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A Pro Cultura Minoritatum Hungariae 
2019. évi kitüntettei

RKÖ Z Ö S E U Ó P ÁN K

A
A 2005-ben alapított Pro Cultura Minoritatum Hungariae díj az idei évtől a miniszterelnök általános helyettesének szakmai el-
ismerései közé került. A díj korábbi hagyományait megőrizve olyan személynek vagy szervezetnek adományozható, aki, vagy 
amely sokat tett a Magyarországon élő nemzetiségek körében anyanyelvű kulturális örökség megtartásáért, fejlesztéséért és 
a nemzetiségi közművelődés, valamint kultúra területén végzett kimagasló tevékenységével hozzájárult a Kárpát-medence 
népeinek együttéléséhez. 

A kitüntetéseket a kulturális sokszínűség világnapján, május 21-én dr. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és 
nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes és dr. Soltész Miklós, a Miniszterelnökség Egyházi, Nemzetiségi Kapcsola-
tokért felelős államtitkára adta át az Uránia Filmszínház Dísztermében. Az ünnepséget a Spajsni � ajsni muzikanti szlovén 
zenekar, Tintér Gabriella és a Tint’íz Band előadása kísérte. Gratulálunk a 2019. évi kitüntetettnek! 

Elismerést kapott:

Bangó Margit
Kossuth-díjas, Kiváló és Érdemes Művész, a Magyar 
Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetett je. 

Szülői örökségként szívta magába a cigányzenei 
kultúrát. A Magyar Rádió tehetségkutatóján tűnt 
fel 1967-ben. Idehaza és külföldön számtalan szín-
padi produkcióban vett  részt. A 100 Tagú Cigány-
zenekarral – melynek örökös szólistája – az egész 
világon népszerűsített e a cigányzenét, és öregbített e 
Magyarország jó hírnevét. A cigányzene megismer-
tetése, ezen keresztül pedig a cigány kultúra meg-
őrzése érdekében végzett  több mint fél évszázados 
tevékenységéért kapta a díjat. 

Bárkányi Zoltán, 
a L’udové Noviny nyugalmazott  főszerkesztője
 
Kesztölci bányászcsaládban született . Gyermekkorá-
ban szüleivel Budapestre költözött . 1966-tól a L’udo-
vé Noviny szerkesztőjeként, majd főszerkesztőjeként 
a hazai szlovák újságírás elismert képviselője lett . 
Publicisztikái, irodalmi művei jelentek meg, hat ön-
álló kötett el büszkélkedhet. Írásaiban előszeretett el 
foglalkozott  szülőföldjével, és az ott  élő emberekkel. 
Tevékenysége és művei a hazai szlovák irodalom ki-
emelkedő alakjává tett ék. 

Fünfk irchen – Leőwey Táncegyütt es 

Az együtt es több mint 45 éve a pécsi Leőwey Klá-
ra Gimnázium végzős diákjaiból alakult,  Heil Hel-
mut vezetésével. Napjainkban az együtt es bázisát 
a Leőwey Klára Gimnázium mellett  a szintén pécsi 
Koch Valéria Iskolaközpont tánccsoportja alkotja. 
Mindkét intézmény szívügyének tekinti az együtt es 
fenntartását, és az iskolai néptáncoktatást. Műkö-

désükkel nemcsak táncélményt nyújtanak, hanem 
gyűjtik és színpadra állítják a hazai német népzenei 
és néptánckincseket. Magas színvonalú előadásai-
kat számtalan szakmai elismerés bizonyítja. A díjat 
Heil Helmut vett e át

Gáspár Lászlóné,
a Magyarországi Szlovének Szövetsége egykori 
vezetőségi tagja

Több mint hatvan éve tevékenykedik a szlovén nem-
zetiség kulturális hagyományainak megőrzéséért és 
az anyanyelvi hitélet átörökítéséért. 1953-tól tagja 
a Pável Ágoston Vegyeskarnak. 2008-ban megala-
kított a a felsőszölnöki népdalkört, 2017-től vezeti a 
Szlovén Nyugdíjas Egyesület énekkarát. Több mint 
száz helyi szlovén népdalt gyűjtött  fel. Rába-vidéki 
Énekeskönyvében több mint kétszáz egyházi ének 
szerepel.

Hévizi Pál 
nyugalmazott  középiskolai tanár és zenekarvezető

Hévizi Pál sokat tett  a mogyorósbányai szlovák kö-
zösségért, a nemzetiségi hagyományaik megőrzé-
séért. Fiatal korától tagja, majd harminc éven át ve-
zetője volt a helyi fúvószenekarnak, amely vezetése 
alatt  szerezte meg a Magyar Fúvószenei Szövetség 
arany fokozatú diplomáját. Számos kulturális prog-
ram megszervezőjeként az általa vezetett  ének- és 
zenekarral mindig jelen volt az iskolai s a települési 
rendezvényeken. 

Kiss Adél 
iparművész 

Magyarországi román nemzetiségi család gyerme-
ke. A kolozsvári művészeti akadémián szerzett  for-
matervezői diplomát. Hazatérése óta aktívan részt 
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vesz a magyarországi román nemzetiség életében. 
Tervezőgrafi kusi munkáiban a különféle kultúrák-
hoz köthető egyetemes értékek jelennek meg. Mű-
vészi tevékenysége mellett  kiállításokat szervez, 
alkotóműhelyeket indít. Alkotásaival egyéni és cso-
portos tárlatokon szerepelt úgy hazánkban, mint a 
világ több kiállítóhelyén, Szentendrétől Liverpoolig.  

Lakatos László 
zenész, zenekarvezető

Közel negyven éve zenél a vendéglátóiparban, és 
mindent megtesz a minőségi cigányzene megbecsü-
lésének megőrzéséért. Alapítója az Élő-Zene Egye-
sületnek, amelynek keretében feltörekvő cigányze-
nekaroknak és roma zenészeknek segít fellépési le-
hetőséget találni, így járulva hozzá kibontakozásuk-
hoz. A roma zenei hagyományok megismertetése, 
átadása terén, és a közösségéért végzett  munkájáért 
díjazták.

Németh Csaba Gábor
rádiós főszerkesztő, fi lmkészítő

Közel harminc éve dolgozik a média területén. Port-
ré- és dokumentumfi lmjeiből különleges helyzetben 
lévő személyek és közösségek képe tárul elénk a NA-
TO-katonáktól a malenkij robotra hurcolt emberekig. 
2010-ben készült az egykori magyarországi bolgár-
kertészekről szóló fi lmje, amelynek második része 
a bolgárkertészetekben dolgozó magyarokról szól. 
Szerkesztőként, újságíróként végzett  médiatevékeny-
sége összefogja a hazai bolgárok hétköznapjait.

Rozmaring Szerb Táncegyütt es

A 2004-ben alapított  együtt es szerb nemzetisé-
gi és magyar tagjai a Pomáz, Budakalász, illetve 
Szentendre környéki szerb eseményeken tartanak 
táncházakat. Az itt honi és határainkon túli, például 
zombori, belgrádi és vajdasági, újvidéki néptánc-

fesztiválok rendszeres fellépői. A felnőtt  és gyermek 
tánccsoportból álló együtt esnek a szerb kultúra s 
néptánchagyományok megőrzéséért végzett  tevé-
kenységéért ítélték a díjat. Az elismerést vezetőjük, 
Horváthné Haizer Enikő vett e át.

Telenkó Bazil Mihály, 
a Debreceni Egyetem tudományos munkatársa

Miskolci görögkatolikus családban jött  a világra. 
Doktori fokozatot szerzett  néprajztudósként kuta-
tásaiban a görögkatolikus és az északkelet-magyar-
országi vallási hagyományokkal foglalkozik. Rend-
szeresen publikál, tudományos és ismerett erjesztő 
rendezvényeken tart előadásokat, mindezekkel a 
hazai ruszinok történetét teszi közkinccsé.

Trojan Tünde 
színész, dramaturg, szerkesztő

Közel harminc éve szervezi a hazai lengyel közös-
ség irodalmi és színházi eseményeit. Szerkesztőként 
dolgozott  lengyel nyelvű rádióban, majd 2007 óta a 
Głos Polonii folyóirat munkatársa. Tevékenységé-
nek köszönhetően a hazai közönség jobban meg-
ismerheti a lengyel irodalom alkotásait. Színházi 
csoportokat szervez és saját rendezésű darabokkal 
nemzetiségi színházi fesztiválokon szerepel. Sokré-
tű munkássága részeként hátrányos helyzetű, vala-
mint menekültt áborban élő gyerekeknek is tart fog-
lalkozásokat.

Városlődi Pergő Rozmaring Táncegyütt es 

Az együtt es, amely idén ünnepli fennállása ötven-
ötödik évfordulóját, Városlőd és Veszprém megye 
német kulturális életének meghatározó szereplője. 
A kezdetben magyar táncokat bemutató együtt es, 
az országban elsők között  kezdett  német koreográfi -
ákat tanulni és színpadra állítani. Az együtt es gyer-
mektánccsoportja 1995-ben alakult. A Táncegyütt es 
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tevékenysége nagyban hozzájárul a dunántúli né-
met hagyományok továbbéléséhez. A díjat egyik ve-
zetőjük, Petres Ákos vett e át.

„Veseli Gradišćanci” Egyesület

Az egyesület idén ünnepli fennállásának negyven-
ötödik évfordulóját. Elévülhetetlen érdemük van a 
horvát nemzetiség kulturális hagyományainak és a 

gradistyei horvátok népszokásainak megőrzésében. 
A Győr-Moson-Sopron megyei Und településen mű-
ködő kultúrkör gyermek és felnőtt  tánccsoportjával, 
kórusával, tamburazenekarával a horvát népzene s 
néptánc hiteles közvetítője határainkon innen és túl. 
Az eddigi horvátországi és hazai díjak után ez alka-
lommal a hazai nemzetiségek kulturális elismerését 
is megkapták. A díjat Koloszár István, az együtt es ve-
zetője vett e át.

Új elnököt választott a Magyarországi Németek 
Országos Önkormány zata

Englenderné Hock Ibolya az országos német önkor-
mányzat oktatási ügyekért felelős tanácsnoka. 1994 
óta a pécsi Koch Valéria Iskolaközpont munkatársa, 
2010-től igazgatója, nemzetiségi szakértő, tankönyv-
szerző. Immár három cikluson át tagja a Magyaror-
szági Németek Országos Önkormányzata Közgyű-
lésének, az MNOÖ tevékenységének jelentős részét 
kitevő német nemzetiségi oktatás-nevelés rendkívü-
li tapasztalatt al rendelkező szakembere. 

– Az utóbbi időszakban több esemény is meg-
rázott  bennünket, és a választásokig már nagyon 
rövid az idő. Fontos, hogy egyfajta állandóságot és 
biztonságot nyújtsunk most a magyarországi né-

met közösségnek. Ez az új pozíció rendkívül sok 
új feladatt al és óriási felelősséggel jár, ezért is volt 
nehéz a döntés, hogy elvállaljam-e – nyilatkozta az 
új nemzetiségi vezető, aki hangsúlyozta, társadalmi 
megbízatású elnökként most egyelőre az októberi vá-
lasztásokig terjedő időszakban gondolkodik. – Azu-
tán majd a leendő közgyűlés választ elnököt a saját 
soraiból. A magyarországi németség képviseletében 
is csak egységes csapatként tudunk működni, és a 
teljes közgyűlés összefogására van szükség ahhoz, 
hogy továbbra is határozott  erőt képviseljünk a ma-
gyar közéletben. Szeretném elnökhelyett esünknek, 
Waldmann-né Baudentisztl Évának ezúton is meg-
köszönni az elmúlt hónapok áldozatkész munkáját, 
azt, hogy ilyen biztonsággal számíthatt unk rá, s te-
hetjük ezt a jövőben is. 

Englenderné Hock Ibolya elmondta, a soron kö-
vetkező legfontosabb feladatok a nemzetiségi önkor-
mányzati választásokra való felkészülés, az MNOÖ 
stratégiájához tartozó szakmai beszámolók és ter-
vek előkészítése, valamint – a parlamenti képviselő-
vel együtt működve – a nemzetiségi pedagógusok 
számára kidolgozott  ösztöndíjprogram folyamatos 
fenntartása és kibővítése. 

A
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlésének május 25-én Bu-
dapesten megtartott rendkívüli ülésén új elnököt választottak a magyarországi néme-
tek. Schubert Olívia korábbi elnök súlyos balesetét követően május 1-vel lemondott, 
feladatait az átmeneti időszakban Waldmann-né Baudentisztl Éva elnökhelyettes 
látta el. Az MNOÖ Közgyűlése Englenderné Hock Ibolyának szavazott bizalmat.


