
Az ünnepélyes keretek között  lezajló rendezvényen részt vett  Christo 
Polendakov bolgár, Efthymios Pantz opoulos görög, Marjan Cencen szlovén 
és  Mladen Andrlić horvát nagykövet, Ritt er Imre német nemzetiségi or-
szággyűlési képviselő, a Magyarországi Nemzetiségek Bizott sága el-
nöke, Kozma Ákos, az Alapvető Jogok Biztosa, Latorcai Csaba, az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma közigazgatási államtitkára, Langerné 
Victor Katalin, a Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős 
helyett es államtitkára, Szalayné Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő 
nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyett es, valamint az 
Országgyűlés nemzetiségi szószólói és az országos nemzetiségi ön-
kormányzatok elnökei. 

A díjátadó kulturális műsorában fellépett  a korábban szintén Pro 
Cultura Minoritatum Hungariae díjjal kitüntetett  Ozvena Budapesti 
Szlovák Kórus és a békéscsabai Folk & Roll Néptáncegyütt es.

Ünnepi beszédében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyett es hang-
súlyozta: „egy díj jó egyrészt a kitüntetett nek, hiszen elismerést fejez 
ki iránta, másrészt a közösségnek, melynek azt üzeni ugyanis, hogy 
vannak olyan alkotások, életművek, amelyek gazdagabbá teszik. Kü-
lönösen igaz mindez a nemzetiségek esetében. Egy nemzetiségi em-
ber ugyanis egyszerre teljes jogú tagja anyanemzetének és a magyar 
nemzetnek, teljesítményével mindkét kultúrát egyszerre gazdagítja.” 
Emlékeztetett  továbbá a szentendrei szerb kultúra kincseire, a korabeli 
görög kereskedők a Lánchíd felépítéséhez nyújtott  támogatására, vala-
mint a bolgárkertészek és a magyarországi németség kulturális örök-
ségére is.

A 2005-ben a Magyar Művelődési Intézet által alapított  Pro Cultu-
ra Minoritatum Hungariae díj 2019-ben a miniszterelnök általános 
helyett esének szakmai elismerései közé került. A díj – a korábbi ha-
gyományait megőrizve – olyan személynek vagy szervezetnek adomá-
nyozható, aki, vagy amely a Magyarországon élő nemzetiségek köré-
ben az anyanyelvű kulturális örökség megtartásáért, fejlesztéséért és a 
nemzetiségi közművelődés és kultúra területén végzett  kimagasló te-
vékenységével hozzájárult a Kárpát-medence népeinek együtt éléséhez. 
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A kulturális sokszínűség, párbeszéd és fejlődés világnapja alkalmából május 20-án a nemzetiségi közművelődés és kultúra 
területén végzett kimagasló munkájuk elismeréseként a magyarországi nemzetiségi közösségek jelöltjeinek dr. Semjén Zsolt 
nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes és dr. Fürjes Zoltán, a Miniszterelnök-
ség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára adták át a 2022. évi Pro Cultura Minoritatum Hunga-
riae díjakat Budapesten, a Budai Vigadóban.
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Elismerésben részesültek:
Karailiev Iván közel négy évtizedes, a Magyarországi Bolgárok Egye-
sülete vezetőségében, a Bolgár Országos Önkormányzat elnökhelyette-
seként, a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház Egyházbizottságának 
elnökeként a magyarországi bolgár közösség szolgálatában, a bolgár 
kultúra és identitás megőrzéséért, a bolgár folklór és hagyomány meg-
ismertetéséért végzett példamutató munkájáért,

Görög Athéna a nyomtatott sajtóban és elektronikus médiában a görög 
nemzetiség kultúrájának és történelmének megismertetéséért végzett 
főszerkesztői és lapalapító munkájáért,

a Sirtos Együttes azért a több mint négy évtizedes kulturális küldeté-
sért, amellyel megismerteti és népszerűsíti a görög nemzetiség zenei és 
táncos néphagyományait, nemcsak Magyarországon, de az óhazában 
és Európa-szerte is,

a Horvát Hagyományőrző Egyesület a magyarországi horvátok nép-
táncainak, népzenéjének és népszokásainak megőrzésében, a nemze-
tiségi és többségi társadalom közötti kultúra közvetítésében kifejtett 
tevékenységéért,

a Szent Kinga Kórus a magyarországi lengyel nemzetiség egyházi és 
népzenei kultúrájának jeles képviseletéért,

Somogyi László, aki szenvedélyesen ápolta a svábság szellemi és kul-
turális hagyatékát, Kisjakabfalván visszavásárolta és helyreállította a 
felmenői által épített Konrád Házat, amellyel emléket állított a bara-
nyai svábságnak,

a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre a ma-
gyarországi németség múltjának, a Gulág–GUPVI-lágerekbe elhur-
coltak történetének feltárásáért, emlékük megőrzéséért végzett három 
évtizedes munkájáért,

Jaghatspanyan Gayane zongoraművészi és zenetanári tevékenységé-
ért, amellyel az örmény nemzetiség kultúrájának ismertségét és jó hír-
nevét öregbíti,

Halmi Zoltán Gyula a magyarországi románság néptáncainak és nép-
hagyományainak gyűjtéséért és oktatásáért,

Patyi Zoltán több évtizedes néptáncoktatói, valamint koreográfusi 
munkájáért, a román nemzetiség néphagyományainak megőrzése ér-
dekében tett erőfeszítéséért,

a Komlós Néptánc Egyesület a magyarországi szlovákság anyanyel-
vének megőrzéséért és a szlovák néphagyományok átörökítéséért,

Mukics Dusán a szlovén nemzetiség és a magyar kultúra kölcsönös 
megismertetéséért végzett szerkesztői és műfordítói munkájáért,

Ásós Géza kitartó és szorgalmas munkájáért, amellyel a családi örök-
ségként hozott gasztronómiai tehetségét kamatoztatva megalapította 
vállaltan cigány ételeket felvonultató vendéglőjét.

Gratulálunk a kitüntetetteknek!


