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„Hidat képezünk, 
közösséget építünk”

A szélesebb közönség felé nyitás jegyében szervezi idei rendezvényeit a Ma-

gyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ, melynek program-

kínálatában ugyanúgy helyet kapnak a színházi el�adások, a szerb játékfi lm-

vetítések, a fotó- és képz�m�vészeti kiállítások, mint a világzenei vagy folklór-

estek. Gyurity Milán, a Szerb Kulturális Központ igazgatója szerint céljuk, hogy 

az események által betekintést nyújtsanak a magyarországi szerbek minden-

napjaiba, hagyományaiba, és hidat képezve a magyar és a szerb kultúra között, 

valódi közösséget építsenek.

– Milyen céllal alakult meg annak idején a Szerb Kulturális Központ? Hogyan 

n�tte ki magát?

– A  2003-ban alapított Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs 

Központ hatalmas fejl�désen ment keresztül több mint tízéves m�ködése 

során: eleinte az intézmény nem foglalkozott programszervezéssel, csupán a 

magyarországi szerb közösség által helyi szinten megrendezett programok-

nak biztosított pénzügyi hátteret, azzal viszont, hogy saját helyiséget kapott, 

kezdetét vehette a szervez�tevékenység is. 2012 februárja óta a Nagymez� 

utca 49.-ben napi szint�, rendes nyitva tartással, a világhír� szerb vendéglátás 

jegyében várjuk a látogatókat egy jó kávéra vagy beszélgetésre, közben pedig 

az id�szakos kiállításainkat is megtekinthetik. Azonkívül pedig hétköznap es-

ténként és hétvégente tematikus programokat, eseményeket szervezünk.

A  magyarországi szerbek kultúrájának és hagyományainak bemutatása 

mellett a kezdetekt�l fogva arra törekedtünk, hogy helyet biztosítsunk a szerb 

kortárs m�vészet képvisel�inek is. A cél mindenképp az építkezés, a jöv� ge-

nerációjának kulturális nevelése, így programjaink nagy részével a fi atalokat 

és a gyermekeket is megszólítjuk – rajtuk áll ugyanis ennek a közösségnek 

a jöv�je.

– Milyen érdekességekkel várják a közönséget?

– Megkezdte m�ködését a szerb fi lmklub, melynek keretein belül – felira-

tozás segítségével – a magyar mozikedvel�k számára eddig sosem látott szerb 

fi lmm�vészeti alkotásokat mutatunk be havonta több alkalommal. Minden év-

ben megrendezzük a hagyományos Gyermekszínjátszó M�helyek Találkozóját. 

A  folyamatosan b�vül� programkínálatról a honlapunkon tájékozódhatnak az 

érdekl�d�k.

– Egyik legnépszer�bb programjuk, a Szerb Kultúra Hónapja egyedülálló 

kezdeményezés. Mir�l van szó pontosan?

– A  rendezvényt idén szeptemberben rendeztük meg ötödik alkalommal, 

különlegessége pedig, hogy egy egy hónapon keresztül Magyarország egész 

területére szervezünk kulturális programokat, melyek során nemcsak a ma-

gyarországi, hanem az egyetemes szerb kultúrát próbáljuk bemutatni, egyszer-

re hagyomány�rz� és kortárs szellemben. Ez kezdetben egyedülálló kezdemé-
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nyezés volt, mára azonban már több régióbeli és tengerentúli ország szentel 

egy egész hónapot a szerb kultúrának.

– Miért lehet érdekes a Szerb Kulturális Központ tevékenysége a magyar 

közönség számára?

– Olyan, a  magyarországi szerbeket bemutató programokat szervezünk, 

melyek által jobban megismerhetik azokat az embereket, akik évszázadok óta 

mellettük élnek, részesei a helyi kultúrának, mégis más hagyományokat követ-

ve élik mindennapjaikat. A szerb kultúra azon szegmenseit kívánjuk bemutatni, 

amelyek könnyen érthet�ek anélkül, hogy valaki beszélné a nyelvet. Ezenkívül 

Szerbia idegenforgalmi közösségével karöltve olyan programokat szervezünk, 

melyek által megismerhetik egy ország természeti szépségeit, idegenforgalmi 

lehet�ségeit. Így, az együttm�ködésnek köszönhet�en, Szerbia könny�zenei 

fesztiváljait és kulturális rendezvényeit is népszer�sítjük.

– Milyen célokat t�ztek ki a jöv�re vonatkozóan?

– Szeretnénk minél több emberrel megismertetni a Nagymez� utcai közös-

ségi terünket, és elérni, hogy egy vegyes és mindenekel�tt nagyon nyüzsg� 

látogatói kör alakuljon ki. A Magyarországon él� szerbek már ismerik a helyet, 

és rendszeresen látogatják is, de jó lenne, ha a kultúránk iránt érdekl�d� 

magyar közönség is számolna azzal, hogy itt mindig történik valami érdekes. 

Szeretnénk bekapcsolódni a f�város által szervezett kulturális projektekbe is, 

kevés ember tudja ugyanis, hogy ez a két kultúra mennyire egymásba van fo-

nódva, már évszázadok óta. Illetve, mivel nagyon szoros, több évre visszanyúló 

együttm�ködést ápolunk több magyarországi és szerbiai kulturális intézmény-

nyel, hidat képeznénk a két ország között.

(Forrás: Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ)


