
Специално издание

СТР. I

Будапеща НИЕ П    СВЕТА
Издава се от Българското училище за роден език – Будапеща, Унгария

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Бъдеще, градено с вяра
Българското училище за роден език в Будапеща 
отбелязва вековен юбилей

Новата учебна година в Българското училище за роден език  
в Будапеща започва под знака на 100-годишния юбилей на школото
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За мен е 
чест и удо-
волствие 
от стра-
ниците на 
л юб и м и я  
в. „Аз-бу-
ки“ да поз-
дравя Бъл-
гарското 
училище за 
роден език 
в Будапеща 
по случай 100-годишния му юбилей.

Щастлива съм, че цял век след 
откриването на първото българско 
училище в Унгария неговият наслед-
ник успява да оцелее въпреки бурните 
времена на промени и да се съхрани, 
бидейки стълб на българщината 
и духовно средище на българската 
общност в Унгария. 100 години след 
откриването му учебният звънец 
продължава да звъни в нашето школо 
в сърцето на Унгария. 

Горда съм, че тази традиция про-
дължава, защото в днешния пъстър 
и многоезичен свят необходимост-
та от запазване на българската 
традиция и култура е по-осезаема 
отвсякога. А ролята на Българското 
училище за роден език в тази мисия 
е неоценима.

Отправям благодарност към учи-
телите, към бившите и настоящите 
преподаватели, затова че са се посве-
тили на тази благородна професия.

Скъпи учители, продължавайте да 
работите с упоритост и вяра, защо-
то Вие възпитавате и образовате 
децата на България. Нека с Ваша-
та помощ Българското училище за 
роден език в Будапеща да пребъде!

Скъпи ученици, прекрачили прага 
на българската духовна територия 
в Унгария, учете се упорито и не 
забравяйте, че да говорим и пишем 
на български език, е не само възмож-
ност да съхраним собствената си 
уникалност и културни традиции. 
Българският език е светлинката, 
която ни води по широките пъти-
ща на света, носейки в сърцата си 
България. 

Уважаема г-жо Кьосева, поже-
лавам на Вас и на Българското 
училище за роден език много успехи в 
отговорната Ви мисия. Нека с общи 
усилия да възпитаме децата ни в 
доброта, толерантност и любов към 
България! 

На добър час!

УЛЯНА БОГДАНСКА
Посланик на Република 

България в Унгария

Тези 100 
години са 
празник не 
просто на 
училището, 
а и на бъл-
гарската 
об щ н о с т 
в Унгария. 
Те са тър-
жество на 
н е й н а т а 
мъдрост и 
устойчивост, на знанието, че бъ-
дещето се гради „с вяра в Бога и с 
отворени очи“. 

Затова по случай вековния празник 
ми се иска да поздравя всички, които 
са били съпричастни към неговата 
съдба през годините – родители и 
ученици, учители и служители, бъл-
гарските институции тук и техните 
ръководители, всички, които с еже-
дневието си са градили стогодишна-
та му история. Защото животът 
на едно училище се измерва най-вече с 

ритъма на ежедневието, с непрекъс-
натостта на усилията и всеотдай-
ността на всеки от участниците в 
този вечно повтарящ се процес. 

На 3 септември открих новата 
учебна година в Българското училище 
за роден език в Будапеща. Би първият 
звънец от моята последна учебна 
година. След 35 години в българско-
то училище в Будапеща съм особено 
щастлива, че с такъв празник ще 
завърши моята активна трудова 
кариера. Не, не се сбогувам. Не само 
защото учителят остава завинаги 
учител, а защото тази година в I клас 
постъпи и моят внук. Щафетата се 
предава, училището встъпва в своето 
второ столетие. 

Нека векува! „Нека и след сто по 
сто години в него пеят български 
деца“, както звучи в юбилейния химн 
на училището ни.

СВЕТЛА КЬОСЕВА  
Директор на Българско учили-

ще за роден език – Будапеща
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Н
е мога да не започ-
на с известните 
на всеки българин 
в Унгария думи 
на Лазар Иванов 

– пръв председател на Дру-
жеството на българите в 
Унгария, изречени при осно-
ваването на Българското 
училище в Унгария: „Бъдеще-
то се гради не само с мотика, 
а с вяра в Бога и с отворени 
очи. А очите се отварят от 
науката“. Това е било начало-
то, последвано от 100 години 
труд и усилия на десетки 
учители, деца и родители, 
на общността и нейните 
ръководители, за да оцелее 
този храм на знанието и на 
българското слово, в който 
се задава бъдещето. 

Предисторията е създаде-
ната през 1916 г. Българска 
църковно-училищна община, 
чиято главна задача е да 
се погрижи за духовното 
израстване на общността. 
Първо се създава параклис, 
след което се пристъпва 
към основаване на училище. 
Идеята е била грандиозна, 
свързана с изграждането 
на комплекс от училище и 
църква, за което са събрани и 
необходимите средства. Ин-
флацията в края на войната 
слага край на този замисъл. 

Създаването на училището 
обаче, въпреки войната и теж-
ката зима на 1917 – 1918  г.,  
се осъществява. То отваря 
врати на 25 февруари 1918 г. в 
сградата на училището на ул. 
„Лоняи“ №4, където днес може 
да се види паметна плоча. 
Първият учител и директор  
Константин Спиров е изпра-
вен пред много въпроси. Много 
от децата посещават унгар-
ско училище и идват допълни-
телно да учат български. Има 
обаче и такива, които не са 
посещавали никакво учили-
ще. Ето защо акцентът е 
поставен върху изучаването 
на българския език. 

„Говор, четене  
и писане заемат 

учебните ми часове“, 

споделя той в писмо до то-
гавашния пълномощен минис-
тър в унгарската столица 
Иван Стоянович. Намесата 
на българската държава е 
била естествена, тъй като 
по това време всички бъл-
гарски преселници са нейни 

граждани. На ул. „Лоняи“ учи-
лището остава 4 години, а 
свързаните с него разходи се 
изплащат от дарения.

Голяма роля при създаване-
то на училището играе отец 
Симов, по-късно Неврокопски 
митрополит Борис, който 
от 1917 до 1924 г. обгрижва 
българската колония в Буда-
пеща. Роден в Битолско, той 
завършва Одринската гимна-
зия и учи в Цариградската ду-
ховна семинария. През 1915 г. 
се дипломира в Богословския 
факултет в Черновиц. След 
завръщането си от Унгария е 
ректор на Софийската духов-
на семинария. През 1932 г. е 
натоварен с историческата 
мисия да води преговорите 
по вдигане на схизмата от 
Цариградската патриаршия, 
които завършват успешно 
на 22 февруари 1945 г. През 
1935 г. става митрополит 
на Неврокопската епархия. 
Убит е като мъченик. В наши 
дни се подготвя неговото 
канонизиране. 

Учебната 1922/1923 г. е от-
крита в девическото основно 

училище на ул. „Папньовелде“, 
където Българското училище 
остава нови четири години. 
В съответствие с промени-
те в българската образова-
телна система (от 1921 г.  
задължителното основно 
образование в България е 
седмокласно), в училището 
в Будапеща също е открит 
горен курс. Официалното му 
име е „Будапещенско българ-
ско основно училище и про-
гимназия“. От тази учебна 
година е назначен и учител 
по унгарски език.

Най-продължително време 
българското училище се по-
мещава на ул. „Йожеф“ №20. 
През този период определя-
ща за него е дейността на 
директора д-р Никола Милев, 
завършил Пловдивската се-
минария и Духовната ака-
демия в София. По време на 
продължителния си престой 
в страната Никола Милев на-
учава унгарски език, създава 
добри контакти и изиграва 
голяма роля за духовното 
обединение на колонията, 
превръщайки училището в 

истинска културна инсти-
туция. През 1941 – 1942 г.  
в него е открит „Народен 
университет“ и се изнасят 
беседи на различни теми, 
създадена е библиотека.

След Втората световна 
война най-бързо от българ-
ските институции се съжи-
вява Българското училище. То 

прекъсва  
дейността си само 

за няколко месеца по 
време на обсадата 

на Будапеща. 

През следващите години 
се мести в различни унгарски 
училища – на ул. „Немет“, на ул. 
„Силард Рьок“, в гимназия „Кла-
ра Льовеи“ (ул. „Вендел“ №1),  
връща се за известно време 
и на ул. „Йожеф“ №20. Тук 
през 1954/1955 учебна година 
Българското училище ползва 
вече 4 класни стаи, но и те 
се оказват недостатъчни, 
тъй като в него вече се учат 
158 деца.

Сградата на ул. „Байза“ №44  
е била седалище на съвет-
ската част на Съюзната 
контролна комисия до 15 
септември 1947 г. През но-
ември 1954 г. съветското 
посолство в Будапеща връ-
ща сградата на унгарското 
Министерство на външните 
работи, а през март 1955 г. 
тя е предадена на Българ-
ското посолство за целите 
на училището. През учебна-
та 1955/1956 г. то започва 
занятия в новата сграда. 
Това означава едновременно, 
че преминава под управ-
лението на българското 
Просветно министерство. 
Откритите по-рано учи-
лища в Печ и Мишколц са 
превърнати във филиали на 
будапещенското училище, 
но много скоро се оказват в 
тежест на Министерство-
то и то ги закрива. 

Значително нараства бро-
ят на учениците след пре-
местването на училището 
в постоянна и удобна сграда 
на ул. „Байза“ и редовното 
изпращане на учители от 
Просветното министерство 
в София. Бързият спад през 
следващите години обаче го-
вори, че очакванията не са се 
оправдали напълно. Ето защо 
през 70-те – 80-те години се 
предприемат нови мерки – 
създаване на детска градина, 
която да захранва училище-
то с нови деца, и превръщане-
то му в Единно средно поли-
техническо училище с 11-кла-
сен курс на обучение. Така 
през учебната 1983/1984 г.  
училището достига най-го-
лям брой ученици – 223 души. 
Тогава завършва първият 
випуск на ЕСПУ „Хр. Ботев“ 
– Будапеща.

През 90-те години българ-
ското училище постепенно 
губи инерция. Не може да 
издържи и на конкуренцията 
на унгарските училища, кои-
то предлагат привлекателни 
нововъведения. 

От 1981 г. е превърнато в 
Единно средно политехниче-
ско училище с учебно-профе-
сионален комплекс по тури-
зъм. След сключване на спора-
зумение между българското и 
унгарското министерство на 
просветата за издръжка на 
училището то е преименува-
но на Българо-унгарско средно 
езиково училище „Христо 
Ботев“ през 1994 г. 

През 2004 г., възползвайки 
се от промените в унгарско-
то законодателство (напра-
вени с активната намеса на 
националните малцинства), 
както и изправени пред не-
сигурното бъдеще на финан-
сираното от София училище, 
нашенци в Унгария основават  
Българско училище за роден 
език. 

На стр. III

Незабравената България 
Школото на сънародниците ни в унгарската 
столица се превръща в истинска  
културна институция
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Учители и ученици през 40-те години на миналия век

През годините се сменят класните стаи в различни сгради,  
но остава желанието на българите в Унгария техните деца да познават родния език и история
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У
чебната 2017/2018 г.  
бе изпълнена с въл-
нения и събития в 
Българското учи-
лище за роден език. 

Вярно е, че това може да се 
каже за всяка учебна година, 
но днес тези думи придобиват 
особен смисъл. Защо?

Стогодишният юбилей на 
училището мобилизира деца, 
учители и родители, които 
взеха участие в многоброй-
ните конкурси, обявени по 
случай юбилея. Над 70% от 
децата се включиха в тях. 
През февруари открихме 
юбилейната година с красив 
концерт, в който участваха 
всичките ни ученици. Готвим 
се за юбилейното честване 
на 28 – 29 септември, на 
което очакваме много гости 
от българските училища зад 
граница, официални лица.

Животът ни не е само праз-
ник, но и трудните изпитания 
могат да станат повод за 
радост. През 2017/2018 г. се 
състоя проверка на дирек-
тора на училището, а през 
октомври 2018 г. ще бъде 
направена цялостна проверка 
на съдържателната работа 
на Българското училище за 
роден език от Управлението 
на образованието в Унга-
рия. Резултатите досега 
са повече от положителни, 
дори вдъхновяващи. Те вече 
могат да се видят на новата 
уеб страница на училището:  
www.bolgariskola.hu. Вярваме, 
че те ще бъдат такива и през 
октомври. 

Колегите учат и подобря-
ват квалификацията си. Това 

е крайно необходимо за утвър-
ждаването на училището и за 
неговото бъдеще. Мария Сто-
илова ще продължи своята 
следдипломна квалификация 
като ментор. Работата в 
училището е специфична и за 
целта е необходима специална 
подготовка и свикване с усло-
вията. Нейната роля ще бъде 
безценна при постъпването 
на нови преподаватели в учи-
лището. А през последните 
години това се налага еже-
годно поради разрастването 
на училището – от догодина 
откриваме още една група в 
Халастелек, а интерес към 
изучаването на български 
език прояви и училището в 
Залавар. Веселина Барки се 
квалифицира за ръководител 
в областта на образование-
то. От следващата учеб-
на година тя ще изпълнява 
длъжността заместник-ди-
ректор. Ваня Которова ус-
пешно завърши едногодишен 
квалификационен курс в Де-
партамента за информация и 
усъвършенстване на учители 
към СУ „Св. Климент Охрид-
ски“. Към това трябва да се 
прибавят и многобройните 
еднодневни квалификационни 
семинари и уъркшопове, които 
посещаваха всички учители 
през годината. Участвахме 
и в годишния семинар на Асо-
циацията на българските 
училища в чужбина, проведен 
в Пловдив.

В доклада за състоянието 
на училището след провер-
ката през февруари предсе-
дателят на комисията Тибор 
Дердак – изтъкнат унгарски 
педагог, носител на награда-
та „Прима Примисима“ за учи-
тели, писа: „В това училище 
всички учат!“. 

Материалната база на учи-

лището се обогати с още 
една интерактивна дъска и 
два компютъра. Така всеки 
час децата имат достъп до 
съвременна техника за обу-
чение, което учителите обо-
гатяват непрекъснато с нови 
задачи, с интересни тестове. 
За целта всички учители пре-
минаха през обучение, което 
ще продължи и през следва-
щата година. Продължаваме 
да използваме ресурсите на 
Уча.се, „Енвижън“, „МозаБук“, 
както и да създаваме собст-
вени такива чрез различните 
платформи. През последната 
година в обучението бяха 
въведени много нови плат-
форми, които са безплатни, 
и предизвикват голям ин-
терес у учениците – kahoot, 
quizziz.com, redmenta.com,  
jigsawplanet.

Обзаведена бе и нова стая 
за нуждите на училището. 

Догодина ще имаме и нова 
класна стая, която ще бъде 
ремонтирана през лятото. 

Петима наши ученици се 
явиха на зрелостен изпит 
висша степен по български 
език и се представиха отлич-
но, получавайки най-високата 
оценка за знанията си. 

Децата ни за пръв път 
участваха в онлайн състеза-
ние по български език за уче-
ници от националните учили-
ща и се представиха отлично. 
През следващата година по 
наше настояване за пръв път 
ще бъдем включени в централ-
ните състезания по предмети 
в Унгария, като децата ще се 
състезават по български език 
и българско народознание. 
Резултатите и класацията 
в състезанията по български 
език и литература и по бъл-
гарско народознание носят 
същите предимства за носи-

телите на призове, както и по 
всички останали предмети в 
унгарските училища. Преми-
рани бяха и двама участници 
в конкурса за рисунка на на-
ционалностите. 

На литературния конкурс 
„Стефан Гечев“ на ДАБЧ 
15-годишната Рая Спасова 
получи специалната награда 
в своята възрастова група 
(15 – 18 г.) Учениците ни ре-
довно печелят отличия и на 
Фестивала на българите по 
света „Аз съм българче“ – над 
20 деца са получили призове и 
награди, повечето в литера-
турния конкурс. Неговото X 
издание ще бъде в София през 
ноември.

Ана Найденова  
Председател  

на Родителския съвет
Светла Кьосева  

Директор

Тук учат и малки, и големи
Трудните изпитания могат да станат повод за радост,  
убедени са родители и учители от Българското школо в Будапеща

*Годишен доклад на 
Родителския съвет при  
българското училище за роден 
език, Будапеща, за 2017/2018 
учебна година.

За първи път тази 
година се организира 
едноседмичен учебен 

лагер в България. 
Увереността е това 

да стане годишна 
прог рама за нашето 
училище, в рамките 
на която децата да 

опознаят различните 
части на България. 

Безспорно интересът 
към нея ще се увели-
чава, тъй като пре-
живяването е неза-

бравимо. А децата на 
място учат история, 

география, фолклор 
и упражняват знани-
ята си по български 

език. Прог рамата 
е осъществена със 

субсидия, получена от 
унгарската държава 

На снимката: Де-
цата пред Белоград-

чишката крепост

В училището децата се запознават и с българските празници и обичаи
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Незабравената...
От стр. II

Това е нова форма на обуче-
ние, която не е равнозначна с 
т.нар. неделни училища. В него 
децата усвояват български 
език и литература и българско 
народознание и могат да прене-
сат оценката си в унгарското 
училище. В края на обучението 
си се явяват на зрелостен изпит 
или на друг квалификационен 
изпит по език, който подобрява 
шансовете им за реализация. 

С участието на унгарската 
държава се създават учебници 
по български език и народозна-
ние. Обогатява се материална-
та база, организират се програ-
ми за всички възрасти, създават 
се условия за стимулиране и раз-
витие на дарбите и талантите 
на децата. Така емоционалната 
привързаност и любовта към 
България са поставени в синхрон 
с мисълта за бъдещето. 

Светла Кьосева



СТР. IV

НИЕ П    СВЕТА

www.azbuki.bg

„За мен е най-важно това време, което ние 
самите сме прекарали в това училище. То е 
част от моя живот през последните 10 годи-
ни. Всяка събота отивам в красивата розова 
сграда на улица „Байза“, срещам приятелите 
си, с които ни свързват не само забавните 
спомени, но и това, че обичаме България. 

Преди учехме само български език, но откак-
то имаме и народознание, пеене и рисуване, 
е доста по-разнообразно и интересно. Там 
съм се научила да чета и пиша на български, 
научила съм много народни песни и интерес-
ни факти за страната, които разказвам на 
унгарските си приятели, а те ме гледат с 
възхищение колко много знам.“

Деница Которова, 15 г. 

„Българското училище за мен означава… 
мястото, където съм пораснала и раста 
все още. Това място ми е дало много хубави 
спомени. Много хора не разбират защо ходя 
и на българско училище в събота. Аз винаги 
отговарям, че мисля, че това е важно не 
само заради изпитите, но и заради езика, 
и заради приятелите. Горда сьм, че мога да 
уча тук.“

Александра Сираков, 14 години

„Минаха 100 години от откриването на 
училището. Аз съм учил в него десет години. 
На мен даже и това ми звучи много дълго 
време, но десет пъти по толкова е още по-
удивително!!! Ако помисля за малко колко 
много неща могат да се променят за 100 
години, не бих повярвал, че училището е 
могло да остане през този един век.

Желая още сто успешни години на учи-
лището!“

Даниел Фьолди, 16 г.

Мястото, където растем
Учениците на Българското училище за роден език пишат за юбилея

„От първи клас започнах
да чета, пиша и броя
с български език пораснах
в голямата Унгария.“

Даниел Недялков, 10 г.

„Скъпо Българско училище, 
Искам да ти пожелая честит 100-тен 

рожден ден!
Вече си доста старо, но все още много 

ми помагаш в ученето на българския език. 
…Искам да ти благодаря за това, че ме 

научи да пиша, да чета и да говоря на бъл-
гарски език. Благодаря ти за това, че ми каза 
кой е създал кирилицата и глаголицата, кой 
е основал България и как да правя лапбук.

…Благодаря ти за това, че ни даваш 
възможности за конкурси, в които винаги 
печеля и пътувам на интересни места. 
Например благодарение на теб съм била 
в Амстердам, Сливен, Рим и в много гра-
дове в Унгария. Благодаря ти за това, че 
ми даваш прекрасни грамоти и награди!

Пожелавам ти още много ученици като 
мен. “

Теодора Которова, 10 г.

„Всеки четвъртък мама ме води на българско учи-
лище. На мен много ми харесва, защото учим инте-
ресни неща за България, гледаме забавни филмчета 
от поредицата „Уча се!“ и рисуваме красиви карти-
ни. Винаги чакам с нетърпение почивките, когато 
с моите приятели от класа ядем и се шегуваме, и 
играем футбол. 

Утре е отново четвъртък и съм щастлив, че мама 
ще ме води пак на българско училище!“

Ленард Руга, 10 г.

„В училище имаме възможност да се 
включим в международни фестивали и 
конкурси. Моя снимка от България спечели 
първо място и заради това имах възмож-
ност да посетя Европейския парламент.“

Габор Барки, 13 г.

„Аз уча за България. Столицата на Бълга-
рия е София. Най-дългата планина е Стара 
планина. Най-високата планина е Рила.

Обичам да пиша на български език.“
Кристиян Мусев, 8 г.

„Българското училище ми дава богат реч-
ник, развива способностите ми за говорене. 
А владеенето на български език ми помага в 
ученето на други езици. 

В часовете използваме електронна дъска, 
която ни помага да запомним по-лесно уроците.

Понякога има конкурси, в които можем да 
участваме, в замяна на това можем да ходим 
в различни страни. Вече бяхме в Ирландия, 
Италия, Холандия и др., където се срещахме и 
с други български деца.“ 

Милан Барки, 15 г.

Тридесет мънички дечица,
наредени във една редица.
Кое от кое по-красиво!
Въртят се във хоро игриво.

Танцът им – като пустинни дюни
вятърът превръща в думи.
Думите се пускат по други течения
и всички заедно правят изречения.

Със хорцето си пътуват надалеч,
така танцува българската реч.
Колко красиви са тези деца,
щом заедно играят своята игра!

Рая Спасова, 16 г.

Танцът на буквите

„Татко казва, че трябва да чета и на 
български, за да науча нови думи и за да 
знам как се пишат. Затова аз чета енцик-
лопедия за динозаври. В нея е разказано за 
живота им и как изглеждат. 

Много обичам сложните думи, защото 
трудно се четат, например „еволюция“. 
Тази дума означава, че когато минава 
много време, животните се превръщат 
в нови видове.“

Иван Хуперт-Антонов, 8 г.

„Защо харесвам да ходя на българско 
училище? Ще ти кажа… Искам да науча 
нови думи, защото имам братовчед, който 
живее в България и понякога използва думи, 
които аз не зная.

Как се учат нови думи? 
В училище четем приказки, разкази и сти-

хотворения. Гледаме филмчета за България, 
за нови думи и за обичаите в България. След 
това обясняваме непознатите изрази. Най- 
накрая играем на топка!

Но най-важното е, че в Българското учи-
лище имам много приятели и затова ходя 
там с удоволствие!“

Ема Шолев, 8 години

„Аз ходя на българско училище, защото мама ме 
записа, за да се науча да пиша, да чета, да рисувам 
и да пея.

Най-много обичам да пиша приказки. В момента 
пиша интересна приказка за зайчета. Още не съм 
измислила края. Когато я завърша, ще я прочета 
на мама, тати и на сестричката ми. Ще нарисувам 
още и картинки, където има четири зайчета и други 
животни.“

Виктория Катона, 7 г. 

В края на всяка учебна година децата от Българското училище за роден език в Будапеща  
показват колко много са научили

Рисунка на Милан Грунчич  
– ученик от Българското училище за роден език
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