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ашето училище посява любов и
уважение към българския език и
откликва на стремежа към опазване на традициите, съдействащи за укрепване на българската
духовност и за съхраняване на
националното самосъзнание, бит и култура“,
каза в своето приветствие по случай 100 години от създаването на Българското училище в
Будапеща заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова. „Развитието
на българските неделни училища в чужбина е
постижение на родолюбивите българи, които
се самоорганизират с възрожденски дух и
където и да се намират по света, съхраняват
родовите си корени, съхраняват България.“
Според заместник-министъра сега, когато
страната ни е в Европейския съюз и все
повече българи се ползват от правото си
на свободно придвижване, а много наши
сънародници живеят зад граница, нараства
необходимостта от изучаването на езика и
културата ни – като инвестиция със стратегически характер.
Изучаването на родния език от младите
българи в чужбина им дава самочувствие, че
владеят един от старите езици в света с писмена култура, един от официалните 24 езика в
Европейския съюз и първия официален език в

Съюза, който използва кирилицата. Съхранява
принадлежността им към България и възможността да предадат обичта към Родината на
своите деца, подчерта още Михайлова.
Нашите училища в чужбина са важни за
България, за света, който иска да я познава,
за бъдещето ни. Затова Министерството на
образованието и науката води последователна политика за подпомагане на българските
училища в чужбина. Тя стимулира обединяването на сънародниците ни зад граница чрез
културата, езика и традициите ни, каза в зак
лючение заместник-министър Михайлова.
„В една общност в чужбина винаги пат
риотизмът и отношението към България,
нещата, които завещават нашите дядовци,
натежават много повече. Опитваме се да предаваме всичко това на нашите деца, които тук
вече са второ и трето поколение и връзката с
майка България става все по-далечна. Това е
още по-голямо предизвикателство – как да
възпитаваме децата си и как можем да останем българи в модерна, многобройна, цветна
Европа“, подчерта д-р Данчо Мусев – председател на българската общност в Унгария.
„Много от нашите деца учат в унгарски
училища, а при нас изучават български и
народознание – допълни той. – Напоследък
имаме и деца на семейство от новата емиг
рация. Учителите са тези, които трябва да
намерят баланса в преподаването на българския между тези две групи. Учениците ни
имат право да полагат матура по български
език и оценката да се впише в дипломата. Тя
се признава при кандидатстудентски изпити

като бележка по чужд език.“
Д-р Мусев подчерта, че най-важни са бъдещето на българската общност и нейните
потребности относно образователните идеи
и цели. До 2 – 3 години трябва да се изработи
програма на едно ново училище, което да
предлага нещо различно на родителите и
децата. Ако училището е само българско,
няма да има достатъчно деца, категоричен е
д-р Мусев. Времената са други и само патриотизмът и емоцията няма да са достатъчни.
Българското училище трябва да предлага
нещо, с което да е интересно, програмата
му да е качествена, за да може родителите да
предпочетат да водят тук децата си.
Идеята е да се последва примерът на немското самоуправление в Унгария. По негова
инициатива са създадени 2 – 3 училища,
които се управляват съвместно с „Ауди“ и
„Мерцедес“. Там много деца се обучават по
дуалната система.
„Ако в тези училища се предлагаше само
изучаване на немски език, те нямаше да имат
близо 2000 деца само в едното от тях – убеден
е д-р Мусев. – Нямаме такива мощни фирми,
към които да се обърнем. Затова смятаме да си
партнираме с един фонд, обединяващ образователни учреждения, които подготвят деца за кандидатстване в топ 100 университетите в света.
Решението за нашата общност е двете форми
на обучение да се допълват. Надяваме се това
да привлече повече деца. И това се отнася не
само до българчетата, но и до унгарските деца,
каквито винаги е имало в нашето училище.“

Край Балатон учат български
В едно унгарско училище, на
хвърлей място от Балатон, от тази
година се учи... български език.
Поискали го и децата, и родителите
им. Училищната управа и местното
кметство – селото е Шармелик,
се вслушали в желанието на семействата, подкрепили ги. Към
тукашните хора се пресъединили
и родителите на учениците от филиала на училището в съседното
село Залавар. Защо и техните деца
да не учат български, още повече
че паметникът на Светите братя е
до тяхното село.
„Филиалът ни в с. Залавар дори
носи името „Св. св. Кирил и Методи“. Тук двамата братя са извършвали мисионерската си дейност, затова
е издигнат мемориалът – обяснява
Жужа Фейлер, директор на училището в Шармелик. – От години

Емилия Цветкова
ние, заедно с Българското училище
за роден език в Будапеща, честваме
на 24 май Деня на славянската

писменост“.
Миналата година по покана на
Българското републиканско самоуправление в Унгария учители и
ученици посещават България. И
резултатът е, че семействата пожелават в училището да се учи български език. „Записаха се 26 деца – от
първи до шести клас – уточнява
Мария Гереч, заместник-директор.
– За преподавател ни помогна Българското училище в Будапеща. При
нас ще идва Емилия, тя е специалист
начален учител. Будапещенското
училище плаща пътните ѝ разходи,
хонорарът е от унгарската страна,
обядът – от кметството.“
Емилия Цветкова е в Българското
училище за роден език в Будапеща
от четири години. От този месец
Емилия, която по образование е
предучилищен и начален педа-

гог, поема и уроците по български език в основното училище на
с. Шармелик. Пътува всеки петък ,
за да преподава на местните деца.
Никое от тях никога не е учило
езика ни, но заедно с родителите
си го избрали за часовете извън
задължителната учебна програма.
Емилия не крие вълнението си –
предизвикателството е сериозно.
Вече има заявки от местни учители
унгарци да учат и те български.
В Шармелик са решили и друго
– от догодина вече задължителната
училищна програма за първокласниците ще включва 3 часа седмично
изучаване на български и един час
народознание – коя е България, къде
е, какъв е народът ѝ. И Емилия ще
пътува два пъти седмично. Общината е обещала, че ако тя желае ще
бъде осигурена и с квартира.

