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A jubileum megünneplésére október 9-én a villá-
nyi Wunderlich Pincében került sor. A jelenlévőket 
Horváth Éva és Gugán Iván szerkesztők köszöntö" ék: 
dr. Szili Katalint a Magyar Országgyűlés elnökét, 
Medveczky Balázst, a Magyar Televízió alelnökét, a 
Nagykövetségek vezetőit és képviselőit, a 13 hazai 
nemzetiség Országos Önkormányzatainak vezetőit 
és képviselőit és természetesen a nemzetiségi műso-
rok készítőit. 

Majd a kezdetekre, „hőskorra” és a folytatásra 
emlékezte" ek: a német, a horvát, a szerb és a szlovén 
adásokat köve" e 1981-ben a román műsor Szeged-
ről, majd két évvel később ugyano"  indult a szlovák 
program is. Az első roma adást 1991. májusában, 
már a rendszerváltás után kezdte meg sugározni 
előbb Pécsről, majd Budapestről az MTV. 1994-től 
találkozhatnak a nézők a Rondóval, amely a görög, 
lengyel, örmény, ruszin és bolgár nemzetiségek-
nek, illetve 2000 februárjától a hozzájuk csatlakozó 
ukránoknak biztosít közös televíziós jelenlétet. A 
nemzetiségi műsorok köre azóta a 26 perces Roma 
Fórum, illetve az Együ"  című műsorral bővült to-
vább, amely az összes hazai kisebbség fóruma, és az 
MTV-nek szinte egyetlen dokumentumfi lmes mű-
helye, ahol folyamatosan születnek igényes alkotá-
sok. A nemzetiségi műsorok hetente négy órára, 13 
nyelven, felira" al várják minden délután az érdek-
lődő nézőket. Az elmúlt 30 évben a műhelyek olyan 
archív anyagot gyűjtö" ek össze, melyek egyetemes 
kortörténeti értékek, fi lmes anyagok a magyarorszá-
gi nemzetiségekről, sokszínűek, mint maguk a ki-
sebbségek, változatosak, hiszen minden magyaror-
szági kisebbség más és más a maga nemében. Ezek a 
fi lmjeink bejárták egész Európát, számtalan díjat és 
elismerést hoztak nemcsak az alkotóknak, hanem a 
Magyar Televíziónak is. 

Majd dr. Szili Katalin, a Magyar Országgyűlés el-
nöke nyito" a meg a jubileumi ünnepséget, köszön-
tö" e a jubilánsokat Medveczky Balázs, az MTV al-
elnöke, Ladislav Lipic, szlovén nagykövet és Klaus 
Bönnemann, német követségi tanácsos.

Ezt követően Medveczky Balázs  és Dobos Meny-
hért díjakat ado"  át:

A Magyar Televízió Nívó-díját kapták: Antala 
Zsuzsa, Doncsecz Ibolya, Klein Judit, Kreszta István és 
Stangl Márta. 

Azután a „Szülőföldem szép határa” című ungvári 
televíziós fesztivál díjazo" ai következtek.  A fi lmes 
fesztivál II. helyezésének járó díjat az „Ez tetszik ne-
kem” című fi lm nyerte el, amelyet a Rondó szerkesz-
tőségének munkatársai készíte" ek. A díjat Pádár 
Márta a fi lm szerkesztője ve" e át. Az ungvári televí-
ziós fesztivál különdíját a „Galgagyöngye” című fi lm 
nyerte el, amely a Roma Magazin szerkesztőségében 
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készült, a díjat Szénási József a fi lm szerkesztője ve" e 
át. Az oroszországi nemzetközi sportfi lm fesztivál az 
„Atlanta Feszt” III. helyeze" je a fesztivál sport és tár-
sadalom kategóriájában a „Megszállo" ak” című fi lm 
le" , a díjat Antala Zsuzsa, a fi lm rendezője vehe" e át. 

Az este ünnephez méltóan, sok vidámsággal 
telt, nemzetiségi művészek léptek fel és persze a 
Wunderlich Pincészet borai is sikert ara" ak.

A jubilánsoknak és a díjazo" aknak a Barátság Szerkesz-
tősége is őszinte örömmel gratulál!
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