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A szentestét január 6-án, a karácsonyt január 7-én és 8-án tartják szerb 

ortodoxok, és szokásaik eltérnek a nyugati keresztényekétől, de az ünnep lényege 

ugyanaz. 
 

Jézus megszületett! Hrisztosz szé rodi! Így köszönnek karácsonykor a medinai szerbek. 

A szentestét január 6-án, a karácsonyt január 7-én és 8-án tartják szerb ortodoxok, és 

szokásaik eltérnek a nyugati keresztényekétől, de az ünnep lényege ugyanaz. A medinai 

szerbek nem karácsonyfát állítanak, hanem szentestére a családfő visz be a szobába 

szalmát, ebbe rejtik a gyerekek ajándékait is. Szokics Eleknétől, a helyi szerb 

nemzetiségi önkormányzat elnökétől megtudtuk, ilyenkor böjtölnek, húst nem 

fogyasztanak. Szenteste az egészség kenyérből, a „zdrávje”-ből kell ennie mindenkinek, 

emellett a hagyományos sütemény a gibánica, a mákkal, dióval, darált tökmaggal töltött 

pászkatészta. A Szokics családnál halászlét főznek, és elkészül a díszes kalács is, 

melyet saját, kenyértésztájából készült tyúk-, szőlőfürt-, búzakalász díszekkel 

ékesítenek, de ezt csak újévkor vágják fel. 

Karácsony első napján ebédre szárnyasból készült ételeket készítenek, és fontos 

gasztronómiai elem a csésznica, a rétestésztából készült, tejfölös, cukros tojással 

töltött tésztaféle, amelybe pénzérmét tesznek. Ezt törni szokás, és akinek a 

darabjában a pénzérme van, az nem lesz pénzszűkében a következő évben. Karácsonykor 

egyébként a bőséget szimbolizálják az asztalra helyezett gyümölcsök, illetve az a tál, 

melyben búza van, gyertya és mécses. A karácsony bensőséges családi ünnep, a közösség 

a második napján a templomban köszönti egymást. Ekkor, azaz 8-án Zorán Osztojity, a 

medinai szerbek budapesti lelkipásztora celebrál szentmisét szerb és ószláv nyelven.  

 
Ma Zorán Osztojity, a medinai szerbek budapesti lelkipásztora celebrál misét szerb és ószláv nyelven (archív felvétel) 

 

A rituálé azonban már korábban elkezdődik a medinai templomban, a 

harangkongatásoknak ugyanis meghatározott rendben kell megtörténniük, és a 

lelkipásztor is imával készül a szertartásra az épület megszentelt részében. A férfiak 

és a nők a számukra kijelölt helyen hallgatják az istentiszteletet. A böjtnek ekkor már 

teljesen vége van, ezen napon sertésből készült ételek is az ünnepi asztalra kerülnek. A 

medinai szerbek január 13-án szilvesztereznek, 14-e az újév első napja, és 

természetesen náluk is van vízkereszt, mely január 19-re esik. 
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