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Beszámoló - Szerb Kulturális és Média Nonprofit Kft. 2021.  

A tárgyév elején a koronavírus-járvány miatti korlátozások, a jelenléti, formában való 

működést sajnos nem tette lehetővé. Programokat csak online formában állt módunkban 

szervezni. Ugyanakkor, ez a tény és a takarékos, gondos, üzemeltetés, a köz javainak 

megőrzése mellett infrastrukturális fejlesztést is lehetővé tett számunkra. A Nagymező utcai 

székhelyünk kisterme az eredeti kőborítás miatt nagyon visszhangzott, esztétikailag sem volt 

megfelelő, ezért főképp raktározásra volt csak alkalmas. A tárgyév végén, a gazdaságos 

működés lehetővé tette ennek a helységnek, szalagparkettával való burkolását, így alkalmassá 

téve a helységet a funkcionálisabb használatra. A jövőben, kisebb nézőszámú programok, pl. 

könyvbemutatók, irodalmi estek, kisebb kiállítások, esetleg kamarakoncertek helyszínéül is 

szolgálhat. 

A székhelyünk hátsó traktusában található vizes helység a szükségessé vált, csatorna-, és 

lefolyótisztítását követően, a korábbi, kopott, több helyen törött és rászáradt, lemoshatatlan 

anyagmaradékkal borított kőpadlóját, műanyag padlóborításúra cseréltettük, mely esztétikai és 

funkcionális korszerűsítést is jelent. Lehetővé teszi a helység könnyebb tisztántartását, 

emellett, ez hosszútávon a további a takarékos működést is segítheti. Bár a szakemberek szerint 

a mellékhelyiségben a toalettet szerkezeti probléma (a beépített és az előírtnál jóval szűkebb 

csatornacső) miatt nem lehet használni, a helység, jelenleg alkalmas lett, egy, esetleg két 

vendég elszállásolására. 

A hosszútávú takarékosság jegyében további beruházásokat is sikerült megvalósítanunk. A 

külső helyszínen szervezendő programjaink magasabb színvonalát biztosító technikai és 

elektronikai eszközök (fényhíd, fénypult, LED lámpák, a hozzájuk tartozó kellékek, kábelek, 

laptop) vásárlásával, a jövőben megspórolhatjuk ezen eszközök magas bérletidíjait.  

Szervezeti felépítésünk 2021-ben nem változott. 

Programjaink részletes leírásában is látható, hogy a Szerb Kulturális és Média Nonprofit Kft. 

továbbra is nagy hangsúlyt fektetett más magyarországi szerb egyesületekkel, intézményekkel 
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való együttműködésre, így kölcsönösen segítve egymás munkáját, további program 

lehetőségeket biztosítva közösségünk tagjai számára. 

 

Programok 

A tárgyév elején a koronavírus-járvány miatti korlátozások kezdetétől, a távolléti, online 

formában való működés jelentette a közönségünkkel való kapcsolattartás lehetőségét, 

közvetlenül a társaság facebook-oldalán keresztül, az  

„Élőben a stúdióból” - „Divan uz kafu” című online műsorunk keretin belül. 

1. Január 8-án a Magyarországi Szerb Színházzal együttműködve szerveztük meg és 

bonyolítottuk le a Szerb Kalendárium szerkesztői- Rádity Milenkó, Rusz Boriszláv, és Lásztity 

Péró- közreműködésével- az új, éves kiadvány, a magyarországi szerb közösség almanachjának 

promócióját. A műsor vendége volt, a már említett szerkesztőkön kívül, Rusz Igor Dusán is, a 

Szerb Országos Önkormányzat alelnöke, aki a beszélgetésben a kiadót képviselte. Az est 

moderátora, Gyorgyev Branimír volt, a Magyarországi Szerb Színház képviseletében.  

A magyarországi szerb intézmények bemutatásának céljával szerveztük további stream-

előadásainkat. 

2. Január 28-án, Szent Száva ünnepkör, illetve az egyetemi felvételikre való jeléntkezési 

határidők közeli lejártának alkalmából mutattuk be, az ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai 

Intézet szerb tanszékét. A műsorban közreműködött Dr. Urkom Aleksander tanszékvezető, 

munkatársa, Markovic Suput Andrea lektor, illetve Tóth Tímea az egyetem szerb szakos 

hallgatója és Grga Olah apszolvens. Az est moderátora Krkeljics Mirko Mitar -az egyetem 

egykori hallgatója- kulturális referens volt. Dr. Urkom Aleksander tanszékvezető által nézőink, 

betekintést nyerhettek az egyetem, azon belül, a szerb tanszék történelmébe, felépítésébe, 

működésébe. A jelenlévő vendégek, hallgatók az egyetemi életről, a diploma megszerzését 

követő lehetőségekről is beszéltek. 
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3. Február 16-án a stream-program vendége Dr. Lásztity Jovánka, a „Nikola Tesla” Szerb 

Közoktatási Központ igazgatója volt. A stúdió beszélgetés apropója, Szerbia állami ünnepének, 

az Államiság napja alkalmából rendezett díjátadó ünnepsége volt, melyen az egyik 

legrangosabb szerb állami, a „Sretenjska zlatna medalja”- kitüntetést a legrangosabb 

magyarországi szerb oktatási intézmény igazgatóasszonyának, Szerbia Köztársaság elnöke, 

Aleksandar Vucic adott át az előadást megelőző napon, 2021. február 15-én. Fontosnak tartom 

megemlíteni, hogy a magyarországi szerb médiumok közül, a Szerb Kulturális és Média Kft. 

munkatársai voltak az elsők, akik erről a nemzetiségünket érintő, kiemelkedő jelentőséggel 

bíró eseményről elsőként, élőben tájékoztatták a közösségünket, magyarországi, nemzetiségi 

viszonylatban kiemelkedőnek mondható követői számmal büszkélkedve. A stúdióbeszélgetés 

házigazdái, dr. Emberné Jurkovits Zorica igazgató és Krkeljics Mirko Mitar kulturális referens 

voltak.    

4. Március 3-án, az online stúdió programsorozatának következő vendégei, a Szerb 

Pedagógiai és Módszertani Központ igazgatója, Kotorcevic Julianna és Dragana Meseldzija 

szakmai munkatárs voltak. Az élőben közvetített beszélgetés során bemutatkozott a 

magyarországi szerb pedagógusokat segítő szakmai szervezet. Különös figyelmet kaptak a 

központ működése, fő törekvései és programjainak témái. Az est moderátora, Katarina 

Pavlovic Bacsi, kulturális titkár, újságíró kollégánk volt. 

5. Június 3. A Szerb Írott Szó Ünnepe 

A koronavírus-járvány miatti korlátozások miatti hosszabb szünet után, június elején, a 

szigorúbb egészségügyi szabályozás mellett, alkalmunk nyílott az első jelenléti program 

szervezésére. A „Szerb Írott Szó Ünnepe” rendezvényt a Szerb Kulturális és Média Kft. 

hetilapjának, a Szerb Hetilap szerkesztőségével közösen szerveztük, bonyolítottuk le. Az est 

folyamán megemlékeztünk a harminc éve működű önálló szerb kiadói munkáról. Az est 

moderátora Dr. Jakovljevic Dragan, a hetilap felelős szerkesztője volt. Vendégek voltak 

továbbá, Dr. Milosevits Péter az újság korábbi főszerkesztője, irodalmár, író, illetve Dujmov 



КУЛТУРНИ И МЕДИЈСКИ ЦЕНТАР  

SZERB KULTURÁLIS ÉS MÉDIA NONPROFIT KFT 
 
 

Dragomir, az újság állandó külsős munkatársa, író, az újság, gyerekek, fiataloknak szóló 

irodalmi mellékletének - „Neven” -szerkesztője is. Betekintést nyerhettünk a szerb írott sajtó 

történelmi hátterébe, miképpen az újság fejlődésének fontosabb állomásaiba is. A programban 

felléptek, saját, szerb nyelven íródott verseikkel, prózai műveik felolvasásával, 

interpretálásával magyarországi szerb költők, írók, akik rendszeresen publikálnak a hazai szerb 

nyelvű sajtóban. A fellépő tíz irodalmár műsorát színesítette klasszikus gitáron előadott 

művekkel a fiatal szerbiai gitárművész, Marija Rasic.  

6. Június 25-27. -  Lórévi Színházi és Kulturális Napok 

A Magyarországi Szerb Színház éves rendezvényének szervezésében a Szerb Kulturális és 

Média Nonprofit Kft. ebben az évben is partner szervezőként vett részt. A Szerb Kulturális és 

Média Nonprofit Kft. kiemelkedő feladatköre, fő tevékenysége a magyarországi szerb 

nemzetiség kulturális hagyományainak ápolása, megőrzése. Munkánkban fontosnak tarjuk a 

már-már feledésbe merülő, valamikor a hétköznapi élethez, ünnepkörökhöz kapcsolódó 

népszokások, dallamok, táncok megőrzését, felgyűjtését, feldolgozását. Az ennek tükrében 

tervezett, a falusi életről szóló, szerb nyelvű színházi előadás, ősbemutató, két felvonásban, a 

nyári Lórévi Színházi és Kulturális Napok   fesztivál keretein belül, a fesztivál nyitó 

előadásaként: Kotorcevic Dusán ötlete alapján- Krkeljics Mirkó Mitár: „Lovranska bucura” 

(Lórévi búcsú) címmel valósult meg, a Lórévi Művelődési Ház szabadtéri színpadán, 2021. 

július 25-én. 

Az előadás, a Magyarországi Szerb Színházzal való együttműködés eredménye, a színház, 

szakmai, anyagi, illetve technikai támogatásával jöhetett létre. 

Az előadás szövegének megírását átfogó anyaggyűjtés előzte meg, Lóréven élő, idős 

emberekkel való interjúk, felvételek, régi fényképek és azok archiválása során. 

A projekt megvalósulásával megegyezően, az előzetesen eltervezett céljaink is 

megvalósulhattak.  
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Az előzetes gyűjtőmunka eredményeként, az előadás kiemelkedő szerepet játszik a lórévi 

nyelvhasználat és dialektus megőrzésében. Az évszázados magyarországi szerb színjátszás 

hagyományát folytatva, az új generációk figyelmét is sikerült felkelteni ugyanis az előadásban 

a Magyarországi Szerb Színház művészei mellett középiskolás és más magyarországi szerb 

fiatalokat, zenészeket és a Tabán Szerb Folklórcentrum Egyesület szerb néptáncosait is sikerült 

bevonni. 

A kizárólag szerb nyelvű előadást magyar feliratozással tettük vonzóbbá a magyar közönség 

számára, így azt, teltház előtt, 200 néző jelenlétében adtuk elő, nagy sikerrel. 

Az előadásban közreműködők száma is reprezentatív volt. Fontosnak tartjuk az anyaországi, 

illetve a Magyarországon élő többi nemzetiséggel való szoros együttműködést is, ezért a 

projektben a magyarországi művészek mellett, szerbiai, szakmájukban elismert 

vendégművészek is közreműködtek, illetve, a Magyarországi Nemzetiségi Színházi Társulat 

egyik művésze is fellépett. Az előadásban szereplő fellépők névsora:  

Branislav Unginovic- a zentai „Miroslav Antic Kamara Színház” művésze 

Ratko Kraljevic- újvidéki vendégművész 

Ember Tibor, Gyorgyev Branimir, Sokacz Katalin, Jurkovits Zorica, Krkeljic Mitar, Ember 

Léna, Szabó Biljana, Álmosd Phedra-Nemzetiségi Színházi Társulat művésznője, Dujmov 

Dejan, Szabó Bogdán, Prágai Tibor, Adamov Ilija, Patarcsity Mónika, Sturcz Anna. 

A zenei kíséretet fiatal lórévi zenészek, Gergev Rastko vezetésével vállalták.  

Az előadás kísérő programja volt a hangulatos falusi enteriőrben kiállított régi családi és falusi 

eseményeket megörökítő fotók, eredeti lórévi tárgyak gyűjteménye. 

A „Stara Lovra” (Lórév-régen) című kiállítás, amelyet a gyűjtőmunka során felhalmozott 

eszmei értéket képviselő, múltidéző képek, tárgyak felhasználásával Gadácsi Lilla rendezett 

be.  

A nézők a kiállítótermen keresztül érkeztek a nézőtérre, így az esztétikai élmény mellett, 

a falusi hangulat, a régi fényképek és tárgyak, az előadásra való ráhangolódást is segítették. 
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7. Június 27-28 Szent-Vitus napi maraton 

Szent-Vitus napja a magyarországi szerbek egyik legnagyobb nemzeti és egyházi ünnepe, 

Lázár szerb fejedelem, a Rigómezei csata és a csatában mártírhalált halt szerb katonák 

emlékére. A Szent-Vitus napi maraton, évek óta a Magyarországi Szerb Színház, az utóbbi két 

évben a Szerb Kulturális és Média Nonprofit Kft.-vel együttműködve, kiemelkedő 

jelentőséggel bíró, Budapesten és Budapest vonzáskörzetében tartott rendezvénye.  

Ünnepi műsor, melynek során a gazdag irodalmi anyagban méltán híres Rigómezei ciklusból 

előadott versekkel, dalokkal emlékezünk az elesett, hős szerb katonákra és hadvezérekre. 

A korábbi években az egésznapos ünnepi maraton helyszínei: 

Lórév, Ráckeve, Szigetcsép, Százhalombatta, a Budai-vár, Budakalász, Pomáz és végül az 

ünnepség a szentendrei Szent-Lázár téren, a Lázár-kereszt emlékműnél fejeződik be.  

A Szent-Vitus napi megemlékezést, 2021. évben magasabb színvonalra szerettük volna emelni, 

bővítve a helyszínek és közösségek számát, ahol az ünnepi megemlékezést, tágabb körben is 

megtarthassuk.   

Ennek tükrében az idei ünneplést két napos rendezvénnyé bővítettük. Ez év júniusában, a 

Szent-Vitus napi maratont már egy nappal korábban, 2021. június 27-én indítottuk útjára, az 

első helyszínről, a Szeged szomszédságában található Deszkről. Deszket követően a projektben 

közreműködő művészek meglátogatták a Szőregen, Újszentivánon, Szegeden, majd 

Hódmezővásárhelyen élő magyarországi szerb közösségeket és a településeken lévő 

templomokat.  

A szent-Vitus napi maraton első napja Csongrádon fejeződött be a XX. századi szerb irodalom 

klasszikusának, egyik legnagyobb alakjának, -Milos Crnjanski- szülővárosában. Szülőházának 

falán lévő, az írót ábrázoló dombormű megkoszorúzásával ért véget az ünnepi műsor.   

2021. június 28-án, a Rigómezei csata napján, a maraton folytatódott a már szokott 

helyszíneken, Lórévtől- Szentendréig. Az idei évben először, a Pest megyében található 

Csobánkát is útba ejtve.  
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Céljaink egyike volt, hogy az ünnepi műsor megvalósítását vidéki és anyaországi művészekkel 

közösen valósítsuk meg. Az évről-évre megtartott, Szent-Vitus napi maraton, ünnepi 

műsorában résztvevő, 2021-ben a magyarországi szerb származású színészek, a Magyarországi 

Szerb Színház tagjai mellett, anyaországi vendégművészek is közreműködtek. 

Aleksandar Dunic- belgrádi színművész, Ratko Kraljevic - újvidéki vendégművész,  

Szent-Szerafim, - Zrenjanini egyházi dalokat éneklő férfikórusa, Rusz Milán, Ember Tibor,  

Jurkovits Zorica, Gyorgyev Bránimír, Mitar Krkeljic.  

Az ünnepi maratonba idén először bekapcsolt közösségekben nagy sikert aratott ez a 

kezdeményezés, kifejezve igényüket egy új tradíció megszületésére, illetve annak a 

továbbiakban való folytatására. Evvel a vállalkozással, a tervezett Szent-Vitus napi nemzeti 

ünnepi megemlékezés, irodalmi maraton egy egyedülálló, nagyszabású, országos 

kezdeményezéssé nőtte ki magát. 

 

8. Szeptember 6. 

„Svetozar Pandurovic egyházművészeti alkotásai” kiállításmegnyitó a Nemzeti 

Színházban 

A kiállítás megnyitójára „Jelen/lét” Fesztivál keretein belül került sor a Nemzeti Színházban 

2021. szeptember 6-án, majd azt követően, egy hónapig volt megtekinthető a Szerb Kulturális 

és Média Kft. székhelyén, a Nagymező utcában.  

A kiállítás keretei között az alkotó bemutatkozott 30 év egyházművészeti alkotásain keresztül, 

beleértve az ikonfestészetet, belső építészeti megoldásokat, kegytárgyak tervezését. A 

kiállításon bemutatásra kerültek eredeti, kézzel készített kiállítási tárgyak, továbbá a művész 

által elkészített építészeti megoldások fényképdokumentációja, a világ számos országából, 

összesen 12 táblán elhelyezve.  

A kiállítás először Szabadkán mutatkozott be, a Szent Száva Kulturális Központban a 

„Pravoszláv hét” kulturális és egyházi rendezvény keretein belül.  
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A Szerb Kulturális és Média Kft. által kitűzött cél, hogy a szerb, pravoszláv egyházi művészet 

bemutatásra kerüljön a magyarországi szerb közösség számára. Ez remek alkalom arra is, hogy 

további kapcsolatokat építsünk az anyaországgal, továbbá a szerbiai egyesületekkel, civil 

szervezetekkel, kulturális központokkal. A Kft. célja volt ezen felül, hogy a magyar 

közönségnek is bemutassa az anyaországi művészeti hagyományokat.  

 

9. Október 8. „Social Distancing” kiállítás 

A Szerb Kulturális és Média Nonpr.Kft. kiállítótermében került megrendezésre, a „Social 

Distancing” című időszakos kiállítás magyarországi megnyitója. A művészeti program a 

kulturális központ által szervezett őszi programsorozat, - a második alkalommal 

megrendezésre kerülő, - „Jesen u Srpskom vencu“ fesztivál keretein belül valósult meg.  

A Szerb Kulturális és Média Nonpr. Kft. munkatársai fontosnak tartják, hogy kulturális 

eseményeik a tradíció, magyarországi szerb hagyományok ápolásán túl, kövessék az aktuális 

társadalmi eseményeket, történéseket, Magyarországon, és Szerbiában is.  

Az esemény az anyaországi, Nis városban működő, „Galerija ART55” galériával való 

együttműködés eredménye. A budapesti megnyitón részt vettek a Galerija ART55 igazgatója, 

Sladjan Stosic, társtulajdonosa, egyben a projektgazda Branko Vukelic, míg az alkotók 

képviseletében, Milica Lilic képzőművész. 

A kiállított, kortárs művészeti alkotások a galéria vezetőinek kezdeményezésére jött létre, az 

általuk delegált 20 helyi és környékbeli képzőművész közreműködésével. A koronavírus 

okozta világjárványt követő, -az első hullám idején bevezetett- rendkívüli szabályok, 

korlátozások az egyre szűkülő társadalmi érintkezések lehetőségének következtében kialakult 

helyzet adta az ötletet, a művek megszületésének apropóját.  

A kiállított művek egy rendkívül gazdag, sokszínű, az alkotók autentikus, egyéni látásmódját 

tükröző kiállítást eredményeztek, mely nagy sikert aratott a magyarországi szerb közönség, 

különösen a fiatalabb látogatók körében. 
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A magyarországi közönség számára a kiállítás november végéig volt elérhető a Szerb 

Kulturális és Média központ székhelyén, a Nagymező utcában. 

A budapesti kiállításról a magyarországi szerb médiumok, illetve a szerbiai „Niske Narodne 

Novine” napilap is beszámolt.  

 

10. Október 20. Könyvbemutató- Dr. Milan Micic irodalmi estje  

Dr. Milan Micic, történész, irodalmár, író, az újvidéki „Matica Srpska” főtitkárának 

könyvbemutatóját a Lórévi Nemzetiségi és Hagyományőrző Egyesülettel való közös 

szervezésben, teltház előtt tartottuk a tárgyév októberében. Az est apropóját a fent említett 

egyesület, „A háborútól, az optációig - Lórév 1914-1924” című kiadvány, budapesti közönség 

előtt való bemutatása adta. Az író mellet az est vendége, az ötletgazda, kiadó, az egyesület 

elnöke, Alexov Ljubomir is jelen volt, aki, a jelenlévőkkel, az ötlet megszületésétől a 

megvalósításig való folyamata mellett, röviden ismertette az egyesület tevékenységeit is, míg 

az író a magyarországi szerbek történelmén keresztül rendkívül érdekes előadásban mutatta be 

az egyedülálló könyvkiadványt. A programot, autentikus lórévi, és magyarországi szerb 

népzene is gazdagította, Agatics Krunoszláv-Kico és Rodek Krisztián zenészek előadásában. 

A jelenlévő vendégek részleteket láthattak, a Nikola Tesla Szerb Közoktatási Központ 

drámaszakkörének és a Magyarországi Szerb Színház közös előadásának „Sudbine u magli” 

(Sorsok a ködben) című előadásából, Jurkovits Zorica rendezésében, amely Dragomir Dujmov: 

Ábrándok vonata című regénye alapján született és a battonyai szerbek optálását dolgozza fel. 

 

11. November 07. – „Őseink lelke velünk énekel” Projektbemutató koncert 

A Magyarországon élő szerb közösség tagjai, intézményei, egységesen fontosnak tartják a 

hagyományok, a vallás, az anyanyelv és a kultúra megőrzését.  

Magyarországon számos szerb művész él és alkot, akik mindkét ország kultúrájának 

alakításában, fejlesztésében nagy szerepet vállalnak, feltett célunk, hogy munkájukat segítsük, 
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velük együtt öregbítsük a magyarországi szerb kultúra hírnevét, akár új hagyományokat is 

teremtve.  

Ennek tükrében született meg a „Duh predaka peva sa nama” (Őseink lelke velünk énekel) 

című audio-vizuális anyag, a magyarországi szerb közösségről, mindennapjaikról, kulturális és 

vallási szokásaikról. A projekt fő célja a magyarországi szerb közösség 21. századi 

életképeinek megörökítése. Az alkotók nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a videoklipben, 

bemutassák a sokak számára ismerős arcokat, pillanatokat, helyszíneket, templomokat, 

természeti kincseket. Mindezt, egy olyan dal kíséretében, melynek szerzői és előadói, 

ugyancsak, professzionális magyarországi szerb alkotók. A végeredmény egy mű, mely a 

magyarországi szerbek számára, Battonyától Szentendréig, a közösséghez való tartozás 

gondolatát sugallja. Reményeink szerint, olyan művet sikerült létrehozni, mely, mint egykoron 

a népdal vagy a népmese, szájról szájra fog terjedni a magyarországi szerb közösségben. 

Projektünkben szerzőként vettek részt, Ember Márk, magyarországi szerb fiatal alkotó a 

Vígszínház és a Thália Színház népszerű színművésze, zeneszerző, énekes és Mitar Mirko 

Krkeljic szövegíró, énekes. Az alkotói párost Basits Branka szerb-magyar identitású Junior 

Prima díjas népdalénekesnő egészítette ki. A kisfilm operatőre rendezője és vágója Markovits 

Vladimir volt. 

A tavalyi év során elkészült projekt díszbemutatóját, egy népzenei koncert műsor keretein belül 

valósítottuk meg, 2021. november 07. a budapesti Thökölyanum dísztermében. 

Célunk volt, hogy az elkészült kisfilm és dal díszbemutatója ne csak a projekt bemutatója 

legyen, de egyrészt lehetőséget nyújtson a projektben résztvevő magyarországi szerb művészek 

bemutatkozására is, ugyanakkor fontos kulturális és közösségépítő esemény legyen a 

magyarországi szerb közösség életében. 

E célok megvalósulását elősegítve a fent említett művészek részvétele mellett a bemutatót 

kísérő koncerten, Wertetics Szlobodán harmonikaművész, a szerb népzenét és kultúrát széles 

körben népszerűsítő „Zora” zenekar, Agatics Krunoszláv Kityo vezetésével,  

a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Gimnázium kórusa, valamint Gyukin Miodrág és 

unokája, illetve Brczan Sztojan népzenészek is felléptek.  
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A program iránt nagy volt az érdeklődés, a terem maximális kapacitását kihasználva 120 fő, 

vagyis, teltház előtt zajlott, a magyarországi szerb közösség vezetői, képviselői, magyar 

vendégek és diákok jelenlétében. Dr. Emberné Jurkovits Zorica ügyvezető, köszönetként, a 

projekt támogatóinak, átnyújtotta az emlékplaketteket, ezután a fináléban az előadóművészek 

a “Nikola Tesla” Oktatási Központ kórusa kíséretében, élőben is előadta a dalt.  

A magyarországi szerb médiumok - Srpski ekran- Szerb Nemzetiségi Televízió, a Duna 

Médiaszolgáltató Szerb Nemzetiségi Rádiója, a Szerb Hetilap- is követték az eseményt. 

A koncert és a projekt híre az anyaországba is eljutott és a szerbiai televízió RTS -„Srbija na 

vezi”című műsorában is helyet kapott. 

 

 12. Őszi fesztivál -rendezvény-sorozat 

A tavaly elsőízben, nagy sikerrel megrendezett Őszi fesztivál rendezvény-sorozatból „Szünet 

a Srpski Venac-ban” a „Nikola Tesla” tanulói sem maradhattak ki. Novemberben különféle 

művészeti foglalkozásokból válogathattak az érdeklődő fiatalok. 

Népszerűsége miatt, idén is megrendezésre került, lányok számára, az ékszer-, karkötő készítő, 

„workshop”, vászon táska dekoráló és mézeskalács-készítő kézműves foglalkozásunk. 

A foglalkozásokat Sturcz Anna a Kéz-Művek tulajdonosa, Gadácsi Lilla és idén újonnan 

csatlakozó szakember Suhajda Anita tartották.  

Legsikeresebbnek ugyanakkor, a záró, interaktív kvíz- estünk, a „Pub kvíz” bizonyult, melyet 

a terem befogadóképességéhez mért maximális létszám- 30 fő - részvételével sikeresen 

bonyolítottunk le. 

Az est moderátorai Nevena Bogicevic és Alen Nadj, a Nikola Tesla Szerb Közoktatási 

Központ, a tanulók körében, népszerű pedagógusai voltak.   
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13. November 26. „Az én Csépem” - Básits Branka lemezbemutató-koncertje  

Az „Őszi fesztivál” rendezvény-sorozat keretein belül megrendezett koncertet a budapesti 

Thökölyanum dísztermében tartottuk, Básits Branka, Junior Prima díjas népdalénekesnő első 

szólólemeze megjelenésének apropóján, amelyen a 2008 és 2015 között szülőfalujában, 

Szigetcsépen készített szerb népzenei gyűjtéseket vette alapul és dolgozta fel az elmúlt évek 

során. A másfél órás koncerten - a mintegy 70 néző, magyarországi szerb, illetve a magyar, 

szerb népzenét kedvelő közönség nagy megelégedésére - Brankan kívül, nyolc művész is 

fellépett, akik rendkívül magas színvonalon képviselik a balkáni népzenei világot. Az estet, 

Mitar Mirko Krkeljic kulturális referens nyitotta meg, felolvasva Eredics Gábor, népzenész, a 

Kossuth-díjas Vujicsics Együttes vezetője, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 

adjunktusának ajánlóját. A zenei élmény mellet, a koncertet színesítették a dalok közötti rövid, 

frappáns zenetörténeti emlékek, amelyek a népdalok felgyűjtéséről szóltak, illetve a források, 

hanghordozók által felénekelt eredeti dalok is hallhatók voltak.  

„Az Én Csépem, egy régóta dédelgetett ötletem, mellyel szerettem volna elsősorban 

tiszteletemet és elköteleződésemet kifejezni a szerb közösség és az őseim iránt, valamint 

megmutatni ki vagyok én, honnan jöttem és honnan gyökerezem.”  

A magyarországi szerb származású művésznő ezekkel a szavakkal foglalta össze és vezette be 

a nézőket Szigetcsép, régi, szerb zenei világába.  

 

14. November 23. Irodalmi est – Könyvbemutató 

Dujmov Dragomir: „Кад на небу зацари уштап “című regényének bemutatóját a Szerb 

Kulturális és Média Központ nagytermében, a Jakov Ignyatovity Alapítvány és az 

Erzsébetvárosi Szerb Önkormányzattal való közös szervezésben teltház, közel 30 fő 

jelenlétében tartottuk. A közönség soraiban nagy örömünkre, nagy számban vettek részt a 

kortárs szerb irodalom iránt érdeklődő fiatalok, köztük a budapesti Nikola Tesla Szerb 

Közoktatási központ tanulói. 
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Az est moderátora David Kecman Dako volt, az egyik legnépszerűbb irodalomtörténész, író, 

irodalomkritikus Szerbiából, aki a fiatalok számára rendkívül érdekes módon, ismertette a 

regényt, amelyből a szerző, Dujmov Dragomir az est további részében részleteket olvasott fel.  

 

15. December 8. Irodalmi est- Budapest-Zombor 

A 2021-es év utolsó előtti rendezvényét a Kispesti Szerb Önkormányzattal karöltve szerveztük 

december elején. Az esten jelenlévő írók a magyarországi szerb származású Dujmov Dragomir 

volt, aki Budapestet képviselte, míg a zombori irodalom képviselője a vajdasági Tímea Moger 

irodalmár volt. Az est házigazdája, a Kispesti Szerb Önkormányzat képviseletében Rusz Igor 

Dusán, míg a program moderátora, a méltán népszerű David Kecman Dako irodalomtörténész, 

író, irodalomkritikus volt. Az est apropóját, Kecman szerint az a párhuzam adta, miszerint 

Dujmov anyaországa Szerbia, de magyarországi szerb alkotóként, Magyarországon 

anyanyelvén, szerb nyelven, míg Moger, aki vajdasági művészként anyanyelvén, magyarul, de 

mégis Szerbiában alkot. Az est folyamán az alkotók részleteket olvastak fel műveikből.  

 

16. December 21. 

A Szerb Kulturális és Média Központ utolsó rendezvénye a Józsefvárosi Szerb Önkormányzat 

évvégi záróprogramjának adott otthont. Az est apropója, a tárgyév tevékenységeinek 

összegzése, illetve köszönetnyilvánítás volt a partnerek részére, akik az év folyamán részt 

vettek, vagy támogatásukkal segítették az említett két intézmény program-tevékenységeit és 

munkáját. Az est további célja volt ugyanakkor, hogy kötetlen, de fontos kulturális és 

közösségépítő esemény legyen a közösségi összetartozás jegyében. 

A zenei programot Rastko Gergev harmonikás állította össze, aki a mintegy 40 perces koncert 

során Ember Léna és Szkórity Nikola szólistákat kísérte. 
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Programjainkat 2021. évben a Bethlen Gábor Alap, a Szerb Országos Önkormányzat, a 

Józsefvárosi Szerb Önkormányzat, a Budaörsi Szerb Önkormányzat támogatták.  

A fent említett intézményeken kívül, állandó partnereink közül a Nikola Tesla Szerb 

Közoktatási Központnak és a Magyarországi Szerb Színháznak szeretnénk köszönetünket 

kifejezni. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Budapest, 2021. december. 30.                             Dr. Emberné Jurkovits Hajnalka 
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