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A Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola két tanév-
ben Q0142016) résztvett egy nemzetközi projektben
az eurőpai uniós Erasmus+ program társfinanszíro-
zásában. A Hagyományos taaaszi ünnepek Európában
címú és tartalmú együttműködésben négy, az anya-
országon kívüli bolgár iskola - a budapesti, a dublini,
a párizsi és a prágai - tett közös erőfeszítéseket.

Az iskolák érdekes gyakorlatot dolgoztak ki a ha-
gyományos tavaszi ünnepek oktatásár4 megismer-
tetésére. A gyerekeknek az ünnepek hangulatában
elmerülve nyílt lehetőségük összehasonlítani a kü-
Iönböző országokra jellemző szokásoka! ünnepélyes
szertartásokat s felfedezni, hogy mi a közös bennük
és miben különböznek egymástól. A program ál-
tal kínált utazásoknak köszönhetően a legaktívabb
tanulók eljutottak az Eutőpa négy íővárosában ta-
Iálható iskolákba. A kétéves ídőszak alatt a projekt
irántúgy a diákok, mint a szülők és abekapcsolódott
tanárok részérőImindvégig nagy volt az érdeklődés.
A különböző helyszíni találkozókon a résztvevő-
ket nagyon intenzív píogíam várta, amelyek nyílt
őrák, előadások és prezentációk megtartását, rujzok
és fogalmazások bemutatását, valamint a tanárok
megbeszéléseit és konzultációs találkozóit foglalták
magukba. A városi nevezetességek meglátogatása is
tematikus jellegú volt. Minden találkozón más ün-
nep állt a középpontb an:Párizsban a tavasz kezdetét
jelentő Baba Marta ünnepe az évente megrendezett
rajzversenyhez kapcsolódott, amelyet az ottani Cirill
és Metód Iskola szervezeLt rneg, s a dijazottak kiállí-
tásával, koncertjével ért véget, A prágai taláIkozó a
bolgár kultúra és a szláa írásbeliség napját, május 24-ét
állította a íőkuszba. A résztvevők ellátogattak a szláv
írásbeliség megteremtői, Szent Ciritl és Szent Metód
egyik emlékhelyére - Mikuléicébe, aIX. századíval-
lási központba. Dublinban a tanulók megismerked-
tek a húsaéti ünnepekkel, rlalamint a jellegzetes ír taaaszi
szokásokkal, a budapesti találkozón pedig a bolgárker-
tészek ünnepei és hagyományaiketiltek sorra.

A ,,Hagyományos tavaszi ünnepek Európában'
című európai uniós Erasmus+ projekt partnerei 2016.
május 2727.között voltak a Bolgár Nyelvoktató Nem-
zetiségi Iskola vendégei. Az osztáIyteremben Muszea
Nikola prezentációját láthatták amelyben a már nem-
zedékek óta Magyar országon éIő családjáról mesélt.

A tanulók két napon keresztül mutatták be pre-
zentációikat atavaszi ünnepekről és szokásokról. A
budapesti diákok a magyaíországi boLgárkertészek

EErasmu§+

Tihova Kraszimira mesélt a bolgár zöldségtermesztésról

Magyarországon, amely megalapozta a bolgárokjó hírét

J,

]t /tt 3 n
l, 5 Fb

L
Ilt, 4\

ig p ar

Erasmussal Eu rőpában
Bolgár iskolák - közös ünnepek

A zdötfoi silícrl á§a*leiiful-edehnó elótt

A pátizsi bolgár gyerekek fellépése

8644



A budapesti Roszica táncegyüttes a legfiatalabb táncosokat tömöríti

hlsrory{rainak bemutatására helyezték a hang-
súlyl akik a XIX-XX. századfordulóján kezdtek betÓ-
lepülni Magyarországta, és az itteníbolgár közösség
alapját képezik. A résztvevők meglátogalttak egy boi
gárkerte| vaiamint a 2007-ben fáavaiott Botg7rkerék
emlé.kműu et, amely H alásztelken, Budapest köáelében
található. Itt a gyerekeket a város alpoigármestere és
annak a helyi iskolának a z igazgatőjafogadta, amely-
ben bolgár nyelvórákat is ta-rtanak.'MájÜs 24-éngaL-
dag programmal ünnepelték Szent CÍrilt és ltótOa
ünrrepét. A találkozó csúcspontja a zalaa ári látogatás
vol| ahol 1985-ben emeltekimlékművet Szent C"irill-
nek és szent Metódnak. Itt a nevüket viselő iskolával
együtt.ünnepeltük meg a szláv irásbeliség és a bol-
gár kultúra napját. Az ünnepségen, amef a katoli-
kus templomban kezdődőt,'az Aaigea Voial Kaartett
is f ellép ett. 

_A _me 
gemlékezé sen Za|av ár. p olgármes -

tere.és más helyi vezetők is megjelentek. Á négy boi-
gár iskola ünnepéről a Bolgár NÓmzeti Rádió iőrizottt
adójakét órán át egyenes adásban közvetített.

A 118lar tavaszi ünnepeket a gyerekek a llép-
rajzi Múzeumban is tanulmányoztáÉ, ahol nemcsák
a kiállítást tekinthették meg, hanem lehetőségük
volt.kipróbálni hagyományoi gyermekjátékokai is,
A lővárosi Allat- es Nöuénykertben olyan ünnepek-ól tanultak, amelyek az állatokkal Éapcsolatosak.
A. programban természetesen rru."p"it budapesti
r.árosnézés, hajókázás a Dunán, sőt a Vásárcsirtnl:
meglátogatása is. Itt ytég mindig találkozhatunk bolglit
kereskedőkkel, akik régen sokkál többen voltak, es
standjaik egészbolgár sort alkottak. A projekt célja-
nak megfelelően - amely egyszeTre ak-arjá a g\-ere-
keket európainak és bolgárnak nevelni -, a ré\'zi,, e-
vők megtanultak egy mágyar és egy bolgár rrépcia1:.
Hivatásos koreográfus éi zenéÚ-ek iánr-ításar ai
bolgár néptáncokai, de csárdást is táncoliak.

Amíg a diákok szőrakozva tanultak, a p-.,3",]2;..-
gusok és a kísérők két munkatalálkozót tal:_,*aka projekt beíejezésérőL, tanulságairó1, rrLei-,-+<en
értékelték, elemezték a pedagógiái erecirne:^,. .,ret.
A gverekek a projekt iciószaki álatt össz.a_-_:_ -:k
egy kötetet a saját munkáikból, amit szin:.: ::_eg-
r-itattak, Legjobb alkotásaik a tanárok r.e:.:i_:l]i
tanLtlmánr-aiial egr-űtt - mes az itlen ] t.: ., j:et-

A Néprajzi Múzeumban

ben fognak megjelenni. A diákok és a szülők által
kitöltött elégedettségi kérdőívek kiváló értékelést
acitak a projektről. A szülők végig igazi partnerek
l-oltak mindenben. Nemcsak segítettek és bsztönöz-
iek a gyerekeket a programokbán való részvételre,
1ranem a budapesti vendéglátás során otthonukba
is befogadtak külföldi diákokat. A gyerekek az egy-
más közötti kommunikáció során-á, urlyur,yeli.i-
ket használták, ebben az esetben a ,,Iingűa íranca''
lközvetítő keveréknyelv - a szerk.) aboÍgár volt. A
kiilönböző európai országok szokásaivaiés hagyo-
mányaival való megismerkedésnek köszönheióen
igazi európai polgárnak érezték maguka| megjött a
ke{ilük ahhoz, hogy új ismereteket salátítsanaf,el és
ujabb utazásokon vegyenek részi.

, 1V9g be sem íejeződőtt a projekt, amikor a 8yere-kek és a szűlők már feltették nekünk a kérdéii: mi
]esz a következő projekt? Természetesen vannak
ötleteink, és nagyon reméljü§ hogy ismét sikerül
majd hasonló élményeket kínálni-á aiaqainknak.
Annál is inkább, mivel számukra a mi iskoiánk nem
kötelező, ők csak vendégtanutók nálunk, akkor jön-
nek hozzánk, amikor a magyal iskolában már túl
vannak az összes órájukon.

Erőfeszítéseink sokoldalúak, hogy a bolgár isko-
la 1átogatása ne csak anyu és aptr klvánságá legyer1
hanem egy olyan hely, ahol sokat lehet tanuhi]cso-
dálatos barátságokat lehet kötni, és mindez érdekes
és természetes módon történik.

Svetla Kjoseva
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