Szent

Sáva napi ünnepségek

Ünnepl kalá.sszentelés a Thökölyánumban (Danilo Kristic
bud.i szerb oíhodox püspók a sze.b Általános lskolá és
cinná2iúm dlákjaival)
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,kol"olao ,o >ze, t S-dV" ú'lne
pe: ianuár 27, A bLldapesti ünnepségsorozat ]anuár
25-én kezdődött a Szerb Á]talános lskola és Gimná-

ziumban Az únnepi kalácsot Danilo Krisliú budai

szerb püspök szentelte meg, amit az általános isko,
lások SZent SzáVáról sZóló ünnepi műsora köVetett.
Január 2ó-án a Szerb országos Önkormányzat által

L"isztity Péró, a szérb országos Önko.hányzat élnöké
szent száva-.líiat ad át Popovi.s rstvánnak, á srpski ek.an
főszerkesztőiének

1evízió szerb magazinia) főszerkesztőie, R,{s2 Mjlán,
a Magyalországi Szerb Színház színészea köZel-

múltig igazgatója, Dinko Davidov akadémikus, műVészettörténésZ Belgrádbó1, Kótli 1stván Szigetcsép
polgármestere és posztumusz díiat kapott B?l05 Péter, tanár lanuár 27,én az ünnepi 1iturgiát követően
a pestibelVárosi Szent György,templomban a Szerb

a b-d"p"-1 Stdd,on \/a lóbdn ,orde/eLt ü^,l^o,;
ge'l S7P^l SZdV" dial al"d".jr" LeJüll 'ol, -lnep
beszédet mondott Dinko Ddrilov akadémikus műVészettörténész BelerádbóI, kőzreműkódött a belgrádi
'collegium Musicum" kórus és a Szerb Általá,
no- l,ko'" F- L,in nd, LT erellar", o M"gy"-or-rgj Szerb Színház szent SzáVa életéíőlsZó]ó rockoperából adott elő részleleket, szent SzáVa díjat
kaptak: Poporil;s István a Srpski ekran (a Magyar Te-

Általáno§ Iskola tanulói szavaltak verseket szent
száváíól Az únnepsé€ befeiezésére a Thökölaánun,
ban |Papavic Thökölu száVa által, a B!dapesten tanu-

A belgrádi coltegium Musi.um kórús és á szerb ÁItalános
lskola és Gimnázium énekkaránák közós koncert|e a sre.b

A MacyaroÉzácl szerb színház résrleteket adott elő
a suent száva életéről szóló lock-operából
a suerb oB?áaos Önlormán}zál áltál rend.,.ll ünnep\égÉn
, srá.lión §?állóba.

obzaBos Önkorh.n}at ákal rende7ett ünnepsegen
stadion szátlóban

.

-

]ó szerb diákok megsegítésére l838-ban
lolI dldp, V"n) epL1.1el l,F úll ,ol,

- alapi

ül 1epI
"hol "/
kalácsszentelést követően a szerb GimnáziLlm diák,
jai és a belgrádi collegium Musicum kórus adtak
műsort,
|aksity lván
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