9. Szerb Kulturális Hónap
9th Serbian Cultural Month
A Szerb Kulturális Hónap idén szeptember 7. és október 5. között
került megrendezésre 9. alkalommal a szerb nagykövetség és a Szerb
Kulturális és Dokumentációs Központ szervezésében. Budapesten
kívül más városokban is tartottak koncerteket, előadásokat, folklór
műsorokat, kiállításokat, gyermekprogramokat a szerb kultúra gazdag
tárházából, amelyek ezúttal is sok látogatót vonzottak.
Őexc. Rade Drobac, Szerbia Köztársaság magyarországi nagykövetének rezidenciája volt a záróesemény helyszíne, amelyet nagykövetek, kormányzati tisztségviselők és a népes szerb kolónia tagjai mellett
őexc. Maja Gojkovic, a szerb parlament elnöke is megtisztelt részvételével. A magyar kormány képviseletében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, az ünnepség díszvendége beszédében hangsúlyozta: A
magyar és a szerb nép évszázados együtt és egymás mellett éléséből,
sorsközösségéből adódik, hogy történelmünkben Szerbia mindig fontos szerepet játszott, ahogy a tágabb balkáni térség is kulcskérdés volt
hazánk biztonsága és prosperitása szempontjából. A szerb kormány
nemzeti kisebbségek érdekében tett erőfeszítései nagyban hozzájárulnak a két ország közötti őszinte barátsághoz és harmonikus viszonyhoz.
Korszakos változások zajlanak körülöttünk, ezért Magyarország számára nagyon fontos, hogy támogassa déli szomszédait, hogy mielőbb
elérjék első számú stratégiai céljukat, az EU-tagságot. Ezért fordul a
magyar kulturális diplomácia a Nyugat-Balkán és azon belül Szerbia
felé. Szimbolikus egybeesés, hogy ma, amikor Magyarországon véget
ér a Szerb Kulturális Hónap, kezdődik a Magyar Kulturális Hetek
nagyszabású rendezvénysorozata a régióban, amelynek első, kiemelkedő állomása Belgrád.
P. A.

This year the Serbian Cultural Month organised by the Embassy
of Serbia and the Serbian Cultural and Documentary Centre was held
for the 9th time between 7th September and 5th October. In Budapest
and some other towns there were concerts, lectures, folklore programmes, exhibitions, children’s events of the rich Serbian culture
attracting many visitors again.
At his residence H.E. Rade Drobac, Ambassador of the Republic
of Serbia to Hungary hosted the closing event attended by ambassadors, government officials and the members of the large Serbian colony, as well as H.E. Maja Gojkovic, Speaker of the Serbian Parliament.
Representing the Hungarian government Zsolt Semjén, Deputy Prime
Minister, guest of honour in his speech emphasised: For the Hungarian and Serbian nations the centuries of living next to each other and
sharing common destiny mean that Serbia has always played a significant role in Hungary’s history, and the Balkan region has always
been a key issue regarding Hungary’s security and prosperity. The
efforts made by the Serbian government for the minorities greatly
contributed to the sincere friendship and the harmonious relationship
of the two countries. Epoch-making changes are in progress around
us, so it is very important to Hungary to support its Southern neighbours so that they can achieve their priority strategic goal, the EU
membership as soon as possible. That is why the Hungarian cultural
diplomacy turns towards the Western Balkan and especially to Serbia.
It is a symbolic coincidence that today, when the Serbian Cultural
Month finishes in Hungary, the grand series of events, the Hungarian Cultural Weeks will begin in the region, and its first, outstanding
venue is Belgrade.
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