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На 26 ноември в Конгресния център на Будапеща 
отбелязахме 20-годишния юбилей на танцов 
състав „Янтра“. Бих искал да започна с онова, с 
което завърших тогава словото си – с благодар-
ността. Бих искал да благодаря на всички, които 
ни сътрудничиха през изминалите 20 години: 
танцьори, учители, музиканти, хореографи, 
спонсори, родители или съпрузи. Без тяхната 
жертвоготовност и упорит труд нямаше да 
се осъществи тази прекрасна вечер. ♦ „Разказ-

ват, че нощно време по бреговете на Янтра излизат 
самодиви. Спускат се от небето и в изящни, неземни 
дрехи танцуват вълшебните си танци.“ ♦ Една ре-
ализирана вълшебна приказка! Това беше за мене 
тазгодишният БУЛФЕСТ. Невероятна приказка, 
за която не смеех да мечтая преди 20 години, 
когато неколцина българи и унгарци, просто 
за удоволствие или от любов към родината, 
започнахме да учим български народни танци. 
От тези следобедни занимания се роди танцо-
вият състав. Нарекохме го Янтра, а детския 
състав – Росица, по името на две реки в Северна 

20 години  
фолклорен ансамбъл 
янтра

България, в онзи край, откъдето са дошли дедите 
ни. Репетициите бяха в Българския културен 
дом, първият ни музикант беше Алексей, учите-
лят по музика в Българското училище. Първите 
ни хореографи Кая и Христо Иванови, учители 
по танци Анна Салаи и Данчо Мусев. А песента 
„Българска роза“ стана наш химн. ♦ Две десети-
летия! Много е дори да се изрече. През това време 
танцов състав „Янтра“ натрупа множество 
преживявания, пътешествия и успехи. Първият 
ни значителен международен успех бе през 2005 
г. в Испания, на Световния фолклорен танцов 
фестивал в Палма де Майорка. В България по-
лучихме отлична оценка от професионалното 
жури на националните квалификации, което 
означава, че можем да представляваме България 
на фестивалите, организирани под егидата на 
ЦИОФФ.  Танцов състав „Янтра“ е единствени-
ят български танцов състав в чужбина, получил 
тази възможност. Благодарение на това, наред 
с безбройните ни участия в Унгария и  България, 
имаме редовно и международни турнета. 
Нека спомена три от тях. През декември 2010 г. 

участвахме в държавните чествания по случай 
рождения ден на краля на Тайланд, през 2012 бяхме 
на танцовата олимпиада, на Фолклориадата в 
Южна Корея, а през 2015 г. имахме двуседмично 
турне в Чили. През 2011 г. Янтра получи високото 
държавно отличие Наградата за малцинствата 
за дейността си за съхраняването на българския 
танц, народна музика и традиции. ♦  
Но да се върнем на галаконцерта на  
26 ноември. ♦ На БУЛФЕСТ, наред с децата и 
сегашните членове на състава, на сцената из-
лязоха всички танцьори и музиканти, които са 
участвали в Янтра през годините; близо 100 души 
се готвиха в продължение на месеци, за да бъде 
отпразнувана по подобаващ начин юбилейната 
вечер и да остави незабравим спомен у всички 
присъстващи. Вечерта беше истински успех за 
цялата българска общност, резултат от за-
дружните ни усилия. Пред близо хиляда зрители 
танцуваха и свириха детският танцов състав 
„Росица“, „Янтра“, оркестър „Право“, дошлите от 
България оркестри „Славия“ и „Гайтан“. Акордео-
нистите Алексей Лесички и Слободан Вертетич, 

Драги читатели,

автор

Данчо Мусев

szerző

Muszev Dancso
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народ ните певици Бранка Башич, Елица Райчева  
и Роза Банчева, актрисата Габриела 
 Хаджикостова. ♦ Чувствах енергията, която 
струеше от сърцата и душите на танцьорите, 
гледах нашите деца на сцената и у мен се ут-
върди убеждението, че тази вечер не е завършък 
на една 20-годишна история, нейният венец, 
а по-скоро едно начало! ♦

благодарим на нашите спонсори
Министерствоно на човешките ресурси, 
 Българското републиканско самоуправле-
ние, Дружеството на българите в Унгария, 
 Столичното българско самоуправление, 
 Българското училище за роден език, български-
те самоуправления във ІІ, V, VІ, ХІІІ, ХV, ХVІ, ХVІІ 
район на Будапеща, както и на самоуправления-
та в Уйпещ, Йозефварош, Ференцварош, Кьобаня, 
Зугло, Кишпещ, Пещержебет, Чепел, Шорок-
шар, Халастелек, Сигетсентмиклош, Фелшо-
жолца, Печ, Дебрецен, Мишколц, Дунахарасти и 
 Дунакеси.

20 éves a jantra bolgár 
néptánccsoport

Kedves olvasók!
A Jantra táncegyüttes 20 éves évfordulóját ünnepel-
tük november 26-án a Kongresszusi Központban. 

Most azzal szeretném kezdeni, amivel ott befejeztem 
a beszédemet, a köszönettel. Szeretném megköszönni 
mindenkinek, aki az elmúlt 20 évben közreműködött a 
munkánkban, mint táncos, oktató, zenész, koreográ-
fus, szponzor, szülő vagy feleség. Az ő áldozatos, 
kitartó munkájuk nélkül nem születhetett volna meg 
ez a ragyogó este. ♦ „Azt mesélik, hogy éjszakánként a 
Jantra folyó partján tündérek jelennek meg. Leszállnak az 
égből és ragyogó, földön túli ruhában varázslatos táncokat 
lejtenek.” ♦ A megvalósult tündérmese! Számomra ez 
volt az idei Bulfest. Egy gyönyörű mese, amit álmodni 
sem mertem volna ezelőtt 20 évvel, amikor néhány 
bolgár és magyar fiatal kedvtelésből vagy hazaszere-
tetből elkezdett bolgár néptáncot tanulni. A délutáni 
tánckörből tánccsoport lett. A tánccsoportot a Jantra, 
a gyermekcsoportot pedig a Roszica folyóról nevez-
tük el, arról a két észak-bulgáriai folyóról, amelyek 
környékéről származnak őseink. A próbaterem a 
bolgár kultúrház, az első zenész Alekszej a bolgár 
iskola akkori zenetanára volt. Az első koreográfusok 
Kaya és Hriszto Ivanovi, a tánctanárok Szalay Anna 
és Muszev Dancso voltak. A „bolgár rózsa” című dal 
lett a himnuszunk. ♦ Két évtized! Még kimondani is 
sok. Ez alatt a Jantra tánccsoport számtalan élmény, 
utazás és siker részese volt.  Az első jelentős nemzet-
közi sikerünket 2005-ben Spanyolországban, Palma 
de Mallorcán a Nemzetközi Néptánc Világfesztiválon 
értük el. Aztán Bulgáriában a bolgár táncegyüttesek 
Nemzeti Minősítőén a szakmai zsűritől megkaptuk a 
kiváló minősítést, ami azt is jelentette, hogy a CIOFF 
védjegye alatt megrendezésre kerülő nemzetközi 
fesztiválokon Bulgáriát képviselhetjük. A Jantra 

táncegyüttes az egyetlen határon túli bolgár tánc- 
csoport, amely megkapta ezt a lehetőséget.  
Ennek köszönhető, hogy a számtalan magyarországi 
és bulgáriai fellépés mellett rendszeresek a külföldi 
turnéink is. Ezek közül hadd emeljek ki hármat.  
2010 decemberében Thaiföldön szerepeltünk a thai 
uralkodó születésnapja alkalmából megrendezett 
állami ünnepségen, 2012-ben Dél-Koreában a nép-
tánc olimpián, a Folkloriádán képviseltük Bulgáriát, 
 2015-ben pedig Chilében turnéztunk két hétig. 2011-
ben a Jantra a bolgár néptánc, népzene és hagyo-
mányok ápolása körében kifejtett tevékenységéért 
megkapta a rangos Állami kitüntetést a Kisebbsége-
kért Díjat!
Visszatérve a november 26-i  gálaestre. ♦  
A Bulfesten a gyerekek és a mostani tagok mellett az 
együttesben valaha szerepelt valamennyi táncos és 
zenész szerepet kapott, így közel 100 művész hóna-
pokon át készült, hogy a jubileumi est méltó módon 
kerüljön megünneplésre és egy felejthetetlen élményt 
nyújtson a közönségnek is. Az est az egész bolgár 
közösség igazi sikere volt, egy nagy összefogás 
eredménye. Közel ezer néző előtt fellépet a Roszica 
gyermek és a Jantra tánccsoport, a Pravo zenekar, 
Bulgáriából a Szlávia és Gajtan zenekar. Alekszej 
Leszicski és Wertetics Slobodan harmonikaművész, 
Basits Branka, Elica Rajcseva és Roza Bancseva nép-
dalénekest, valamint Hadzsikosztova Gabriella szín-
művész. ♦ A gálaesten érezve a táncosok szívből és 
lélekből jövő energiáit, látva gyermekeinket a szín-
padon bebizonyosodott számomra, hogy ez az este 
nem egy 20 éves történet befejezése és annak keretbe 
foglalása, hanem igazából annak a kezdete volt! ♦

köszönjük az est támogatóinak
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának, a  Bolgár 
Országos Önkormányzatnak, a Magyarországi 
 Bolgárok Egyesületének, a Fővárosi Bolgár Ön-
kormányzatnak, a Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi 
Iskolának, a Budapest Főváros II., V., VI., XIII., XV., 
XVI., XVII. kerületi önkormányzatoknak, valamint 
az Újpesti, Józsefvárosi, Ferencvárosi, Kőbányai, 
Zuglói, Kispesti, Pesterzsébeti, Csepeli, Soroksári, 
Halásztelki, Szigetszentmiklósi, Felsőzsolcai, Pécsi, 
 Debreceni, Miskolci, Dunaharaszti és Dunakeszi 
bolgár települési önkormányzatoknak.

юбилей · jubileum



76

Д али това е много или малко за едно спи-
сание, дали е младо или на преклонна 
възраст, днес е трудно да преценим. 

 Голямата ни надежда е то да продължи да живее. 
Надежда за това ни дават младите хора, които 
се включват в работата, както и виталността 
на по-възрастното поколение, което твори, 
пише, превежда, рисува, оформя. ♦ Щом говорим 
за юбилей, нека обърнем поглед назад, към нача-
лото. На първата среща, свикана от Тошо Дончев 
в Българския културен дом през 1991 г.  бяхме 
20-тина души: филолози, историци, учители,  
университетски преподаватели, художници,  
етнографи, филмови режисьори, журналисти, 
преводачи от различни поколения. Не всички 
останаха като членове на редакцията, но там 
бе зададен широкият диапазон на списанието. 
 Неоспорима е организационната и творческа 
роля на Тошо Дончев през първите години от 
създаването му. Но дори и когато вече не беше 
в тясна връзка с изданието, той винаги го е 
подкрепял и го е чувствал като свое. ♦ В своята 
25-годишна история списание Хемус непрекъс-
нато се обновява. Без да проследявам промени-
те през всичките тези години, ще представя 
продукцията от последните две години. Дори 
на пръв поглед се вижда, че е станало по- 
малко, удобно, бих казала с формат на таблет. 
 Новият дизайн дължим на младия ни сътруд-
ник  Димитър Русев. В същото време запазихме 
стария заглавен надпис, с което отдаваме 
почит на предишния ни художествен оформи-
тел Росен Русев.  Броевете са илюстрирани от 
български художници от Унгария –  Росен Русев, 
  Миролюба  Гендова, Ненко Балкански. По от-
ношение на илюстрациите някак излиза от 

стандарта  последният ни брой, в който тан-
цьорката  Миролюба Петров е представена, не 
само чрез собствената й Арс поетика, а и чрез 
красив снимков материал, дело на холандски 
фотограф. ♦ Продължаваме да следваме досе-
гашните рубрики: Колело, Страници, Сцена, Гра-
витация, Кафене, За децата. Особен самостоя-
телен живот заживя детската ни страница. 
В България анализите на Светлана Стойчева 
бяха издадени в отделна книга, а тук се появи 
двуезичната книга „Череша с алени сърца“. Както 
всяка добра приказка, те се отнасят еднакво и 
за деца, и за възрастни. В рубриката „Страници“ 
публикуваме произведения на български и унгар-
ски писатели, откриваме нови преводачи: като 
преводаческия тандем Елена Батинкова и Гергей 
Ковач, чийто първи превод бе издаден миналата 
година. В Хемус се появи и новият автор Кирил 
Над, очакваме нови творби от него. Не е случайно, 
че обръщам внимание предимно на младите, за 
да има Хемус и след нас. ♦ И естествено пред-
ставяме българската литература. В последно 
време – за наша радост – и книги, които излизат 
на унгарски. „Захвърлени в природата“ на Милен 
Русков, „Внезапни улици“ на Иванка Могилска.  
И двете в превод на Петър Кръстев. И двамата 
автори са били гости на Фестивала на дебют-
ните романисти по покана на „Хемус“. Както и 
„Майките“ – в превод на Андреа Генат –  
на  Теодора Димова, която също бе гост на 
 фестивала с този си роман. ♦ По страниците 
на списанието могат да се открият интерес-
ни материали от научни конференции на два 
езика. ♦ Двадесет и пет години са годините на 
зрелост, която – да се надяваме – предвещава 
дълголетие. ♦

25 éves a haemus
November 30-án ünnepeltük a Haemus folyó-
irat megalapításának 25. évfordulóját. Kjoszeva 
Szvetla főszerkesztő ünnepi beszédéből közlünk 
részleteket.

Hogy ez sok vagy kevés, egy folyóirat életében, 
hogy fiatal-e vagy aggastyán, nehéz lesz ma 
eldönteni. Az a nagy reményünk, hogy ne múl-

jon el velünk, hogy tovább éljen. Ebben reménységet 
adnak a fiatalok, akik bekapcsolódnak a munkába, 
meg az idősebb nemzedék vitalitása is, amely még 
alkot, ír, fordít, rajzol, tervez. ♦ Ha jubileumról be-
szélünk, vessük tekintetünket a kezdetekre. Az első 
összejövetelünkön a Bolgár Művelődési Házban, 
amit Doncsev Toso hívott össze 1991-ben, több mint 
20-an voltunk: filológus, történész, tanár, egyetemi 
tanár, képzőművész, etnológus, filmrendező, újságíró, 
műfordító, több nemzedékből. Nem mindenki ma-
radt meg szerkesztőségi tagnak, de ott alakítottuk ki 
a folyóirat széles tematikai spektrumát. ♦ Az első 
években tagadhatatlan Doncsev Toso szervezési, 
politikai és alkotói szerepe. De amikor már nem volt 
szoros kapcsolatban a kiadvánnyal, akkor is mindig 
támogatta, és magáénak érezte. ♦ 25 éves története 
során a Haemus mindig meg tudott újulni. Nem me-
gyek végig ezeken a változásokon, csak a legújabb 
formátumot szeretném részletesebben bemutatni. 
Első ránézésre is változott: kisebb, mondhatni „kéz-
zelfoghatóbb” lett. Majdnem azt mondanám tablet-
méretű. Ez a forma és a megtervezése fiatal designe-
rünknek köszönhető: ő Ruszev Dimitar. Ugyanakkor 
a Haemus címfelirat formájának megtartásával tisz-

telgünk a régebbi tervező Roszen Ruszev munkája 
előtt is. A számokat olyan Magyarországon élő bolgár 
képzőművészek illusztrálták, mint Roszen Ruszev, 
Miroljuba Gendova, Nenko Balkanszki.  Képanyag 
 tekintetében is rendkívüli az idei 2. számunk. Bemu-
tattunk egy bolgár balett művészt, mégpedig nem 
csak saját vallomásán keresztül, hanem egy holland 
fotográfus képeivel is. ♦ Továbbra is megmarad-
tak az eddigi rubrikák: Kerék, Oldalak, Színpad, 
Gravitáció, Kávéház, Gyerekeknek. A gyerekoldal 
különös életet élt az utóbbi években. Külön könyvben 
is megjelentek Szvetlana Vaszileva kísérő szövegei 
Bulgáriában, itt meg napvilágot látott egy kétnyelvű 
kiadvány Piros szívű cseresznyefa címen. Mint minden 
jó mese, ezek is egyaránt szólnak gyerekeknek és 
felnőtteknek is. Az „Oldalak” rubrikában bolgár és 
magyar szerzőket közlünk, felfedezünk új műfordí-
tókat: mint például a Kovács Gergely és Batinkova 
Elena fordítói párost, akiknek első fordítása tavaly 
jelent meg. Itt jelent meg közösségünk új szerzője, 
Nagy Kiril elbeszélése is, további írásokat várunk 
tőle. Nem véletlen, hogy elsősorban a fiatalokat 
említem, mert nagyon fontos, hogy legyenek követő-
ink, legyen utánunk is Haemus. ♦ És természetesen 
bemutatjuk a bolgár irodalmat. Utóbbi időben – 
szerencsére – olyan könyveket, amelyek megjelenése 
várható Magyarországon. (Némelyikük már meg is 
jelent.) Milen Ruszkov Nyakig a természetben, illetve 
Ivanka Mogilszka Váratlan utcák c. regényeit. A köny-
veket Krasztev Péter fordította. Mindkét szerző, nem 
mellesleg, az Elsőkönyvesek fesztiváljának vendégei 
voltak a Haemus meghívására. Valamint Teodora 
Dimova Anyák c. könyvét Genát Andrea fordításában 
ismerhettük meg, aki szintén elsőkönyvesként volt 
Magyarországon. ♦ Huszonöt év, az érettség évei, 
amely – remélhetőleg – hosszú életet jósol. ♦

 
 
25 години хемус
 
На 30 ноември се състоя тържество, посветено на 25-годишнина-
та от основаването на сп. „Хемус“. Словото на главния редактор 
Светла Кьосева поместваме със съкращения.

обществен живот · közélet
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се изви из цялата 
зала, той раздаде 
подаръците на 
децата. Тогава 
настана глъч и 
веселба. Много 
от децата успяха 
да се снимат с 
Микулаш, преди 
той да отпътува 
с шейната си към 
други държави и 
други деца.

Който не дойде, 
може само да 
съжалява.

a mikulás eljött 
hozzánk

Valódi öröm volt figyelni a gyerkőcök 
ragyogó arcát a Mikulás-ünnepségen 
a Bolgár Művelődési Ház mesésen, 
ünnepélyesen feldíszített és fénytől 
ragyogó nagytermében. 
Idén december 4-én a meglepetés a bulgá-
riai, pontosabb ruszei vendégeink voltak. 
Csodálatos volt a műsor, amit a felnőttek 
profizmusával bíró gyermekek adtak 
elő. Voltak karácsonyi énekek, táncok, 
amelyeket 15, kis Mikulásnak beöltözött 
kislány adott elő, nagy örömöt okozva a 
mi gyermekeinknek. Csillogó szemmel 
bámulták őket, mintha csodát látnának. 
Még a legkisebbek is mozogtak a zene 
ritmusára. Voltak olyan apróságok is, akik 
a műsör közben pattantak fel és kezdtek 
el táncolni. Természetesen élvezhettük az 
észak-bulgáriai és a sop néptáncokat is, 
a végén pedig a műsor közös körtánccal 
ért végét, amelybe nemcsak a közönség, 
hanem a Mikulás is bekapcsolódott!

Büszkén kijelenthetjük, hogy ő igazán 
kitűnően táncol pravo horo-t. Hajlott 
kora ugyan megakadályozta, hogy mind 
a három táncot végig táncolja, amelyek 
egyre gyorsabbak lettek. A harmadik horo 
után, ami az egész teremben kanyargott, 
a Mikulás kiosztotta az ajándékokat a 
gyerekeknek. Akkor nagy zsivaj és vidám-
ság támadt. Sok gyerek fényképezkedett 
a Mikulással, mielőtt ő szánjával elindult 
volna más országok és gyerekek felé. 

Aki nem jött el, az csak sajnálhatja.

микулаш –  
и за големите
Вечерта на 4 декември нашите прия-
тели от Русе ни зарадваха с празничен 
галаконцерт. Прекрасни бяха песни-
те на вокална група „Вива тийнс“, 
на танцов ансамбъл „Зора“, на група 
„Импулс“ – формация за модерни танци, 
на вокално студио „Приста“ – Русе и 
на двете сестри Пресияна и Мирела 
Димитрови, които са класирани на 
второ място в шоуто „България тър-
си таланти“.

Това беше един концерт, зареден с 
младост, енергия и полет. Изненадва-
щото беше, че професионално зрели-
те изпълнители са само на по 13, 14, 
15 години. Най-голям успех пожънаха 
изпълненията на двете сестри Преси-
яна и Мирела. Едната е на 17, а другата 
– само на 13 години, но и двете прите-
жават богати гласове, прецизно пеене 
и внушително сценично поведение.

От името на българската общност 
благодарим на Мариан Савов, чиято 
е заслугата този концерт да стигне 
при нас.

a mikulás hozzánk  
– nagyokhoz –  
is eljött 
December 4-én barátaink Ruszéból meg-
leptek minket egy ünnepi gálakoncerttel. 
Csodálatos volt a Viva teens énekcsoport 
éneklése, a Zora táncegyüttes, az Impulsz 
moderntánc formáció, a Priszta vokális 
stúdió (Rusze) előadása, ahogy a két nő-
vér, Preszijana és Mirella Ivanováé is,  
akik második helyezést értek el a Bulgária  
tehetségeket keres show-ban. Egy fiatal- 
sággal, energiával és szárnyalással átitatott 
koncertet láttunk. Meglepő volt, hogy a 
professzionálisan érett előadók alig 13, 14, 
15 évesek. Legnagyobb sikert Preszijana 
és Mirella arattak. Az egyik nővér 17, a 
másik csak 13 éves, de mindkettejükre 
jellemző a zengő hang, precíz éneklés és 
a látványos színpadi mozgás. Az egész 
bolgár közösség nevében köszönetet 
mondhatunk Marian Szavovnak, akinek 
köszönhetően jutott el ez a koncert hozzánk. 

войната на клам 
гостува на  
малко театро
„Ходете на театър, другото е вятър“ 

недялко йорданов

На 8 и 9 декември по покана на 
Малко театро в Будапеща гостува 
постановката „Войната на Клам“ 
от България с участието на Янчо 
Иванов под режисурата на Ищван 
Наги. Спектакълът е адаптация на 
Ищван Наги и се базира на пиесата 
на Кай Хензел в превод на Габриела 
Хаджикостова.

Театралното пространство на Малко 
театро беше превърнато в класна 
стая. (Не случайно: залата на Малко 
театро е бившият кабинет по био-
логия на Байза 44). Творческият екип 
на спектакъла поставя на дневен ред 
теми „табу“ и въпроси от ежедневие-
то, родени в класната стая.

В този интерактивен спектакъл 
изчезва четвъртата стена между 
актьор и зрител. Реакциите на  „зри-
телите-ученици“ бяха  спонтанни, 
а резултатите от комуникацията 
впечатляващи. 

В пиесата класната стая става аре-
на на драматични събития. Развихрят 

се сляпа омраза и отчаяние между учи-
теля и учениците. Отваря се пропаст 
от презрение и отчуждение. Ще има ли 
победител във войната?!?

Завладяващата игра на Янчо Иванов, 
изграждащ образа на учителя Клам, 
беше блестяща, изпълнена с фини ню-
анси, пропита с тънко чувство за ху-
мор, но носеща в себе си и трагичното, 
и не на последно място, провокираща и 
водеща към размисъл. 

След представлението се откри 
възможност за дебати по темата на 
видяното. По време на модерираните 
от творческия екип на спектакъла 
дискусии зрителите търсеха отгово-
рите, разрешението на проблемите  и 
явленията, третирани в спектакъла. 

Представлението бе посетено от 
по-големи ученици и учителския екип 
на Българското училище за роден език.

klamm háborúját 
látta vendégül a 
malko teatro 
„Járjatok színházba, a többi smafu” 

nedjalko jordanov

December 8-án és 9-én a Malko Teatro 
meghívására Budapesten vendégsze-
repelt a Klamm háborúja c. színdarab 
Bulgáriából Jancso Ivanov szerep-

lésével, Nagy István rendezésében. 
Az előadás Nagy István adaptációja, 
az eredeti Kai Hensel-darabot Hadzsi-
kosztova Gabriella fordította.

A Malko Teatro színházi tere átalakult 
osztályteremmé. (Nem véletlenül: a Malko 
Teatro terme a régi biológia szakterem a 
Bajza u. 44-ben.) Az alkotók tabutémákat 
állítanak napirendre és olyan hétköznapi 
kérdéseket, amelyek az osztályteremben 
születtek. Ebben az interaktív előadásban 
eltűnik a negyedik fal a színész és a néző 
között. A néző-tanulók reakciói spontá-
nak voltak, a kommunikáció eredményei 
pedig figyelemre  méltóak. A darabban az 
osztályterem drámai események színtere 
lesz. Vak gyűlölet és kétségbeesés kava-
rog a tanár és a tanulók között. Kinyílik 
a lenézés és az elidegenedés szakadéka. 
Lesz-e győztes a  háborúban? 

Jancso Ivanov magával ragadó játé- 
ka, aki Klamm tanár urat alakította, 
ragyogó volt, tele finom árnyalatokkal, 
humorérzékkel, de hordozta magában a 
tragikusságot is, nem utolsó sorban pedig 
gondolkodásra sarkallt. Az előadás után 
lehetőség nyílt megvitatni a látottakat. 
A művészcsapat által moderált vita idején 
a nézők keresték a válaszokat, a problé-
mák és jelenségek megoldását, amelyek-
ről az előadás szólt. A darabot a Bolgár 
Nyelvoktató Iskola tanárai és idősebb 
diákjai is megtekintették. 

микулаш дойде  
при нас

Истинска радост беше да наблю-
даваш грейналите лица на малчу-
ганите в салона по време на тър-
жеството за Микулаш в приказно 
украсената за празника и изпълнена 
с изкрящи светлини зала на Българ-
ския културен дом.

Тази година на 4 декември изненада-
та бяха гостите ни от България и 
по-точно от Русе. Прекрасна програ-
ма, изнесена от деца с професиона-
лизма на възрастни. Имаше коледни 
песни. Имаше танци, изпълнени от  
15 малки момичета, облечени в кос-
тюми на малки дядомразовци, които 
доставиха огромно удоволствие  
на нашите деца.

Гледаха ги с грейнали очи, сякаш 
виждат някакво чудо. Дори и най- 
малките се поклащаха в ритъма на 
музиката. А имаше и дребосъци, които 
рипнаха и започнаха да танцуват 
по време на програмата. Разбира се, 
насладихме се на един северняшки и 
на един шопски танц, а програмата 
завърши с общо хоро, в което се включи 
не само публиката, а и самият Микулаш!

С гордост трябва да заявим, че той 
танцува отлично право хоро. Но, раз-
бира се, неговата преклонна възраст 
му попречи да изиграе всичките три 
танца, които ставаха все по-бързи и 
по-бързи. След третото хоро, което 
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„тримата братя и 
златната ябълка” 

– как да четем приказки и да подготвим 
собствена драматизация?

По покана на Малко театро на 
 гости на Българското училище  
за роден език беше актрисата  
Катя Илкова

Как започват приказките? Кое е това 
време, за което се разказва в тях? 
 Богата ли е жената, в градината на 
която расте ябълката? На какво е 
символ ябълката? А златото? А хала-
та?  Какво изобщо наричаме символ? 
Защо има дупки и пещери в приказки-
те? Каква е разликата между „стъм-
нило се” и „небето притъмняло”? С 
какъв звук ще предадем фученето?

На тези и на още много въпроси се 
опитаха да потърсят отговор уче-
ниците от Българското училище за 

роден език по време на интерактив-
ното театрално представление, 
ръководено от актрисата Катя 
Илкова. Слушаха, мислиха, тълкуваха, 
фантазираха...А след като не оста-
на нито един пропуснат детайл от 
първите два епизода, всички се заеха 
с драматизацията на приказката. 
Разпределиха ролите, костюмите и 
се заеха отново да разнищват детай-
лите: колко високо да е дървото, къде 
да е разположена златната ябълка, 
къде да седне братът, който я пази, 
за да може хем да чупи орехи, хем да 
я гледа? 

Размяна на мнения, виждания, сблъ-
сък на различни представи за страх 
и страшно...Един вариант – с едни 
актьори, втори вариант – с други 
актьори. Ябълката - прекалено високо, 
луната – недостатъчно закрита от 
крилата на змея, опашката – изоста-
нала някъде по пътя. Да опитаме пак, 
да координираме движенията. Пускат 
в „дупката” третия брат. Поклаща 
въжето и вместо да го спуснат надо-
лу, го изваждат, както предишните 
двама братя. Кой не е внимавал при 
четенето на текста? Отново четем 
текста...

– А сега без помощ. Опитайте вие, 
деца! Както си представяте сцена-
та! – отново вълнения, размяна на 
мнения, някои се отвличат, почват 
да танцуват, други строго следват 
сценария. Накрая обаче сцената се 
избистря, малките актьори (същевре-
менно режисьори) са научили думите и 
движенията. Постепенно се вживяват 
в ролите си и историята оживява пред 
очите на публиката, т.е. учители-
те. Следват бурни ръкопляскания и 
 поклони…

Неусетно времето минава, но преди 
да закрием представлението ние вече 
сме научили безкрайно много нови 
неща: как да четем една история и 
да си представяме обстоятелства-
та, свързани с нея, как да тълкуваме 
събирателни образи и символи, как да 
се концентрираме въху детайлите 
и какви нови нюанси носят те, как да 
превърнем една история във визуална 
сцена, как да разпределяме роли и да 
подбираме подходящи костюми към 
тях. И всичко това – забавлявайки се!

веселина барки

„a három fivér és az 
aranyalma” 
– hogyan olvassunk és állítsunk színpadra 
meséket? 

A Malko Teatro meghívására a Bolgár 
Nyelvoktató Iskola vendége volt Katja 
Ilkova színművész. 

Hogy kezdődnek a mesék? Milyen kor-
szakban játszódhatnak? Gazdag-e az az 
asszony, akinek a kertjében az almafa nő? 
Mit jelképez az alma? És az arany? Meg a 
sárkány? Egyáltalán, mit nevezünk jelkép-
nek? Miért vannak lyukak és barlangok 
a mesékben? Mi a különbség a „besötéte-
dett” és az „ég elsötétült” között? Milyen 
hanggal utánozhatjuk a zúgást? 

Ezekre és még sok más kérdésre pró-
báltak választ keresni a Bolgár Nyelv-
oktató Iskola tanulói annak az interaktív 
színházi előadásnak a keretén belül, 
amit Katja Ilkova színművész vezetett. 
Hallgattak, gondolkodtak, értelmeztek, 

álmodoztak… Miután már egy részlet sem 
maradt ki az első két részből, mindenki 
részt vett a mese színpadra állításában. 
Szétosztották a szerepeket, a jelmezeket 
és újra nekiláttak kibogozni a részleteket: 
milyen magas legyen a fa, hol legyen az 
aranyalma, hova üljön a fivér, aki őrzi, 
hogy egyszerre tudjon diót törni és az 
almát őrizni? 

A vélemények, álláspontok megosztá-
sa, a félelemről és az ijesztőről alkotott 
különböző elképzelések ütköztetése… 
Minden változatban más-más szereplők-
kel. Az alma túl magasra kerül, a holdat 
nem takarja el eléggé a sárkány farka, ami 
lemaradt valahol az úton. Próbáljuk újra, 
koordináljuk mozdulatainkat. Leeresztik 
a „lyukba” a harmadik testvért. Meghúzza 
a kötelet és ahelyett, hogy leengednék, 
kihúzzák, ahogy a másik két testvért is. 
Ki nem figyelt a szöveg olvasásakor? 
 Újraolvassuk a mesét…

És most segítség nélkül. Próbáljá-
tok meg ti, gyerekek! Ahogy a jelenetet 
elképzelitek! – újra jönnek az izgalmak, 
a véleménycsere, néhányan elkalandoz-

nak, táncolni kezdenek, mások szigorúan 
követik a forgatókönyvet. A végén azon-
ban mégis kitisztul a jelenet, a kis színé-
szek (egyben rendezők is) megtanulták a 
szöveget és a mozdulatokat. Fokozatosan 
beleélik magukat a szerepekbe és a tör-
ténet megelevenedik a közönség, vagyis a 
tanárok szeme előtt. Következik a lelkes 
taps és a meghajolás…

Észrevétlenül múlik az idő, de mielőtt 
lezárnánk az előadást, már számtala-
nul sok új dolgot tanultunk meg: hogyan 
olvassunk egy történetet és képzeljük el a 
vele kapcsolatos körülményeket; hogyan 
értelmezzünk összetett alakokat és jel-
képeket, hogyan koncentráljunk a rész-
letekre és milyen új jelentésárnyalatokat 
hordozhatnak azok, hogyan alakítsuk át 
a történetet a vizuális színpadra, hogyan 
osszuk szét a szerepeket és válasszunk 
hozzájuk illő jelmezeket. És mindezt – 
 szórakoztatóan. 

barki veszelina
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две години еразъм
Трудно е да се обобщи в една-две 
страници извършеното за две годи-
ни от четири български училища, 
учители, ученици, родители и съ-
мишленици. Проектът „Пролетни 
празници в Европа“ приключи с изда-
ването на два продукта: сборникът 
с ученически творби „Пролет над 
Европа“ и педагогически наръчник  
с разработки на учителите по вре-
ме на работата им по проекта.  
Те са достъпни за всички:  
http://prolet-nad-evropa.eu

Пролет над Европа – съдържа всички 
разработки и творби на децата за про-
летните празници на страната, в коя-
то живеят или на България; Педагоги-
ческо помагало – съдържа разработки 
на уроци, на методи за преподаване, за 
учители на деца в чуждоезикова среда. 
И двата продукта са представени на 
всичките 5 езика – български, унгарски, 
чешки, английски и френски – на стра-
ните, които участваха в проекта.

Какво обаче се крие зад тях? Десет-
ки проучени празници – с презентации, 
съчинения, рисунки; мобилизация на 
ученици, учители и родители; инте-
ресни срещи по време на посещенията 
в Париж, Прага, Дъблин и Будапеща; 
запознаване на място с интересни 
обичаи и посещение на забележителни 
места за българската култура. И нови 
контакти и приятелства – както 
между учениците, така и между учи-
телите, които продължават и до днес.

Това, което постигнахме с този 
проект, е създаването на емоционална 
връзка, на общност между българче-
тата в тези четири столици в Евро-
па, чувство за съпричастност към 
България, съзнанието за общ език, на 
който могат да общуват и споделят, 
да работят и да се веселят. Един про-
ект, който даде прекрасни резултати, 
който изискваше изключително много 
работа и всеотдайност от страна на 
ръководители, учители, родители и 
който достави толкова много радост 
и споделяне на всички участващи.

светла кьосева

két év erasmus
Nehéz 1-2 oldalon összefoglalni azt, 
amit két év alatt végeztek a négy bol-
gár iskolában, tanárok, tanulók, szülők 
és segítők. A „Tavaszi ünnepek Európá-
ban” c. projekt két termék kiadásával 
ért véget: az iskolások munkáit tartal-
mazó „Tavasz Európa felett” c. kötettel, 
és a tanárok projekttel kapcsolatos 
anyagait magába foglaló pedagógiai 
kézikönyvvel. Ezek mindenki számá-
ra hozzáférhetők a következő web-
oldalon: http://prolet-nad-evropa.eu

A „Tavasz Európa felett” tartalmazza a 
gyerekek által összeállított összes anya-
got és munkát arról az országról, ahol 
laknak vagy Bulgáriáról; a Pedagógiai 
kézikönyv pedig kidolgozott vázlatokat 
tartalmaz (óraterveket, oktatási mód-
szertanokat idegen nyelvi környezetben 
élő gyermekek tanárai számára). Mind-
két anyag 5 nyelven érhető el – bolgár, 
magyar, cseh, angol, francia – a résztvevő 
országok nyelvein. 

Mi rejtőzik azonban mögöttük? Több tíz 
népi és más ünnep bemutatása – prezen-
tációkkal, fogalmazásokkal, rajzokkal; a 
diákok, tanárok és szülők mobilizálá- 
 
 

sa; érdekes találkozások a Párizsban, 
Prágában, Dublinben és Budapesten tett 
látogatásokon; ismerkedés helyben az 
érdekes szokásokkal és a bolgár kultú-
ra számára fontos helyszínekkel. Újabb 
kapcsolatok és barátságok – a tanulók 
és tanárok között is, amelyek mind a mai 
napig tartanak. 

Az, amit elértünk ezzel a projekttel, az 
mindenek előtt, hogy érzelmi kapcso-
latot, közösséget létesítettünk a négy 
európai főváros bolgár gyermekei között, 
a Bulgáriához tartozás érzetét, a közös 
nyelv tudatát, amelyen kommunikálni és 
megosztani, dolgozni és lazítani tudnak. 
Ez egy olyan projekt volt, amely csodála-
tos eredményeket hozott, bár nagyon sok 
munkát kívánt a vezetők, tanárok, szülők 
részéről, mégis nagy örömöt szerzett 
minden résztvevőnek. 

kjoszeva szvetla 

юбилей в париж
От 10 до 12 ноември в Париж се 
състояха чествания, посветени на 
10-тата годишнина от създаване-
то на първото българско училище 
във френската столица. Тя даде 
повод за различни срещи и разговори 
във връзка с българските училища в 
чужбина.

Българското училище „Кирил и Мето-
дий“ в Париж, наш партньор по проек-
та Еразъм+, отбеляза своята 10-та 
годишнина. Тридневните тържества 
включваха богата програма, открити 
уроци, концерт, както и кръгла маса 
с учителите от различни училища и 
представители на МОН. 

Сред изтъкнатите гости на праз-
ника бяха детски хор „Гергана“ от Ню 
Йорк и детският фолклорен ансамбъл 
„Загорче“ от Стара Загора. 

На срещата и тържествата при-
състваха и Светла Кьосева, директор 
на Българското училище за роден език 
и Габриела Хаджикостова, художест-
вен ръководител на Малко театро. 
Габриела Хаджикостова изнесе три 
куклени представления като подарък 
от Будапеща за учениците на париж-
кото училище. 

На срещата с представители на 
училищата в чужбина се разискваха 

въпроси, свързани с учебните програ-
ми и учебниците, с финансирането на 
училищата, както и възможностите 
за привличане на повече деца в тях. 
Директорът на Българското училище 
за роден език представи учебниците, 
създадени в Будапеща – по български 
език и по народознание, към които бе 
проявен голям интерес. По предло-
жение на Ирина Владикова, председа-
тел на Асоциацията на българските 
училища в чужбина, учебниците по 
народознание ще бъдат препоръчани 
на учителите в други страни. 

Един от незабравимите моменти на 
срещата беше откритият урок „Яво-
ров и Мина“, който се състоя на гроба 
на любимата на поета в Парижкото 
гробище Булон-Бианкур.

jubileum párizsban
November 10. és 12. között Párizsban 
megemlékeztek a francia főváros első 
bolgár iskolájának 10. évfordulójáról. 
Az évforduló lehetőséget adott arra, 
hogy találkozókat és beszélgetéseket 
folyatassunk a külföldön működő bol-
gár iskolákkal kapcsolatban. 

A párizsi Cirill és Metód Bolgár Isko-
la, amely partnerünk volt az Erasmus+ 
projektben, alapításának 10. évfordulóját 
ünnepelte. A háromnapos ünnepségek 

gazdag műsort, nyílt órákat, koncertet, 
illetve kerekasztalt tartalmaztak más 
iskolák és a Bolgár Oktatási Minisztérium 
képviselőinek részvételével. 

A neves vendégek között volt a New 
York-i Gergana Gyermekkórus és a Zag-
orcse Gyermek Folklóregyüttes Sztara 
Zagorából. 

A találkozón és az ünnepségen jelen 
volt Kjoszeva Szvetla, a Bolgár Nemze-
tiségi Nyelvoktató Iskola igazgatója és 
Hadzsikosztova Gabriella, a Malko Teatro 
művészeti vezetője. Hadzsikosztova Gab-
riella három bábelőadást is bemutatott 
ajándékként Budapestről a párizsi iskola 
diákjainak.

 A külföldi iskolák képviselőinek talál-
kozóján a tantervekkel, tankönyvekkel, az 
iskolák finanszírozásával, illetve további 
gyermekek bevonzásának lehetősége-
ivel kapcsolatos kérdéseket vitatták 
meg. A Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi 
Iskola igazgatója bemutatta a Budapesten 
létrehozott bolgár nyelv és népismeret 
tankönyveket, amelyek iránt nagy volt 
az érdeklődés. Irina Vladikova, a Hatá-
ron Túli Bolgár Iskolák Szövetségének 
elnöke javasolta, hogy a népismeret 
tankönyveket más országok iskoláinak is 
 ajánlhassák. 

A találkozó egyik felejthetetlen pilla-
nata volt a Javorov és Mina c. nyílt óra, 
amelyet a költő kedvesének sírjánál 
tartottak a párizsi Boulogne-Billancourt 
temetőben. 
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творческа вечер на 
иванка павлова 

В поредицата „Преводачи“ на 29 
ноември в Българския културен ин-
ститут в Будапеща бе представена 
българската преводачка Иванка 
Павлова, поет, редактор и учител. 

След представянето й в бр. 2/2016 г. в 
сп. „Хемус“, Иванка Павлова бе пред-
ставена и на живо пред публиката 
в Будапеща в Българския културен 
институт. Тя разказа за интереса си 
към Унгария и унгарския език, захра-
нен от спомените на баща й, български 
войник, участник в заключителния 
етап на Втората световна война на 
територията на Унгария. Автор на 
няколко поетични книги, като прево-
дач Иванка Павлова се отдава изклю-
чително на превода на поезия. Превод-
ното й дело е увенчано още през 2005 г. 
с авторската антология „Цветни 
мастила“, в която са представени бли-
зо 40 унгарски поети – от народните 
песни и анонимните творци до автори 
от края на ХХ век. Сред тях се откро-

яват имената на Шандор Петьофи, 
Льоринц Сабо, Шандор Чори – излезли с 
по-значителни подборки или в отдел-
ни издания.

Срещата бе посветена на 75-годиш-
нината на Иванка Павлова, отбеля-
зана с истински издателски бум – 3 
авторски поетични книги и една пре-
водна стихосбирка: „Добро утро, свят!“ 
на Шандор Чори. Водещата вечерта 
Светла Кьосева се бе погрижила и за 
специална изненада: с два музикални 
антракта във вечерта се включи и 
синът на поета, музикантът Шандор 
Чори младши, дошъл да почете прево-
дачката на баща си. 

ivanka pavlova 
 alkotói estje

November 29-én, a Műfordítók soro-
zatban a budapesti Bolgár Kulturális 
Intézetben mutatták be Ivanka Pavlova 
bolgár műfordítót, költőt, szerkesztőt 
és tanárt.

A Haemus folyóirat 2016/2. számában 
történt bemutatása után Ivanka Pavlovát 

élőben is bemutatták a budapesti Bolgár 
Kulturális Intézet közönsége előtt. Mesélt 
a Magyarország és a magyar nyelv iránti 
érdeklődéséről, amelyet édesapja emlékei 
tápláltak, aki bolgár katonaként vett részt 
a második világháború utolsó hónapjai-
nak harcaiban Magyarország területén. 
Néhány költészeti mű szerzőjeként, Ivan-
ka Pavlova műfordítóként kifejezetten a 
költészetre koncentrál. Műfordítói tevé-
kenységét már 2005-ben megkoronázza a 
Színes tinták c. költészeti antológia, amely 
közel 40 magyar szerző versét mutatja 
be a népdaloktól és ismeretlen szerzőktől 
a 20. század végének költőiig. Közöttük 
kiemelkedik Petőfi Sándor, Szabó Lőrinc, 
Csoóri Sándor neve – akiktől jelentősebb 
válogatások vagy önálló kiadványok 
jelentek meg. 

A találkozót Ivanka Pavlova 75. szü-
letésnapja alkalmából rendezték, amit 3 
saját költői kiadvány és egy műfordítói 
kötet – Csoóri Sándor: Jó reggelt, világ! – 
megjelentetésével ünnepeltek meg. Az est 
moderátora, Kjoszeva Szvetla meglepe-
tésről is gondoskodott: két zenei előadás-
sal a műsorba bekapcsolódott ifj. Csoóri 
Sándor zenész is, aki eljött, hogy tisztele-
tét tegye műfordító édesapja előtt.

пътуваща  
изложба „по пътя 
на българските 
градинари” гостува 
в софия
Под патронажа на г-н Валери 
Симеонов, зам.-председател на 
Народното събрание, председател 
на групата за приятелство Бълга-
рия-Унгария, на 17 ноември в Унгар-
ския културен институт в София 
бе открита двуезичната пътуваща 
изложба „По пътя на българските 
градинари”, изработена от Изследо-
вателския институт на българите 
в Унгария, която след Будапеща, Ве-
лико Търново, Шумен, Поликраище и 
Елена гостува и в София.

Вечерта започна с представянето на 
сборника с материали от научната 
конференция, посветена на 100 годиш-
нината на Дружеството на българите 
в Унгария „Стопански миграции, ин-
ституции и организационен живот на 
българите в диаспора“. Тя бе открита 
от Габриела Хаджикостова с думите 
на Йордан Радичков. „Както и да съм 
изпокъсал нишките с моя роден край 
винаги чуствам, че има една особена 
макар и съвсем тънка нишка, която 
не се е скъса и която мисля, че никога 
няма да се скъса. Това е нишката на 
спомена. През целия си живот размо-
тавам все тая нишка. Тя ме крепи и ми 
помага да вървя. Когато човек помни 
пътя за връщане той върви напред 
по-леко и по-уверено.“  Тя говори и за 
огромното значение на дружеството 
в живота на общността и предпос-
тавките за създаване на църква и 

училище, които са стълбовете, върху 
които е изградена и се крепи обността. 

Сборникът бе представен от доц. 
д-р Красимира Кръстанова от Пло-
вдивския университет. Модератор на 
оживения разговор в който се включиха 
и авторите на докладите от научната 
конференция, беше Светла Кьосева.

Йордан Тютюнков беше подготвил 
изчерпателна презентация за българ-
ските градинари в Унгария и за проекта 
„По пътя на българските градинари“, 
който наред с научните си цели има за-
дачата да популяризира постиженията 
на българската градинарска култура и 
да разработи туристически маршрут.

След представянето на сборника 
изложбата бе открита от г-н Валери 
Симеонов. На вечерта присъства и 
 Симеон Варга, застъпник на българ-
ската общност в унгарския парла-
мент.  Изложбата получи покана за 

гостуване на българските общности в 
Загреб и Босилеград.

За нас, като представители на 
българската общност в Унгария, беше 
голяма радост да забележим в препъл-
нената зала видни учени, литературо-
веди, етнографи, театрални дейци и 
журналисти сред многобройната пуб-
лика на Унгарския културен институт.

„a bolgárkertészek 
útján” c. utazó  
kiállítás szófiába 
látogatott 

Valeri Szimeonov, a Bolgár Nemzet-
gyűlés elnökhelyettesének és 
 Magyar-Bolgár Barátság Csoport 
elnökének védnöksége alatt november 
17-én a Magyar Kulturális Intézetben, 
Szófiában megnyílt „A bolgárker-
tészek útján” c. kétnyelvű kiállítás, 
amelyet a Magyarországi Bolgárok 

Kutatóintézete állított össze, és amely 
Budapest, Veliko Tarnovo, Sumen, 
Polikraiste és Elena után, Szófiában is 
 vendégeskedik. 

Az est a Magyarországi Bolgárok Egyesü-
letének 100. évfordulójára rendezett tudo-
mányos konferencia anyagait tartalmazó 
kötet bemutatásával kezdődött, amelynek 
címe: Gazdasági migrációk, intézmények 
és szervezeti élet a diaszpórában élő bol-
gároknál. Hadzsikosztova Gabriella nyi-
totta meg az eseményt Jordan Radicskov 
szavaival: „Akárhogy is szaggattam szét 
a kötődés szálait szülőföldemmel, mindig 
érzek egy különleges, bár nagyon vékony 
szálat, amely nem szakadt el, amelyről 
azt gondolom, soha nem is fog elszakadni. 
Ez az emlékek szála. Egész életemben ezt 
a szálat gombolyítom. Segít nekem menni 
és támogat engem. Amikor az ember 
emlékszik a hazavezető útra, könnyebben 
és magabiztosabban megy előre.” Hadzsi-
kosztova Gabriella beszélt az egyesület 
nagy jelentőségéről a bolgár közösség éle-
tében, a templom és iskola alapításának 

előfeltételeiről, amelyek azok az oszlopok, 
amiken a közösség alapul és nyugszik. 

A kötetet Kraszimira Krasztanova, a 
Plovdivi Tudományegyetem docense mu-
tatta be. Az élénk beszélgetést, amelyben 
a tanulmányok szerzői is bekapcsolódtak, 
Kjoszeva Szvetla moderálta. Tyutyunkov 
Jordan mindenre kiterjedő prezentációt 
készített a bolgár kertészekről Magyaror-
szágon és A bolgárkertészek útján projekt 
számára, amelynek a tudományos céljai 
mellett az is feladata, hogy népszerűsítse 
a bolgár kertészeti kultúra eredményeit és 
turistaútvonalat dolgozzon ki. A kötet be-
mutatása után a kiállítást Valeri Szimeo-
nov nyitotta meg. Az esten jelen volt  Varga 
Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló 
is. A kiállítást meghívták, hogy a bolgár 
közösségek vendége legyen Zágrábban 
és Boszilegradban is. Nekünk, a bolgár 
közösség magyarországi képviselőinek 
nagy öröm volt a zsúfolásig telt teremben 
sok neves tudóst, irodalmárt, néprajzku-
tatót és neves színházi embert felfedezni 
a Magyar Kulturális Intézetben. 
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посещение в замъка 
на кохари-кобург в 
сентантал
Тази есен Българското самоупра-
вление в Йожефварош организира за 
българите от района екскурзия в 
Словакия. Цел на пътуването беше 
замъкът на Кохари-Кобург в Сен-
тантал, на 5 км от Шелмецбаня. 

Замъкът, разположен в долина, обгър-
ната от върховете на Шелмецката 
планина, е построен в класически 
бароков стил от един от най-замож-
ните унгарски аристократи, граф 
Андраш Кохари. При проектирането 
му са използвани много оригинални 
решения и символи. Замъкът има 365 
прозореца, колкото са дните в една 
календарна година, залите му са 52, 
комините – 12, аркадите – 7. Замъкът 
става собственост на фамилията на 
принцовете Кобург през 1828 г. по-
средством женитба. Единствената 
дъщеря на граф Антал Ференц Кохари 

се жени за Фердинанд Дьорд Сакс-
Кобург-Гота (дядото на българския 
владетел Фердинанд) и след смъртта 
на бащата Антал Кохари замъкът 
става собственост на Кобургите.

райна симеонова харгитаине

látogatás a szentan-
tali koháry-coburg 
kastélyban
A Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 
az idén ősszel az itt élő bolgárok szá-
mára kirándulást szervezett Szlová-
kiába. A cél a Selmecbányától 5 km-re, 
Szentantalon található Koháry-Co-
burg kastély volt. 

A Selmeci-hegység csúcsai övezte völgy-
ben fekvő kastélyt gróf Koháry András, 
Magyarország egyik legtehetősebb főura 
építette barokk-klasszicista stílusban. 
Tervezése során sok művészi megoldást 
és szimbólumot használtak, például a 
kastélynak 365 ablaka van, ahány napja 
egy naptári évnek, továbbá 52 teremmel, 

12 kéménnyel és 7 árkáddal rendelke-
zik. A kastély 1828-ban házasság révén 
a Coburg hercegi család birtoka lett. 
Koháry Antal Ferenc gróf egyetlen leánya 
házasságot kötött Szász-Coburg-Gothai 
Ferdinánd György herceggel (vagyis Fer-
dinánd bolgár uralkodó nagyapjával) és az 
apa, Koháry Antal halála után a kastély a 
Coburg család birtoka lett. 

A kastély története szorosan kapcsoló-
dik Ferdinánd bolgár uralkodó életéhez; 
több mint harminc éves uralkodása alatt 
többször is meglátogatta családjával a 
kastélyt. Az első világháború után pedig, 
amikor lemondani kényszerült a trónról, 
e kastélyban élt, vállalva az önkéntes 
száműzetést. Itt kedvenc időtöltéseinek 
adta át magát, foglalkozott botanikával, 
ornitológiával és vadászattal. A kastély-
ban egészen 1944-ig maradt.

Ma a kastély múzeumként működik. 
Az 52 eredeti bútorral berendezett szobán 
kívül láthatók még a vadásztrófeáival 
díszített hosszú folyosók is.

A látogatásunk a kastély hatalmas, őszi 
színekben pompázó parkjában fejeződött be.

hargitainé szimeonova rajna

виктор орбан 
награди бойко 
борисов с най-
високия орден  
на унгария

С указ на президента на Унгария 
Янош Адер Бойко Борисов бе удос-
тоен с Големия кръст за граждан-
ски заслуги. Орденът му бе връчен в 
унгарския парламент от премиера 
Виктор Орбан. Наградата е една от 
най-престижните, като в йерархи-
ята е втората най-висока, която 
може да се дава от унгарската 
държава.

„Вие не пазите само България, но и унгар-
ския народ и Европа, за което сме ви без-
крайно благодарни“, каза Орбан на тър-
жествената церемония в парламента. 
„За нас, унгарците, беше важно да знаем и 
да чувстваме, че на Балканския полуостров 
има един народ, чиято съдба и история е 
свързана с нашата, който разбира нашето 
мислене и нашите действия.“

По думите му това отличие е ед-
новременно знак за хилядолетната 
дружба на България и Унгария и знак 
на уважение към един изключителен 
политически път. 

„То е и свидетелство за това, че бъл-
гарите начело с министър-председателя 
защитават цяла Европа. Те не са задъл-
жени за това от някакви договори, а от 
своята история и християнски ценности“, 
каза още унгарският министър-пред-
седател Виктор Орбан по време на 
официалната церемония в парламента 
в Будапеща.

„Уверявам ви, че защитата не само на 
българската, но и на европейската граница 
ще продължи“, каза Бойко Борисов. „Чест 
е за мен да съм тук, да получа тази награда. 
Тя е за усилията на цялото правителство, 
всички български граничари и военни, всич-
ки, които денонощно бдят за сигурността 
на Европа, не само на България.“

a magyar minisz-
terelnök a magyar 
érdemrend nagy-
kereszt polgári  
tagozata kitün- 
tetést adta át  
bojko boriszovnak
Európa sorsa ma ismét Bulgária déli 
határainál dől el, a bolgárok nemcsak 
országukért állnak ki és erősítik Ma-
gyarország biztonságát, hanem egész 
Európát védik - mondta Orbán Viktor 
miniszterelnök az Országházban, ahol 
a Magyar Érdemrend nagykereszt pol-
gári tagozata kitüntetést adta át Bojko 
Boriszov bolgár kormányfőnek.

Orbán Viktor kiemelte: Magyarország és 
Bulgária több mint ezer éve dacol a törté-
nelem viharaival, így tudják, hogy vannak 
olyan történelmi hibák, amelyeket nem 
lehet kijavítani.

Arra törekszünk, hogy minden döntésünket 
alárendeljük nemzeteink érdekeinek, mert 
csak így védhetjük meg magunkat és Európát – 
mondta. Hozzátette: amit Bulgária tesz, arra 
nem szerződések kötelezik, hanem a történelme 
és a keresztény értékek. Mint mondta, Európa 
déli határait ismét meg kell védeni, és ez a 
feladat azokra hárul, akiknek nemcsak a törté-
netük, hanem az emlékezetük is visszanyúlik a 
régi időkig.

A miniszterelnök – aki Bojko Boriszovot 
Magyarország barátjaként köszöntötte, 
azt mondta: a bolgár kormányfő sokat 
tett azért, hogy a két ország barátságá-
ról ma ne csak krónikák tanúskodjanak, 
és azért is, hogy ez a barátság ne csak a 
múlthoz, hanem a jelenhez és a jövőhöz is 
tartozzon. A magyaroknak mindig jó volt 
tudniuk és érezniük, hogy van a Balkánon 
egy velünk rokonsorsú, rokon lelkű és 
rokon történelmű nép, amely érti a gon-
dolkodásunkat és tetteinket tette hozzá. 
Hangoztatta: értékes barátság ez, külö-
nösen most, amikor „Európa úgy viselkedik, 
mint aki az elmúlt évszázadok alatt semmit 
sem tanult, de mindent elfelejtett”. Orbán 
Viktor kijelentette: „nekünk, magyaroknak” 
öröm és büszkeség ma Bojko Boriszovot 
kitüntetni, az elismerés egyszerre szól 
a magyar-bolgár barátságról, valamint 
egy rendkívüli politikai pályafutás előtti 
tisztelgésről. Bojko Boriszov arról beszélt, 
hogy Európa helyzete egyre nehezebbé 
válik. A kitüntetés bátorítás lehet mind-
azoknak, akik fontosnak érzik a határok 
védelmét, ezért azok nevében fogadja el az 
elismerést, akik most is a határok védel-
mén dolgoznak. 

A kitüntetést a bolgár miniszterelnök 
a hivatalos indoklás alapján az ezeréves 
magyar-bolgár barátság megerősítését 
elősegítő, valamint Európa déli határa-
inak védelme iránt elhivatott és Ma-
gyarország biztonsága szempontjából is 
meghatározó jelentőségű tevékenysége 
elismeréseként kapta.
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успехите ни  
през 2016 г.

Тази година Дружеството на бъл-
гарите в Унгария и Българското 
републиканско самоуправление реа-
лизираха два големи инвестиционни 
проекта.

Дружеството на българите в  Унгария 
приключи стартирания миналия 
декември проект за модернизиране на 
климатичната система на Българ-
ския културен дом. Беше изградена 
икономична система за отопление 
и охлаждане с термопомпа, която 
осигурява нужния комфорт целого-
дишно в цялата сграда. Бяха монти-
рани две климатични системи, една за 
театралната зала и аулата и друга 
самостоятелна система за трите 
офиса на първия етаж и сервизните 
помещения. При настоящия ремонт 
в Културния дом се премина от неико-
номични, работещи на газ 40-годишни 
казани към високоефективна тер-
мопомпена VRF система, която се 
захранва с ток.

В рамките на проекта беше монти-
рана система със слънчеви батерии 
и енергиен разход 13,75 kWp. Използ-
ването на възобновяемите енергий-
ни източници е високо екологично. 
По предварителни изчисления благо-
дарение на новата система 30-40% от 
годишните потребности от електро-
енергия на Българския културен дом 
ще идват от слънчевата енергия.  
Тази система може да бъде надгражда-
на в бъдеще.

Общите разходи на проекта над-
хвърлиха 50 милиона форинта, от кои-
то Министерството на човешките 
ресурси осигури безвъзмездна подкре-
па от 48 милиона форинта.

В рамките на втория проект през 
лятото Българското републикан-
ско самоуправление обнови изцяло 
двора на сградата на улица „Байза“. 
Беше изградена нова канализационна 

мрежа на двора и в мазето. След като 
беше махнат асфалтът, дворът беше 
преустроен в съответствие с нор-
мите на ЕС с нови плочки и стълби, 
бяха засадени нови растения и беше 
инсталирана автоматична поливна 
система. Общите разходи на проекта 
надхвърлиха 10 милиона форинта, от 
които Министерството на човеш-
ките ресурси осигури безвъзмездна 
подкрепа  от 9 600 000 форинта.

Благодарността ни е към Минис-
терството на човешките ресурси за 
подкрепата, благодарение на която 
модернизирахме климатичната 
система в Българския културен дом, 
както и двора и канализацията в сгра-
дата на улица „Байза“.

sikerek 2016-ban
A 2016-os évben két nagy beruházási 
projektet bonyolított le a Magyaror-
szági Bolgárok Egyesülete és a Bolgár 
Országos Önkormányzat.

A Bolgár Művelődési Házban kiépítésre 
került egy gazdaságos üzemű, levegő-
hőszivattyús fűtő-hűtő rendszer, amely 
képes a megfelelő komfortot biztosítani 
egész évben a teljes épületben. Két klíma-
technikai rendszer került kialakításra, 
egy rendszer a színházteremnek és az 
aulának, és egy másik önálló rendszer az 
emeleti 3 irodának és kiszolgáló helyisé-
geinek. Jelen átalakítás során a Művelődé-
si Ház a gazdaságtalan gázüzemű 40 éves 
kazánokról átállt egy elektromos áram-
mal üzemelő nagyhatásfokú hőszivattyús 
VRF rendszerre. 

A projekt keretein belül kiépítésre 
került egy 13,75 kWp teljesítményű nape-
lemes energiatermelő rendszer (HMKE) 
is, amellyel biztosítani lehet a megújuló 
energiaforrások felhasználását. Előzetes 
becslések szerint ennek köszönhetően a 
Bolgár Művelődési Ház éves elektromo-
senergia-szükségletének 30-40%-a nape-
nergiából kerül előállításra. Ez a rendszer 
a jövőben bővíthető.

A projekt összköltsége meghaladta az 
50.000.000 Ft-ot, amelyből az Emberi Erő-
források Minisztériuma 48.000.000.,-Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyújtott. 

A második projekt keretében a Bolgár 
Országos Önkormányzat idén nyáron tel-
jes körűen felújította a Bajza utcai épület 
udvarát. Ennek keretében kiépítésre ke-
rült egy új csapadékelveztő csatornaháló-
zat az udvaron és a pincében.  Az udvaron 
az aszfalt burkolat cseréjét követően, egy 
EU-konform udvar kialakítására került 
sor, új térkőburkolattal és lépcsővel, te-
lepítésre került új növényzet és automata 
öntözőberendezés. A projekt összköltség-
vetése meghaladta a 10.000.000 Ft--ot, 
amelyhez az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma 9.600.000.,-Ft visszanem téríten-
dő támogatást nyújtott.

Köszönjük az EMMI által nyújtott 
támogatást, ami lehetővé tette a Bolgár 
Művelődési Ház fűtési-hűtési rendszeré-
nek, és a Bajza utcai épület udvarának és 
csatornahálózatának korszerűsítését.

Дружество на българите в Унгария

Magyarországi Bolgárok Egyesülete 

1097 Bp., Vágóhíd u. 62. · tel.: +36 (1) 216-6560

http://www.bolgaregyesulet.hu/

Българско републиканско самоуправление

Bolgár Országos Önkormányzat

1062 Budapest, Bajza u. 44. · tel.: +36 (1) 216-4210

Столично българско самоуправление

Fővárosi Bolgár Önkormányzat

1062 Budapest, Bajza u. 44. · tel.: +36 (1) 216-4211

Българска православна църква  

Св. св. Кирил и Методий  

Szent Cirill és Szent Metód Bolgár  

Pravoszláv Templom

1097 Budapest, Vágóhíd u. 15.

tel.: +36 (30) 496-4997

Българско училище за роден език

Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola

1062 Budapest, Bajza u. 44. · tel.: +36 (1) 216-4210

Българска двуезична малцинствена  

детска градина

Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda

1062 Budapest, Bajza u. 44. · tel.: +36 (20) 250-7339

Български културен, документационен  

и информационен център 

Bolgár Kulturális, Dokumentációs  

és Információs Központ

1062 Budapest, Bajza u. 44. · tel.: +36 (1) 216-4211

Български културен институт

Bolgár Kulturális Intézet

1061 Budapest, Andrássy út 14.

tel.: +36 (1) 269-4246

Посолство на Република България в Унгария

Bolgár Köztársaság Nagykövetsége

1062 Bp., Andrássy út 115. · tel.: +36 (1) 322-0836, 

+36 (1) 322-0824

Унгаро-Българска Стопанска Камара

Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara

1092 Bp., Ráday u. 33/a. · +36(30)655-9589 

www.hbcc.eu

Активен наблюдател  

Bolgár Nemzetiségi Szószóló

1358 Budapest, Széchényi rkp. 19 · tel: +36 (1) 441-5435

Ресторант Царевец Carevec Étterem

1097 Budapest, Vágóhíd u. 62. · tel.: +36 (20) 417-8576

Хотел Рила Hotel Rila

1097 Budapest, Vágóhíd u. 62. · tel.: +36 (1) 32-32-991

Издание на българското републиканско  

самоуправление (1062 Будапеща, ул. Байза 44.)

редакция Виолет Доци (главен редактор),  
Кирил Над, Йордан Тютюнков

oтговорен издател д-р Данчо Мусев

Издава се с подкрепата на Министерство на 

човешките ресурси, Столичното българско 

самоуправление и на Българските самоуправ-

ления в I., VIII., XV. район на Будапеща, Уйпещ 

Пещержебет  и във Фелшьожолца, Печ, Сегед, 

Халас телек, Дунахарасти, Дунакеси, Мишколц, 

Дебрецен и Сигетсентмиклош. 

 
A bolgár országos önkormányzat 

(1062 Budapest, Bajza u. 44.) kiadványa

szerkesztőbizottság Dóczi Violett ( főszerkesztő), 
Nagy Kiril, Jordan Tütünkov

felelős kiadó dr. Muszev Dancso

Megjelenik az Emberi Erőforrások Minisztériuma,  

a Fővárosi Bolgár Önkormányzat és a I., VIII., XV. 

kerületi, Újpesti, Pesterzsébeti, valamint a 

Felsőzsolcai, a Pécsi, a Szegedi, a Halásztelki, a 

Dunaharaszti, a Dunakeszi, a Miskolci, a Debreceni, 

és a Szigetszentmiklósi Bolgár Önkormányzat 

támogatásával.
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Българската галерия Б44 и 
 Българският културен форум 
имат удоволствието да Ви поканят

на 26 януари 2017 г. (четвъртък) от 
18.00 часа

на откриване на фотоизложбата 
„Срещи с България 2016“

На откриването ще бъдат предста-
вени резултатите от IX годишен 
фотоконкурс „Срещи с България 2016“ 
и ще бъдат наградени победителите

С подкрепата на: Българско са-
моуправление в XI район „Уйбуда”, 
 Българско републиканско само-
управление, Българско самоуправле-
ние в I. район „Будавар“, Българско 
самоуправление в XV район,  
Метро Плюс, Почивка в България

Място на проявата:
Българска Галерия Б44
1062 Budapest, Bajza utca 44.

A B44 Bolgár Galéria és a  
Bolgár Kulturális Fórum tisztelettel 
meghívják Önt

2017. január 26-án (csütörtök) 18.00 
órától

a „Találkozások Bulgáriával 2016” c. 
fotókiállítás megnyitójára

A kiállítás megnyitóján a „Találkozások 
Bulgáriával 2016” c. IX. Fotópályázat 
eredményeinek bemutatására és a 
nyertes díjak kihirdetésére és átadására 
kerül sor

Támogatók: Újbuda Bolgár 
 Önkormányzata, Bolgár Országos 
 Önkormányzat, Budavári Bolgár 
 Nemzetiségi Önkormányzat,  XV. kerü-
leti Bolgár Önkormányzat, Metro Plus, 
Nyaralás Bulgáriában

A rendezvény helyszíne: 
B44 Bolgár Galéria
1062 Budapest, Bajza utca 44.

покана meghívó

новини · hírek



януари  január
01.07 | 19.00 (szombat)   
Újévi bál

helyszín  
Bolgár Művelődési Ház
1097 Budapest, Vágóhíd u. 62.

01.22 | 15.00 (vasárnap)   
Bábanap

helyszín  
Bolgár Művelődési Ház 
1097 Budapest, Vágóhíd u. 62.

07.01 | 19.00 (събота) 
Новогодишна вечеринка

място  

Български културен дом 
1097 Будапеща, ул. „Вагохид“ № 62

22.01 | 15.00 (неделя) 
Бабинден

място  

Български културен дом 
1097 Будапеща, ул. „Вагохид“ № 62
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