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A budapesti Szerb Kulturális és 
Dokumentációs Központban szep-
tember 16-án tarto!  ünnepélyes 
megnyitóval kezdetét ve! e A Szerb 
Kultúra Hónapja rendezvénysoro-
zat, mely több budapesti, és számos 
vidéki helyszínen – Ba! onya, Her-
cegszántó, Szeged, Pomáz – gazdag 
kínála! al várja az érdeklődőket. 
Ljubomir Alexov, a Szerb Országos 
Önkormányzat elnöke köszöntö! e a 
vendégeket, majd Szerbia Vallási és 

Diaszpóráért felelős minisztere, Sreckovic Srdjan és 
Dr. Latorcai Csaba, a KIM Egyházi és Civil Társa-
dalmi Kapcsolatokért felelős helye! es államtitkára 
mondo!  ünnepi beszédet. 

A köszöntőket követően tartalmas kulturális be-
mutató következe! : felléptek a budapesti „Nikola 
Tesla” Szerb Tannyelvű Oktatási intézményeinek 
gyermekkórusa, a Vujanovic nővérek, Matoric József, 
a Magyarországi Szerb Színház művésze, Milosevic 
Mirko és Szatmári Kristóf zeneművészek és Branka 
Basic.

Az ünnepélyes megnyitó része volt az a képzőmű-
vészeti kiállítás, melyen Davidovic Snezana (Szerbia) 
és S. Varga Ágnes (Magyarország) alkotásai láthatók. 
A kiállíto!  képek rejtelmeibe Gyurity Milán, a Ház 
igazgatója, maga is képzőművész, veze! e be az ér-
deklődőket.

Az október 14-ig tartó rendezvénysorozat gazdag 
kínálatában színházi előadások, zenei és irodalmi 
programok, kiállítások, néptánc- és népzenei műso-
rok, tudományos előadások, fi lmvetítés, író-olvasó-
találkozók váltják egymást. 

Bajtai László felvételei

A Szerb Kultúra Hónapja

Ljubomir Alexov Sreckovic Srdjan Dr. Latorcai Csaba

Gyurity Milán, a Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Köz-
pont igazgatója nyitotta meg Davidovic Snezana, szerb és Varga S. Ágnes, 

magyar képzőművészek közös tárlatát

A budapesti Szerb Általános Iskola kórusa Milosevic Mirko
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2011. szeptember 16-án, pénteken ke-
rült sor Srdjan Sreckovic Szerbia Vallási 
és Diaszpóráért felelős minisztere, va-
lamint Szászfalvi László Egyházi, Nem-
zetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolato-
kért Felelős Államtitkár találkozójára. 

A megbeszélés témája a szerb egy-
ház és nemzetiség magyarországi, vala-
mint a magyar egyházak szerbiai hely-
zete volt. Szászfalvi László elmondta, 
hogy a Magyar Országgyűlés elfogadta 
az új Alaptörvényt és az egyházakról 
szóló törvényt, amelyek biztosítják a 
nemzetiségek egyéni és kollektív joga-
it, valamint a szabad vallásgyakorlást. 

A Budai Szerb Ortodox Egyházmegye, 
mint történelmi egyház működhet a 
jövőben is. Elmondta, hogy a magyar-
országi egyházak közül a szerb ortodox 
egyház jelentős költségvetési támoga-
tásban részesül, valamint, hogy a ma-
gyarországi szerb kisebbség nagyon ak-
tív kulturális és közéleti tevékenységet 
folytat, amelyhez a magyar Kormány is 
jelentős mértékű támogatást nyújt.

Az Államtitkár hangsúlyozta, hogy 
a Magyar Országgyűlés rendkívüli fel-
adat előtt áll, még számos sarkalatos 
törvényt kell elfogadnia, új nemzetisé-
gi és civil törvényt alkotnia. Magyaror-

szág mindent megtesz a szerb nemze-
tiségűek jogainak védelme érdekében, 
sőt azok további kiterjesztésére törek-
szik. A szerb miniszter kérte, hogy a 
magyar Kormány alkalmazzon pozitív 
diszkriminációt a szerb kisebbség vé-
delmében. Szászfalvi László megerősí-
tette, hogy Magyarország erre teljesen 
nyitott, de ő ugyanezt a pozitív diszk-
riminációt kérte tárgyalópartnerétől a 
Vajdaságban élő magyar kisebbségért. 
A felek megállapították, hogy a két or-
szág kölcsönösen törekszik az együtt-
működésre és a jó kapcsolatra az egy-
házak és a nemzetiségek között.

Milosevits Péter

Sztaravoda

Forrás a szentendrei erdőben

I!  az Öreg kegyes volt
botját földbe dö% e

A kőből víz fakadt 
az ajkakról ének zendült
mert a vándorok
negyvennapi útjuk során
nem feledték el a dalokat

I!  húzták nyársra a bárányt
i!  perdült táncra a hólyagos láb

I!  vonszolta útvégi mámorában
bokorba szemérmes ükapám
i& ú ükanyámat

Lúdbőrözö!  ükapám
mikor ükanyám görcsösen megragadta
és sültagyag-kérgű tenyerével
végigsimíto!  a hátán 

Ükanyám mellbimbói
megduzzadtak mint a környező dombok
s o!  ahol mindenki harmatos
rajta is bozontban nő!  a fű

Elvoltak jó darabig

Az állatok tapintatosan
bundájukba sunyták a fejüket

Csak a madarak repültek el
s csőrükben agyagot és szalmát hoztak
fészket rakni a szeretőknek
és nekem

Стара вода 

Извор патријарха Чарнојевића код Сентандреје 

Овде је Стари био милостив
лупио штапом о камен
Овде је зажуборила вода
и песма се чула
јер овај народ
ни за четрдесет дана хода
није постао нем

Овде је први пут печено јагње
и скочио у коло нажуљен табан

Овде је у беснилу краја пута
мој предак питомо
одвукао у жбуње своју љубу
моју далеку младу прабабу

Накострешио се предак мој
кад га је она зграбила
и распуцаним као печена глина
крутим длановима
по леђима грчевито миловала

Од далеког пута дојке су јој
набубреле као брежуљци околни
а тамо где сваком роса пада
и њој је никла густа трава

Задржали су се дуго

Звери су скрушене
загњуриле главе у крзно

Само су птице журно полетеле
да донесу у кљуну
блато и сламу
за гнездо љубавницима
и мени

Szászfalvi László hivatalában fogadta Srdjan Srevkovic szerb minisztert


