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ОТ УНГАРИЯ: ЗДРАВЕЙТЕ, ДЕЦА! 
На 10 март се състоя официалното 
откриване на Двуезичната българ-
ска детска градина. Тя започна сво-
ите занятия на 1 февруари и вече се 
посещава от 12 деца. На открива-

нето присъстваха гости от държав-
ни и общински институции, както 
и представители на организациите 
на общността. Отец Стефан освети 
помещението, а д-р Данчо Мусев, 
председател на БРС изтъкна, че ос-
новаването на градината е решител-
на стъпка за съхраняване на българ-
ското училище, което трябва да се 
върне на общността, която обслуж-
ва. Под ръководството на двете дет-
ски учителки Донка Халаши и Соня 
Мачорска децата изнесоха кратка 
програма, след което поднесоха мар-
теници на гостите.

ОТ УНГАРИЯ: НАВЪРШИХМЕ 
90 ГОДИНИ! Преди 90 години, на 25 
февруари, първите българчета прек-
рачили прага на класната стая, в ко-
ято започнали занятията по българ-
ско четмо и писмо. Тържеството по 
повод 90-годишния юбилей събра 

бивши възпитаници, учители и ро-
дители, дошли да засвителтелстват 
своята привързаност към това гнез-
до на знание и на българщина. Гости-
те бяха посрещнати на входната вра-
та с хляб и сол от ученици в народни 
носии. Празникът започна със слово 
на директора на училището Емилия 
Атанасова.

Сред гостите бяха посланикът на 
България в Унгария Димитър Ико-
номов, а Ива Миркова от Държав-
ната агенция за българите в чуж-
бина връчи медал „Иван Вазов“ на 
директора на училището. Димитър 
Танев, председател на Дружеството 
на българите в Унгария, който също 
е възпитаник на училището, подчер-
та в речта си важната роля на учи-
лището за запазване на българската 
идентичност. От името на бившите 
ученици говори д-р Данчо Мусев, 
председател на БРС, който изтъкна, 
че за българската общност в Унгария 
училището е много повече от учебно 
заведение, понеже тук децата не само 

се учат, тук се полагат основите на 
общността. Ето защо неговото опаз-
ване е изключително важно, тъй като 
то е един от най-важните стълбове за 
опазването на общността.

В програмата, изнесена от учени-
ците, бе очертано миналото на учи-
лището. Победителите в конкурса за 
есе „Моето училище“ прочетоха сво-
ите съчинения, прозвучаха стихо-
творения и музикални изпълнения, 
не бяха забравени нито българските, 
нито унгарските танци.

На тържеството бе открита и под-
писка-обръщение към министрите 
на образованието на България и Ун-
гария в подкрепа на училището.

ОТ ДЕТРОЙТ: БЪЛГАРСКА 
ШКОЛА ЗА ДЕЦА ОТВАРЯ ВРАТИ 
С настъпването на пролетта, българ-
ската общност в Метро Детройт ще 
има своя Школа за български език, 
традиции и изкуство. Целта й е да из-
гражда, стимулира и съхранява бъл-
гарското самосъзнание и родни тра-
диции на Американския континент.

Ето какво споделя Диана Чолако-
ва, един от учредителите на Школата: 
„Тази школа е плод на дългогодиш-
ни опити от страна на българската 
общност в Метро Детройт да има 
свое пространство за обучение на 
български език, за съхранение на 
родните традиции и култура. Знаем, 
че децата ни все по-рядко говорят на 
български, а много от тях не могат 
и сигурно никога няма да се научат 
да пишат и да четат на този език, ако 
ние, родителите, не настояваме това 
да стане. Изгубваме корените си, за-
бравяме родовата си памет, а колко 
е важно да съхраним индивидуал-
ността си.“

Търсенето на подходящо прос-
транство отнема повече от година. 
В крайна сметка такова се намира 
в православната църква „Св. Кли-
мент Охридски“. „Какво по-подхо-
дящо място от православния храм“, 
добавя Диана, „ който с достойнство 
можем да покажем на децата си. Си-
гурна съм, че много от тях не са виж-
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 ТЕКСТ: По материали от „Български вести“ и „Емигрант БГ“
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дали истинска нашенска църква тук, 
в Америка. В това етническо, нашен-
ско пространство, ще се говори само 
на български, а народните приказки 
ще бъдат разказвани по театрален 
начин. Ще има и други интересни 
занимания, но нека не отваряме до-
край завесата.“

Като начало, Школата ще отва-
ря врати един път на месец – всяка 
втора неделя на месеца. Ако има ин-
терес, срещите ще бъдат и по-чести, 
особено през лятото, когато децата 
са във ваканция.

ОТ РИМ: ОТБЕЛЯЗАХА 20 ГО-
ДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ИЛИЯ 
ПЕЙКОВ В римската църква „Санта 
Мария ин Монте Санто“, намира-
ща се на най-големия римски пло-
щад пиаца дел Пополо, бе отслуже-
на възпоменателна меса по повод 
20-та годишнина от кончината на 
българския художник Илия Пейков 
(1911–1988). Присъстваха близки, 
роднини и приятели на художника, 
представители на българското по-
солство в Рим и българския предста-
вител към ФАО, художници и дейци 

на културата. Грациоли Порфирио, 
председател на културния център 
„Трилуса“, в който е членувал Илия 
Пейков, припомни ценното наслед-
ство на българския художник. „Илия 
е свидетелство за безсмъртие, защо-
то дори след физическата смърт той 
продължава да дава уроци по красо-
та и любов. За всички нас от „Трилу-
са“ той остава член, но не почетен, 
а който продължава да демонстрира 
нашите ценности“. 

Част от творбите на Илия Пейков 
ще бъдат изложени в Художестве-
ната галерия в София по време на 
честванията на 100 годишнината от 
рождението на неговия брат Асен 
Пейков. Началото на честванията 

ще бъде дадено на 7 май в София 
и ще продължи в Севлиево, родното 
място на двамата български творци.

Братята Асен и Илия Пейкови са 
сред най-известните творци в Ита-
лия в периода след Втората световна 
война. Съвсем близо до Колизеума 
се намира „Ларго Асен Пейков“, пос-
ветено на големия български скулп-
тор, а на 19 ноемри 2007 г. Римската 
община посвети на Илия Пейков 
площад.

ОТ АВСТРАЛИЯ: ЕДНА НЕВЕ-
РОЯТНА БЪЛГАРКА Валя Янин-
ска е дипломиран инженер, родена 
и отрасла в София, живееща днес 
в Австралия. Скоро след пристига-
нето си преживява ужасна траге-
дия: в следствие на инцидент остава 
в кома за няколко дни. Възстановя-
ването й е в продължение на месеци. 
С непосилни усилия лекарите успя-
ват да я върнат към живота. И днес, 
тя казва, че живее втори живот. Жи-
вот, който иска да посвети на всичко 
хубаво, което е научила в България.

Когато след комата Валя отваря 
очи, тя запява, но запява не какво да 
е, а българска народна песен. Всич-
ки са учудени от мелодичния й глас. 
Но още по-голяма е изненадата, от 
това че запява „Имала майка едно 
ми чедо“. Като лек, дарен й от Бог, 
българските народни песни помагат 
на Валя да преодолее болката, да се 
възстанови след поредицата от опе-
рации. 

Ден след ден тя възстановява си-
лите си и днес продължава да пее 
в хор „Мартеница“. Красивият й, 
топъл глас е балсам за душата. Даже 
онези, които за първи път я слушат, 
не могат да останат равнодушни. За-
щото нейният глас има магическата 
сила да пленява и вълнува. Слушай-
ки нейните изпълнения, усещаш 
силната магия на българската на-
родна песен. Валя не просто пее, тя 
живее с песента. 

Сега редица австралийски ор-
ганизации непрекъснато я канят 
да участва в концерти по различни 
поводи. И където да е нейното учас-
тие, тя винаги изпълнява нашите 
български народни песни. Песни, 
изпълнени с много обич и тъга по 
родната България.

В кратко време след възстановя-
ването си тя успява да осъществи 
контакти с различни културни ин-

ституции в Сидней и Канбера, в ко-
ето напомня, че България същест-
вува. Полага неимоверни усилия, за 
да гради добър образ за България. 
И успява с нейните запомнящи се 
изпълнения.

Валя вярва, че човечността вина-
ги побеждава. А песента е едно мал-
ко вълшебство, което е необходимо, 
особено когато си далеч от родния 
дом. За нея хората навсякъде са ед-
накви. Няма значение къде ще се яви 
пред тях – в театър, в малък кварта-
лен салон или направо на поляната. 
За нея е важно те да обичат песента.

ЕМИГРАНТ БГ: „ЧУДЕСАТА НА 
МОЯТА БЪЛГАРИЯ“ Така се нарича 
проектът на „Емигрант БГ“, който 
стартира с конкурс за разказ и/или 

видео по темата. Стартът на конкур-
са е през 2008 година, а краен срок не 
се определя. Целта е да се представи 
позитивно България със специфич-
ните само за нея традиции, културни 
ценности и паметници, исторически 
места и събития, национални герои 
и природни забележителности.

Кой може да вземе участие в кон-
курса? Всеки, който владее книжо-
вен български език.

По-подробна информация за ус-
ловията на конкурса ще намерите 
страниците www.emigrant-bg.com 

Каква е целта на конкурса? Да 
открием съвременните таланти на 
българската литература и на много 
от тях да дадем шанс за реализира-
не.Чрез създаване на богат фонд от 
материали по темата и издаването 
им, ще създадем фонд за подкрепа 
на млади таланти в областта на кул-
турата, изкуството и науката.
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