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Május 24., a bolgár írásbeliség, kultúra és közoktatás napja
Koszorúzás a zalavári Szent Cirill és Szent Metód szobránál

Kedves bolgár és magyar barátaink,
kollégák! Tisztelt alkotók, művészek, a
bolgár kultúra barátai!
Köszöntöm Önöket Szent Cirill és Metód
napján, a bolgárok által legkedveltebb,
legszebbnek tartott, magas szellemi és
érzelmi töltésű ünnepnapon, amikor a
bolgár írásbeliséget, irodalmat, kultúrát és
közoktatást
ünnepeljük,
köszöntöm
Zalavárról, a Balaton tó nyugati csücske
és a Zala folyó mellől. Barátaim nagyobb
része bizonyára tudna válaszolni a
kérdésre, számunkra mivel vívta ki
érdeklődésünket,
minek
köszönheti
fontosságát ez a hely, de mondjuk el
azoknak is, akik nem tudják. Itt, ezen a
helyen, a Zala folyó mentén hajdan
elterülő mocsaras vidékén található a mai
magyar területeken lévő, Szent Cirill és
Metód
tevékenységét
dícsőitő
és
számunkra legértékesebb emlékszobor. Az
emlékművet a Bolgár Állam aktív
közreműködésével
és
támogatásával
állították 1985-ben. A szobor Janzer
Frigyes elismert, szakmai tekintélynek
örvendő magyar művész alkotása, aki
2002-ben
megkapta
a
Magyar
Köztársasági Ezüst Érdemkeresztet, és
akinek több mint 30 köztéri szobra van
Magyarország különböző városaiban és
tájegységében, alkotásai megtalálhatók a
legtöbb megyei múzeumban és galériában
is.

Immár 35 éve látogatnak az
emlékműhöz
a
magyarországi
bolgárok képviselői, a bolgár kultúra
barátai, azok, akik ismerik a Szent
testvérpár munkásságát. Május 24-e
előestéjén
a
tiszteletükre
megrendezett összejövetelek igazi
ünneppé válnak, amelyekben aktívan
részt vesznek nemcsak a bolgár
közösség képviselői, de a helyi Cirill
és Metód iskola diákjai is. A
templomban ezen a napon évente
magyar és bolgár nyelvű szertartást
tartanak a Szent atyák tiszteletére, és
az izgatottságunk leírhatatlan, amikor
mi, a Bolgár Állam Magyarországra
hivatalosan kiküldött képviselői a
Cirill és Metód Iskola diákjaival az
Előre, felvilágosult népem! című
közismert bolgár dalt énekelve
lerójuk az emlékezés és kegyelet
virágait.
Egy
ilyen
pillanatban
nehéz
hidegvérünket megőriznünk, mert ez
egy életre szóló lelkesítő élmény. Az
idén bekövetkezett világjárvány miatt,
amely jelenleg is tart, sajnos nem
szervezhetünk ilyen összejövetelt,
ezért bárki megemlékezhet egyedül.
Hiszem, hogy ez a hagyomány
folytatódni fog, mert ez a hely a
bolgár-magyar kulturális emlékezet
egyik
jelképe.
Még
egyszer
köszöntöm
Önöket
az
ünnep
alkalmából! Éljen tovább, hasson
tovább a bolgár nép apostolai, a
szaloniki Szent testvérpár ügye!

