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Вестник на
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Равда 2014
Избори – последен срок
Чешми и други чудеса
100 години легенда, истории, футбол
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Равда 2014

Щом е юли, значи е време за лагер,
щом е лагер, значи е Равда. На 7
юли тази година малкият ни отряд с много вълнение потегли към
мястото на летния си лагер, вече
за 21-ви път в България, в Равда.
Участниците – обикновено едни
и същи деца от български семейства, живеещи в Унгария – тук се
превръщат в истински лагерници,
дори и малките научават лагерния
ред: да поддържат в ред леглата си
и „стана“. Обучаването на новите
и тази година не мина без произшествия, всеки ден от най-различ-

ни места на терасите изникваха
мокри и пълни с пясък бански костюми и смачкани на топка влажни
хавлии. Но с постоянство постигнахме целта си, през следващата
година и те вече ще пристигнат тук
като опитни лагерници.
И тази година лагерът ще се запомни с доброто настроение, богатата програма, многото вълнуващи
състезания и съревнования.
Най-популярната екскурзия беше
посещението на „Приказния замък“ в Равадиново, намиращ се на
няколко километра от Созопол –
пред очите ни се разкри мъничък
приказен свят. Замъкът се казва
„Влюбен във вятъра“. Собственикът му Георги Тумпалов започва
строежа на замъка през 1996 година и досега за градежа са използвани над 20 000 тона камъни. Твърди
се, че скалата е мраморизиран варовик на възраст 65 милиона години, като интересното при него е, че
той блести в различни цветове по
различно време на деня. Предполага се, че замъкът е изграден върху
руините на крепостта на Хенрих
Фландърски. Заслужено получава

приза „Атракционен туристически обект на 2012 година“. С околностите, богатия си растителен и
животински свят пренася посетителите в света на приказките.
Няколко пъти посетихме Несебър:
разходките в стария град, както и
екскурзията с корабче и тази година се оказаха незабравимо преживяване.
По пътя към Несебър открихме
един „морски аквариум“, където с
удивление гледахме черноморските обитатели – огромните медузи,
различните раци и риби.
В Бургас пък ни смаяха пясъчните
фигури; през 2014 година на черноморската алея творците са получили задачата да изработят от пясък
приказни герои и сценки от приказки.
В Поморие посетихме манастира
„Свети Георги“.
Къпането в морето, вечерните
игри, съревнования, състезания от
типа „бързи и сръчни“ разведряваха всички ни, направиха по-уютни
дните, прекарани заедно.
Съревнованието „Кой знае повече
за България?“ донесе вълнуващи

Jó hangulat, gazdag program, sok izgalmas verseny, vetélkedô jellemezte
az idei tábort is.
A kirándulások közül a legnépszerûbb
idén a „Meseországba” tett látogatás
volt, hiszen Szozopoltól néhány kilométerre található Ravadinovóban egy kis
mesevilág tárult szemünk elé. „A szél
szerelmese” ( „Влюбен във вятъра” )
a vár neve. A vár ura, Georgi Tumpalov
1996-ban kezdte a kastély építését, és
több mint 20 000 tonna követ használtak fel eddig az építkezéshez. A kôzet
a vizsgálatok szerint 65 millió éves márványos mészkô, és érdekessége, hogy
a különbözô napszakokban eltérô színben pompázik. Feltételezések szerint
Flandriai Henrik várának romjaira épült
a kastély. Méltán kapta meg a „2012. év
turista látványossága” („Атракционен
туристически обект на 2012 г.”) díjat.

A vár környezetével, gazdag növény- és
állatvilágával a mesék birodalmába röpíti a látogatókat.
Jártunk több ízben Neszebárban: a
séta az óvárosban, valamint a hajókirándulás kihagyhatatlan programnak
bizonyult idén is.
A Neszebár felé vezetô úton rátaláltunk
egy „tengeri akváriumra”, ahol a Fekete-tengerben élô vízi lényeket, óriás
méretû medúzákat, különbözô rákokat
és halfajtákat csodálhattunk meg.
Burgaszban újra gyönyörködhettünk
a homokszobrokban, 2014-ben a tengerparti sétányon a mûvészeknek me
sehôsöket, mesejeleneteket kellett
megformálniuk homokból.
Pomoriében a Szent György-kolostort
látogattuk meg.
A fürdôzések a tengerben, az esti
játékos foglalkozások, vetélkedôk,

Ravda 2014
Ha július, akkor tábor, ha tábor, akkor Ravda. Július 7-én nagy izgalmak
közepette ebben az évben is elindult
kis csapatunk a nyári táborunk helyszínére immáron 21. alkalommal Bulgáriába, Ravdára.
A résztvevôk – Magyarországon élô
bolgár családok gyermekei, általában
ugyanazok a gyerekek – itt válnak igazi
táborozókká, a kicsik is megtanulják a
tábori rendet: az ágyukat, a körletüket
rendben tartani. Az újak beszoktatása idén sem ment zökkenômentesen,
nap mint nap kerültek elô vizes, homokkal teli fürdônadrágok, gombóccá gyúrt nedves törülközôk az erkély
legkülönbözôbb pontjairól. De következetes munkával elérjük célunkat, a
következô évben már ôk is gyakorlott
táborozókként érkeznek körünkbe.
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мигове за всички отбори. Състезанието естествено беше предшествано от трескава подготовка и
събиране на материали.
Резултатите от съревнованието
„Колко познавам своя другар?“
изненадаха всички ни, дори и възрастните, понеже както малките,
така и големите внимателно се
бяха наблюдавали и опознали едни
други и знаеха и най-малките подробности за другия.
Чудесният ден, прекаран във Велико Търново, същата вечер, когато
беше открит ХVІІ-ия Международен танцов фестивал, беше достоен
завършек на тазгодишния лагер в
Равда.
Благодарим на Дружеството на
българите в Унгария и на многото
български общини, че ни подкрепиха кой както можа в организирането на лагера, който за децата
е не просто безгрижно и спокойно
летуване, а и обучение по езика, запознаване с далечната родина, със
забележителностите на България,
с българските народни обичаи и
традиции.
Леля Милка и леля Марика

ügyességi versenyek jókedvre derítettek bennünket, meghitté tették az
együtt töltött napokat.
A „Ki tud többet Bulgáriáról?”
vetélkedô izgalmas perceket szerzett
minden csapat számára. Természetesen a versenyt lázas felkészülés,
anyaggyûjtés elôzte meg.
A „Mennyire ismerem társamat?” vetélkedô
eredménye
meglepett

Какво е лагерът за децата? Нека те
сами ни разкажат!
Равда 2014
Поредното лято. Под лято децата
разбират свобода, приятели, забавления, плаж. За мен след осем
години ходене по лагери лятото е
свързано с „Равда“. Когато се сетя
за Равда, действително наум ми
идва не просто лагерът, а по-скоро
летуването.
Летуване без родители. Понякога
усещането е като да се завърнеш
у дома. Когато пристигнахме тази
година, не спряхме да се дивим и
чудим.
Колко нови неща! Хотели, апартаменти, кафенета, ресторанти. Когато бях тук за пръв път, това беше
едно мъничко селце, в което всеки
познаваше всекиго. А в какво се е
превърнало сега!
Винаги, когато седна отвън на терасата и гледам природата, се сещам за отминалите събития. Равда
не е голям град, но въпреки това
пази толкова много спомени.
Доми

bennünket, felnôtteket is, hiszen úgy a
kicsik, mint a nagyok nagyon jól megfigyelték, megismerték egymást, a legapróbb részleteket is tudták egymásról.
A Veliko Tirnovóban töltött csodálatos nap, s a XVII. Nemzetközi Nép
táncfesztivál nyitó estjének megtekintése méltó befejezése volt a 2014-es
ravdai tábornak.
Köszönjük a Magyarországi Bolgárok
Egyesületének és még számos bolgár
önkormányzatnak, hogy lehetôségük
szerint támogattak bennünket a tábor
megszervezésében, ami a gyerekek
számára nem csupán gondtalan, nyugodt nyaralás, hanem nyelvtanulás is
egyben, ismerkedés a távoli haza, Bulgária nevezetességeivel, a bolgár népszokásokkal, hagyományokkal.
Milka néni és Marika néni

Първо бихме искали да благодарим, че бяме част от един толкова
прекрасен и изпълнен с преживявания лагер, което разбира се нямаше да бъде така без нашите преподаватели.
Благодарни сме и на двамата ни
шофьори. Но да се върнем на темата! Според нас всички се забавляваха на лагера. На малките им
хареса предимно „Приказният замък“ в Равадиново, а големите се
наслаждаваха на пътуването с корабче и на разходките в Несебър.
Атмосферата в станцията в Равда
беше много задушевна, с хубава
храна, музика и настроение. Прекарахме последната вечер в Търново в прекрасен хотел сред живописна природа.
Надяваме се, че и догодина ще можем да летуваме със старите и новите приятели, защото преживяванията и спомените ни от тук ще
останат завинаги в нас.
Ченге, Дори, Лаура, Луци
(стая 202)
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Слънце, пясък и вода

През ноември 2013 година на конкурса „ Аз съм Българче“ в Прага
учениците от Българското училище за роден език получиха награда – 10-дневен лагер в Албена. На
15-ти юни двадесет деца имаха радостта да отпътуват за северното
Черноморие.
След дълго и изморително пътуване пристигнахме в нашата база
„Фиш-Фиш“. Първият следобед
протече в разглеждане на района,
а поради дългия път всички си
легнахме рано. За съжаление, през
първата седмица на лагера времето
не беше с нас: непрекъснато се сипеше дъжд с малки прекъсвания,
слънцето рядко ни се усмихваше
иззад облаците. Въпреки това се
стремяхме да използваме мак-

симално престоя си. Посетихме
величествения и осеян с легенди
нос Калиакра, където видяхме останките на средновековна крепост
и музея, който ни показа живота,
сградите и предметите на един
пристанищен град. В Балчик пък
се любувахме на резиденцията на
румънската кралица, както и на
необхватната с поглед ботаническа
градина, която със своята красота и
спокойствие ни накара да се усмихнем. Във Варна си организирахме
звездно пътешествие – посетихме
прожекция в планетариума, а когато времето не позволяваше никакви програми на открито прекарахме приятно в Гранд мол Варна.
Трудностите не ни отминаха. Времето на престоя съвпадна с найголемите порои в България, с трагедията във Варна. Това притесни
много родители, но ние, ръководителите, направихме всичко възможно, за да съхраним здравето и
настроението на децата. И отново
се убедихме, че неприятностите
бързо се забравят, щом краят е добър.
Три дни преди края на лагера слънцето показа своето усмихнато лице

и ние се опитахме да си наваксаме
изгубения плаж. В крайна сметка
тръгнахме за вкъщи в добро настроение и изпълнени с приятни
емоции. Но преди да завърша своя
разказ, искам да спомена няколко
човека, които се погрижиха да не
сме лишени от нищо – директорът на лагера чичо Любо, който
ни беше екскурзовод на Калиакра,
Добринка – ръководителката на
лагера, която беше непрекъснато
на наше разположение за кафе и
храна, както и медицинската сестра Женя, която ни придружаваше
на плажа и оказваше първа помощ
при дребните и неизбежни инциденти. Не само трудностите, но и
тяхното гостоприемство и готовност за помощ направиха незабравим лагера в база „Фиш-Фиш“.
Елена Батинкова

gyermeküdülôbe. Elsô délutánunk a környék felderítésével telt, a fárasztó út után
mindenki korán nyugovóra tért. Másnap
ellátogattunk a tengerpartra, az esô azonban hamar visszakergetett bennünket szállásunkra. Az idôjárás sajnos a tábor elsô
hetében egyáltalán nem kedvezett nekünk: rövid megszakításokkal folyamatosan esett, a Nap csak ritkán bújt elô a
felhôk mögül. Ennek ellenére igyekeztünk
a lehetô legjobban kihasználni az idôt. Ellátogattunk a legendák övezte, festôi
Kaliakra-fokhoz, ahol megtekintettük a középkori vár romjait, és a régi kikötôváros
életét, épületeit és tárgyait bemutató múzeumot. Balcsikban megcsodáltuk az egykori román királyi nyaralót és annak messze
földön híres botanikus kertjét. Várnában
felkerestük a planetáriumot, ahol érdekes csillagászati elôadáson vettünk részt,

amikor pedig az idô végképp alkalmatlan
volt szabadtéri programokra, kellemes
estéket töltöttük a Grand Mall bevásárlóközpontban. A nehézségeket nem sikerült
elkerülni. Az ottlétünk alatt zúdult le a legnagyobb esô, és a várnai tragédiai is akkor
történt. Az eset nagyon sok szülôt aggodalommal töltött el, de vezetôkként mindent megtettünk, hogy ügyeljünk a gyermekek egészségére és kedvére. Végül
újból csak meggyôzôdtünk arról, hogy a
kellemetlenségek hamar elfelejtôdnek, ha
mindennek jó a vége. Három nappal a tábor vége elôtt végre beköszöntött a napsütés, s a hátralévô idôben igyekeztünk
bepótolni az esô miatt elmaradt strandolást. Létszámban kissé megfogyatkozva,
de jó hangulatban és kellemes élményekkel gazdagodva indultunk haza.
Batinkova Elena

Napfény, homok és víz

A 2013 novemberében Prágában megrendezett „Bolgár vagyok” versenyen
aratott siker jutalmaként a budapesti
Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola húsz diákja június 15-e és 25-e között nyári táborban vehetett részt a
bolgár tengerpart északi részén fekvô
Albenában.
Hosszú és kimerítô buszozás után érkeztünk meg szállásunkra, a Fish-Fish
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Детски лагер във Фертьод
Танци, музика, игри, занаяти...
така може да се обобщи един добър лагер. Детският лагер във
Фертьод вече близо две десетилетия прилага споменатата формула и тази година отново пожъна
огромен успех сред участниците.
Детският лагер във Фертьод е призван на първо място да разпространява сред младите българската
култура и традиции под формата
на игри. По време на лагера децата учат български народни песни и
танци, потопяват се в българските
народни обичаи, като същевременно непрекъснато говорят на български език. Тази година между 27
юни и 3 юли в това приключение се
включиха 35 деца и техните придружители.
Участниците в лагера бяха разделени на две групи:
Малки – 4-6-годишни, деца в предучилищна възраст, и по-големи
– 7-16-годишни. Организаторите
бяха изготвили програми, съобразени с конкретната възрастова група. По-малките участваха в уроци
по български танци два часа преди
обед, а всеки следобед ги очакваха

различни фолклорни занимания.
По-големите всеки ден учеха танци
два пъти по два часа. Танците и в
двете групи се преподаваха от Таня
Димитрова, художествен ръководител на детския танцов състав
„Чудесия“. По-големите успяха да
усвоят хореографиите на два посложни танца, така всички се прибраха по домовете си с усещане за
постигнат успех.
През останалото време децата разгледаха забележителностите във
Фертьод (замъка Естерхази), а на
екскурзия в Австрия посетиха и
Family Park. С голям интерес бяха
посрещнати организираните всяка вечер игри и съревнования тип
„бързи и сръчни“, еднакво забавни
за малки и за големи.
Данчо Мусев, председател на Българското републиканско самоуправление, сподели, че детският лагер
във Фертьод е от изключително
значение за социализацията и изграждането на чувство за принадлежност към общността. По време
на лагера децата говорят предимно
на български език и се запознават
с българската култура. Тези дет-

ски преживявания със сигурност
ще бъдат определящи по-нататък,
да не говорим, че с усвоените тук
танци децата по-лесно ще могат да
се адаптират сред танцьорите от
„Янтра“.
Лагерът беше организиран от Българското Републиканско Самоуправление и Българското Младежко Дружество. Той бе осъществен
благодарение на подкрепата на
ЕМЕТ (Дирекция за подпомагане
на човешките ресурси), на Българското републиканско самоуправление и на Българските самоуправления в Шопрон и Ерд.
Догодина отново ще се срещнем!

kiscsoportosok délelôtt 2 óra bolgár tánctanuláson vettek részt, délutánonként pedig
különbözô néprajzi foglalkozások várták ôket.
A nagyobbak naponta 2x2 órában tanultak
táncokat. A táncokat mindkét csoportnak
Tánya Dimitrova a pazardzsiki „Csudeszia”
gyermek tánccsoport mûvészeti vezetôje
tanította be. A nagyobbaknak sikerült elsajátítaniuk két bonyolultabb koreográfiát is, így
mindenki sikerélménnyel tért haza. A tábor
további idejében a gyerekek meglátogatták
a fertôdi nevezetességeket (Eszterházy kastély), és egy ausztriai kirándulásra is sor került
az osztrák Family Parkban. Nagy érdeklôdés
övezte az esténként megrendezett ügyességi játékokat és vetélkedôket, amely kölcsönös
szórakozást jelentett kicsiknek és nagyoknak.
Muszev Dancso, a Bolgár Országos Önkormányzat elnöke elmondta, hogy a Fertôdi
gyermektábor kiemelt jelentôséggel bír a

szocializáció és közösségépítés terén. A tábor ideje alatt a gyermekek elsôsorban a
bolgár nyelvet használják, és alaposabban
megismerik a bolgár kultúrát. Ezek a gyermekkori élmények meghatározóak lehetnek
a késôbbiekben, nem beszélve arról, hogy
a gyermekek az itt elsajátított tánctudással
könnyebben tudnak majd beilleszkedni a
Jantrások közé.

Gyermektábor Fertôdön
Tánc, zene, játékok, kézmûves foglalkozás… így lehetne összefoglalni egy jó tábort. A Fertôdi gyermektábor már közel
két évtizede alkalmazza az említett receptet és idén is hatalmas sikert aratott
a résztvevôk körében.
A Fertôdi gyermektábor elsôsorban a bolgár
kultúrát és hagyományokat hivatott terjeszteni játékos módon a fiataloknak. A tábor ideje alatt a gyermekek bolgár néptáncokat és
dalokat tanulnak, elmerülnek a bolgár népszokásokban, miközben folyamatosan a bolgár nyelvet használják. Idén 35 gyermek és
kísérôik vágtak neki a kalandnak június 27 és
július 3-a között.
A tábor résztvevôit két csoportra lehet osztani: a kisebb - 4-6 éves – óvodásokra és a
nagyobbacska, 7-16 éves gyerekre. A csoportoknak a korosztályuknak megfelelô
programokat dolgoztak ki a szervezôk. A
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Избори – последен срок
Срокът за регистриране в изборните списъци на националностите е
26 септември. Регистрацията е необходима за всеки, който желае да
участва в изборите за национално
самоуправление през есента.
Регистриралите се преди парламентарните избори не е необходимо
сега да повтарят процедурата. Нерегистрираните трябва да попълнят
и подадат заявление за включване в
изборните списъци на националностите.
При попълване на точка „А-Х bolgár“
в заявлението за включване в списъка, попадате в листата на българската
националност. Това е условие, за да
участвате в изборите за самоуправления през есента и в изборите за
представители на местните самоуправления! Това не е нововъведение,
системата действаше на този принцип и на последните избори за самоуправление.
При какви условия мога да гласувам
за регистъра на националностите?
Гражданите с право на избор могат
да се запишат в регистъра на националностите до 26 септември. Всеки

незаписал се в регистъра на националностите няма право да гласува на
изборите за представители на местните самоуправления и не може да
бъде номиниран като кандидат.
Как може да се регистрирате като
член на дадена националност?
Включването в изборния списък на
националностите се осъществява
като попълните заявление, свалено
от сайта www.valasztas.hu. Можете
и лично да вземете копие на заявлението в Българското републиканско
самоуправление.
Заявлението може да се подаде и онлайн на интернет-страниците www.
valasztas.hu и www.magyarorszag.hu
или на хартиен носител в писмо, а
също така и лично в местен избирателен офис по местоживеене.
Ще Ви информираме непрекъснато
по темата за изборите на страниците
на „Български вести“ и на сайта ни
www.bolgarok.hu. При въпроси можете да се обръщате към сътрудниците на Българското републиканско
самоуправление (тел.: 216-4211).
Изборите ще се състоят на 12 октомври.

Нашата пощенска
карта
По повод 100-годишния юбилей
на Дружеството на българите
в Унгария „Български пощи“
пуснаха в обръщение пощенска
карта. Официалното валидиране стана на 2 август в Музея на
съобщенията в Централна софийска поща.
Създаването на пощенската карта е инициирано от посланика
на Република България в Унгария, госпожа Бисерка Бенишева. Изданието е валидирано и
издадено от Министерството на
транспорта, информационните
технологии и съобщенията. Автор на проекта е Венцислав Йорданов.
На официалното пускане в употреба присъстваха Данчо Мусев,
председател на Българското републиканско
самоуправление,
Владимир Калицов, изпълнителен директор на Дружеството на
българите в Унгария и Валентин
Петков, изпълнителен директор
на „Български пощи“.

Választások – Utolsó határidô

A mi levelezôlapunk

Szeptember 26-áig lehet feliratkozni a nemzetiségi névjegyzékbe. A feliratkozás mindazok számára szükséges, akik részt kívánnak
venni az ôszi nemzetiségi önkormányzati választásokon. Aki ezt már az országgyûlési választások elôtt megtette, annak nincs most
tennivalója. Aki még nem regisztrálta magát, annak ki kell töltenie és be kell nyújtania a nemzetiségi névjegyzékbe történô felvételre szóló kérelmet.
Amennyiben kitölti a névjegyzékbe való felvételre vonatkozó kérelem „A” pontját –X bolgár”,
Ön felkerül a bolgár nemzetiségi névjegyzékbe.
Ez a feltétele annak, hogy Ön részt vehessen az
ôszi önkormányzati választásokon a nemzetiségi önkormányzati képviselôk választásán is! Ez
nem újdonság, a legutóbbi önkormányzati választásokon is így mûködött a rendszer.
Milyen feltételekkel szavazhatok a nemzetiségi listára?
A választópolgárok szept. 26-ig vetethetik fel

A Magyarországi Bolgárok egyesületének 100 éves évfordulója alkalmából levelezôlapot hozott forgalomba a Bolgár Nemzeti Posta.
A hivatalos átadásra augusztus 2-án
került sor a Szófiai Központi Posta
Postamúzeumában.

magukat a nemzetiségi névjegyzékbe. Aki nem
veteti fel magát a nemzetiségi névjegyzékbe, az
nem szavazhat a nemzetiségi képviselôk választásán, és nem is indulhat jelöltként.
Hogyan lehet nemzetiségiként regisztrálni?
A nemzetiségi névjegyzékbe történô felvételhez a www.valasztas.hu honlapról is letölthetô,
fénymásolható kérelmet kell kitölteni. A Bolgár
Országos Önkormányzatnál személyesen vagy
levélben is kérhetnek fénymásolt kérelmet. A
kérelem benyújtható online is a www.valasztas.
hu és a www.magyarorszag.hu oldalon, vagy
papíralapon levélben, illetve személyesen a lakóhely szerinti helyi választási irodához. A témával kapcsolatban folyamatosan tájékoztatni fogjuk Önöket a Bolgár Hírek hasábjain és
a www.bolgarok.hu weboldalon is. Ha kérdésük merül fel, a Bolgár Országos Önkormányzat munkatársai készséggel állnak rendelkezésükre. (tel.: 216-4211) A választások október
12-én esedékesek.

A z alkalmi levelezôlap létrejöttét
Biszerka Beniseva, a Bolgár Köztársaság magyarországi nagykövete
kezdeményezte. A képeslapot a Közlekedésügyi, Informatikai és Hírközlési Minisztérium érvényesítette és
adta ki. A lapot Venciszlav Jordanov
tervezte.
A hivatalos átadáson Muszev
Danc so, a Bolgár Országos Önkormányzat elnöke, Kalicov Vladimir, a Magyaroraszági Bolgárok
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Филмова лента разказва
за минало и бъдеще

Датата на пускането в употреба
не случайно беше 2 август – на
този ден преди 100 години е създадено Дружеството на българите в Унгария.
Българското Републиканско Самоуправление и Дружеството на
българите в Унгария имат удоволствието да Ви подарят новото,
пуснато в употреба пощенскофилателно издание.

Макар юбилейната година да е достатъчно богата на прояви, имам
чувството, че събитието, което
предстои да ви представя, е от поспециален характер: на 2 октомври благодарение на Българското републиканско самоуправление
и на писателя и режисьора Жужа
Кьорьоши ще бъде прожектиран
документалният филм „Градините
и градинарите на тази земя“.
Официалната премиера ще се състои в Културния център „Йотвьош
10“ по повод 100-годишния юбилей
на Дружеството на българите в Унгария. Какво представлява всъщност „Градините и градинарите на
тази земя“? Възкресяване на миналото и находка. За възрастните, за
българските градинари – възкресяване на миналото. А за нас, младите
– един вид модерна археологическа
находка; все пак само няколко стари
фотографии, няколко избледнели
изображения, и може би няколко
снимки а ла Мараи блещукайки ни
представят епохата, за която разказва творбата. Филмът ни помага
да я опознаем. В началото майката

на режисьорката говори за квартала до булевард „Тьокьоли“, за парка
край него, където по време на войната са били обработвани български
зеленчукови градини, за 1944-та, за
войната, за смъртта на българските
градинари. Но филмът разказва не
само за миналото, а и за настоящето
и бъдещето. Разказва по какъв начин днес почитаме паметта на починалите, как живее днешното поколение на градинарите. Позволете ми
тук да спра и да оставя в тайна останалото. Все пак това е само филмово
предложение. Екранът и движещите
се по него фигури, цветове и звуци
– спомените, които представят историята на издигащите се, на българите, на българските градинари. Това
ще увлече Вас, зрителите. И макар да
не мога никого да задължа, не искам,
дори не бих желал, все пак ще кажа:
всеки, който се интересува, да си запише с големи букви това събитие в
календара и паметта си. Бъдете там,
гледайте, слушайте! Място: Културен център „Йотвьош 10“, Будапеща
1067, улица Йотвьош №10. Дата: 2 октомври 2014, 19 часа.
Кирил Над

A múltból a jövôbe futó filmszalag
Egyesületének ügyvezetôje és Valentin Petkov, a Bolgár Posta ügyvezetô
igazgatója volt jelen.
A forgalomba bocsátás idôpontja
nem véletlenül volt augusztus 2-a,
ugyanis 100 évvel ezelôtt ugyanezen
a napon alakult meg a Magyarországi Bolgárok Egyesülete.
A Bolgár Országos Önkormányzat és
a Magyarországi Bolgárok Egyesülete ezúton szeretne Önöknek kedveskedni az új, forgalomba hozott
levelezôlappal.

Habár a jubileumi év már így is programokban gazdag, úgy érzem kiemelkedô eseményt van tisztem bejelenteni: a Bolgár
Országos Önkormányzat, valamint Kôrösi
Zsuzsa író és rendezô jóvoltából október
2-án bemutatásra kerül A föld kertjei és
kertészei címû dokumentumfilm. A hivatalos bemutatót az Eötvös10 Kulturális Központban rendezik meg a Magyarországi
Bolgárok Egyesülete 100 éves jubileumának alkalmából.
Mi A föld kertjei és kertészei valójában?
Múltidézés és feltárás. Múltidézés az
idôseknek, a bolgárkertészeknek. Nekünk, fiataloknak pedig egy afféle modernkori régészeti feltárás, hiszen csupán
néhány régi fotó, néhány fakó felvétel,
esetleg pár Márai-féle kép dereng arról a
korról, amelyrôl a film szól. Ennek a megismerésében segít a film. A bevezetésben a
rendezônô édesanyja mesél a Thököly úti

lakóteleprôl, az ott fekvô parkról, ahol a háború alatt egy bolgárkertészet mûködött.
1944-rôl, a háborúról, a bolgárkertészek
haláláról. De a film nem csupán a múltról,
a jelenrôl és a jövôrôl is szól. Miként emlékeznek ma, miként él a kertészek mostani
nemzedéke. Engedjék meg, hogy itt rejtélybe fojtsam az ajánlást. Mert ez mégis csak egy ajánló. A vetítôvászon, a rajta
úszó alakok, színek, a hangok, melyek a
felmenôk, a bolgárok, a bolgárkertészek
történetét mesélik el, az emlékek. Ez ragadja magával a nézôt, Önöket. S bár kötelezni senkit sem tudok, nem akarok, de
még csak szeretni se szeretnék, azt mondom, minden érdeklôdô jól vésse naptárába, emlékezetébe a dátumot. Legyenek
ott, nézzék, hallgassák!
Helyszín: Eötvös10 Kulturális Központ,
1067 Budapest, Eötvös utca 10.
Idôpont: 2014. október 02., 19 óra
N.K.
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Чешми и други чудеса

Танцовият лагер на „Зорница“ и
Фестивалът „Пирин пее“
Хубавото на лятото е, че си почиваме
и се удивляваме на света. А хубавото в летните приключения, прекарани със състав „Зорница“, е, че ние
се превръщаме в част от чудесата на
света. До този момент всяко наше
общо пътуване си имаше свое ухание и неподражаем аромат. И тази
година не беше по-различно.
Този път нашата цел в края на юли

– началото на август беше планината Пирин. О, Пирин, така вълшебен
и същевременно толкова грижовен.
За мен в България и особено по тези
места най-определящите ми преживявания са свързани с чешмите.
Срещаме ги покрай пътищата, в горите, по пътя, водещ към пещерата
на светия отшелник чудотворец, в
прохладните дворове на манастири
и кротко оттеглили се на някое сенчесто, обрасло в храсти местенце.
Общото в тях е кристално чистата,
неудържимо леещата се, ромоляща
изворна вода – самият живот. Да
пиеш глътка от тях, просто така – от
ръка, или да си напълниш пластмасово шишенце, донесено от вкъщи.
Да знаеш, че никога няма да ожаднееш.
Във водните струи на чешмите, носещи облекчение в големите горещини, съзирам тазгодишните преживявания. Виждам силуета на танцовия
събор в Пирин от 30 юли до 6 август,
където под ръководството на хореографа Любомир Марянски вкусихме

от танците на региона. И какви танци само... Имахме възможност да усвоим достолепните, горди, и в същото време леко пружиниращи стъпки.
Признавам, тогава си мислех, че това
са моите танци. И за възторжената
ми радост не беше пречка дори това,
че научените стъпки от предходния
танц за два дни са се изтрили от съзнанието ми и че отново трябва да започвам всичко отначало. Но си струваше. Винаги съм знаела, че танците
предизвикват чувство на освобождение, а българският танц – дори двойно, но пиринският – той направо окрилява. Той ме прави лека и някъде
вътре в мен бълбука радостта. Във
водата от чешмата сега виждам друга картина: лицето на нашата млада,
мила, любезна домакиня Нели Траянова, която беше планирала нашия
престой там изключително сериозно и задълбочено. Беше приготвила
стриктна програма, в която имаше
всичко, където – и това не е преувеличение – беше вложила и сърце и
душа. Съпровождаше ни неуморно

Ivókutak és más csodák
A Zornica tánctábora és a Pirin
Énekel fesztivál
A nyarakban az a jó, hogy pihenünk és
rácsodálkozunk a világra. A Zornicával
töltött nyári kalandokban meg az a jó,
hogy a világ csodáinak magunk is részesei lehetünk. Eddig minden közös
útnak megvolt a zamata és a semmi
máshoz sem fogható illata. Idén sem
történt másképpen.
A július végi, augusztus eleji napok
célpontja ezúttal a Pirin hegység volt.
Ó, a Pirin, olyan varázslatos és közben
annyira gondoskodó. Számomra Bulgáriában, s különösen ezen a tájékon
a legmeghatározóbb élményeim az
ivókutakhoz kötôdnek. Találkozhatunk
velük út mentén, erdôkben, csodatévô
szent remetebarlangjához vezetô úton,
kolostorok hûvös udvaraiban és szerényen meghúzódva egy-egy árnyas,
bokros területen. Közös bennük a

kristálytiszta megállíthatatlanul zuhogó, zubogó forrásvíz - maga az élet. Jó
belôlük kortyolni, csak úgy kézbôl inni, vagy megtölteni az otthonról hozott
mûanyag palackot. Tudni, hogy sohasem leszel szomjas.
A nagy melegben enyhülést hozó kutak vízsugaraiba szinte belelátom az
idei élményeket. A július 30-tól augusztus 6-ig tartó pirini tánctábort,
ahol Ljubomir Marjanszki koreográfus
irányításával ízelítôt kaphattunk a térség táncaiból. És milyen táncokból…
Méltóságteljes, büszke, ám egyúttal
könnyedén rugózó lépéseket sajátíthattunk el. Bevallom, akkor azt gondoltam, hogy ezek a táncok az én táncaim. És ujjongó örömömnek még az
sem szabott gátat, hogy az elôzôleg
megtanult tánc lépései két nap múlva kitörlôdtek az emlékezetembôl és
újra kellett kezdeni az egészet. De
megérte. Mindig is tudtam, hogy a

tánc felszabadító érzést okoz, a bolgár tánc duplán is, de a pirini az szinte
elrepít. Könnyû leszek tôle és valahol
belül bugyborékol bennem az öröm.
Az ivókút vízében most új képet látok:
kedves, szívélyes, fiatal házigazdánknak, Nelly Trayanovának az arcát, aki
nagyon komolyan, mélyrehatóan tervezte meg az ott tartózkodásunkat.
Pontos, mindenre kiterjedô programtervet készített, amelybe- és ez nem
túlzás - beletette a szívét és a lelkét is.
Fáradhatatlanul kísért minket a táncórákra, a különleges kirándulásokra,
amikbôl nem is tudom, mit tudnék kiemelni. Talán Kovacsevica régi, hegyek
között megbúvó házait, ahol a történelmi filmeket forgatják és ahol Georgi
Danailov író él, akinek finom, szarkasztikus humorát volt alkalmunk megtapasztalni, hála Fráter Violettának, aki
megkereste az író házát és létrehozta
a találkozót. Vagy említsem a rozseni

актуално • aktuális

на часовете по танци, на специалните екскурзии, като не знам коя от тях
бих могла да изтъкна повече. Може би
спотаените между планинските възвишения стари къщи на Ковачевица,
където се снимат исторически филми и където живее писателят Георги
Данаилов, чийто фин и саркастичен
хумор можахме да установим лично благодарение на Виолета Фратер,
която издири къщата на писателя и
осъществи срещата. Или да спомена
Роженския манастир, където фреските пресъздават далечното минало
и където ни заплениха най-древните
витражи с характерните си флорални мотиви и с предаденото ни от тях
майсторско познание? От прозорците по етажите се откриваше необикновена гледка към така наречените
пирамиди, към тези смайващи планински творения. Пред манастира се
продаваха билки и икони, рисувани
върху специални камъчета, а недалеч
от това място спеше вечния си сън
Яне Сандански, героят за свобода. В
близост до гроба простичка каменна

чешма утолява жаждата на преминалите оттам странници.
Връх на нашите мистични пътувания беше Рилският манастир. Възвисяващият се над нечувано красивия манастир планински връх е
едновременно страховит и спиращ
дъха заради гледката, която сякаш
те обгръща. Въпреки многобройните групи туристи успяваш да се
вглъбиш в храма, осветен от свещите в тъмно злато, където монахът
мълви своята успокоителна молитва. Денят ни бе увенчан от поклонението до пещерата на Свети Йоан
Рилски.
Съзнателно оставих за края фестивала „Пирин пее“, където, разбира
се, пяхме и танцувахме на сцена,
отправила взор към една благородна планина. Имаше захарен памук
и цигански катун, стигащ едва ли
не до небето. Имаше пъстри въртележки и още по-пъстри носии, но
на първо място тайнствено красиви
възрастни и млади планинци, които обичат и пазят традициите си и

пеят настръхващо хубавите песни
от своя регион.

kolostort, ahol a falfreskók a régmúltat idézték és a legrégebbi üvegablakok különleges virágmotívumaikkal
és az általuk közvetített mesterségbeli tudással varázsoltak el? Az emeleti ablakokból nem mindennapi kilátás nyílt az ún. piramisokra, ezekre az
ámulatba ejtô hegyi képzôdményekre.
A kolostor elôtt gyógynövényeket és
különleges kavicsra festett ikonokat

árultak, s a helytôl nem messze pihente örök álmát Jane Szandanszki,
a szabadsághôs. A sír közelében
egyszerû, kô ivókút enyhítette az arra
járó vándor szomját. És ott volt Melnik,
a valódi ékszerdoboz, a hegyekbe vájt
legkisebb város, mely fôként boráról
nevezetes. Aki nem sajnálta az erôt és
energiát meglátogathatta a legrégebbi, ún. Kordopulosz házat, mely a XVIII.
században épült, a bolgár újjászületés
stílusában. Káprázatos szobabelsôi, az
ablakaiból nyíló kilátás a környezô tájra és nem utolsósorban hûvös, nyirkos
borospincéje nem mindennapi látványossággal ajándékozott meg minket.
És ami még nagyon jól esett, hogy a
jegyet „le lehetett borozni”. Ekkor
Melnik megmutatta, hogy nem hiába
a bor picinyke, ám annál nagyszerûbb
városa. A hûvös pince után egy forró
élmény következett, Rupiteben, a híres
vak jósnô, Vanga lakhelyén parkot és

emlékhelyet létesített a róla elnevezett
alapítvány. A szépen gondozott parkban 75 fokos termálvíz buzogott föl a
föld mélyébôl. A hegy oldalában kereszt formájú kôlépcsô emlékeztetett
egy korábbi vulkánkitörésre. Az itteni
ivókút két csövén is folyt víz, de míg
az egyik hûsített, a másik forróságával
sokkolt a nagy melegben.
Misztikus utazásaink csúcspontját a
rilai kolostor jelentette. A turisták népes csoportjai ellenére megadatott az
elmélyülés a sötétarany gyertyafényû
templomban, ahol egy szerzetes mormolt megnyugtató imát. A Rilai Szent
János barlangjához tett zarándoklatunk
megkoronázta a napot.
Szándékosan hagytam utoljára a PIRIN PEE (Pirin énekel) fesztivált, ahol
természetesen énekeltünk, táncoltunk
egy szelíd hegyre nézô színpadon. Volt
vattacukor és cigánytábor, mely csaknem az égbe ment. Voltak színes

В танцовия лагер не само танцувахме, получихме и задачи: трябваше
да приготвим интервюта, снимки и
филм за фестивала, които показахме
по-късно, на края на лагера. Найдобрият материал беше изготвен от
Елисавета Нацкина и Анди Фаркаш,
ето го:
Миналото ни е в бъдещето
Ние двете от 7-ма стая имаме нещо
общо. Не само, че сме родени в Унгария и нашите дядовци са пристигнали от България. От две съвсем
близки селца: Поликраище и Сушица, Северна България. Те вече не са
сред нас, но намерихме бай Стойо от
село Бело поле, който привлече вниманието ни със своите игриви сини
очи и палава, младежка усмивка, но
най-вече със своите вълнени потури, които ни напомниха за нашето
детство, тъй като и нашите дядовци
имаха същите. Бай Стойо отлично
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Лятна среща на АБУЧ
пее и свири, на повече инструменти:
фронче, двоянка, гъдулка и гайда и
предава своето музикално знание на
своя малък внук Влади, който е на 4
години и отлично свири на тарамбука, за което свидетелства и получената награда в ръцете на малкия
музикант.
Бай Стойо съвестно изпълнява завета на своите деди, да предава любовта към българската музика от
поколение на поколение. Така той е
обучил не само своето внуче, но и
своята дъщеря, която е дарена с хубав глас. И така бай Стойовото знание се предава от поколение на поколение и по този начин миналото ни е
в бъдещето!
Ето такова беше лятото на „Зорница“ тази година. Бих искала да се сбогувам с цитат от операта на Моцарт
„Отвличане от сарая“:
„Комуто това е малко, да бъде упрекнат и презрян.“
No comment
Тюнде Троян

В края на юли се проведе традиционната среща на Асоциацията
на българските училища в чужбина (АБУЧ). Тя протече в два дни
в сградата на СУ „Св. Климент Охридски“.
Първия ден се състоя квалификационният семинар, на който голямо внимание бе обърнато на разработката на стандартите за обучение
в училищата зад граница. След
общото заседание, което бе приветствано от представителите на
власти и институции в България
(Столично кметство, МОМН, Синдиката на българските учители), се
проведоха заседания по секции, в
които бяха обсъдени програмите
за обучение по български език и
литература за различнитеучилищни степени (предучилищна, начална, основна и гимназиална), както
и програмите по история и география на България.
Днес по света съществута над 220
български училища, в които се
учат близо 20 000 деца, обхващайки около 10% от децата на българската емиграция.

Новост в обучението през следващите години може да внесе приетата вече наредба, според която
обучението на учениците може да
се извършва и дистанционно, чрез
съвременните интернет технологии. Няколко фирми представиха
своите продукти и интернет пространства, показвайки готовност да
се включат в грандиозния проект.
Засега обаче не е разработен правилник за приложение на наредбата, поради което тя остава пожелание за следващата учебна година.
Светла Кьосева
директор на Българското
училище за роден език

A Külföldi Bolgár Iskolák Szervezetének
nyári találkozója
körhinták és még színesebb viseletek,
de elsôsorban titokzatos szépségû
idôs és fiatal hegyi emberek, akik szeretik és ápolják hagyományaikat, éneklik régiójuk borzongatóan szép dalait.
A tánctáborban nem csak táncoltunk,
feladatokat is kaptunk, így a fesztiválon interjúkat, fényképeket, filmet
kellett készítenünk, amely anyagokat
késôbb, a tábor végén bemutattuk.
Hát ilyen volt az idei zornicás nyár. Mozart: Szöktetés a szerájból címû operájából vett idézettel búcsúznék:
„Akinek ennyi jó kevés, azt érje gáncs
és megvetés”.
No comment
Trojan Tünde

Július végén rendezték meg a Külföldi Bolgár Iskolák Szervezetének hagyományos, kétnapos találkozóját a
Szófiai Kliment Ohridszki Egyetem
épületében.
Az elsô napon továbbképzô kurzust
tartottak, ahol nagy hangsúlyt kapott
a határon túli iskolák oktatási standardjainak kidolgozása. A plenáris
ülés után, amelyen a bolgár hivatalos
szervek (Fôvárosi Önkormányzat, Oktatási, Tudományos és Ifjúsági Minisztérium, Bolgár Tanárok Szakszervezete)
köszöntôje hangzott el, majd a találkozó szekcióülésekkel folytatódott, ahol
megbeszélésre kerültek a bolgár nyelv,
irodalom, történelem és földrajz oktatási programjai az iskola-elôkészítô, alsó tagozatos, felsô tagozatos és gimnáziumi szinten.

Napjainkban a világon több mint 220
bolgár iskola mûködik, amelyekben közel 20 000 gyermek tanul, ez a bolgár
emigráns gyermekek kb. 10%-a. Újdonság az elmúlt évekhez képest a már elfogadott rendelet, amely szerint a tanulók távoktatással is tanulhatnak, az
interneten keresztül.
Néhány cég bemutatta termékeit és
internetes oldalait, és késznek mutatkozott, hogy részt vegyen ebben a
nagyszabású tervben. Egyelôre azonban nem készült el a végrehajtási rendelet, ami miatt ez a terv csak ajánlás
marad a következô tanévre.
Kjoszeva Szvetla
Igazgató, Bolgár Nemzetiségi
Nyelvoktató Iskola
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По следите на българската история и литература във Виена

Българското самоуправление в
„Йожефварош“ организира пътуване до българските исторически и
литературни места във Виена.
След водените многократни телефонни разговори с познати екскурзоводи и български институции във
Виена и с помощта на интернета,
местата за посещение се избистриха
и на 28 юни сутринта с една сплотена компания тръгнахме с малък
микробус за Виена. Местата за посещение бяха избрани предварително
от събраната вече информация от
мен. Трябваше обаче да се начертае
най-подходящият маршрут, за да не
обикаляме излишно. Тук голяма помощ ни оказа Гейза Бюди, който си е
половин виенчанин и е живял години наред в този прекрасен имперски

град. Така направихме маршрута.
Ето едно мнение от Ели Нацкина:
„Къде е родният дом на българския
цар Фердинад? Къде е кафе „Ландтман“, където през 1886 г.се е състояла
срещата между Фердинанд и оглавявяната от Стефан Стамболов българска делегация? Къде е отсядал Яворов
при своите посещения във Виена?
Къде е кафе „Мендел“ – обичайното
място за срещи на българите в австрийската столица в края на 19-ти
и началото на 20-ти век? Къде е родната къща на Константин Иречек? В
кое кафене са се отбивали писателят
Михалаки Георгиев и поетът Теодор
Траянов по време на престоя си във
Виена? И не на последно място къде
се намира хотел „Лондон“ – първата
спирка във Виена на Алековия герой
Бай Ганьо?
Инициатор за обхождането на тези
исторически места беше Гизела Калицова, председател на българското
самоуправлние в VIII район на Будапеща, която организира през юни
тази година еднодневна екскурзия до
Виена. Ентусиазираните танцьорки
на състав „Зорница“ с интерес слу-

шаха изнесената от Гизела лекция
за отделните исторически обекти.
Неин митфарер беше бившия жител на Виена Гейза Бюди, а фотограф
на събитието Шандор Тавас. За доброто настроение бяха отговорни
присъстващите. След историческата
обиколка в края на деня фолклорна
група „Зорница“ се срещна в кафе
„Ландтман“ с представители на състав „Китка“.
Според двуезичния пътеводител на
Любомир Стратиев във Виена има
30 исторически места, свързани с
българската история. Ние посетихме
по-малката половина от тези места,
за да ни остане още възможност да
продължим нашата програма и за в
бъдеще.
Благодаря на всички участници за
хубавото прекарано време, за безпроблемното пътуване и завръщане
в красивата наша столица Будапеща,
която ни посрещна с красивите си
вечерни светлини.
Гизела Калицова
Българско самоуправление
„Йожефварош“

A bolgár történelem és irodalom nyomai Bécsben

A józsefvárosi bolgár önkormányzat utazás t s zer vezet t Béc sbe
a bolgár történelmi és irodalmi
emlékhelyekhez.
Ismerôs idegenvezetôkkel és a bécsi
bolgár intézmények képviselôivel folytatott hosszas megbeszélések, internetes keresések után sikerült konkretizálni a látogatandó helyszíneket, így június
28-án elindultunk egy mikrobusszal és
az összetartó csoporttal Bécsbe. Az

általam elôre összegyûjtött információk
alapján választottuk ki a látogatás helyszíneit, azonban arra is szükség volt,
hogy meghatározzuk a legmegfelelôbb
útvonalat, hogy elkerüljük a felesleges
vargabetûket. Ebben nagy segítséget
nyújtott Büdy Géza, aki félig maga is
bécsi, és sokáig élt ebben a csodálatos
császári városban. Mivel busszal érkeztünk, gondot okozott a parkolás is, de
végül a város szélén találtunk ingyenes
parkolót, közel a metróhoz. Íme egy rövid beszámoló Nackina Elitôl:
„Hol van Ferdinánd bolgár cár szülô–
háza? Hol van a Landtmann kávéház,
ahol 1886-ben létrejött a találkozó Ferdinánd és a Sztefan Sztambolov által
vezetett bolgár delegáció között? Hol
szállt meg Javorov bécsi látogatásai
alkalmából? Hol van a Meindl kávézó,
amely a bolgárok hagyományos találkozóhelye volt az osztrák fôvárosban a

19. sz. végén és a 20. század elején? Hol
van Kostantin Jirecek szülôháza? Melyik
kávézót látogatták Mihalaki Georgiev
író és Teodor Trajanov költô bécsi tartózkodásuk alatt? És végül, de nem
utolsó sorban – hol található a “London” szálló, amely az elsô állomása
Bécsben Aleko Konsztantinov Ganjo
bácsi nevû hôsének? Ezen történelmi
helyek bejárásának kezdeményezôje
Kalicov Gizella volt, a Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat elnöke, aki idén júniusban szervezte meg ezt az egynapos
bécsi kirándulást. A Zornica Együttes
lelkes táncosnôi érdeklôdéssel hallgatták Gizella elôadását a történelmi helyekrôl. Segítôje Büdy Géza, valamikori bécsi lakos volt, a fényképész
pedig Tavasz Sándor. A történelmi helyek bejárása után a Zornica Együttes
a Landtmann kávézóban találkozott a
Kitka Együttes tagjaival.”
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Историята ни... малко по-различно

Неотдавна излезе от печат Библиография на български книги в превод на
унгарски език съставена и редактирана от Райна Симеонова Харгитаи.
Библиографията е издадена с материалната подкрепа на Българското републиканско самоуправление и Българското училище за роден език по
случай 100-годишнината от основаването на Дружеството на българите
в Унгария.
Библиографията съдържа 421 заглавия
на български книги, издадени в периода от 1892-2012 г. Освен художествена литература в нея са включени книги
от други области на знанието, както и

изданията на Българското републиканско самоуправление и книги на живеещите в Унгария българи.
Какво те мотивира да съставиш
библиографията „Български книги и други издания на унгарски език
(1892-2012)“?
Р.: Истината е, че преди няколко години ми попадна библиографията „Унгарската книга в България“, съставена
от българската унгаристка Йонка Найденова, и тя много ми хареса. По онова време още не бях взела решението
да подготвя подобно издание за унгароезичната българска литература, но
пък когато се пенсионирах, реших,
че е дошло времето да съставя такава
библиография.
Според теб защо е важна подобна
библиография?
Р.: Библиографията дава отговор на въпроса какви книги са излезли от даден
автор.
Настоящата библиография на българската художествена литература е в помощ на изследователите на

българо-унгарските културни и духовни връзки, но и на читателите, редакторите, издателите и на всеки, който би
желал да опознае наличната на унгарски език българска художествена литература. Същевременно библиография
от подобен характер е и документ на
епохата на българо-унгарските връзки.
Откога работиш по нея?
Р.: Работих по нея близо три-четири години, защото непрекъснато ми идваха
нови и нови идеи.
Какъв вид литература си включила в
библиографията?
Р.: Реших да включа не само библиографията на българската художествена, а
и тази на българската специализирана
литература. Смятам за важно да изредя
рецензии и критики, публикувани за
художествената литература и да ги отбележа при някои библиографски студии. За съжаление, не успях да открия
всички рецензии, но смятам, че това е
работа с продължение. Първата част
от настоящата библиография съдържа списък на българските литературни

A történelmünk... kicsit másképp
Nemrég jelent meg Hargitainé
Szimeonova Raja által összeállított,
„Bolgár könyvek és más nyomtatványok magyar nyelven” címen megjelent bibliográfiája. A következôkben
vele készített interjúnkat olvashatják.
Milyen indíttatásból kezdted el ös�szeállítani a Bolgár könyvek és más
nyomtatványok magyar nyelven
(1892–2012) c. bibliográfiát?
Az igazság az, hogy pár évvel ezelôtt
a kezembe került a Jonka Najdenova
bolgár hungarológus által szerkesztett „Magyar könyvek bolgár nyelven” c. bibliográfia és nagyon megtetszett. Akkor még nem döntöttem
el, hogy hasonlót készítek a magyar
nyelvû bolgár irodalomról, ám amikor nyugdíjba vonultam, elhatároztam, hogy ideje elkészítenem a magyarul megjelent bolgár köny vek
bibliográfiáját.

Mit gondolsz miért fontos egy ilyen
jellegû bibliográfia?
A könyvbibliográfia arra ad választ, hogy
milyen könyvek jelentek meg egy adott
szerzôtôl. A jelenlegi bolgár szépirodalmi bibliográfia segítséget nyújt a bolgár-magyar kulturális és szellemi kapcsolatok kutatóin kívül olvasóknak,
szerkesztôknek, kiadóknak és mindenkinek, aki szeretne megismerkedni a magyar nyelven hozzáférhetô bolgár szépirodalommal. Egyben egy ilyen jellegû
bibliográfia a bolgár-magyar kapcsolatok kordokumentuma is.
Mióta dolgozol rajta?
Körülbelül három-négy éve dolgozom
rajta, mert folyamatosan újabb és újabb
ötleteim támadtak.
Milyen jellegû irodalmat gyûjtöttél
egybe?
Úgy döntöttem, hogy nemcsak a bolgár szépirodalom bibliográfiáját fogom összeállítani, hanem a bolgár

szakirodalomét is. Fontosnak tartom,
hogy a szépirodalomról megjelenô ismertetéseket, kritikákat felsoroljam, jelezzem az egyes bibliográfiai tételeknél.
Sajnos, nem minden ismertetést sikerült
felkutatnom, de úgy gondolom, e munka még folytatható.
Pontosan milyen nyelvû mûveket vettél sorra?
A jelenlegi bibliográfia elsô része azon
bolgár irodalmi mûvek jegyzékét tartalmazza, amelyek magyarul megjelentek
1892 és 2012 között, továbbá a bolgár
szakirodalom könyveit is. De szerepelnek
még benne az Bolgár Országos Önkormányzat által kiadott szép- és szakirodalmi kiadványok, továbbá az itt élô bolgár
értelmiségiek egy-vagy két nyelvû kiadványai is.
Egy bibliográfia összeállítása komoly
kutatással jár. Hol és miként kutattál?
Mindenképpen említenem kell, hogy
az általam összegyûjtött könyvek az
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произведения, които са излезли на унгарски език в периода 1892-2012 година,
а също така и изданията на българската
специализирана литература. Освен тях,
в нея фигурират и публикуваните от
Българското републиканско самоуправление художествени и специализирани книги, както и едно- и двуезичните
издания на българските интелектуалци от Унгария.
Съставянето на една библиография е
свързано със сериозни проучвания.
Къде и как ги осъществи?
Р.: Непременно трябва да спомена, че
събраните от мен книги се намират
във фонда на Националната библиотека „Сечени“. Следователно мястото
на проучванията беше унгарската национална библиотека, а средството за
работата бяха библиотечните каталози. През ръцете ми минаха близо 150200 книги, защото смятах за важно да
прочета поне предговорите или послесловията към тези издания. От голяма помощ ми бяха статиите на Петер Юхас за българската литература,

статиите и книгите на българския историк и унгарист Стоян Радев, както и
студиите за българската художествена
литература на поета българист Золтан
Кирай и на други унгарски преводачи
и литератори.
По време на своите проучвания какви общи изводи си направи за българските и унгарските издания?
Р.: При положение, че в библиографията
книгите на българските автори са дадени по азбучен ред, а не според годината
на издаване, е трудно да се направи заключение кога, какви и колко книги са
излезли по време на унгаро-българските исторически и културни връзки, както и през дадена историческа епоха произведенията на кои български писатели
или поети са били публикувани. Затова в рамките на една студия изследвам
издаването на книгите на българските
писатели по епохи. Написах тази студия на български и на унгарски език и
макар структурата на студиите да е една
и съща – отбелязва изданията на книгите по епохи – все пак не са огледален

превод една на друга. Както се вижда
и в изследванията, правени преди мен,
представянето на българската литература в Унгария започва с творбите на
Иван Вазов. Истински подем в издаването на българска художествена литература се забелязва през 50-60-те години, което достига своята кулминация
през 70-80-те години. Надявам се, че
тази студия ще спомогне много за разбирането на библиографията.
Какво означава за теб излизането на
това издание?
Р.: Нямах представа кога и как ще успея да издам тази библиография. Опитвах безуспешно къде ли не. Всъщност и
Библиотека „Сечени“ ми предложи да
издаде книгата, но при условия, които
нямаше как да приема. В крайна сметка
се обърнах за помощ към Българското
републиканско самоуправление и получих благосклонен отговор, за което
благодаря от сърце. Надявам се, че тази
библиография ще постигне целта си и
че Самоуправлението ще се гордее, че е
подпомогнало издаванетой.

Országos Széchenyi könyvtár állományában találhatók. Tehát a kutatás helyszíne a magyar nemzeti könyvtár volt,
eszközei annak katalógusai voltak. Csaknem 150-200 könyvet vettem a kezembe,
mert fontosnak tartottam elolvasni legalább a könyvekhez írt elô- vagy utószót.
Milyen általános következtetéseket
szûrtél le a kutatásod során a bolgár
és a magyar kiadványok kapcsán?
R.: Miután a bibliográfiában szereplô
bolgár írók könyvei abc sorrendben és
nem a kiadási éveik szerint sorjáznak, nehezen kikövetkeztetni, vajon a magyarbolgár történelmi és kulturális kapcsolatok során mikor, milyen és mennyi könyv
jelent meg, továbbá az adott történelmi korban mely bolgár írók vagy költôk
mûvei jelentek meg. Ezért egy tanulmány keretében korszakonként vizsgálom meg a bolgár szerzôk könyveinek kiadásait. E tanulmányt bolgár és magyar
nyelven írtam meg és bár a tanulmányok

felépítése ugyanaz – korszakonként közli a kiadványok kiadásait – mégsem tükörfordításban készült. Ahogy az elôttem
levô kutatások is bizonyítják, a bolgár irodalom magyarországi bemutatása Ivan
Vazov mûveivel indult. Az igazi fellendülés a bolgár szépirodalom kiadásában az
50-60-as években tapasztalható és a 70es 80-as években kulminált. Reményeim
szerint a tanulmány sokat segít a bibliográfia megértéséhez.
Kérlek, mesélj magadról!
R.: Bulgáriában és Magyarországon végeztem a felsôfokú tanulmányaimat magyar és könyvtár szakon. 1990-tól 2008ig dolgoztam az Országos Széchenyi
Könyvtárban, ahol elôször a Hungarika
Dokumentációs osztályon, késôbb pedig a Nemzetközi csere osztályon tevékenykedtem. A könyvtárban végzett
munkám lehetôséget adott a magyarbolgár kulturális kapcsolatok kutatására. 1998-ban egy nagyszabású kiállítást

rendeztem a könyvtárban Magyar-bolgár
történelmi kapcsolatok könyvek tükrében
címmel, ami nagy sikert aratott mind a
magyar, mind a bolgár közönség körében. További írásaim és cikkeim a bolgár
magyar kapcsolatokról megtalálhatóak
a Haemus c. kétnyelvû folyóiratunkban.
Mit jelent számodra, hogy létrejött ez
a kiadvány?
R.: Nem tudtam elképzelni, hogy mikor és hogyan fogom tudni kiadni a
bibliográfiát. Sokfelé próbálkoztam
eredménytelenül. Tulajdonképpen a
Széchenyi könyvtár is felajánlotta a kiadvány megjelentetését, de olyan feltételek mellett, amit nem tudtam elfogadni.
Végül az Bolgár Országos Önkormányzat elnökéhez fordultam segítségért és
kedvezô választ kaptam, amit szívbôl köszönök. Remélem, hogy e bibliográfia
eléri célját és az Önkormányzat büszke
lesz, hogy segítette megjelenését.
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19 години приятелство

Идеята за срещата се роди от Българското самоуправление в гр.
Пейч и специално от председателя Йордан Бонев, който покани
представителите на Дебрецен и
Мишколц да посетят в края на
юни месец гр. Пейч и да се срещнат с техните активисти.
Връзките между нас започнаха от
създаване на самоуправленията –
Мишколц (1995) и Дебрецен (1997).
За изминалите години връзките се
стабилизираха и такива среще се
организират не за пръв път в Пейч,
Мишколц или Дебрецен. След
5-часов път на 27 юни към обяд
пристигнахме в Пейч, не след дълго пристигнаха и от Дебреценското
самоуправление.
Домакините ни посрещнаха в отделна зала, където представителите от трите града започнаха приятен разговор за миналите срещи и
за така бързо изтеклите 19 години.
Богато изготвената програма продължи с посещението ни в параклисчето, създадено от даренията на
българските семейства от гр. Пейч,
в началото на миналия век. „За неговата роля: тук отпразнуваме битовите празници, сватби, кръщения, а сега и като клуб, и параклис
се ползва” – разказва Данчо Бонев.
Времето беше чудесно и продължихме с разходка из красивия

център на Печ, продължихме към
красивия театър, възхищавайки
се на прекрасния град. Посетихме
изложбата на Леонардо да Винчи
(скици, планове, предмети, инструменти).
Да Винчи (1452-1519) е първият голям представител на изкуството на
Ренесанса. Излизайки от изложбата в прекрасния залез, дървета
и цветя като че ли се приготвят за
сън. След разходката вечерта се събрахме 20 души, далеч от Родината, и в този малък кръг от българи
и хора от български произход се
чувствахме като в едно голямо семейство.
На другия ден заранта ни очакваше една приятна изненада. Програмата ни продължи с автобус,
с който се отправихме към „Печ
център“, започнат още през ХІХ
век с построяване на порцелановата фабрика на семейство Жолнаи.
Обновяването и разширяването
на комплекса през 2010 г. го прави
най-големият културен комплекс
в Централна и Източна Европа,
който носи името Жолнаи. Тук са
показани етапи от развитието на
производството от първите стъпки
през 1850 г. до днес. Тук се намират
близо 30 паметника, театрални и
концертни зали, музей, детски площадки, ресторанти и многобройни
програми. Благодарение на екскур-

зовода получихме много ценна информация за мавзолея Жолнаи, в
който се намира саркофага, където
почива семейство Жолнаи. В алеята на мавзолея 42 лъва пазят тайната на еозиновата технология.
Разгледахме изложбата на американския колекционер Диего Дюди,
която наброява 600 предмета от
златния век на порцелана с марка
„Жолнаи“, века на керамичния сецесион.
Следобед тръгнахме за Харкан,
минавайки през Печ, пътувайки
сред равнини, хълмчета, покрити с
ниви, зеленчукови градини и красиви полски цветя. Да не говоря за
високите слънчогледи, обърнали
поглед към слънцето.
Пристигайки на гробището на загиналите български воини през
Втората световна война край Харкан и Драва Саболч, ние положихме венци и се поклонихме пред
светлата им памет.
Разгледахме градчето Харкан, отминавайки Шиклош, спряхме във
Вилан. Еднакви постройки изпълват пейзажа. Също като на картина. Влязохме в една от тях, бяхме
посрещнати от акордеонист, който
свиреше и пееше унгарски народни песни. Атмосферата беше задушевна, собственикът ни показа
изби с безкрайно дълги коридори и
грамадни бъчви. Късно вечерта се
сбогувахме с домакините и се прибрахме с огромни впечатления.
На другия ден рано заранта поехме обратния път към Мишколц, а
дебреценци останаха да разглеждат катедралата, старохристиянския мавзолей и „Цела Септикора“, след което и те поели път към
Дебрецен.
От името на участниците в срещата от Мишколц и Дебрецен от
сърце благодарим на домакините
за прекрасната програма и организация.
д-р Мария Николаева
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100 години легенда, истории, футбол

Преди сто години няколко ученици – гимназисти от Втора мъжка
гимназия, се събират, за да играят
в свободното си време не особено
популярния по това време в България футбол. Младежите основават тима още през 1911 година,
а от 24 май 1914 официално е регистриран като отбор. Стогодишнината на отбора се празнува от
феновете на „Левски“ през цялата година, заплануван е юбилеен
герб, по този повод излизат книга
и албум.

През тази година особено голямо
внимание се обръща на историята
на клуба, на първите стъпки, ролята на основоположниците и на
първите важни събития.
В България футболът получава
истински тласък след 1920 година.
През 1921 г. е основана Софийската спортна лига, в която отначало
членуват десет отбора. Първият
шампионатен мач на Левски е на
18 септември 1921 срещу Атлетик
(София), в който мач сините побеждават с 3:1. През четирийсетте
години той се превръща в един
от най-обичаните отбори. Дом на
26-кратния български шампион е
стадион „Георги Аспарухов“ в София, импозантното съоръжение
понастоящем е в реконструкция.
Да надникнем за малко в миналото. Първите екипи и кожена топка
са поръчани в Букурещ, все още с
финансовата помощ на родителите на учениците. През 1919 година
жълто-червеният екип е заменен с

актуалния и днес син цвят, защото
по това време е по-лесно да се набави плат в тази разцветка. През 1922
година Любомир Пипков написва
първия химн на „Левски“ и през
същата година Минчо Качулев
проектира първата емблема, която
е символ на клуба чак до 1949 година. Политическите промени през
петдесетте години се отразяват и
на живота на клуба, който многократно сменя своето име и герб.
Днес в крайна сметка в употреба е
останала версия, подобна на първоначалната.
Играчи в първия отбор на клуба са
ученици. Понеже по онова време
футболът не е смятан за професия, наред с него те се занимават
и с други неща, така основателите
имат различни житейски поприща. Вратарят Кирил Григориев (Барона) се отдава на военна кариера,
нападателят Цветан Генев (Цеко)
завършва икономика в Париж и
ръководи Левски през 1933 година

100 év legenda, történetek, foci

Száz éve pár egyetemista diák ös�szefogott, hogy az akkor még Bulgáriában kevéssé népszerû focit
játszhassa szabadidejében. A fiatalok már 1911-ben megalapították a
csapatot, ami 1914 május 24-tôl hivatalosan is bejegyzett egyesületként mûködött. A századik évfordulót a Levszki-hívôk egész évben
ünneplik, jubileumi címert terveztek, könyv és album is jelent meg
az alkalomra.

Idén különösen nagy figyelmet kap
a klub története, a kezdetek, az alapító tagok szerepe és az elsô fontos
események.
Bulgáriában a labdarúgás 1920 után
kapott igazán szárnyra. 1921-ben alapították meg a Szófiai Sport Ligát,
amelynek kezdetben tíz csapata volt.
A Levszki elsô bajnoki meccse 1921.
szeptember 21-ére esik, amelyet az
Atletik (Szófia) ellen vívott és 3:1-re
meg is nyert. A negyvenes évekre a
Levszki vált az egyik legkedveltebb
futballklubbá. A 26-szoros bolgár
bajnokok otthona a szófiai Georgi
Aszparuhov Stadion, a fôváros impozáns, jelenleg átépítés alatt álló
stadionja.
A jelenbôl most azonban tekintsünk
vissza kicsit a kezdetekre. Az elsô mezeket, és bôrlabdát Bukarestbôl rendelték, még a diákok szüleinek anyagi
segítségével. 1919-ben a sárga-piros

mezt a ma is aktuális kékre cserélték, mer t ezt a színû anyagot akkor könnyebb volt beszerezni. 1922ben Ljubomir Pipkov szerezte az elsô
Levszki-indulót, és ebben az évben
ter vezte Mincho Kachulev az elsô
emblémát, ami egészen 1949-ig volt
a klub jelképe. Az ötvenes évek politikai változásai a klub életére is hatással
voltak, többször cseréltek nevet és címert is. Végül mára az eredetihez hasonló címer él használatban.
A klub elsô csapatának játékosai fiatal egyetemisták voltak. Mivel a
futbal akkoriban még nem számított foglakozásnak, mellette más tevékenységet is folytattak, így az alapító tagok különbözô életutakat
jár tak be. A kapus, Kiril Grigoriev
(Barona) katonai karriert futott be,
a csatár Cvetan Genev (Ceko) közgazdaságtant végzett Párizsban, és
1933-ig vezette a Levszkit edzôként.
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1914-2014
като треньор. Защитникът Манол
Велев като преподавател по психология и логика запалва много младежи по „Левски“, десният бранител Стефан Трайков става успешен
адвокат, а Георги Събев се отдава
на Божия служба като свещеник.
Централният нападател Петър Стоянович дълго време е председател
на „Левски“, по негово време отборът се сдобива с първия си стадион.
Стоянович се сражава в Първата
световна война, а после започва работа като икономист в най-голямата по това време в Европа тютюнева
фабрика и с натрупания там опит се
превръща в съветник на писателя
Димитър Димов по времето, когато
той пише романа си „Тютюн“.
Левият халф Георги Манолов работи като секретар на клуба. Капитанът на отбора Спас Стоянов става
художник под псевдонима Папа
Люро. Левият полузащитник Борис
Василев, кръстникът на отбора, а до
1921 година ляв полузащитник, по-

късно работи като юрист, а наред с
това и като касиер и секретар, понататък участва в живота на клуба
като треньор, негови са идеите за
създаването на детски и юношески футболен отбор. Дясното крило Владимир Григориев е сполетян
от най-трагичната съдба. Първият
председател на Левски напуска отбора през 1919 година, когато завършва Военна школа. Бляскавата
му военна кариера е прекъсната от
военен плен, от който се освобождава едва през 1952 година.
ПФК Левски София днес е отбор,
превърнал се в идол за хиляди фенове, вълнува масите, служи за
пример за стотици младежи и ги
изпълва с чувство за гордост. Отборът е изминал дълъг път от началото, много промени се случиха
оттогава и по света, но изглежда, че
въодушевлението, възторгът не са
изчезнали за тези сто години, дори
напротив!
Анет Гецов

A hátvéd Manol Velev pszichológia
és logika szakos tanárként számos fiatalt fertôzött meg a Levszkivel, a jobb
hátvéd Sztefan Trajkov sikeres ügyvéd lett, Georgi Szabev pedig papként az Úr szolgálatába állt. A középcsatár Petar Sztojanovics sokáig volt
a Levszki elnöke, ekkor kapják meg az
elsô stadiont.
Sztojanovics harcolt az I. Világháborúban, majd gazdasági szakemberként
Európa akkori legnagyobb dohányvállalatánál helyezkedik el, így tapasztalatával az író Dimitar Dimov tanácsadója lesz, mikor az a Dohány címû
könyvét írja. A bal középpályás Georgi
Manolov a klub titkáraként mûködött.
A csapatkapitány Szpasz Sztojanov,
Papa Ljuro álnéven festômûvész lett.
A balhátvéd Boriszlav Vaszilev a csapat névadója, 1921-ig balhát védként, késôbb jogászként dolgozott,
emellett pénztárosként, titkárként,

majd edzôként vett továbbra is részt
a klub életében, az ô ötletei alapján szer vezôdöt t a gyerek- és ifi
focicsapat.
A jobbhátvéd Vladimir Grigorievé az
egyik legtragikusabb sors. A Levszki
elsô elnöke 1919-ben lép ki a csapatból, mikor befejezi a Katonai iskolát.
Fényes katonai pályafutását hadifogsága töri meg melybôl csak 1952-ben
szabadul.
A PFK Levszki Sofia mára több ezer
rajongó számára vallássá vált csapat,
tömegeket mozgat meg, fiatalok százainak szolgál példaképül és tölt el
büszkeséggel.
Nagy utat járt be a kezdetektôl a csapat, sok változás történt azóta a világban is, de úgy látszik a lelkesedés, a
lendület nem fogyott el száz év alatt,
sôt!
Gecov Anett

1914 година е паметна и трагична
година за много народи по света.
През тази година избухва Първата световна война, която се води
на три континента.
Въпреки че като повод за войната
послужва убийството на австроунгарския
престолонаследник
Франц Фердинанд и съпругата му
София фон Хохенберг, извършено
на 28 юни 1914 година от сръбския
студент Гаврило Принцип в Сараево, истинската причина за избухване на военния конфликт се крие
в тогавашните политически, икономически и териториални противоречия между големите европейски държави.
Франц Фердинанд, племенник на
император Франц Йозеф I., става
престолонаследник на АвстроУнгария след самоубийството на
братовчед му Рудолф Австрийски
и смъртта на баща му Карл Лудвиг. Посещението на ерцхерцога
Франц Фердинанд в Сараево не е
случайно.
Той е на официално посещение в
тези провинции, които АвстроУнгария анексира още през 1908 г.,
нарушавайки решенията на Берлинския договор от 1878 г.
След анексията на Босна и Херцеговина от Австро-Унгария Дунавската империя и Сърбия остават
в крайно изострени отношения.
Именно този необмислен политически ход на Австро-Унгарската
империя през 1908 г. води до пряко накърняване на интересите на
Сърбия, до непрестанни брожения
и недоволство сред населението в
този район и до трагичния инцидент, станал повод за избухване на
войната.
Месец след атентата Австро-Унгария обявява война на Сърбия.
Скоро Европа се разделя на два
враждуващи лагера. Германия,
Австро-Унгария и Италия ообразуват Тройния съюз, наречен още
Централни сили, а Франция, Русия
и Англия – Антантата или Тройното съглашение.
България, изтощена от предиш-
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Размисли за Първата световна война

ните две балкански войни и особено от междусъюзническа война,
обявява неутралитет до края на
войната. За съжаление, скоро става
ясно, че този вонен конфликт няма
да е краткотраен, напротив, взема
неочаквани дотогава размери и
причинява големи човешки и материални загуби. Една година след
избухването на войната след многобройни политически и дипломатически, а и стратегически стъпки,
България се включва в конфликта
на страната на Цетралните сили
(1915). И този път, както и в двете
балкански войни, призивът към
българите е бил „да освободим поробените братя в Македония“.
В тези войни вземат участие и български градинари от Унгария. Българските градинари, чийто авторитет се утвърждава десетилетия
наред в историческите райони на
Унгария благодарение на въведените нови методи на зеленчукопроизводство, често доброволно или
чрез официална мобилизация вземат участие в бойните сражения.
В своя труд „Единадесетвековно
българско присъствие в Унгария“
Ал. Гюров споменава, че тленните останки на част от загиналите
във войната българи от Унгария
са пренесени от техните роднини
в Унгария. Костите на 14 загинали
български воини, взели участие в
трите войни, са погребани на едно
място – в 42-и парцел на Градското
гробище на ул. „Козма“ в Будапе-

ща. Издигнат е и паметник от черен гранит с надпис „Загинали за
родината – 1912-1918 г.“ На 21 юни
1935 г. паметникът е бил тържествено осветен. За съжаление, дълго
време паметникът стои занемарен,
но благодарение на усилията на Ал.
Гюров той е възстановен през 1999
г. от Дружеството на българите в
Унгария и с материалната подкрепа на семейство Живкови, бъларски търговци от Унгария.
За българите в Унгария 1914 година е поради едно друго събитие.
Александър Гюров в посочения
труд посочва, че „Процесът на материалната стабилизация на българите им дава възможността под
ръководството на Венко Димитров
да изберат такъв организационен
комитет от 17 души, който поема
инициативата за учредяване на
Дружество на българите в Унгария“. Първото събиране става на
14 юли 1914 г. в ресторанта на търговеца Димитър Димитров на ул.
„Лоняи“ в IX район на Будапеща.
Пусната е подписка за събиране на
членове и само за няколко дни се
събират 170 души, които даряват
сумата от 4 345 златни корони. На 2
август 1914 г. е свикано общо учредително събрание. Предложеният
от Стефан Гьоков устав е приет с
пълно единодушие. За председател на Дружеството е избран търговецът Лазар Иванов. На тази
длъжност той остава до смъртта
си (1928 г.). Дружеството взема ре-

шение и за издаване на стопанскотърговско списание под заглавие
„Маджаро-български
преглед“,
списвано на унгарски и български
език. Редактирането му е възложено на Стефан Гьоков. Първият
брой на списанието на унгарски
език излиза на 20 септември 1915
г., а на български на 5 октомври
1915 година. Въпреки амбициозната задача, която си поставя списанието, а именно: да раздвижи
българските интереси в Унгария на
икономическа и търговска почва,
то не изпълнява мисията си. След
включване на България в Първата
световна война редакторът на списание „Маджаро-български преглед“ е мобилизиран и списанието
престава да излиза. Неговият първи брой е и последен...
За това какви институции създава
българската общнаст в Унгария е
писано многократно в изследванията на живота на българите в Унгария от историци и специалисти.
Сега, когато честваме 100 години
от основаването на Дружеството
на българите в Унгария е задължително да споменеем, че още по
време на Първата световна война е учредена църковна община с
училище и църква. А през 1957 г.
с дарения на българите в Унгария
българската общност се сдобива
със собствен дом. Българския културен дом и досега поддържа създадените от столетие традиции. За
своята дългогодишна дейност Дружеството на българите в Унгария е
награждавано с високи български
и унгарски държавни награди.
Желая по-нататъшна активна дейност и успехи! Честит юбилей!
Райна Симеонова Харгитаи
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Отиде си мъдрецът с детско сърце Валери Петров
„Трагедии“ (също в два тома). Превежда художествена
литература от английски, немски, руски, италиански
и испански. Превежда и творби на Ръдиард Киплинг,
Джани Родари, Сергей Михалков, Жак Превер, Александър Блок, Борис Пастернак, Миклош Радноти и др.
Заради преводите си на Превер, Пастернак, Киплинг и
Шекспир през 1993 г. получава отличието Кавалер на ордена на изкуствата и литературата на Франция.

„В самия себе си човек трябва да влиза въоръжен до
зъби.“
„Имах мечта да имам часовник. Сега имам часовник,
но нямам мечта.“
Оптимистично
...Да завършим, читателю,
на по-весела нота:
Мерси за търпението
и ура за живота!
На 27 август на 94-годишна възраст почина големият
български поет, сценарист, драматург и преводач, член
на Българската академия на науките Валери Петров.
Автор на прекрасни стихове, на поезия, която стигаше
до сърцата на хората и която е от огромно значение за духовното ни израстване. Духът му се вълнуваше от красотата, справедливостта, от бъдещето на човека. Времето
го обичаше и всички епохи му се подчиняваха.
„Надявам се, че ще преодолеем трудностите. Как точно,
не мога да кажа. Не съм нито икономист, нито политик,
но съм човек на надеждата. Не може да сме свидетели на
краха на една нация.“, припомня думите му БНР.
Валери Петров е автор на сценариите на игралните
фирми „Рицар без броня“, „Един снимачен ден“, „Йо хо
хо“ и др. Автор е на пиесите „Когато розите танцуват“ ,
„Импровизация“ (в съавторство с Радой Ралин), „Сняг“,
„Честна мускетарска“, „Театър, любов моя“— написана
специално за големите актриси Таня Масалитинова и
Славка Славова. Спектакъл, който много от нас са имали щастието да гледат през 80 години при гастрола на
Театър 199 в Будапеща.
Незабравими са неговите пиеси приказки, с които израстнаха децата ни и с които ние се превърнахме от деца
в родители: „Бяла приказка“, „Копче за сън“, „Меко казано“.
Валери Петров остави и нещо уникално – един пълен
съвременен превод на творчеството на Шекспир. Негов
е първият пълен поетичен превод на Шекспировите драми и на 154 сонети. През 1970-1971 г. излизат преводите му на „Комедии“ (в два тома), а през 1973-1974 г. – на

Носител е на множество награди и отличия за принос
към литературата, киното и театъра, включително Аскеер през 1997 г. Номиниран за Нобелова награда за литература, а от 2003 г. е академик на Българската академия
на науките.
През 2013 г. сърдечният ситен мъдрец е удостоен с Наградата за европейски гражданин на Европейския парламент – за принос към българската култура и разбирателството между нациите.
Вписан е в почетния списък на Международния съвет
за детска книга заради детската книжка „Пет приказки“.
„Още един от хвърчащите хора отлетя. Без него ние станахме още по-уязвими и още по-безсилни пред агресията на шумната посредственост“, каза режисьорът Анжел
Вагенщайн при поклонението в Народния театър.
„Прощаваме се с чародея, вълшебника, достойния гражданин на България Валери Петров, човекът, който понесе без вина всички вини на днешното време. Той беше не
само поет, той беше самата поезия“, сподели председателят на Съюза на българските писатели Боян Ангелов.
Издателят Иван Гранитски го определи като „последния, може би, ренесансов човек у нас – и като творец, и
като личност“.
Валери Петров
Хвърчащите хора
Те не идат от Космоса, те родени са тук,
но сърцата им просто са по-кристални от звук,
и виж, ето ги – литват над балкони с пране,
над калта, над сгурията в двора
и добре, че се срещат единици поне
от рода на хвърчащите хора.
А ний бутаме някакси и жени ни влекат,
а ний пием коняка си в битов някакъв кът
и говорим за глупости, важно вирейки нос
или с израз на мъдра умора
и изобщо – стараем се да не става въпрос
за рода на хвърчащите хора.
И е верно, че те не са от реалния свят,
не се срещат на тениса, нямат собствен ‚Фиат’.
Но защо ли тогава нещо тук ни боли,
щом ги видим да литват в простора –
да не би да ни спомнят, че и ний сме били
от рода на хвърчащите хора?
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• копие от ученическа или студентска книжка за установяване на успеха
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• 15 октомври 2014 г.
Стипендиите са за десет месеца. В началото на втория семестър стипендиантите от висши учебни заведения трябва да представят документ, че
продължават редовното си обучение.
Документите се приемат на адреса на самоуправлението:
Budapest 1062, Bajza u. №44
Българското републиканско самоуправление
и Българското самоуправление в Халастелек
най-учтиво Ви канят
но 20 септември 2014 г. от 11 часа

Отговорен издател:
Данчо Мусев
Издава се с подкрепата на Министерство на
държавната администрация и правосъдието,
Столичното българско самоуправление и на
Българските самоуправления в II, IV, V, VIII,
IX, XIII, XIV, XV, XVIII, XV, XX, XXI и XXIII
район на Будапеща и във Фелшьожолца, Печ,
Сегед, Халастелек, Дунахарасти, Дунакеси,
Кишкунлацхаза, Лорев, Мишколц, Дебрецен,
Сигетсентмиклош, Ерд и Естергом.
Bolgár Országos Önkormányzat
(1062 Budapest, Bajza u. 44.) kiadványa
Szerkesztôbizottság:
Dóczi Violett (fôszerkesztô),
Genát Andrea, Kjoszeva Szvetla
Gecov Anett, Nagy Kiril
Felelôs kiadó:
Muszev Dancso
Megjelenik a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium, a FBÖ és a II., IV., V., VIII., IX.,
XIII., XIV., XV., XVIII., XX., XXI. és XXIII.
kerületi, valamint a Felsôzsolcai, a Pécsi,
a Szegedi, a Halásztelki, a Dunaharaszti,
a Dunakeszi, a Kiskunlácházi, a Lórévi,
a Miskolci, a Debreceni, a Szigetszentmiklósi,
az Érdi és az Esztergomi Bolgár Kisebbségi
Önkormányzat támogatásával.
ISSN 14163098
MS Mester Stúdió, iGlobe Nyomda

на тържеството по случай
Деня на независимостта на България
Magyarországi Bolgárok Egyesülete

Програма:
Поднасяне на венци
Фолклорна програма – Янтра, Росица и оркестър „Право“
Място на провеждането:
Халастелек, кръстовището на ул. „Кишдяр“ и ул. „Бела Шомоди“,
на паметника Български долап

Дружество на българите в Унгария
1097 Bp., Vágóhíd u. 62. / tel.: 216-6560
http://www.bolgaregyesulet.hu/
Bolgár Országos Önkormányzat
Българско републиканско самоуправление
1062 Budapest, Bajza u. 44. / tel.: 216-4210
Fôvárosi Bolgár Önkormányzat
Столично българско самоуправление
1062 Budapest, Bajza u. 44. / tel.: 216-4211
Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola

A Bolgár Országos Önkormányzat
és a Halászteleki Bolgár Önkormányzat
tisztelettel meghívja Önt
2014. szeptember 20-án 11.00 órától

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

Bulgária függetlenségének napja alkalmából rendezendô ünnepségre.

информационен център
1062 Budapest, Bajza u. 44. / tel.: 216-4211
Szent Cirill és Szent Metód Bolgár Pravoszláv

Program:
Ünnepi koszorúzás
Folklórmûsor a Roszica, Jantra és a Pravo zenekar elôadásában

Templom / Българска православна църква Св. св.
Кирил и Методий
1097 Budapest, Vágóhíd u. 15. / tel.: 06-30-496-4997
Bolgár Köztársaság Nagykövetsége
Посолство на Република България в Унгария

Helyszín:
Halásztelek, a Kisgyár utca és a Somogyi Béla utca sarka,
a Bolgárkerék emlékmûnél

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

Програма На юбилейната година
Centenáriumi kulturális év

20 септември, събота,
11.00 – Ден на независимостта

на България

Място: Халастелек, кръстовището

на ул. „Кишдяр“ и ул. „Бела Шомоди“, Българския долап
22 септември, понеделник,
18.00 – Официално откриване на новата галерия с постоянна

изложба на български художници от Унгария

Ангел Радуков, Антони Дончев, Боряна Маевска Конц, Естер Кнайс, Женя Бозукова,
Жужанна Кожухарова, Карой Саренчев, Каталин Улман, Клаудия Орос, Мария Тури,
Миклош Мажаров, Милена Владимирова, Миролюба Гендова, Ненко Балкански,
Огнян Кожухаров, Петер Лукач, Росен Русев

19.00 – Концерт-пърформанс на Малко Театро:
представяне на албума „Сърцето на динята“ с участието
на Габриела Хаджикостова и Николай Иванов - ОМ
Място: 1062 Будапеща, ул. „Байза“ № 44

2 октомври, четвъртък,
19.00 – Градините и градинарите на тази земя - премиера на филм
Място: Културен център „Йотвьош 10“,

Будапеща 1067, улица Йотвьош №10.
Szeptember 20., szombat,   

11.00 – Bulgária

függetlenségének napja

Helyszín: Halásztelek, a Kisgyár utca és a Somogyi Béla utca sarka,

a Bolgárkerék emlékmûnél

Szeptember 22., hétfő,
18.00 –

A magyarországi bolgár képzômûvészek állandó kiállításának
megnyitója a Bajza u. 44. szám alatti új galériában

Balkanszki Nenko, Bozukova Zsenia, Doncsev Antoni, Gendova Miroljuba, Kneisz Eszter,
Kozsuharov Ognjan, Kozsuharov Zsuzsanna, Lukács Péter, Maevszka-Koncz Borjana,
Mazsaroff Miklós, Orosz Klaudia, Radukov Angel, Ruszev Roszen, Szárencsev Károly,
Turi Mária, Ullmann Katalin, Vladimirova Milena

19.00 –

Malko Teatro: A dinnye szíve lemezbemutató koncertje Hadzsikosztova
Gabriella és Nikolai Ivanov – OM közremûködésével
Helyszín: 1062 Budapest, Bajza u. 44.

Október 02., csütörtök,
19.00 – A föld kertjei és kertészei – filmbemutató
Helyszín: Eötvös10 Kulturális Központ, 1067 Budapest, Eötvös utca 10.

