
Szerb Kultúra Hónapja 2019.

2019. szeptember 6., 19 óra
A 10. Szerb Kultúra Hónapja megnyitója

„Ruben Brandt, a gyűjtő” – animációs film vetítése

A művészet olykor veszélyesebb, mint az élet, tudjuk meg a Ruben Brandt, a gyűjtő című
animációs akció-thrillerből. Különös rablássorozat rázza meg a világ leghíresebb múzeumait,

amely mögött egy rejtélyes bűnbanda áll. A mozifilm egy hihetetlen utazás története,
amelyben percenként újabb és újabb meglepetések érnek bennünket.

Rendező: Milorad Krstić
Játékidő: 94 perc

Főszerepek: Kamarás Iván, Hámori Gabriella, Makranczi Zalán
Forgatókönyv: Milorad Krstić

Producerek: Roczkov Hermina, Miskolczi Péter, Kurdy Fehér János, Roczkov Radmila
Gyártó: Ruben Brandt Production Ltd
Fotó: Milorad Krstić, László Marcell
Vágó: Milorad Krstić, László Marcell

Zene: Cári Tibor

Helyszín: Uránia Nemzeti Filmszínház
Cím: Budapest, VIII. kerület, Rákóczi út 21.

2019. szeptember 5-12.
„Pétervárad rejtett szépségei” - kiállítás

2018-ban, a kulturális örökség európai évében, Újvidék város Műemlékvédelmi Intézete
kiállítást rendezett A péterváradi Alsóváros felújítása címmel. A kiállítás a Műemlékvédelmi

Intézet fennállásának 35. évfordulója alkalmából készült, azzal a céllal, hogy bemutassa a
péterváradi erőd történelmi és építészeti hagyatékát, továbbá az Intézet sokéves munkáját és

eddigi tevékenységének eredményeit, amelyhez egy reprezentatív kiadvány is társult. A
kiállítás most először tekinthető meg Budapesten.

A kiállítást megnyitja:
Miloš Vučević, Újvidék polgármestere

Dr. Siniša Jokić, az Újvidéki Műemlékvédelmi Intézet igazgatója
Gyurity Milán, a Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ mb. igazgatója

Helyszín: Aranytíz Kultúrház
Cím: Budapest, V. kerület, Arany János utca 10.

2019. szeptember 10., 17 óra
„Ikonra tekintvén” – a budapesti Krug Művészeti Egyesület tagjainak kollektív kiállítása

A kiállítást megnyitja: Gyurity Milán képzőművész és Rusz Borivoj, a Szegedi Helyi Szerb
Közösség elnöke

A budapesti székhelyű Krug Művészeti Egyesület tagjai festőművészek, irodalmárok,
zenészek. Az Egyesület immár egy évtizede minden évben művésztelepet szervez, s olyan
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örökéletű műveket, festményeket, műtárgyakat hagy hátra Magyarország különböző
településein, amelyek a templomok, iskolák és más közéleti helyszínek díszeivé váltak.

Ilyenek például a Szent Száva mozaik Deszken a Művelődési Házban, három ikon a szerb
ortodox templom udvarában Pécsett, a Krisztus ikon a battonyai szerb ortodox templom

apszisában, a fából faragott kereszt a hercegszántói szerbek zarándokhelyén, a Vodicán, a
Szent Száva kép a budapesti és battonyai Szerb Iskolában, és a közelmúltig meglévő hatalmas
murális mű a budapesti Szerb Iskola falán. A felsorolt művek mindössze néhány példa a Krug

Művészeti Egyesület által a szerb közösségnek ajándékozott művészeti alkotások hosszú
sorából.

Helyszín: Nemzetiségek Háza
Cím: Szeged, Osztrovszky utca 6.

2019. szeptember 12., 14 óra
Multimediális prezentáció Belgrád Idegenforgalmi Szervezetének előadásában

Belgrád városa két civilizáció határán, a Kelet és a Nyugat közt húzódó határvonalon
helyezkedik el, a Duna és a Száva folyó találkozásánál, az Avala-hegy lábánál kápráztatja el a
látogatókat. A változatos program bizonyosan felidézi Önökben a belgrádi életérzést, míg egy

pohár szerb bor vagy házipálinka mellett hallgatják a balkáni térség legszebb dallamait.
Mindezt a méltán híres, szerb gasztrospecialitások egészítik ki, a házigazdák jóvoltából.

Helyszín: Balettcipő Étterem
Cím: Budapest, VI. kerület, Hajós utca 14.

2019. szeptember 12., 16 óra
„Belgrade groovzzz” Együttes koncertje

Dejan Vozlić a Belgrade groovzzz megalapítója, énekes, zeneszerző, szövegíró és zenész is
egyben. A belgrádi Ilija M. Kolarac Alapítványban studióval rendelkezik, s itt született meg a
Belgrade groovzzz zenei összeállítás is. Az együttes tagjai számos fellépést tudhatnak maguk

mögött és a zeneművek létrejöttében is gyakorta részt vállalnak. A Belgrade groovzzz
nemcsak egy együttes, hanem egy új zenei irányzat képviselője is, amelyben a tagok

személyes zenei kontúrja keveredik a különböző zenei stílusokkal. A zeneműveket, amelyek
között találunk feldolgozásokat és saját szerzésű műveket is, mély szenzualitás jellemzi és

alkotóik kifinomult muzikalitásáról és a tapasztalatáról tesznek tanúságot.

Dejan Vozlić – ének, gitár
Goran Milošević – ütőhangszerek

Miloš Punišić – harmonika
Srđan Milačić – basszusgitár

Saša Borović – hegedű
Borislav Veličković – trombita

Dragan Đorđević – gitár
Danijela Milošević – ének

Jasmina Vozlić – ének

Helyszín: Balettcipő Étterem
Cím: Budapest, VI. kerület, Hajós utca 14.



2019. szeptember 14., 9 óra
Folk Fesztivál – Ajvár Fesztivál

Az egész napos rendezvényen fellépnek a magyarországi szerb néptáncegyüttesek: Bánát
(Deszk), Tabán (Budapest), Opanke (Pomáz), Rozmaring (Budakalász), Veseli Santovčani

(Hercegszántó)

Helyszín: Deszk
Cím: Deszk, Szabadidő Park

2019. szeptember 14., 11:00-15:00 óra
Szerb gasztronómia napja – Pomáz Város Napja

Helyszín: Pomázi Művelődési Ház
Cím: Pomáz, Huszár utca 3.

2019. szeptember 14., 18 óra
A Vox Mirabilis Kamarakórus koncertje

Kórusvezető: Zemlényi Katica

Helyszín: székesfehérvári szerb ortodox templom
Cím: Székesfehérvár, Rácz utca 16.

2019. szeptember 20., 19 óra
„Lopott személyiség” – színdarab

Szerző és színművész: Milan Lane Gutović

Az örökké fiatal, megismételhetetlen komikus és óriási hírnévre szert tett színész, Milan Lane
Gutović (ismertebb néven Srećko Šojić, a Bela lađa és a Tesna koža komédiákból), aki eladja

magát egy korty kapucsínóért és egy falat malacsültért, most új vígjátékkal mutatkozik be
Lopott személyiség címmel. Újra Srećko Šojić szerepében láthatjuk a színdarabban, miközben

egy gyakorlatias, modern és simulékony ember morális képét személyesíti meg, aki céljai
eléréséért bármilyen eszközt képes bevetni. Az eszközök, amelyekhez szemrebbenés nélkül
folyamodik, másnak teljesen elfogadhatatlanok lennének, hiszen megaláztatást és erkölcsi
zuhanást vonnak maguk után. Szemfülességének és józan paraszteszének köszönhetően
azonban szereplőnk az Európai Unió elnöki posztjára pályázik. Nincsen olyan akadály,

amelyet ne ugorna meg a cél érdekében, miközben árulásait egyszerűen csak az
„együttműködés” szóval titulálja!

Helyszín: Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér
Cím: Budapest, VI. kerület, Eötvös utca 10.

2019. szeptember 21., 10 óra
A Szent Liturgián a budapesti Szent György szerb ortodox templom kórusa énekel

Kórusvezető: Milisavić Stefan diakónus

Helyszín: hercegszántói szerb ortodox templom
Cím: Hercegszántó, Alkotmány tér 9.



2019. szeptember 21., 19 óra
„Önéletrajz” - színdarab

Rusz Milán kabaréja Branislav Nušić motívumai alapján

Rendező: Dégi János
Szereplők: Gyurity István, Čorić Tina, Rusz Milán, Dégi János és Nito Inkognić

Produkció: Magyarországi Szerb Színház

A színdarab Nušić azonos című műve alapján készült, cselekménye azonban a mai korban
játszódik. A történet a Skadarlija utcában, egy belgrádi kávéházban kezdődik, ahol különböző

élettörténeteket ismerünk meg. A pincérnő, a takarítónő, a prostituált, a pincér, a zenész, a
turista és az ismeretlen Inkognić alakján keresztül a színdarab bizonyos társadalmi kérdéseket

is felvet.
A kabaré stílusában a színészek rafinált módon, a zene és a tánc segítségével vonják be a

közönséget a történetbe.

Helyszín: Művelődési Ház
Cím: Hercegszántó, Kossuth Lajos utca 54.

2019. szeptember 25., 18 óra
„Tanyák Önöknek - turisztikai és gasztronómiai kalauz” – könyvbemutató

Szerző: Miroslav Božin
Kiadó: Prometej, Novi Sad

A könyvbemutatón részt vesz: Miroslav Božin

A tanyák a Kárpát-medence síkvidékének szimbólumává váltak. Az elmúlt három évtizedben
a városoktól és falvaktól távol eső, önellátó gazdaságokként működő tanyákon változatlanul

folyt a gabonatermesztés, zöldségtermesztés, állattenyésztés és szőlőművelés. A nyári
forróságban a diófa alatt hűsölni, vagy télen a parasztkályhák mellett melegedni, a tanyasi

ételek felejthetetlen ízei, a gyermekkori játékok és a közösségi élet pillanatai, távol a városi
zajoktól és a stresszes életviteltől, mind jó okkal szolgálhatnak arra, hogy betérjünk egy-egy

tanyára.
Ez a kalauz a vajdasági tanyavilágot mutatja be. Az 56 bemutatott tanyáról minden fontos
információt megtudhatnak, miközben arról is meggyőződhetnek, hogy a tanyák nemcsak a

pihenés, hanem a szórakozás remek helyszínei is egyben!

Helyszín: Magyarországi Szerb Színház – Szerb Kulturális Központ
Cím: Budapest, VI. kerület, Nagymező utca 49.

2019. szeptember 26., 18 óra
„Töviskoszorú Danilo Kišnek” – a könyv magyar nyelvű változatának bemutatója

Szerző: Dr. Milivoje Pavlović
Kiadó: Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ, Krug Művészeti

Egyesület – Budapest
A könyvbemutatón részt vesz: Dr. Milivoje Pavlović, Gyurity Milán, Dr. Stepanović Predrág



Milivoje Pavlović könyve Töviskoszorú Danilo Kišnek címmel, 2016-ban jelent meg a
Službeni glasnik kiadásában a nagy szerb író, Danilo Kiš eddigi legátfogóbb életrajzi

köteteként, amely egyben inspiratív áttekintést nyújt egész irodalmi munkásságáról. Olyan új
kutatási eredmények és dokumentációk alapján íródott, amelyek azelőtt ismeretlenek voltak
az olvasók előtt. Pavlović az egyetlen, aki mélyebben is tanulmányozta Kiš szinte elfeledett
személyes könyvtárát, amely két évtizede a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémián

található. A könyv magyar nyelvű változata most először kerül bemutatásra és válik
elérhetővé a magyar olvasóközönség számára, mégpedig Dr. Stepanović Predrág fordításában

és a Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ és a Krug Művészeti
Egyesület gondozásában.

Helyszín: Országos Idegennyelvű Könyvtár
Cím: Budapest, V. kerület, Molnár utca 11.

2019. szeptember 27., 18:30
„Zvezdobrojci” – könyvbemutató

Szerző: Aleksandra Ninković Tašić
Kiadó: Agape, Belgrád

A könyvbemutatón részt vesz: Aleksandra Ninković Tašić, Aleksandar Gajšek

Ha esetleg nem tudták: a „zvezdobroj”, azaz „csillagszámláló” egy régi szerb szó, amelyet
Vranje környékén használtak. Jelentése: tehetséges gyermek - az, aki a csillagokra tekint. S
azt mondhatjuk, hogy a szerb tudomány összes brilliáns elméjének útját is a csillagok fénye

segítette mindig. Felhőtlen estéken a csillagképekre függesztett szemekkel ők nemcsak
elméjüket, hanem egyben személyiségüket is formálták. Jó emberekké váltak.

Helyszín: Тhökölyanum
Cím: Budapest, V. kerület, Veres Pálné utca 17.

2019. szeptember 28., 19 óra
„Pesti Irodalmi Omnibusz” – Nemzetközi Írótalálkozó

Résztvevők: magyarországi, szerbiai, romániai, boszniai, csehországi, németországi,
franciaországi és hollandiai írók, költők

Zenei aláfestés:
Szatmári Kristóf – szaxofon

Pap Márk – zongora
Helyszín: Centrál Kávéház

Cím: Budapest, V. kerület, Károlyi utca 9.

2019. október 3., 19 óra
„Szerb zeneszerzők nyomában” – az Altro Senso Kvintett koncertje

A Kvintett 2014-ben alakult, és Szerbiában az első folyamatosan működő kvintett.
Szólókoncerteken, tematikus és gyermekeknek szóló multimediális projekteken is részt vesz.



A budapesti közönség számára ezúttal egy 60 perces válogatással készültek a magyarországi
születésű szerb zeneszerzők műveiből.

Nataša Špaček – zongora
Tea Petrović Balint – hegedű

Igor Aleksić – hegedű
Jovan Stojanović – brácsa
Dušan Kočišević – cselló

Helyszín: Liszt Ferenc Zeneakadémia
Cím: Budapest, VI. kerület, Liszt Ferenc tér 8.

2019. október 4., 17 óra
A Szerb Kulturális Központ új helyiségeinek megnyitása

Helyszín: Szerb Kulturális Központ
Cím: Budapest, VI. kerület, Nagymező utca 49.

2019. október 4., 18 óra
Est Emir Kusturicával

Emir Kusturica, a világhírű szerb rendező már a középiskolában is díjazott rövidfilmeket
készített. Az Arany pálma, azaz a Cannes-i Filmfesztivál fődíjának kétszeres nyertese,

amelyet A papa szolgálati útra ment és az Underground című filmekért kapott. A Művészeti
és Irodalmi Érdemrend kitüntetettje. Írással, zenével is foglalkozik, fellép a „The No Smoking
Orchestra“ nevű együttessel. A Kustendorf film-és zenei fesztivál igazgatója, amelyet minden

évben a szerbiai Mokra Gora hegységben rendeznek meg. Kusturica a boszniai Višegrad
közelében épült Andrićgrad megálmodója, amelyet a szerb Nobel-díjas író, Ivo Andrić nevét

viseli.

Helyszín: Szerb Kulturális Központ
Cím: Budapest, VI. kerület, Nagymező utca 49.

2019. október 5., 15 óra
Szerb Kultúra Napja Baranya megyében

Emléktábla avatás a szigetvári szerb ortodox templom helyén

Helyszín: Szigetvár
Cím: Szigetvár, Katona utca 1.

2019. október 5., 16 óra
„Fejezetek a szigetvári szerbek múltjából” – a Baranyai szerb füzetek 16. számának

bemutatója

Szerző: Pap Ádám, teológus
A könyvbemutatón részt vesz: Pap Ádám, Mándity Predrág, a Baranyai szerb füzetek

szerkesztője
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Helyszín: Vigadó Kulturális Központ
Cím: Szigetvár, József Attila utca 9.

2019. október 5., 17 óra
A Tinódi Kórus koncertje

Helyszín: Vigadó Kulturális Központ
Cím: Szigetvár, József Attila utca 9.


