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Hadzsikosztova Gabriella 
színművész – bolgár nemzeti kisebbség

A budapesti Színművészeti Főiskola opere# - és mu-
sicalszínész szakán szerze#  diplomát. Pályakezdő-
ként a budapesti Rock Színház, majd a szekszárdi 
Német Színház tagja volt. 

1996-ban „Malko Teatro” néven színházi társula-
tot alapíto# , hogy népszerűsítse a bolgár kultúrát 
Magyarországon, illetve segítse kultúrájuk megőr-
zésében és gazdagításában a magyarországi bolgá-

rokat. A színháznak nemcsak művészeti vezetője, 
hanem vezető színészművésze is. Tizennégy év ala#  
negyvenöt főszerepet játszo# , valamint harminc, 
saját adaptációja alapján készült darabot rendeze# . 
Előadásaiban rengeteg mozgásszínházi, képzőmű-
vészeti, zenei és technikai elemet használ fel, de 
mindig alárendeli azokat az irodalom, a színház, a 
bolgár népművészet és autentikus zene iránti elfo-
gult szeretetének 

Művészeti tevékenysége során eddig több mint 
hetven bolgár és magyar alkotóval dolgozo#  együ# . 

Nemzetiségi gála – 2010

A Magyar Művelődési Intézet 2005-ben – az ENSZ 1992. évi nyilatkozatán alapuló, a Kisebbségek Napjához 
kötődően – hagyományteremtő céllal indíto# a el, s azóta minden évben megtartja ezt az ünnepi rendezvé-
nyét. A Nemzetiségi gála 2010. december 12-én így már hatodik alkalommal került megrendezésre. A lát-
ványos megemlékezés keretében adják át a Magyar Művelődési Intézet által a Magyarországon élő nemzeti 
és etnikai kisebbségek kulturális tevékenysége elismerésére 2005-ben alapíto#  „Pro Cultura Minoritatum 
Hungariae” díjakat.

Ezt az emlékplake# et, s a vele járó díszoklevelet a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lekto-
rátus (MMIKL) főigazgatósága melle#  működő Nemzetiségi Kulturális Szakértői Tanács javaslatára a múlt 
év végén nyolc díjazo#  vehe# e át. A díszoklevél kétnyelvű, a kitüntete# ek munkájának elismerését fogal-
mazza meg magyarul és a nyolc díjazo#  anyanyelvén.

Az elismerést olyan Magyarországon élő nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó (bolgár, cigány, gö-
rög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) személyek, szervezetek 
kaphatják, akik, illetve amelyek kiemelkedő tevékenységet végeztek hazánk nemzeti és etnikai kisebbségei 
anyanyelvű kulturális örökségének megtartásáért, fejlesztéséért, s e tevékenységükkel hozzájárultak a Kár-
pát-medence népeinek türelmen, megértésen alapuló együ# éléséhez. 

A Nemzetiségi gálán, a zsúfolásig megtelt színházteremben Borbáth Erika a Magyar Művelődési Intézet és 
Képzőművészeti Lektorátus főigazgatója köszöntö# e a megjelenteket, majd átadta az elismeréseket.

A PRO CULTURA MINORITATUM HUNGARIAE 

2010. évi díjazottai
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Napjainkban az általa vezete#  színház saját arcu-
latot alakíto#  ki, és egyre inkább elismert mindkét 
országban.

Hadzsikosztova Gabriella a magyarországi bolgár 
kultúra meghatározó egyénisége. Rendkívül fontos-
nak tartja, hogy az általa vezete#  színházi műhely-
foglalkozások és irodalmi klubok keretén belül a fi -
atalokat a bolgár színház, irodalom, népművészet és 
a kultúra iránti szeretetre nevelje.

Rácz Aladár Közösségi Ház 
– cigány etnikai kisebbség

A Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület 
1989. március 29-én alakult meg azzal a határozo#  
elképzeléssel, hogy a baranyai megyeszékhelyen a 
cigányság olyan centrumát hozza létre, ahol a kultú-
rájuk, illetve annak bemutatása méltó helyet kaphat. 
A közművelődési feladatokat is ellátó Rácz Aladár 
Közösségi Házat 1989. augusztus 15-én nyito# ák 
meg Pécs történelmi belvárosában, a József u. 4. sz. 
ala# . Az épület megvásárlását Pécs városa melle#  a 
Baranya Megyei Tanács, a Művelődési Minisztéri-
um, valamint a Magyarországi Nemzeti és Etnikai 
Kisebbségekért Alapítvány támoga# a.

A szervezet azért választo# a a Közösségi Ház 
névadójának Rácz Aladárt, mert a komolyzenei cim-
balommuzsika nemzetközi hírű megteremtőjeként, 
kiemelkedő zenepedagógusként, az első, Kossuth-
díjjal elismert cigány művészként, ú# örője volt a ci-
gány kultúra újszerű, magas szintű értelmezésének. 
Személyét és munkásságát az intézmény a tevékeny-
sége során azóta is mércének tekinti. 

Rossz műszaki állapota mia#  a Közösségi Házat 
az Együ# működő Holland Alapítványok és más 
hazai szervezetek támogatásával 1996-98 közö#  új-
jáépíte# ék. 1998. október 9-én került sor az új épület 
ünnepélyes átadására. 

A Rácz Aladár Közösségi Ház a Dél-Dunántúli 
régió cigányságának európai színvonalú szellemi, 
kulturális és módszertani bázisává vált.

Csabar zenekar 
– horvát nemzeti kisebbség 

A közel negyedszázados fennállását ünneplő bajai 
horvát népzenekar 2000 decembere óta egyesület-
ként működik. Céljuk a horvát (főként a bunyevác) 
népzenei kultúra megőrzése, a hagyományok és 
népszokások felkutatása, összegyűjtése, népszerű-
sítése. 

A zenekart nemcsak Baján és környékén, de az 
ország valamennyi horvátok lakta településén jól is-
merik. Rendszeresen fellépnek a nemzetiségi feszti-
válokon, különböző horvát kulturális eseményeken 
és – támogatójuk, Baja Város Önkormányzatának 
felkérésére – a helyi rendezvényeken. Rendszeres 
kísérői a Baja környékén működő tánccsoportoknak. 
Saját gyűjtésű és feldolgozású népzenei válogatásu-
kat hanghordozón jelente# ék meg.

Nagy hangsúlyt helyeznek a képzésére és a fi ata-
lok népzene iránti fi gyelmének felkeltésére. Létre-
hozták az egyesület i% úsági tagozatát, amelyben az 
általános iskolás korosztály szerveze#  foglalkozások 
keretében, játékos formában ismerkedhet a népi ha-
gyományokkal, tánccal, zenével. Táncházakat, nyári 
tánctáborokat is rendszeresen tartanak.

Tevékenységük elismeréseként 1996-ban átve-
he# ék a Bács-Kiskun Megye Nemzetiségeiért Díjat, 
2005-ben pedig Baja Város Nemzetiségeiért díját.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Lengyel 
Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége

A Szövetség elsődleges feladata a magyarországi len-
gyelség emlékhelye, Derenk romközség gondozása. 
E faluba a XVIII. század elején, az Esterházyak tele-
píte# ek be javarészt szepességi górál jobbágyokat. 

Annak, hogy a falu a magyarországi lengyelség 
emlékhelyévé váljon, a Szövetség volt egyik kez-
deményezője. Többek közö#  a temető és az isko-
la felújításában, a kápolna építésében ve# ek részt. 
Feladatuknak tekintik az építmények folyamatos 
állagmegóvását, a kiállítási anyagok gondozását is. 
Kutatják a faluból elszármazo# akat és állandó kap-
csolatot tartanak velük. Anyagi támogatásuknak 
köszönhetően több falumonográfi a is megjelent az 
elmúlt években. A Szövetség kezdeményezte egy 
lengyel tájház létrehozását a kitelepíte# ek egyik új 
lakhelyén, Istvánmajorban is.

A nyaranta megrendezésre kerülő Derenki Bú-
csúnak, a hazai lengyelség egyik legnagyobb ün-
nepének a Szövetség az egyik szervezője. Rendsze-
resen támogatják a Polska Drenka Hagyományőrző 
Együ# est, segítik őket a népdalok gyűjtésében és 
repertoárjuk bővítésében.  

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Lengyel Ki-
sebbségi Önkormányzatok Szövetsége kiemelt fel-
adatának tekinti a hagyományok fi ataloknak törté-
nő átörökítését. 

Kreisz Ferenc 
zenepedagógus – német nemzeti kisebbség

1942. október 29-én születe#  Taksonyban. Az általá-
nos iskolában kezde#  zenélni, később zenei gimná-
ziumba járt Budapesten. Trombita-szolfézs szakon 
szerze#  tanári diplomát és karvezetést is tanult. Ta-
níto#  Kecskeméten, Szigethalmon, később igazgató-
helye# es, majd iskolaigazgató le# . Pályája elején a 
szegedi színház zenekarának szólamvezető trombi-
tása volt.

Szülőfalujában előbb férfi -, majd asszony-, később 
vegyes kórust alapíto# , melyek jelenleg arany minő-
sítéssel rendelkeznek. Saját együ# esén kívül a Tak-
sonyi Hagyományőrző Fúvószenekarban is játszik 
trombitán.

Megalakulása óta a Magyarországi Német Ének-, 
Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa Ének Szekci-
ójának elnöke, de jelenleg ő tölti be a Tanács alelnö-
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ki tisztét is. Irányítása ala#  dolgozták ki a kórusok 
minősítési feltételrendszerét. A magyarországi né-
met kórusok működésének segítését, a kórusveze-
tők továbbképzését, valamint az i% úsági és felnő#  
énekkarok országos találkozóinak, fesztiváljainak 
szervezését tekinti feladatának. Hosszú pályafutása 
során maga is számos alkalommal ve#  részt külföldi 
továbbképzésen, fesztiválon.

Érdemeit több kitüntetéssel ismerték el. Legutóbb 
2007-ben a Landesrat a Stefan Kerner-díjat adomá-
nyozta számára. 

Eva Iova Şimon 
újságíró – román nemzeti kisebbség

Az egyik legrégebben kiado#  magyarországi nem-
zetiségi újság, az alapításának hatvanadik évét a 
napjainkban ünneplő Foaia Românească című lap 
főszerkesztője, melynek irányítására éppen tíz éve 
kapo#  megbízást.

Eva Iova az 1990-es évek politikai változásait kö-
vetően le#  a magyarországi román kisebbségi köz-
élet aktív szereplője. Bár Gyula városában lá# a meg 
a napvilágot, szülőfalujának a román néphagyomá-
nyairól híres Méhkerék települést tekinti. 

A Szegedi Tanárképző Főiskola Román Tanszék-
ének közéleti műhelyében formálódva, román-
magyar szakos tanárként a Magyar Televízió és a 
Magyar Rádió román nyelvű adásainak le#  a mun-
katársa. A hazai román közösség közéletben betöl-
tö#  társadalmi megbízatásai közül kiemelkednek 
a Magyarországi Románok Kulturális Szövetsége 
elnökségében vállalt feladatai. Békés város Román 
Önkormányzata elnökeként hozzájárult a több év-
százados helyi ortodox román egyház kulturális ha-
gyományainak továbbviteléhez.

A magyarországi román kultúra megőrzése és 
fejlesztése érdekében kifejte#  eredményes tevékeny-
ségéért, a Foaia Românească hetilap szerkesztőségi 
munkájának megújítása terén elért eredményei-
ért, a hazai román közösség anyanyelvű internetes 
megjelenésének elindításában betöltö#  szerepéért, s 
magas színvonalú újságírói munkája elismeréseként 
részesült a díjban.

Molnár Andrásné 
pedagógus – szlovák nemzeti kisebbség

Pilisszentkereszten születe# , 1932. május 2-án. Tanul-
mányai befejezése után tanítónőként dolgozo#  Tót-
komlóson, majd szülőfalujában, Pilisszentkereszten 
szlovák nyelvet taníto#  több mint negyven évig a he-
lyi általános iskolában. Több évtizeden át veze# e az 
iskola énekkarát, amellyel szép sikereket ért el. Hosz-
szú munkássága ala#  nemzedékekkel sikerült meg-
szere# etnie az éneklést, a szlovák népdalokat. Egyik 
alapítója a pilisszentkereszti pávakörnek, amelyben 

negyvennégy éve énekel pilisi szlovák népdalokat. 
Ő a motorja a Pilis kórusnak is, amely három pilisi 
település – Piliscsév, Pilisszántó és Pilisszentkereszt 
– népdalkedvelő, szlovák hagyományokat ápoló lel-
kes énekeseiből alakult. Az együ# es próbáit és fellé-
péseit is szervezi.

A Magyarországi Szlovákok Szövetsége helyi 
szervezetének vezetője. 1995-2006 közö#  az Orszá-
gos Szlovák Önkormányzat tagja volt. Ebben az idő-
szakban a magyarországi szlovákokat ő képviselte a 
Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért 
Közalapítvány kuratóriumában. 

Gizi néni kitartó lelkesedéssel és fáradhatatlanul 
dolgozik napjainkban is. Munkáját 2002-ben az Or-
szágos Szlovák Önkormányzat Nemzetiségünkért 
Díjjal ismerte el. 

Az MMIKL a szlovák nemzetiségi területen vég-
ze#  kiemelkedő tevékenységéért, az identitástudat 
megőrzéséért és erősítéséért, a szlovák oktatásban s 
kultúrában betöltö#  meghatározó szerepéért része-
síte# e a díjban.

„Vidám Barátok” 
amatőr színjátszó csoport – szlovén nemzeti kisebbség

A csoport 2000-ben hat alapító taggal kezdte meg a 
tevékenységét. Azzal a céllal jö# ek létre, hogy fel-
élesszék a szlovén nyelvű falusi színjátszás hagyo-
mányait. Jelentős szerepük van a nyelvi hagyomá-
nyok megőrzésében is.

A színház neve hűen tükrözi a repertoárt és a tár-
sulat hangulatát. Kezdetben Barbér Irén, a tájegység 
közismert írónője volt a csoport házi szerzője. Mű-
veiben a Rába-vidéken élő szlovén ember furfang-
ját, találékonyságát, esendőségét muta# a be. Halála 
után Kovács László le#  szerzője és rendezője a szín-
padra kerülő műveknek. Jelenleg a művészeti vezető 
feladatait is ő látja el. 2009-től szlovéniai rendező is 
segíti a csoport felkészülését. 

Működésük anyagi há# erét kezdetben a helyi Fa-
luszépítő és Hagyományőrző Egyesület, 2002 óta a 
Magyarországi Szlovének Szövetsége biztosítja.

Évente egy új bemutatót és 15-20 előadást tarta-
nak. Valamennyi hazai szlovén településen fellép-
nek, de előadásokat tartanak az anyaországban is.

Évről évre részt vesznek az ARCUSFEST Nemzeti-
ségi Színházi Találkozón, ahol 2007-ben a „Választás” 
című előadás színreviteléért a szakmai zsűri „a kre-
atív önkifejezési formák felnő#  korban való fenntartásáért 
és fejlesztéséért” különdíjban részesíte# e őket. Részt 
vesznek a muraszombati szakmai minősítő verse-
nyeken is. Mivel a társulat tagjai többségében nők, a 
férfi szerepeket jelentős részét is ők alakítják – 2008-
ban a muraszombati versenyen Koszár Mátyásné a 
legjobb férfi  szereplő kategóriában kapo#  díjat.

A társulat 2010-ben ünnepelt működése tizedik 
évfordulóját. 


