2013 10

Вестник на
българите в Унгария
A magyarországi
bolgárok kétnyelvû
havilapja
www.bolgarok.hu

Посещение в България
Паметник на българските градинари
Поднасяне на венци в Халастелек
Из живота на училището и детската градина
Покана за БУЛФЕСТ

2

актуално • aktuális

Призив за издигане на български паметник
Призив от името на Българското
републиканско
самоуправление,
на Българското самоуправление в
Зугло и от името на българите в
Унгария за подкрепа на една значителна културна инициатива.
Уважението към миналото винаги е било отличителна черта на зрелите общности, които
имат съзнание за собствената си
роля и значимост. В живота на
българите в Унгария основополагаща роля несъмнено играе
българското градинарство. След
паметниците във Фелшожолца и
Халастелек неизбежно назря моментът да се създаде и знак за памет на българското градинарство
в Будапеща. Българските градинари имат историческа мисия в
Унгария, тъй като революционизират градинарската култура
в Унгария, поставят основите на
модерното зеленчукопроизводство, въвеждат напълно нова напоителна техника и култивират
непознати доготава зеленчуци.
Освен това българските градинари предизвикват уважението на
унгарското общество чрез своето
трудолюбие, скромност и непо-

средственост, превръщат се в негова неделима част, съхранявайки в същото време българската
си идентичност. През 1914 г. те
основават Дружеството на българите в Унгария, което догодина
ще чества своята стогодишнина.
През 1916 г. е създадена Църковна
община, а през 1918 г. е основано
и училището. В близост до пазара Халер през 1932 г. е построена
Българската църква, а през 1957
г. от дарения е издигнат Българският културен дом. Тази база,
която поддържаме и до днес, дава
силата на общността ни.
Днес, изграждането на паметник
на българския градинар се превръща в реалност – той ще бъде
открит през 2014 г. по случай
100-годишния юбилей на ДБУ.
Паметникът ще бъде разположен
в ХІV район на Будапеща, на площад Бошняк, в парка зад местния
храм. Общината на ХІV район
Зугло подкрепя издигането на
паметника, който е съгласуван с
плана за благоустройство на площад Бошняк. Пазарът Бошняк е
бил един от важните центрове на
българското градинарство, ето

защо е най-подходящото място
за паметника, с който ще отдадем дължимата почит на нашите предци. Българската чешма
и скулпторната група са дело на
Огнян Кожухаров, български
скулптор от Унгария.
Сумата от 9 286 500 форинта Българското републиканско самоуправление набира чрез проекти,
субсидии и от собствения си бюджет. Предвижда се паметникът
да бъде открит на 3 март 2014 г.
на националния празник на България.
Нека всеки, който се чувства
българин, всеки, който е приoбщен по някакъв начин към българите в Унгария, независимо от
възраст, професия и произход,
да допринесе за съхраняването на паметта за българското
градинарство и за следващите
поколения. Поставен на едно от
централните места в Зугло паметникът ще напомня ежедневно
на стотици хора, че някога тук
са минали българските градинари, а днес живеят и работят техните достойни потомци. Нека

Adományozzunk a bolgárkertész-emlékmûre
A Bolgár Országos Önkormányzat, a Zuglói Bolgár Önkormányzat
és az egész magyarországi bolgár közösség nevében fordulunk
Önökhöz egy jelentôs kulturális
kezdeményezés megvalósítása érdekében.
Az elmúlt években a magyarországi
bolgárok körében többször felmerült
az a kezdeményezés, hogy Budapesten, egy megfelelô helyen szobrot
állítsunk ôseink, a bolgár kertészek
emlékére. A magyarországi bolgárság történelmének meghatározó
korszaka a XIX-XX század fordulója,
amikor több tízezer bolgár kertész
dolgozik Magyarországon. Eleinte

ingáztak a két ország között, késôbb
földeket vettek és letelepedtek Magyarországra. A bolgár kertészek történelmi jelentôségét az adja, hogy
Magyarországon ôk forradalmasították a kertkultúrát, ôk rakták le a
korszerû zöldségtermesztés alapjait,
merôben új öntözési technikát vezettek be, korábban ismeretlen zöldségfajtát honosítottak meg. Tevékenységükkel száz éven át meghatározó
szerepet játszottak a hazai zöldségtermesztésben. Túl ezen a bolgár
kertészek becsületes munkájukkal,
szerénységükkel és ôszinteségükkel
kivívták a magyar társadalom megbecsülését, annak integrált részévé
váltak, de mindig megôrizték bolgár

identitásukat. 1914-ben megalapították a Magyarországi Bolgárok Egyesületét, amely jövôre ünnepli 100.
évfordulóját, 1916-ban létrehozták
az Egyházközösségüket, 1918-ben
megalapították Iskolájukat. A Haller
piaccal szemben 1932-ben felépítették a Bolgár Templomot, 1957-ben,
pedig adományokból felépítették a
Bolgár Mûvelôdési Házat. Ezt az intézményi bázist a mai napig fenntartjuk, ez adja közösségünk erejét.
A bolgárkertész-emlékmû felállítása
most elérhetô közelségbe került –
2014-ben, az MBE 100 éves évfordulója alkalmából meg fog valósulni.
Az emlékmû helyszíne, Budapest,
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всеки подпомогне според възможностите си изграждането на
Паметника на българския градинар. Даренията могат да бъдат
преведени на банковата сметка

на името на Паметника в банка
ОТП: 11709002-20131210.

XIV. kerület, Bosnyák tér, a templom
mögötti parkosított terület. Budapest Fôváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat támogatja az emlékmû
állítását, amely összhangban van a
Bosnyák tér rendezési tervével. A
bolgár kertészek egyik legfontosabb
központja volt a Zuglóban található
Bosnyák téri piac, így ez megfelelô
hely arra, hogy méltó emléket állítsunk ôseinknek. A Bolgárkertész
kút és szoborcsoport kompozíciót
Kozsuharov Ognjan, magyarországi
bolgár szobrászmûvész készíti.
A Bolgár Országos Önkormányzat a
szoborcsoport és ivókút költségeit
(9.286.500 Ft) pályázatból, támogatásokból, és a saját költségvetésébôl

finanszírozza. Az emlékmû tervezett
átadási ideje: 2014. március 3. - Bulgária nemzeti ünnepén.

Нека издигнем заедно достоен
паметник за нашите предци –

Azzal a kéréssel fordulok most
minden magyarországi bolgárhoz,
hogy lehetôségeihez mérten járuljon hozzá a Bolgárkertész szobor felállításának költségeihez.
Adományaikat az OTP Banknál
vezetett Bolgárkertész-emlékmû
elnevezésû
11709002-20131210
számlára várjuk.
Állítsunk közösen maradandó emléket ôseinknek, a bolgár kertészeknek, hagyjunk méltó nyomot magunk
után a jövô nemzedékének!

българските градинари, нека оставим трайна следа за бъдещите
поколения!
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Посещение в България

Тричленна делегация на Българското републиканско самоуправление в състав д-р Данчо Мусев
(председател), Габриела Хаджикостова (заместник-председател) и
Владимир Калицов (изпълнителен
директор на Дружеството на българите в Унгария) посети Софиа от
23 до 25 септември и проведе подготвителни преговори за подготовка на честването на 100-годишнината от основаването на ДБУ през
2014 тодина. Посещението бе подготвено от унгарския посланик в
България Андраш Клейн.

Делегацията бе приета от вицепрезидента Маргарита Попова, която
прояви голям интерес към проекта
за юбилейната година. На преговорите стана въпрос за издигането
на паметника на българския градинар в Зугло, валидирането на
юбилейна пощенска марка в България, както и за другите планирани тържества. Валидирането на
юбилейната марка е по инициатива на посланик Бисерка Бенишева.
Вицепрезидентът на България пое
личен ангажимент за валидирането на марката, обеща да приеме
патронажа на мероприятията през
юбилейната година и да почете с
присъствието си откриването на
юбилейната година на 3 март.
Плодотворни бяха и разговорите
с министъра на културата Петър
Стоянович. Д-р Данчо Мусев покани министъра на тържеството
по случай Димитровден през 2014
година.
Директорът на Националния исторически музей Божидар Димитров
заяви, че ще подкрепи изработването на изложба, която да представи историята на българското
градинарство, а председателят на

Държавната агенция за българите
в чужбина обеща да помогне за
нейното осъществяване.
Членовете на делегацията се срещнаха и с епископ Наум, секретар на
Светия Синод, с когото обсъдиха
проблемите в Българската православна църква в Унгария. Организирането и успешното протичане
на посещението в София бе истински пример за сътрудничеството
между институциите на българите
в Унгария и двете посолства.

Látogatás Bulgáriában
Szeptember 23. és 25. között a Bolgár
Országos Önkormányzat háromtagú
delegációja (dr. Muszev Dancso elnök,
Hadzsikosztova Gabriella alelnök és
Kalicov Vladimir, a Magyarországi Bolgárok Egyesülete ügyvezetô igazgatója,
a BOÖ tagja) Szófiába látogatott, hogy
elôkészítô tárgyalásokat folytasson a
Magyarországi Bolgárok Egyesülete
2014-ben esedékes jubileumi ünnepségsorozatáról. A látogatást Klein András Magyarország Bulgáriába akkreditált nagykövete szervezte meg.
A delegációt fogadta Margarita
Popova államelnök-helyettes, aki nagy
érdeklôdéssel fogadta a megemlékezések tervét. A megbeszéléseken szó
esett a Bolgárkertész-emlékmû felál-

lításáról Zuglóban, egy jubileumi bélyeg kiadásáról Bulgáriában, valamint a
tervezett rendezvényekrôl. A jubileumi
bélyeg kiadását Bisserka Benisheva, a
Bolgár Köztársaság budapesti nagykövete kezdeményezte. Az államelnök-helyettes asszony személyes közbenjárást
ígért a bélyeg kiadásához, és ígéretet
tett arra, hogy elvállalja a rendezvénysorozat fôvédnökségét, valamint hogy
jelenlétével megtiszteli a nyitóünnepséget – március 3-át.
A bolgár kulturális miniszterrel, dr. Petar
Sztojanoviccsal folytatott megbeszélések is gyümölcsözôek voltak. Dr.
Muszev Dancso meghívta a minisztert
a 2014. évi Demeter-napi ünnepségre.
Bozsidar Dimitrov, a Nemzeti Történeti

Múzeum igazgatója felajánlotta a támogatását egy a bolgár kertészek történetét bemutató kiállítás létrehozásához, a
Határon Túli Bolgárok Hivatalának elnöke, Roszen Ivanov pedig segítséget
ígért a tervezett kiállítás megvalósításához.
A delegáció tagjai találkoztak Naum
püspökkel, a Szent Szinódus titkárával
is, akivel megtárgyalták a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyházban felmerült
problémákat.
A szófiai látogatás megszervezése és lebonyolítása példaértékû volt
abban a tekintetben, hogy ez a magyarországi bolgárok intézményei,
valamint a két nagykövetség szoros
együttmûködésének a gyümölcse volt.
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Патриотичен дух и толерантност
За годишнината на българската общност в Унгария ще бъде открит паметник на българския градинар.
Агенция „Фокус” разговаря с Данчо Мусев, председател на Българското републиканско самоуправление в Унгария.
Фокус: Г-н Мусев, разкажете за българската общност в Унгария.
Данчо Мусев: Българската общност
в Унгария има повече от 100-годишна история на институционно ниво.
Нашите предци са градинари от великотърновския край, от селaта Поликраище, Драганово, от Сушица, Горнооряховско. Голяма част от тях тръгва за
Унгария след Освобождението от турско робство, за да търси по-добър живот. Нашите деди са били гурбетчии,
пристигали са окола Трифон Зарезан
и когато прибирали реколтата – края
на октомври месец, са се прибирали
в България. През 1914 година основават дружество – Дружеството на българите в Унгария, 2 години по-късно
Църковна община, след това училище.
Основават се три институции, които
са стабилната база за Дружество, което
догодина чества 100-годишния си юбилей –гурбетчийският начин на живот
се променя и се установяват в Унгария
със своите семейства, деца. Ние, българите в Унгария, вече сме второто, трето
поколение, както и лично аз. През 1953
година с даренията на 442 българските семейства се събират средства за
строеж на собствено читалище – това
е Българският културен дом. В момента тази зала е една от най-престижните
в Будапеща. Тя е средище на културно-обществения ни живот, тук функционират танцовите ни ансамбли,
оркестри, честват се български традиционни празници, официалните празници на България. Уникалното е, че
3-ти март, Денят на Освобождението,
при нас винаги се е празнувал, независимо дали в България е бил официален
празник или не, Тогава се изнася и знамето, което е от самото основаване на
дружеството, тоест 100-годишно знаме, то се предава на нови знаменосци
през 15-20 години. Това са малки символи на патриотизъм, които вероятно
ни дават силата да се съхраним. Перз

1932 година е построена Българската
православна църква „Св. св. Кирил и
Методий”. Всичките си институции
издържаме със собствени средства и с
помощта на унгарската държава, която дава възможност на малцинствата,
които са признати в конституцията на
Унгария, сред които сме и ние българите, да избират свои органи на управление, наречени самоуправления. Те
са като малък български парламент:
самоуправлението има право да основава училища, детски градини, да
развива културно-просветна дейност.
Имаме културна автономия и тази
наша дейност се финансира от Унгария. В момента можем да кажем, че
една малка България живее в Унгария,
със своя детска градина, училище за
роден език, театър, издателска дейност,
танцови състави. Именно този успех
на една малка българска общност искаме да покажем догодина, когато се
навършват 100 години от основаването на дружеството. Бихме желали тази
годишнина да бъде отбелязана на високо ниво, защото това е престиж и за
нас, и за България, и за малцинствената политика на Унгария. Затова сме на
посещение в България. Събитията по
отбелязването на 100-годишнината ще
започнат официално на 3 март. На тази
дата планираме и откриване на паметник, българска чешма и композицията българско градинарско семейство.
Паметникът ще бъде открит в сърцето
на Будапеща, на мястото, където навремето се е намирал пазарът за зеленчуци на едро. Част от финансирането
се поема от унгарското правителство.
Има и възможност за дарения. Това са
нашите цели и планове и затова сме на
българска територия.
Фокус: Колко са българите и къде основно живеят?
Данчо Мусев: Според резултатите от
последното преброяване, българите в
Унгария са 6 200 души. Това са хората,
декларирали, че са българи, които се
самоопределят като българи. Те живеят най-вече около големите градове,
където са се заселили градинарите –
Будапеща и околностите, градовете
Печ, Мишколц, Дебрецен и други –

разпръскани сме. Има 2-3 населени
места, където живеят по-компактно
българи, около Будапеща.
Фокус: Как стои въпросът с изучаването на български език в общността ви?
Данчо Мусев: И двете ни образователни институции, за съжаление, бяха закрити от българската държава. Детската градина преди 5 години, училището
– преди 2. След закриването на детската
градина, българското самоуправление
откри нова българо-унгарска двуезична детска градина. Занятията се водят
на унгарски и на български. Един ден
на български език, един ден – на унгарски. Има две учителки от България и
две са местни унгарки. Това е от интерес и за деца, които са от унгарски произход. а и защото в тази детска градина
ходят деца от нашата общност, които
остават да живеят в Унгария. Подобна
реформа трябваше да стане по-приоритетна и в училището, за да не се
стигне до неговото закриване през 2011
година. В момента детската градина е
с две групи и 42 деца. В училището се
провежда допълнително обучение по
български език и народознание – седмично 5 часа. То се посещава от деца,
които посещават унгарски училища,
но е признато в Унгария като част от
унгарската образователна система и
децата имат право да полагат зрелостен изпит по български език, след като
завършат 12-ти клас и оценката им по
български език се вписва в унгарските
им бележници. В него в момента учат
73 деца.
Фокус: По какъв начин успява да се запази българското при вас, предвид католическото вероизповедание в Унгария?
Данчо Мусев: Вероятно благодарение
на нашия патриотичен дух и толерантността на унгарската държава. Ние винаги сме си имали църква, свой духовен живот, свой образователен живот,
имаме право на училища, на издателска дейност. Вероятно това допринася
– силната база, патриотизмът, който е
закърмен в нас. И помощта от правителството.
Инна ПОГЛУБКО – Агенция „Фокус”
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Поднасяне на венци в Халастелек
в Будапеща. Множеството бе поздравено най-напред от Никола Кушев, председател на Българското
самоуправление в Халастелек, след
което слово произнесоха посланик
Бисерка Бенишева, председателят
на БРС д-р Данчо Мусев, кметът
на Халастелек Йожеф Сентдьорди,
след което бяха поднесени венци
от името на Община Халастелек,
Българското самоуправление в халастелек, община Велико Търново,
посолството на Република България, ДБУ, БРС, СБС, Българските
самоуправления в област Пеща, в V

Българското самоуправление в
Халастелек отбеляза Деня на българската независимост на 28 септември т.г. В хубавия слънчев ден
възпоменателният парк с дулапа
(българското колело) се изпълни
с хора, дошли да вземат участие
в превърналото се в традиционно тържество. Сред гостите беше
делегацията на кметството на Велико Търново, водена от заместник-кмета Ганчо Карабаджаков,
пристигнали в Унгария по покана
на побратимения им район Зугло

и ХІ столични райони, Българското самоуправление в Сигетхалом,
Дружеството за българо-унгарска
дружба. Българското самоуправление в Халастелек положи венец и
пред Възпоменателния парк.
Официалната част на тържеството завърши с програма на танцов
състав „Янтра“, след което хората
имаха възможност да общуват и в
рамките на неформалните контакти да обменят мисли и да опитат
български ястия.

Koszorúzás Halásztelken
A Halásztelki Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat szeptember 28-án ünnepelte meg Bulgária függetlenségének
napját. A gyönyörû napsütéses idôben
nagyon sokan érkeztek a Bolgárkerék
emlékmûhöz, hogy részt vegyenek
az immár hagyományossá vált megemlékezésen. A vendégek között volt
Velikot Tirnovo Önkormányzatának
delegációja is Gancso Karabadzsakov
alpolgármester vezetésével, akik testvérvárosuk, Zugló meghívására érkeztek Magyarországra. Az ünnepségen
elôször Kusev Nikola, a Halásztelki Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd
Bisserka Benisheva nagykövet asszony,
dr. Muszev Dancso, a BOÖ elnöke és
Szentgyörgyi József polgármester

mondott beszédet, majd Halásztelek
Város Önkormányzata, a Halásztelki
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat,
Veliko Tirnovo Önkormányzata, a Bolgár Köztársaság Nagykövetsége, az
MBE, a BOÖ, az FBÖ, a Pest Megyei,
az V. és XI. kerületi, valamint a Szigethalmi Bolgár Önkormányzat, a MagyarBolgár Baráti Társaság, az MSZP Halásztelki Szervezete és a Halásztelki
Nyugdíjas Baráti Kör Egyesület elhelyezte koszorúját az emlékmûnél. A Halásztelki Bolgár Önkormányzat megkoszorúzta az Emlékparkot is.
Az ünnepség hivatalos része a Jantra
táncosainak mûsorával ért végett,
majd az egybegyûltek jó hangulatú kötetlen beszélgetés mellett kóstolhatták
meg a bolgár konyha specialitásait.

Fotó: Végh Tibor
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Паметник на градинарите в Драганово

Паметник на градинарите откриха
и осветиха в село Драганово. Откриването му се състоя на празника на градинаря в горнооряховското село. Специално за случая дойде
делегация от побратимения унгарски град Фелшьожолца. В състава
й бяха заместник-секретарят на община на Фелшожьолца Ищван Ронай, Гюла Нади, общински съветник в унгарския град, Владимир
Калицов, секретар на Дружеството
на Българите в Унгария, Маргарита Бочева Майорне, председател на

българското малцинствено самоуправление във Фелшожьолца.
Паметникът на градинарите е изработен от скулптора Ангел Ангелов от Велико Търново. Композицията съчетава земеделските
сечива – рало, мотика и садило, и
птица, кацнала върху тях. Инструментите се свързват със същността
на земеделската работа, а птицата
символизира миграцията на драгановските градинари по света и завръщането им в родния край. Върху постамента са изписани имената
на всички 19 държави от три континента, в които се знае, че са пребивавали те. Освен в европейски
страни, драгановски градинари
са достигнали и отдалечени кътчета от света като Австралия, Аржентина, Нова Зеландия и други.
Освещаването на паметника извърши отец Димитър.
Паметникът е изработен със спомоществователството на кметството във Фелшьожолца, председателят на българското малцинствено
самоуправление в града Маргарита
Бочева, Дружеството на българите
в Унгария и Българското републиканско самоуправление, местни земеделски производители и фирми

от региона и с личните дарения от
Петър и Иван Байчев, Владимир
Енчев, Владимир Калицов от Унгария.
Освен в някогашна Австро-Унгария, драгановските градинари
развиват занаята в Русия, Чехословакия, Унгария, Германия, Полша,
дори в САЩ, Куба, Аржентина,
Австралия и Нова Зеландия. Драгановчани са допринесли много и
за развитие на градинарските технологии. За защита на интересите
си драгановските градинари основават едно от първите градинарски
дружества в България.
Делото на местните газди е почетено, като през 2005 г. във Фелшьожьолца е издигнат паметник
на градинарите. Заслугите на
драгановските градинари в Унгария и топлите отношения между
горнооряховското село и Фелшьожьолца, изтъкна в поздрава си
секретарят на кметството в побратимения град Ищван Ронай. Гостите на празника бяха поздравени и
от името на кмета на Общината.
Добромир Добрев

Szoboravatás Draganovóban
2013. szeptember 19-én ünnepélyes keretek között avatták fel Felsôzsolca bolgár testvérvárosában, Daraganovóban
az onnan elszármazott, de ôshazájuk
és szülôfalujuk iránt mindig elkötelezett és hûséges bolgárkertészeknek
emléket állító szobrot. A többek között
Felsôzsolca Város Önkormányzatának
támogatásával készült alkotásban helyet kaptak a bolgárkertészek mindennapi használati tárgyai, mint az ásó és
a földmûveléshez használt eke, a kompozíción a madár pedig a visszatérést, a
hazatérést szimbolizálja.
Peter Szuvandzsiev Draganovo polgármestere Felsôzsolcán látva a bolgár
emlékmûvet határozta el, hogy városában is emlékmûvet állít azoknak a kertészeknek, akik falujukat hosszabb-rövi-

debb idôre elhagyva Európa mintegy
13 országába, sôt a tengeren túlra is
kivándorolva terjesztették az öntözéses
bolgár zöldség- és gyümölcstermesztést.
Draganovo községet a XII. században
alapították, a mai napig alapítója nevét
(Dragan) viseli. A magyarországi bolgárság egy jelentôs részének ôsei innen
származnak. Az egykor virágzó falu ma
árnyéka önmagának, a lakosság 80%-a
a szegénységi küszöb alatt él.
Az emlékmû elkészítését is adományokból tudták finanszírozni. A bolgár Gorna
Orjahovica városa és Felsôzsolca Város
Önkormányzat Képviselô-testülete, a
Bolgár Országos Önkormányzat, a Magyarországi Bolgárok Egyesülete a helyi
bolgár nemzetiségi önkormányzat, vala-

mint Bajcsev Péter és Iván, Encsev Vladimir és Kalicov Vladimir is támogatta a
szobor elkészítését.
A Draganovo fôterén felállított szobornál a zsolcai delegációból dr. Rónai István aljegyzô mondott beszédet, majd
Nádi Gyula önkormányzati képviselô
és Major Ádámné, a Felsôzsolcai Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat elnöke koszorúzta meg az emlékmûvet. A
zsolcai delegáció és Kalicov Vladimir, a
Magyarországi Bolgárok Egyesületének
titkára részt vett a draganovói kertészünnepen, ahol a zsolcaiak tokaj-hegyaljai borral és pereccel kínálták a lakosságot. A helyiek kulturális mûsora mellett
zöldség- és gyümölcskiállítás várta az
érdeklôdôket.
Szöveg és kép: Németh Csaba
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Делегация
от Търново
В последната седмица на септември, Зугло празнува 78-та годишнина от обособяването си като район на Будапеща, своя рожден ден.
За няколкодневните тържества
пристигнаха гости и от побратимения град Велико Търново, начело
със заместник-кмета Ганчо Карабаджаков. По време на двудневното си посещение делегацията взе
участие в празненствата в Зугло,
разгледа забележителностите на
Будапеща, Българския културен
дом и седалището на Българското
републиканско самоуправление на
ул. „Байза“ и взе участие в тържеството по случай Деня на независимостта в Халастелек.

Български дни в Дебрецен

Денят на Независимоста (22 септември) самоуправлението отпразнува с
културна програма „Български дни”.
На 19 септември в залата на Културния дом в Уйкерт бе открита изложба на български и унгарски бит
(бродерия и плетива) изработени от
Димитринка Мишколци и Ибоя Над
Фазекошне (от български произход).
Повод за изложбата беше показване
на частица от двата бита (среща на
две култури). Стремежът да се запази
бита за бъдещите поколения.
В Дебрецен в „Тимархаз” всеки четвъртък те посещават кръжока по ръкоделие „Тиста фораш”. В този кръжок се изработват само оригинални
битови изделия, с които се участва в
местни и национални изложби, където и двете участнички в изложбата
много пъти са печелили награди. Последната награда е 2012 година в IX
национална изложба в Надканижа,

където са спечелили две трети награди.
Изложбената зала беше препълнена с гости и приятели. Изложбата бе
открита от етнографа д-р Ибоя Сатмари, приветствана от директора на
културния център в Дебрецен Жолт
Янтик. Празничната атмосфера бе
допълнена с българска народна музика изпълнена от оркестър „Джумбарлък”.
През следващите дни бе прожектиран игралният филм „Прима, примавера”.
За най-малките ни приятели от началните училища бе проведена викторина „Кой знае най-много за България”, а участниците бяха наградени с
български битови сувенири.
А в деня за приготвяне на български
ястия и салати, българите и техните
приятели от Дебрецен се събраха на
приятни разговори, почерпка и други
неща, за да отпразнуват и изпратят
лятото в спортния комплекс „Тева”.
Всички се чувстваха като в едно голямо семейство.
Отзивите от мероприятията ни бяха
следните: Беше прекрасно. Обичаме
България и българската култура, желаем успехи на българския народ. С
нетърпение очакваме следващите мероприятия. Благодарим.
Българско самоуправление
в Дебрецен

Delegáció Tirnovóból

Bolgár napok Debrecenben

Szeptember utolsó hétvégéjén Zugló önállóvá válásnak 78. születésnapját ünnepelte a kerület.
A többnapos programsorozatra
Zugló testvérvárosából, Veliko Tirnovóból is érkezett delegáció
Gancso Karabadzsakov alpolgármester vezetésével.
A kétnapos látogatás alatt a delegáció részt vett a zuglói ünnepségsorozaton, megtekintette Budapest
nevezetességeit, köztük a Bolgár
Mûvelôdési Házat és a Bolgár Országos Önkormányzat Bajza utcai épületét, és ellátogatott Halásztelekre is a
Bulgária függetlensége napja tiszteletére rendezett ünnepségre.

A függetlenség napja tiszteletére
(szeptember 22.) a Debreceni Bolgár
Önkormányzat Bolgár Napokat szervezett.
A bolgár és a magyar kultúra találkozásának lehettek szemtanúi mindazok,
akik szeptember 19-én ellátogattak
Fazekasné Nagy Ibolya és Miskolczi
Dimitrinka kézimunkáiból rendezett kiállításra a DMK Újkerti Közösségi Házába. Mindkét kiállító bolgár felmenôkkel
rendelkezik és a Tímárház Tiszta Forrás
Hímzô Körének alkotója. Fazekasné
Nagy Ibolya hímzésein a magyarországi tájegységek mintái, míg Miskolczi
Dimitrinkáén a bolgár hímzésvilág hagyományai elevenednek meg. A kiállítást, amelyet a Debreceni Bolgár Nem-

zetiségi Önkormányzat és a Debreceni
Mûvelôdési Központ közösen szervezett, V. Szathmári Ibolya etnográfus nyitotta meg. A megnyitón a jó hangulatról
a Dzsumbarlak zenekar gondoskodott.
Az ezt követô napokban elôször a Prima
Primavera címû bolgár-magyar-angolholland koprodukcióban készült film
került vetítésre. A legkisebb barátainknak az általános iskolákból vetélkedôt
szerveztünk Ki tud többet Bulgáriáról?
címmel.
A bolgár ételek napján a debreceni
bolgárok és barátaik jó hangulatban
gyûltek össze, és falatozás és kellemes
beszélgetés mellett búcsúztatták a nyarat a Teva sportkomplexumban.
Debreceni Bolgár Önkormányzat
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Новини от България
Oтличиха клуб от Поликраище
за опазване на фолклора
За принос в опазването на българския фолклор бе отличен клубът за
народни хора „Жива вода” към читалището в Поликраище. Признанието
дойде в рамките на третото издание
на Националния фолклорен фестивал „Море от ритми 2013”. На сцената
в Балчик излязоха над 100 състава и
индивидуални изпълнители. Всички
те бяха разпределени в три раздела
– за автентичен фолклор, за обработен фолклор и за клубове за народни
хора. Под ръководството на хореографа Цанко Михайлов „Жива вода” се
представи с „Тракийска ръченица” и
„Бранковска ръченица”, което им донесе грамота за отлично представяне.
Младежки обмен в Унгария
Шестима представители на Горнооряховския младежки парламент се
завърнаха от младежки обмен в Унгария. Младите хора бяха изпратени
от Сдружение „Младежка толерантност”. Това е поредния проект, защитен от сдружението, чрез който се
подпомагат младежките инициативи и активности в Горна Оряховица.
Общо 35 участници от България,
Турция, Италия, Франция, Естония
и Унгария се включиха в обмена по
програма „Младежта в действие”.
Форумът се проведе от 1 до 13 октомври в Тополца-дизел и премина под
мотото “DO IT YOURSELF! AGAIN”
- „Направи си сам! ОТНОВО“. В унгарското селце заедно с местните младежи, всички участници в проекта
подготвиха стара сграда за младежки
център. Подпомогнаха нейното дострояване и направиха вътрешното
обзавеждане от подръчни материали,
като дивани и маса от палети; реставрираха шкафове и други интересни и
практични вещи. Горнооряховските
млади хора посетиха замъка Буда в
Будапеща, езерото Балатон и присъстваха на среща с кмета на селището.
В края на проекта всички участници
организираха представление с викторина, огнено шоу, демонстрация на
интернационални танци, представиха и снимки, показващи всички дей-

ности на проекта през изминалите
12 дни пред местната общност. Младежите споделиха, че за пореден път
Горна Оряховица се представя отлично в подобен младежки проект, а от
гостуването в Унгария са спечелили и
много нови приятели.
Засилваме стокообмена с Унгария
Държавата подкрепя създаването на
нови механизми за предекспортно и
експортно финансиране на български стоки към страни от ЕС и трети
страни. Това заяви зам.-министърът
на икономиката и енергетиката Красин Димитров на бизнес семинар на
тема: „Представяне на новите възможности за финансиране на българските вносители – Споразумение
на ЕксимБанк Унгария и Българската
банка за развитие”.
По време на събитието бяха представени възможностите за финансиране
на вноса от Унгария, които могат да
подпомогнат и българския износ, тъй
като внесените продукти биха могли
да бъдат включени в производството
на изнасяните от България стоки.
Българска банка за развитие (ББР) ще
бъде основния икономически агент, с
който ще се осъществи предекспортното и експортното финансиране на
български стоки към страни от ЕС и
трети страни. В момента българската
банка осъществява активна международна дейност с различни институции по привличането на международен финансов ресурс и неговото
ефективно управление, каза Димитров.
„Ще подкрепим всякакви форми на
сътрудничество, които задълбочават
развитието на търговските взаимоотношения със съседни държави, като в
страните от Централна и Източна Европа един от водещите ни партньори
е Унгария“, добави той.
Кредитната линия от унгарската
Ексимбанк е една формите и механизми на финансиране на стокообмена
между България и Унгария, която
ще допринесе до още по-голямо задълбочаване на отношенията между
двете страни, смята Димитров. Българският стокообмен с Унгария за по-

следните 10 години е постоянен, като
за миналата година е 1,4 млрд. евро.
Превес в импорта имат унгарските
стоки за България.
Държавата подкрепя създаването на
нови механизми за предекспортно и
експортно финансиране на български стоки към страни от ЕС и трети
страни. Това заяви зам.-министърът
на икономиката и енергетиката Красин Димитров на бизнес семинар на
тема: „Представяне на новите възможности за финансиране на българските вносители – Споразумение
на ЕксимБанк Унгария и Българската
банка за развитие”.
По време на събитието бяха представени възможностите за финансиране
на вноса от Унгария, които могат да
подпомогнат и българския износ, тъй
като внесените продукти биха могли
да бъдат включени в производството
на изнасяните от България стоки.
Българска банка за развитие (ББР) ще
бъде основния икономически агент, с
който ще се осъществи предекспортното и експортното финансиране на
български стоки към страни от ЕС и
трети страни. В момента българската
банка осъществява активна международна дейност с различни институции по привличането на международен финансов ресурс и неговото
ефективно управление, каза Димитров.
„Ще подкрепим всякакви форми на
сътрудничество, които задълбочават
развитието на търговските взаимоотношения със съседни държави, като в
страните от Централна и Източна Европа един от водещите ни партньори
е Унгария“, добави той.
Кредитната линия от унгарската
Ексимбанк е една формите и механизми на финансиране на стокообмена
между България и Унгария, която
ще допринесе до още по-голямо задълбочаване на отношенията между
двете страни, смята Димитров. Българският стокообмен с Унгария за последните 10 години е постоянен, като
за миналата година е 1,4 млрд. евро.
Превес в импорта имат унгарските
стоки за България.
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Изложба „Диалог“ на българските художници от Унгария
„...тази експозиция, представена в
Българския културен институт в
Будапеща е посланието на таланта
и обичта, към изкуството, на културното наследство и традиции на
българите и унгарците.“
На 10 септември 2013 г. в Българския
културен институт се състоя откриването на обща изложба на българските художници от Унгария, под
наслов Диалог. Чрез творбите на 16
съвременни художници, изложбата
представя една богата и цветна палитра от визуални изкуства. Изложението има за цел да засилва и развива, както диалога между творците и
техните произведения, така и транснационалния културен диалог и изкуството без граници. Участващите
в изложбата художници са: Миролюба Гендова – живопис, Антони
Дончев – скулптура, Каталин Улман
– керамика, Росен Русев – графика,
Милена Владимирова – текстил, Карой Саренчев – живопис, Женя Бозукова – живопис, Огнян Кожухаров
– скулптура, Клаудия Орос – сценография и костюми, Петър Лукач –
архитектура и графика, Естер Кнейс
– текстил, Ненко Балкански – живопис, Боряна Конц-Маевска – текстил,
Жужана Естер Кожухаров – анимация, Мария Тури Чьоргеи – живопис и Ангел Радуков – живопис.

Откриване на изложбата
„Диалог” от изкуствоведката Анелия Тюю:
Шестнадесет имена – шестнадесет
живеещи в Унгария художници,
унгарски българи или художници,
свързани с България. Оставям решението на Вас. Но преди всичко
сме свидетели на една вълнуваща
изложба, чието заглавие е „Диалог“.
Творците, участващи в изложбата,
принадлежат към различни генерации, имат различен стил, творчески почерк и житейски път, но
във всеки от тях има един къс България. Това произтича от произхода им или от техния личен живот

и традиции. Всички обаче живеят
и творят тук в Унгария. Изложените днес творби са плод на техния
ежедневен труд като художници,
а не просто творби, създадени за
една изложба. Разбира се, на една
групова изложба не може да се видят много творби на един и същ
художник, а само няколко, които
отразяват неговия стил, мислите и
темите, които го вълнуват. Радостно е, че на изложбите на тази група
художници от година на година
вземат участие все повече творци,
чието творчество е свързано по някакъв начин със страната ни. Сега
за първи път Българският културен институт е домакин на такава
обемна изложба.
Живеещите тук в Унгария творци
са също така признати и активни
участници в унгарския художествен живот. Техните произведения
могат да се видят и на различни
изложби – било то самостоятелни
или групови, заедно с други унгарски и европейски техни колеги. Сегашната изложба е едно вълнуващо начинание, което има за цел да
представи 16 творци заедно. Една
част от тях са започнали своето
обучение в България, но в Будапеща са доусъвършенствали таланта
си, други пък в България са усвои-

Magyarországi bolgár képzômûvészek Párbeszéd c. kiállítása
„...ez a kiállítás, amelyet a budapesti
Bolgár Kulturális Intézet mutat be, a
tehetség és a mûvészet, a bolgárok és
a magyarok kulturális öröksége iránti
szeretetnek a kifejezôdése.“
Szeptember 10-én a Bolgár Kulturális Intézetben került megrendezésre a magyarországi bolgár
képzômûvészek Párbeszéd c. közös
kiállításának megnyitója. A kiállítás
a vizuális mûvészetek gazdag és színes palettáját mutatja be 16 mûvész

alkotásán keresztül. A tárlat egyrészt
az alkotások közötti és alkotók közötti
párbeszédet, másrészt a transznacionális és határok nélküli kulturális párbeszédet hívatott erôsíteni és fejleszteni. A kiállításon szereplô mûvészek
a következôk: Gendova Miroljuba
festômûvész, Doncsev Antoni szobrász, Ullmann Katalin keramikus,
Ruszev Roszen grafikus, Vladimirova
Milena textilmûvész, Szárencsev Károly festômûvész, Bozukova Zsenia
festômûvész, Kozsuhárov Ognjan

szobrász, Orosz Klaudia díszlet- és
jelmeztervezô mûvész, Lukács Péter építész és grafikus, Kneisz Eszter
gobelinmûvész, Balkanszki Nenko
festômûvész, Maevszka-Koncz Borja‑
na gobelinmûvész, Kozsuhárov Zsuzsanna Eszter animációs mûvész,
Csörgey Turi Mária festômûvész és
Radukov Angel festômûvész.
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ли трудните похвати на изкуството. Въпреки че работят в различни
жанрове, общите им корени ги събират често по повод на съвместни
изложби и художествени проекти.
Характерно за днешния художествен живот е плурализмът на стиловете и приемането на различията в
другите. Живеещите тук творци
са под влиянието на българската и
унгарската култура, но може би не
е толкова съществено от къде идва
вдъхновението. Моментът, в който
намерим откровението, е по-важен, когато творецът – като един
просветител – ни посочи нещо важно от битието, което е убегнало
от вниманието ни.
Макар и да не е голяма, изложбата
ни представя творби, които са не
само произведения на изкуството,
но имат и своето всекидневно приложение – имам предвид красивите
лампи на Милена Владимирова, чудесните стенни гоблени на Боряна
Маевска и декоративните предмети на Каталин Улман. Невъзможно е за толкова кратко време да
бъдат представени толкова много
талантливи творци, но позволете
ми макар и съвсем накратко да Ви
представя някои техни характерни
черти. Малката пластика и скулптурата винаги са ме привличали,
въпреки че не съм имала възможност да се занимавам с тях. Изложените тук скулптури на Антони Дончев и Огнян Кожухаров представят
два различни стила. Докато при
единия контурът, стилизираното и
абстрактно изграждане на формата са важни, то при другия формата излъчва вътрешно спокойствие,
характерни са играта на светлина и
сянка и плавните форми. Картините на Миролюба Гендова излъчват
неповторима женствена душевност – чувствени, понякога драматични или романтични, но винаги
привличащи. Женската фигура е
винаги някъде там в картината.
Цветовете, играта на преден и заден

план подпомага драматичното им
излъчване. По друг начин виждаме
женственото излъчване при Женя
Бозукова. При нея доминира философското преосмисляне. А при гоблените на Естер Кнейс излъчването идва от меките, спокойни форми
и ненатрапчиви цветове. Милена
Владимирова остава вярна на създадената от нея индивидуална техника, която произлиза от техниката
„плъсти“, създавайки прекрасни
цветни композиции и структури в
картините си. В друг стил са произведенията на Петър Лукач, когото сега виждаме не като архитект,
а като художник и график чрез показаните тук картини и компютърни графики. И Ненко Балкански –
един млад български творец, който
остава верен на семейната традиция и онаследения от неговия дядо
(известният български художник
Ненко Балкански) талант и привързаност към живописта. Винаги съм
била голям почитател на Клаудия
Орос. Поразява ме способността
й да измисля своите кукли, вдъхвайки живот в мъртвата материя.
Красиви или грозни, мили или зли,
такива, каквито ги изисква пиесата,
но всяка една кукла има собствена
душа. Днес все по-популярни са
анимационните филми в една или
друга форма. Жужана Кожухаров
ни се представя именно с тях. Тя
също не остава далеч от наследената от родителите й традиция. В
последните години все по-често се
срещаме и с Карой Саренчев. Характерно за неговите картини в
чекмеджета е вътрешният им динамизъм и многобройните теми,
които го вълнуват. Виждаме двойката реставратори Ангел Радуков и
Мария Тури Чьоргеи в една друга
светлина. В платната си дават възможност за изява на творческия си
дух, отърсвайки се от сковаващата
сила на дисциплината, която един
реставратор трябва да има, и създавайки свой характерен свят. Росен

Русев както винаги и тук е верен на
графиката. Произведенията му отразяват собствения му мироглед за
света и са изградени върху индивидуалната митология на художника.
Често срещани изображения в графиките му са женското тяло, слънцето и майката-земя.
Макар и българската общност като
численост да не е най-многобройната в Унгария, за наша радост броят
на творците, свързани с България,
е голям и техни произведения могат да бъдат видяни на много изложби. Изложбата „Диалог” дава
възможност да се запознаем с многообразието на българската душевност и многонационалността на
изкуството. Днес няма само една
нишка, един език или стил в изкуството. Творбите отстояват своето
място тук, в Будапеща, в София и
дори в Берлин. Може би няма нищо
по-благородно от изкуството. То
служи, наслаждава, облагородява
човешкия дух. А понякога и лeкува.
Изкуството е съдба и надежда. Съдба за твореца и надежда за всички
нас.
Пожелавам на присъстващите тук
художници да ни радват и занапред
с нови произведения. Да споделят
мислите си и да ни провокират,
както и досега. Желая им да имат
възможността да показват творбите
си на все повече хора, които ценят и
обичат изкуството.
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Награда

Паметник на Ласло Наги в Кечкемет
Паметникът на Ласло Наги в
Кечкемет е осъществен по инициатива на Българското самоуправление, което подари на града
творбата на българския скулптор
Венглин Астонов.
В приветственото си слово д-р
Габор Зомбор, кмет на Кечкемет,
изтъкна, че за града е голяма чест,
че българското самоуправление
издига паметник на един унгарски творец. Бисерка Бенишева,
извънреден и пълномощен посланик на Република българия говори за огромното уважение към
поета и преводача Ласло Наги в

България, както и за традиционната симпатия, на която се опират
отношенията между двете държави.
За творчеството на големия поет
говориха Андраш Берталан Секей, главен съветник в Министерството на човешките ресурси
и литературния историк Ласло
Фюзи. Паметникът, за чието откриване бяха пристигнали синовете на поета и на скулптора, бе
открит едновременно от Бисерка
Бенишева, Андраш Берталан Секей и д-р Габор Зомбор.

Сътрудниците на унгарската медия MTVA спечелиха 5 награди
в категория телевизия и 2 в категория радио на международния
медиен фестивал „Просторите на
моя роден край“, който се провежда ежегодно в Ужгород.
Наградата за най-добра режисура
бе присъдена на филма „Куклен
майстор“ – портретен филм за
българката Клаудия Орос, сценограф в Националния куклен
театър. негови създатели са Рита
Пасти (редактор-режисьор), Силард Седей (монтаж и режисура),
Андор Келе (оператор), Андраш
Шаркьози (оператор).

Televíziós díj

Nagy László szobrot avattak Kecskeméten

Öt televíziós és két rádiós oklevelet
nyertek, köztük a televíziós fôdíjat
is elhozták az MTVA munkatársai
által készített mûsorok az ungvári
Szülôföldem szép határa elnevezésû
nemzetközi televíziós és rádiós fesztiválon.
A legjobb rendezô díját a Rondó
munkatársainak „A bábok mestere” címû alkotása kapta (Orosz
Klaudia bolgár báb-, díszlet- és
jelmeztervezôvel készült riport)

Nagy László szobrának felállítását
a Kecskeméti Bolgár Nemzetiségi
Önkormányzat kezdeményezte és
adományozta Venglin Asztonov
bolgár szobrászmûvész alkotását a
városnak.
Köszöntôjében Dr. Zombor Gábor,. Kecskemét polgármestere
kiemelzte, hogy nagy megtiszteltetés Kecskemétnek, hogy a bolgár önkormányzat egy magyar
mûvésznek kíván emléket állítani.
Bisserka Benisheva asszony, a Bolgár Köztársaság budapesti nagykö-

vete a költô-mûfordító iránt Bulgáriában ma is elô tiszteletrôl, és a két
ország hagyományos rokonszenven
alapuló jó kapcsolatáról is beszélt.
Nagy László munkásságát Székely
András Bertalan az EMMI közigazgatási fôtanácsadója és Füzi László
irodalomtörténész közösen méltatták. A szobrot – melynek avatására
az alkotó, valamint a költô fia is ellátogatott Kecskemétre – Bisserka
Benisheva, Székely András Bertalan
és dr. Zombor Gábor közösen leplezték le.

училище • iskola

Ден на езиците във Вац

Българското училище за роден
език взе участие в Европейския
ден на езиците в средно училище „Янош Шейе” във Вац. Ана
Кристина Дончева и Рихард Баве
(Bavay) представиха България и
българската общност в Унгария с
презентация. Те положиха много
усилия още при подготовката, за
да покажат най-доброто от България. Искрено беше желанието
им децата, с които се срещнат, да
заобичат нашата страна. И усилията дадоха плод – участието
им имаше голям успех сред учениците и учителите. Слушаха ги
с внимание и на всички се хареса
и това, което разказаха за България, и начина по който го поднесоха. Те заговориха на езика на
децата, които реагираха, повта-

ряха българските думи и накрая
ръкопляскаха на Кристи и Ричи.
След като свърши официалната
част децата ги наобиколиха и дълго не ги пускаха. Запознаха се и с
учениците от класа, който беше
избрал България. Класната стая
бе украсена със снимки от България, бяха нарисували дори карта
на България. На места бяха сбъркали кирилските букви, но пък
наистина се бяха постарали.
В срещата участваха езиците и
културата на 9 държави, предста-

вени предимно от своите посолства.

A nyelvek napja Vácon
A Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi
Iskola részt vett az európai nyelvek
napján a Selye János Humán Szakközépiskolában Vácon. Doncsev Anna
Krisztina és Bavay Richárd egy prezentáció keretében bemutatták Bulgáriát és a magyarországi bolgárokat. A felkészülés alatt nagyon sokat
dolgoztak azért, hogy Bulgária legjobb arcát mutassák be. A gyerekek
legfôbb vágya az volt, hogy azok a
diákok, akikkel találkoznak, megszeressék az országot. Erôfeszítéseiket

siker koronázta – részvételük nagy
sikert aratott mind a tanulók, mind a
tanárok körében. Figyelmesen hallgatták ôket, és mindenkinek nagyon
tetszett mindaz, amit Bulgáriáról
meséltek. A gyerekek nyelvén szólították meg a hallgatóságot, akik reagáltak, ismételték a bolgár szavakat
és végül nagy tapssal köszöntötték
Krisztit és Ricsit. Miután a hivatalos
rész véget ért, a diákok körbeállták
és sokáig nem engedték el ôket.
Megismerkedtek annak az osztály-

nak a tanulóival is, amelyik Bulgáriát választotta. Az osztálytermüket
bulgáriai fényképek díszítették, sôt
megrajzolták Bulgária térképét is. A
cirill betûket itt-ott elhibázták, de látszott, hogy nagyon igyekeztek.
A találkozón 9 állam nyelve és kultúrája mutatkozott be, a legtöbbjük a
nagykövetségük segítségével.
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Нашата детска градина
ния, в които деца и родители вземат участие доброволно.
Самата задължителната програма е изградена така, че да създава
интересни преживявания за нашите малчугани. Децата учат на
два и синхронизирано овладяват
основна лексика, обогатяват тематично речника си, както играейки
под ръководството на учителките в
детската градина, така и на специално организираните наблюдения
и програми. За изминалия месецмесец и половина те бяха да берат
ябълки, на разходка в парка, на пазара, в зоологическата градина. Започна редовното Птиче училище,
което по веднъж месечно ще обръща внимание на децата на птичия
Детската ни градина е мястото,
където се социализират в българска среда най-малките членове
на общността. За петте години от
създаването си през 2008 тя си завоюва значителен авторитет и вече
е място, търсено от родителите.
Днес тя работи със 100% заетост и
има списък на чакащи да се запишат при освобождаване на места.
Въпреки че се посещава не само от
български деца, всеки българин,
желаещ да запише детето си в нея,

се ползва с предимство. Не случайно е това голямо доверие към детското ни заведение. Защото Българската двуезична малцинствена
детска градина разполага не само с
отлична материална база, с каквато малко детски градини могат да
се похвалят, а и работи с един изключително добър, амбициозен и
пълен с идеи педагогически колектив. Програмата на децата, освен
задължителните елементи, включва и много допълнителни занима-

Az óvodánk

Az óvodánk az a hely, ahol a közösségünk legifjabb tagjai bolgár környezetben szocializálódhatnak. A
2008-as megnyitása óta eltelt öt év
alatt tekintélyt vívott ki magának, és

mára már a szülôk által keresett hel�lyé vált. Az óvoda jelenleg 100%-os
kihasználtsággal mûködik, és már
többen feliratkoztak a várólistára és
várják, hogy felszabaduljanak helyek.
Bár az oviba nem csak bolgár származású gyerekek járnak, a bolgár szülôk
gyerekei elsôbbséget élveznek a felvételnél.
Nem véletlen ez a nagy bizalom az
intézmény iránt. A Bolgár Kétnyelvû
Nemzetiségi Óvoda nemcsak olyan
felszereltséggel rendelkezik, amelyet sok más óvoda megirigyelne, de
nevelôtestületét kiváló, ambiciózus
és ötletekkel teli óvónôk alkotják.
A gyerekek programja a kötelezô
elemeken kívül rengeteg plusz fog-

lalkozást is magába foglal, ezeken a
gyerekek és a szülôk önként vesznek
részt..
A kötelezô program úgy lett kialakítva, hogy érdekes élményeket kínáljon az apróságoknak. A gyerekek
két nyelven sajátítják el az alapszókincset, tematikusan fejlesztik a szókészletüket mind az óvónôk vezetésével
történô játék alatt, mind a külön szervezett foglalkozások és programok
idején. Szeptember eleje óta már voltak almát szedni, sétálni a Városligetben, piacon és jártak az Állatkertben
is. Elkezdôdött a rendszeres Madarászovi is, amely havonta egyszer a
körülöttünk élô madarakkal ismerteti
meg a kicsiket. Az elsô ilyen foglal-
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има една българска и една унгарска
учителка. Не можем и без лелките
Анико Кушева и Милка Христова,
които владеят и двата езика и без
които е немислимо нашето ежедневие.
Започнаха и занятията по музика
(всеки понеделник), народни танци (всяка сряда), плуване (всеки
четвъртък). Родителите могат да
запишат децата си с голяма отстъпка на гимнастика в намиращия се в
сградата клуб Кики-торна.
Родителите редовно получават информация за храната, за програмите в детската градина, както от
таблата, които редовно се обновя-

ват, така и от имелите и страницата
със снимки от ежедневието на децата.
Светла Кьосева
ръководител на ДГ

свят около нас. Първото занятие
беше в детската градина, а следващото ще бъде във Вишеград. Много от програмите се финансират
от Фондация Про скола булгарика,
която се подкрепя от родителите.
Децата в детската градина са разделени в две групи: група Пеперуда
с детски учителки Мария Вереб и
Даниела Димитрова и група Мечо
с детски учителки Камелия Делионова и Каталин Сьоке. Всяка група

kozás az óvodában volt, a következô
pedig Visegrádon lesz. A programok
egy részét a Pro Schola Bulgarica
Alapítvány finanszírozza, amelyet a
szülôk is támogatnak.

A gyerekek az óvodában két csoportba vannak osztva: a Pillangó csoport
óvónénijei Veréb Mária és Daniela
Dimitrova, a Maci csoporté pedig
Szôke Katalin és Kamelia Delionova.
Az ovi nem tudna mûködni a két dajka Kusev Anikó és Hrisztova Milka
nélkül, akik mind a két nyelvet beszélik és akik nélkül elképzelhetetlenek a
mindennapjaink.
Elkezdôdtek a zenei foglalkozások is
(hétfônként), a néptáncoktatás (szerdánként), az úszás (csütörtökönként).
A szülôk kedvezményes áron beírathatják a gyerekeket az épületben tartott Kiki-tornára is.
A szülôk rendszeresen kapnak információt a gyerekek étrendjérôl, az

óvoda programjáról mind a kihelyezett hirdetôtáblákról, mind pedig a
levelezôrendszerbôl.
Kjoszeva Szvetla
óvodavezetô
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Подсвиркват косове от клоните

Някога, когато всички баби бяха
момиченца и не обичаха сутрин да
се мият, а дядовците яхаха дървени кончета и си рисуваха мустаци
с въглен, косовете виеха гнезда на
земята. Същите тези косове, които
сега се поклащат на клонче, подскачат на друго и си подсвиркват.
И си мърморят нещо сърдито на
клюн и гледат накриво света.
Трябва да ви кажа, че косовете имат
пълно право да са намръщени, нацупени и ядосани. Това е една отколешна история, хе, още оттогава,
когато зимите бяха дебели по три
метра. Още оттогава, когато никой
не смееше да си покаже носа навън,
защото навън гърмяха петстотин
зимни студа и шестстотин зимни
ужаса.
По това време косовете бяха бели
и, както ви казах, виеха гнездата си
на земята.
В една долина, широка четири площада, те кацаха, когато снеговете
започнат да изтъняват. В клюновете държаха по една кафява луковица от кокиче. Забождаха луковицата в меката пръст и внимателно я
зариваха.
И много скоро, може би след пет, а
може би след седем дни, кокичетата
разцъфваха. Тогава косовете снасяха яйца и започваха да ги мътят.
Мътеха и се разхождаха важно-важно сред кокичетата.
- Ей, че хубост! - рече веднъж един
дървар. Той вървеше по тясната
пътечка през долината и белотата
на кокичетата и косовете го заслепи. Толкова му хареса това, че веднага си съгради къща наблизо, об-

легна се на прозореца и се загледа
очарован.
Но не само дърварят хареса това
място. Всеки, който минеше оттук,
спираше. И съграждаше къща, показваше се на прозореца и очите му
попиваха снежната белота.
Ей тъй, полека-полека, израсна цял
град.
През зимата хората стояха до печките и не смееха да се покажат навън (нали ви казах за ужасите и
студовете от ония времена), напролет гледаха косовете и кокичетата,
лете заминаваха на море, а наесен
обираха лозята и градините си.
Неусетно градът стана голям, голям...
Дядовците и бабите, които още
бяха момиченца и момченца, оставиха дървените кончета и куклите
и тръгнаха на училище. По това
време в училището се учеше ръкоделие и рязане с трион. Три дни
учеха, та дим се вдигаше, после –
четири празнуваха. Но празник
без цветя какъв празник е?
И затова в началото на пролетта
едно момченце се промъкна тихомълком в бялата долина и, като
гледаше да не разбуди косовете, набра огромен букет кокичета.
Ей, че празник бе на следващия
ден! И след това... и тъй нататък...
и тъй нататък...
Научиха се децата да берат кокичета и само за седмица цялата поляна
оголя.
Останаха косовете без гнезда и се
разлютиха. И закрещяха и заканително затракаха клюнове. Ала
дърварят, онзи, който си построи
пръв къщата, ги успокои. Каза им,
че всичко това е случайно, че вече
няма да се повтори. Дори помоли
децата да се извинят и те, като се
изправиха на ръба на долината, се
поклониха и в хор казаха:
- Ние вече няма, косове бели! Дълбоко се разкайваме за стореното.
Криво-ляво косовете се успокоиха.
Само един продължи да мърмори,
грабна яйцето си в клюна и отлетя далеч, далеч в тиха гора, където

дърветата миришеха на събудени
сокове.
Мина време. Хората обраха есенните си градини, зрелите лозя обраха,
дойде зимата, а после снегът започна да изтънява.
И отново косовете заровиха луковици на поляната и само след пет
дни, а може би след седем, блеснаха
кокичета в пролетната светлина.
Косовете седнаха да мътят яйца, но
едно утро осъмнаха без кокичета.
Децата бяха забравили обещанията си.
Нещо повече – те си прекараха
широк и удобен път до поляната,
пътят дори навлизаше в нея, кръстосваше се с безброй пътчета и
пътечки. Всичко беше изтъпкано
и само по едно чудо косовете оцеляха.
Затюхкаха се те, затракаха с клюнове и викнаха, че ще накажат
злосторниците.
И докато викаха това, започнаха
да се ядосват. Нацупиха се, намръщиха се, налютиха се, нервираха
се. Вдигнаха се като килим от бели
криле и отлетяха вдън гори тилилейски.
А на другата пролет, а на другата
пролет...
Беше сутринта към осем без десет.
Косовете долетяха в стройни редици, хиляди, десетохиляди, сигурно
милиони. Спуснаха се на земята и
задълбаха бързо с жълтите си клюнове. Три минути точно ровиха земята - нито секунда повече. Подир
това пляснаха криле и отлетяха
вдън гори тилилейски.
И само след ден, дори след седем
часа, на поляната поникнаха бодли. На пътя – също. И във всеки
двор. Навред – черни храсти с черни шипове.
Хванаха се всички юнашки за бодлите, но те не се махат, не излизат
от земята.
В това време косовете отново долетяха. С клюновете си държаха
буреносен облак, по края черен,
натежал от пролетна вода и гръмотевици.
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Кос и лисица

Разстлаха го над бодлите и те се
превърнаха мигом в гора.
Косовете накацаха по клоните, залюляха се и започнаха да подсвиркват подигравателно. И започнаха
да си мърморят по косовски на
клюна и да гледат накриво света.
После изчезнаха. Просто се стопиха в мътния въздух, пляскайки с
криле.
И онемя денят, сякаш спрял часовник.
Точно четири дни всички изкореняваха гората. Ръцете им се ожулиха до кръв, избодоха си пръстите.
А косовете не дойдоха.
Не! Дойдоха, но много след това.
Бели, бели и настръхнали като
буря. Мълчаливо накацаха по поляната, гледаха с кръглите си очи
разровената земя и мълчаха. И
настръхваха все повече и повече и
ставаха по-мрачни от тунел и комин, и гори тилилейски.
Ей тъй, неусетно почерняха.
Нали сте ги виждали?
Потракват с жълти клюнове, поклащат се по клонките, подсвиркват ядно след всеки и гледат накриво света,
А ако искате вярвайте, ако искате не, но онзи ден видях бял кос.
Все пак не съм сигурен дали беше
наистина или сънувах. Но го видях
ясно. Поклащаше се важно-важно
сред цъфнали кокичета и внимаваше да не смачка някое стъбълце.
Тогава си помислих, че това е онзи
кос. Същият, дето беше отлетял в
далечната гора. По онова време,
когато бяха стъпкани кокичетата в
долината.
Кръстю Пастухов

Едно косе си направило гнездо на
дърво в гората, за да си снася яйчица.
Научила лисицата да ходи там всяка
сутрин да му взима яйчицата. Като
иде рече: - Косе-босе, дай ми яйчице!
И то ще даде яйчице. Тя иде утре
пак:
- Косе-босе, дай ми яйчице да си направя чорбата, че ми дойдоха гости
мама и тате.
Давало то всяка сутрин. Останало
му едно яйчице. Лисицата дошла
пак. То рекло:
- Нямам вече, лиске! Само едничко
ми е останало!
- Е, като нямаш, ще изям теб! - рекла
лисицата.
То нямало какво да прави, дало и
него, пък останало без яйчице и нямало какво да мъти.
На сутринта то взело да плаче на
дървото, като знаело, че лисицата
пак ще дойде да му иска яйчице, пък
като нямало вече какво да й даде, ще
изяде него. Като плачело тъй минали жени за съчки и го попитали:
- Защо плачеш, косе?
Пък то рекло:
- Плача ами, как да не плача, като се
е научила лисицата да дохожда да
ми яде яйцата! Всяка сутрин иде да
й давам по едно яйце, доде ги свърши всичките, не можах да си отвъдя
пиленца! Пък сега като дойде, няма
какво да й дам вече, че ще изяде и
мене!
Пък те рекли:
- Я недей плака! Ние имаме едно
куче, ще го заровим ей тука в шумата, че като дойде лисицата да ти поиска яйчице, пък ти речи: ‚‘Нямам
лиске, нямам вече, ами имам ей там
в шумата кокошчица, че я отвори и
вземи нея‘‘...
Лисицата, като дошла, рекла:
- Косе-босе, дай ми яйчице, че ми
дойдоха на гости мама и тате, да им
направя чорбица!
Косето казало:
- Нямам мари, лиске, нямам вече!
- Е, като нямаш, косе, ще те изям!
- Недей, лиске, недей ме яде, ами
имам една кокошчица, заровило

съм я ей там в шумата, че иди я вземи нея и я изяж!
Тя, като скършила уши, та се зарадвала, рекла:
- Де я, де я нея?
- Ей я, ей я там в шумата, иди я вземи!
Като отишла да отрови шумата, да
извади уж кокошката, че като изскочило кучето, че като я погне - тя бяга
и кучето я гони, тя бяга и кучето я
гони, най-сетне стигнала до дупката
си и успяла да се скрие вътре. Пък
кучето седнало до дупката отвън и
се омърлушило да я чака дано излезе.
Тогава, като не знаела, че кучето е
навън, защото мислела, че си е отишло, взела да си пита краката:
- Вий, крачка, като ни гонеше кучето, как викахте?
- Беж, лиске, да бягаме, беж, лиске, да
бягаме! Тъй викахме! - рекли краката й.
- Мили какини крачка, кака ще ви
купи ботушки! Ами вие, ръчици,
как думахте?
- Ний тъй думахме: ‚‘Беж, лиске, да
побегнем, беж, лиске, да побегнем!‘‘
Ей тъй думахме!
- Мили какини ръчици, кака ще ви
купи гривнички! Ами вий, очици,
как думахте?
- И ний тъй думахме: ‘‘Беж, лиске, да
побегнем, беж, лиске да побегнем!‘‘
- Мили какини очици, кака ще им
купи огледалца! Ами ти, опашко, що
думаше?
Пък тя, опашката, рекла:
- Дръж, куче, лиса за опашката,
дръж, куче, лиса за опашката!
- Чакай да те дам на кучето, та да
те изяде! - рекла лисицата, уж да я
сплаши, като си мислила, че кучето
не е вън до дупката да я варди. Пък
тя като си подала опашката и кучето като я улови за нея, че то тегли
навън, тя тегли навътре, то тегли навън, тя тегли навътре, доде я изтегли
и я изял. Че тъй се отървало косето
най-подир от лисицата.
Българска народна приказка
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Призив за предоставяне
на архивни материали

Библиотеката на Байза

По случай 100-гозишнината от основаването на Дружеството на българите в Унгария Българският културно-информационен и документационен център
отправя призив за предоставяне на архивен писмен и
снимков материал, свързан с миналото на българите
в Унгария, с историята на колонията. Предоставените
материали ще бъдат старателно пазени, а след скениране ще бъдат върнати на притежателите им.

В сградата на Българското републиканско самоуправление на ул. „Байза“ №44 отвори врати Българска
библиотека като част от Българският културно-информационен и документационен център. Библиотеката разполага с над 4000 тома, предимно на български език, и е отворена по предварителна заявка.
Заявката може да се направи на телефон 2164210, за да
се съгласува час.

Felhívás archív anyagok
szolgáltatására
A Bolgár Kulturális, Információs és Dokumentációs Központ
a Magyarországi Bolgárok Egyesülete 2014-ben esedékes
100 éves jubileuma kapcsán vár minden archív anyagot
a magyarországi bolgárok múltjáról, a kolónia történetét
dokumentáló fényképeket és írásos anyagokat. Az átadott
anyagokat teljes gondossággal kezeljük, és beszkennelés
után visszaszolgáltatjuk azokat a tulajdonosának.

Könyvtár a Bajza utcában
A Bolgár Országos Önkormányzat székházában, a Bajza
u. 44. szám alatt megnyitotta kapuit a Bolgár Könyvtár,
amely a Bolgár Kulturális, Információs és Dokumentációs
Központ keretein belül mûködik. A könyvtár, amely több
mint 4000 elsôsorban bolgár nyelvû könyvvel rendelkezik, egyelôre elôzetes bejelentkezés alapján tart nyitva, a
látogatók a 216-4210-es telefonszámon egyeztethetnek
idôpontot a látogatásra.

Издание на Българското републиканско
самоуправление
1062 Будапеща, ул. Байза 44.
Редакция:
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Моника Тютюнкова,
Светла Кьосева
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Felhívás a „Pro Cultura Minoritatum Hungariae” Magyarországi Nemzetiségek Kulturális Tevékenységéért Díj jelölésére
Az elismerést olyan Magyarországon élô nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) tartozó személyek, szervezetek kaphatják, akik/
amelyek kiemelkedô tevékenységet végeztek a Magyarországon
élô nemzetiségek körében az anyanyelvû kulturális örökség megtartásáért, fejlesztéséért, s tevékenységükkel hozzájárulnak a Kárpátmedence népeinek együttéléséhez. (Például: a kulturális közélet, a
közmûvelôdés, nemzetiségi média, nem hivatásos mûvészetek, nemzetiségi kultúra mecénása, stb.)
A díjak átadására évente egyszer, a Magyarországi Nemzetiségek ünnepnapjához kötôdôen december 8-án vasárnap kerül sor, melynek
rangját a Nemzeti Mûvelôdési Intézet által rendezett Nemzetiségi Gála
ünnepi programja is biztosítja.
A Magyarországon honos nemzetiségek többségében amatôr elôadói
saját anyanyelvükön prezentálják, népszerûsítik sokszínû, gazdag hagyományaikat, egy-egy attraktív színpadi produkció által.
A díjak száma maximálisan 8 db lehet. A díjat a Nemzeti Mûvelôdési
Intézet fôigazgatója adományozza.
A díjazásra szóló felhívás nyilvános. Megjelenik: az MTI-ben, a Nemzeti Mûvelôdési Intézet honlapján (www.nmi.hu) valamint, a www.
nemzetisegek.hu honlapon, a nemzetiségek országos folyóirataiban
és nemzetiségi médiában.
A díjazásra jelöltek felterjesztése a csatolt jelölôlapon, valamint annak
mellékleteként maximum 3 oldalnyi indoklással történik.
A díj átadása laudátióhoz kötôdik.
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Magyarországi Bolgárok Egyesülete
Дружество на българите в Унгария
1097 Bp., Vágóhíd u. 62. / tel.: 216-6560
Bolgár Országos Önkormányzat
Българско републиканско самоуправление

Az elbírálás szempontjai:
1. szakmai életút/életmû elismerése
2. adott nemzetiségi közösség folyamatos, tartós mûködése és a
nemzetiség kultúrájában betöltött kiemelkedô tevékenysége
3. az anyanyelvi kultúra bemutatása és elismertetése Magyarországon, illetve külföldön
4. nemzetközi kulturális kapcsolatok kialakítása, erôsítése
A felhívás és a jelölôlap letölthetô a www.nmi.hu honlapról, vagy
igényelhetô a 225-6043 telefonszámon.
A jelöléseket szíveskedjenek a Nemzeti Mûvelôdési Intézet címére
(postai és elektronikus lukacs.maria@nmi.hu úton is) legkésôbb 2013.
október 30-ig.

1093 Budapest, Bajza u. 44. / tel.: 216-4210
Fôvárosi Bolgár Önkormányzat
Столично българско самоуправление
1093 Budapest, Bajza u. 44. / tel.: 216-4211
Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola
Българско училище за роден език
1062 Budapest, Bajza u. 44. / tel.: 216-4210
Bolgár Kétnyelvû Nemzetiségi Óvoda
Българска двуезична малцинствена детска градина
1062 Budapest, Bajza u. 44. / tel.: 06 20 250-7339
Bolgár Kulturális, Dokumentációs és Info. Központ
Български културен, документационен и
информационен център
1062 Budapest, Bajza u. 44. / tel.: 216-4211
Szent Cirill és Szent Metód Bolgár Pravoszláv
Templom / Българска православна църква Св. св.
Кирил и Методий
1097 Budapest, Vágóhíd u. 15. / tel.: 06-30-496-4997

Nemzeti Mûvelôdési Intézet „Nemzetiségi Gála”– Lukács Mária
Corvin tér 8. 1011 Budapest

A megadott határidô után beérkezô javaslatokat nem áll módunkban figyelembe
venni.

Bolgár Köztársaság Nagykövetsége
Посолство на Република България в Унгария
1062 Budapest, Andrássy út 115.
tel.: 322-0836, 322-0824
Bolgár Kulturális Intézet
Български културен институт
1061 Budapest, Andrássy út 14. / tel.: 269-4246
Carevec Étterem / Ресторант Царевец
1097 Budapest, Vágóhíd u. 62. / tel.: 06-20-417-8576
Hotel Rila / хотел Рила
1097 Budapest, Vágóhíd u. 62. / tel.: 216-1621
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БУЛФЕСТ 2013
Традиционният празник на танцовите състави „Янтра” и „Росица”
тази година ще се състои на 23 ноември от 19 часа в Българския културен дом (1097 Будапеща, ул. Вагохид 62)
В програмата участва:
Oркестър „Право”
Специален гост:
Оркестър „Булгара” от София
Самостоятелен концерт на оркестър БУЛГАРА!
Феерия от български фолклор и джаз, невероятна хармония и темперамент!
Каним ви на неповторимо преживяване от народни танци и музика, бъдете с нас!
Билети се продават от 5 ноември в офиса на
Българското републиканско самоуправление
(1062 Budapest, Bajza u. 44., тел.: 216-4210) и в
деня на представлението на мястото на проявата.

BULFEST 2013
A Jantra és a Roszica bolgár néptáncegyüttesek hagyományos ünnepe idén
november 23-án lesz 19.00 órától
a Bolgár Mûvelôdési Házban.
(1097 Budapest, Vágóhíd u. 62.)
Közremûködik: a Pravo zenekar
Sztárvendég: Bulgara zenekar (Szófia)
A BULGARA zenekar önálló koncertje, a bolgár
népzene és jazz keverékének varázsa, lenyûgözô
harmóniája és temperamentuma!
Mindenkit várunk, aki szeretne részese lenni egy
utánozhatatlan néptánc- és népzenei élménynek.
Jegyek kaphatók november 5-tôl a Bolgár Országos Önkormányzat irodájában (1062 Budapest,
Bajza u. 44., tel.: 216-4210) és a koncert napján a
helyszínen.  

