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Program – 2018. május 

Програма –май 2018 
 
 

A bolgár kultúra hónapja – Месец на българската култура 

 

 
május 3. (csütörtök), 18.00 óra  

Bolgár Kulturális Intézet  

Irodalmi est 

Doncsev Toso könyvének bemutatója 

A könyvet bemutatja: Klein András volt bulgáriai nagykövet 

Zenei ízelítő: Németh György, a FalkaFolk együttes vezetője  
 
  

3 май (четвъртък), 18.00 часа  

Български културен институт  

Представяне на книгата на Тошо Дончев 

Книгата ще представи: Андраш Клейн, бивш посланик в България 

Музикален поздрав: Дьорд Немет, ръководител на състав „ФалкаФолк“  
 

***** 

 

május 4. (péntek), 19.00 óra 
Bolgár Kulturális Intézet  

Bolgár táncház 
a Falkafolk Együttessel,  

 Ott, ahol mindenki ropja…  
 

 

4 май (петък), 19.00 часа 

Български културен институт  

Фолклорен клуб 
с формация „Фалкафолк“ 

Там, където всички потропват...  
 

***** 
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május 8. (kedd), 18.00 óra 
Bolgár Kulturális Intézet  

Kiállítás 

Élő hagyomány 

A csiproveci szőnyegszövés 

 

8 май (вторник), 18.00 часа 

Български културен институт  

Изложба 

„Жива традиция“ 

Чипровското килимарство 

***** 

 

május 8. (kedd), 21.00 óra 

Dürer Kert  

(1146 Budapest, Ajtоsi Dürer sor 19-21.)  

Koncert 

Ruth Koleva és The Fingertones 

Budapesten  

Ruth Koleva az utóbbi évek egyik legsikeresebb bolgár előadóművésze. Néhány sikeres 

albumot adott ki, amelyek a nemzetközi slágerlistákban is szerepelnek. A szaksajtó szerint a 

„bársonyos hangú tüzes lány” Nagy Britannia, az Egyesült Államok, Japán, Hollandia és más 

országok színpadain és klubjaiban. 2015-ben Japánban az év legjobb dzsessz énekese díjban 

részesül, Bulgáriában pedig ő az egyetlen fiatal előadóművész, akinek hosszútavú 

együttműködési megállapodása van a Szófiai Filharmóniával. 

 

8 май (вторник), 21.00 часа 

Dürer Kert  

(1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.) 

 

Концерт на  

Рут Колева и формация The Fingertones  

в Будапеща  

 

Рут Колева е  сред от най-успелите изпълнители в България за последните години. Тя 

има зад гърба си няколко успешни албума с хитове, успели да пробият международни 

класации. „Огненото момиче с кадифен глас”, както често я определят в пресата, е 

позната и на клубната сцена във Великобритания, САЩ, Япония, Холандия. През 2015-та 

получава награда за най-добра джаз певица в Япония, а в България е единствения млад 

изпълнител с дългосрочна колаборация със Софийска Филхармония 

***** 

 

 

május 11. (péntek), 18.00 óra 

Bolgár Ortodox Templom 

(1095 Budapest, Vágóhíd utca 15.) 

Momcsil Metodiev, a történettudományok doktorának előadása 

Borisz nevrokopi metropolita egyházi és társadalmi tevékenysége  

a magyarországi bolgár diaszpóra körében  

 

A Bolgár Kulturális Intézet és a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház közös rendezvénye   

Antonij nyugat- és közép-európai metropolita védnöksége alatt  

 

 

 

11 май (петък), 18.00 часа 



Българска православна църква 

(1095 Budapest, Vágóhíd utca 15.) 

Лекция на д.и.н. Момчил Методиев  

„Църковно-обществената дейност на неврокопския митрополит Борис  

сред българската диaспора в Унгария“  

Съвместна проява на Български културен институт и Българска православна църква в 

Унгария 

Под егидата на Западно и Средно-европейски митрополит Антоний 

***** 

 

május 12. (szombat), 13.00-17.00 óra  
Bolgár Kulturális Intézet  

Workshop  

Julian Odazsijan, a plovdivi Paiszij Hilendarszki Egyetem Teológiai Tanszékének 

oktatójának keleti ortodox énekekről szóló előadása és gyakorlati útmutatója a Zornica 

hagyományőrző együttes számára 

 

12 май (събота), 13.00-17.00 часа 

Български културен институт  

Семинар-обучение 

Лекция и практическо обучение на Юлиян Одажиян, преподавател по 

източноцърковно пеене при Катедра „Богословие“ на Университет „Паисий 

Хилендарски, Пловдив за формация за автентичен фолклор „Зорница“ 

***** 

 

  

május 13. (vasárnap), 10.00-18.00 óra  
1054 Budapest, Szabadság tér 10.  

 Európa-nap 

A kulturális örökség európai éve 

keretében 

Kiállítás és interaktív bemutató 

A csiproveci szőnyegszövés  

 

13 май (неделя) 10.00-18.00 часа  

1054 Budapest, Szabadság tér 10.  

 Ден на Eвропа  

 В рамките на 

Европейската година на културонто наследство 

Изложба и интерактивно представяне на 

килимарството от Чипровци 

***** 

 

május 16. (szerda), 18.00 óra  
Bolgár Kulturális Intézet  

Kiállítás a bolgár kultúra napja és  

Plovdiv, Európa 2019. évi kulturális fővárosa tisztelerére 

Diploma Selection 

a plovdivi Canko Lavrenov Művészeti Iskola végzős diákjainak és tanárainak tárlata  

 

16 май (сряда), 18.00 часа    

Български културен институт  

Изложба в чест на Деня на българската култура и  

Пловдив, Европейска културна столица – 2019 година 



„Диплома селекшън“ 

експозиця от произведения на дипломанти и преподаватели от Художествена 

гимназия „Цанко Лавренов“, Пловдив 
***** 

 

május 22. (kedd) ), 18.00 óra  
Bolgár Kulturális Intézet 

Irodalmi est 

 Nagypál Teréz, 

az ELTE tanárának munkássága bolgár nyelvoktatóként és tolmácsként 

22 май (вторник), 18.00 часа    

 

Български културен институт  

Литературна вечер 

Делото на Тереза Надпал като преподавател по български език и преводач 

***** 

május 25. (péntek) 18.00 óra  
Stúdió K Színház, 1092 Budapest, Ráday u. 32.  

Színház 

a Második Roma Storytelling Fesztivál 

keretében 

Natalija Cekova színházi előadása 

 

25 май (петък), 18.00 часа  

Stúdió K Színház, 1092 Budapest, Ráday u. 32.   

Театър  

 В рамките на 

Втори фестивал „Рома Сторителинг“ 

Театрално представление на Наталия Цекова 

***** 

 

május 27. (vasárnap), 10.00 óra 

1095 Budapest, Vágóhíd 15. 

A hagyományos május 24-i Bolgár majális programjában 

A vojnyagovoi folklóregyüttes és busó csoport műsora 

 

27 май (неделя), 10.00 часа  

1095 Budapest, Vágóhíd 15. 

В програмата на традиционния празник на българите в Унгария за 24 май 

Участие на фолклорна формация и кукерска група от Войнягово  

***** 

május 30. (szerda), 18.00 óra  
Bolgár Kulturális Intézet 

Nikolaj Ovcsarov régész professzor és Plamen Pavlov történész professzor előadása 

A Bolgár Kulturális Intézet és a Bolgár Nagykövetség közös rendezvénye 

 

30 май (сряда), 18.00 часа    

Български културен институт  

Лекция на проф. Николай Овчаров, археолог и проф. Пламен Павлов, историк 

Съвместна проява на Български културен институт и Българско посолство – Будапеща  


