Gála rangját ünnepi színvonalas programja is biztosítot-
ta. A Kisebbségek Napjához kötődő rendezvényen részt vett mind a 13 
hazai nemzeti és etnikai kisebbség. Egy-egy kiváló eredményt elért fel-
lépő csoport, műfaji megkötöttség nélkül mutatta be nemzetisége kultú-
ráját és sajátos művészetét. 
 
Kamp János Kapelle, német fúvószenekar, Budakalász 
Zornica Bolgár Hagyományőrző Együttes, Budapest 
Kanizsa csillagai cigány folklór együttes, Nagykanizsa 
Fengari görög táncegyüttes, Budapest 
Korjeni horvát asszonykórus, Felsőszentmárton 
Polonéz lengyel táncegyüttes, Budapest 
Mohács Nemzetiségi Táncegyüttes, német nemzetiség 
Kirkósa örmény kvartett, Budapest 
Pro Musica Román Kórus, Gyula 
Ruszin festőművészek, filmbemutató 
Lana és Tara Vujanovity duett, szerb nemzetiség, Budapest 
Ozvena – Budapesti Szlovák Kórus 
Magyarországi Szlovének Szövetsége Apátistvánfalvi Népdalköre 
Dmitro Kirejko, ukrán táncművész, Budapest 
 
A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus a Nemze-
tiségi Gála rendezvényével hagyományt teremtve, méltó módon népsze-
rűsítette a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrá-
ját; és önmagában is értékes kulturális, művészeti eseményt hozott létre.  
A gálaprogramban a 13 fellépő csoport mintegy 280 tagja mutatkozott 
be a Budai Vigadó színpadán. A fergeteges siker remélhetően egy életen 
át emlékezetessé teszi számukra is ezt az ünnepi estét, melyet mi rende-
zők - évről-évre - minden fellépőnek egy-egy kicsinyített bronz biloba 
levél kitűzővel köszönünk meg.    
  
Rendezvényünket megtisztelték jelenlétükkel a nemzeti és etnikai ki-
sebbségek képviselői, országos kulturális szervezetek, az egyházak, ha-
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zai és külföldi sajtó, jelentős kulturális intézmények, valamint a Ma-
gyarországra akkreditált diplomáciai testületek tagjai is. 
Nagy elismerés az is, hogy a média több csatornán tájékoztatott e nem-
zetiségi kulturális eseményről. 
Az eseményhez kötődik reprezentatív,  informatív kiadványunk a 
 „Nemzetiségi Gála 2011”, mely  a köszöntők és a gálaest programja 
mellett tartalmazza a díjazottak méltatását, valamint röviden bemutatja a 
fellépő művészeket, együtteseket. A méltatás és az ismertető magyarul 
és az adott nemzetiség nyelvén is megjelenik. A fényképekkel gazdagon 
illusztrált kiadványt az esemény napján, a helyszínen, minden résztvevő 
(meghívott vendég, fellépő és díjazott) ajándékba kapta.  
 
Intézetünk a Nemzetiségi Gálát és a „Pro Cultura Minoritatum 
Hungariae” díj átadását a jövőben is méltó módon kívánja megrendezni. 
További szándék a nemzetiségek kultúrájának, amatőr művészeti tevé-
kenységeinek, az együtt élő népek kultúrájának minél szélesebb körben 
való terjesztése, megszerettetése a magyar társadalom egészével. 
Remélhetőleg sikerül ismételten ösztönözni az évenként sikeresen meg-
rendezendő - a mára már nem csak a magyarországi nemzetiségek köré-
ben elismert, jelentős társadalmi eseménnyé vált - gálaprogrammal a 
hazánkban élő nemzetiségeket arra, hogy sajátos kultúrájukat, értékes 
hagyományaikat minden eszközzel őrizzék meg és adják tovább az if-
jabb generációknak.  
 
 
 


