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 БЕНЕФІС АНСАМБЛЮ
«ВЕСЕЛКА»
У театрі імені Йокаї, що у місті Бикешчаба, від-

бувся концерт танцювального ансамблю «Ве-
селка».

Вечір відкрила голова українського самовря-
дування в Угорщині Ярослава Хортяні. Глядачі 
побачили запальні українські танці «Гуцулка», 
«Омелько» та «Гопак» у виконанні молодіжно-
го ансамблю «Веселка» Товариства української 
культури в Угорщині під орудою хореографа 
Івана Пастеляка. 

Танцювальна пара – Світлана Гопак та Едуард 
Воронич показали танці «Березнянка» та «Коза-
чок». Віртуозною грою на гітарах публіку поло-
нили Михайло Вігула та Ференц Бернат. Прозву-
чали українські пісні у виконанні тріо «Русалки», 
до складу якого входять Хортяні Ніколетта і се-
стри Аріна та Євгенія Мудранинець.

Вечір завершили гопаком. Частинка україн-
ської культури, яку представили учасники кон-
церту, надовго збережеться в пам’яті глядачів.

 У МУЗЕЇ МЕТЕЛИКІВ
Учні недільної школи Товариства україн-

ської культури в Угорщині разом із батьками 
та вчителькою Надією Музичук відвідали му-
зей метеликів, що розташований в Уйпешті. 
Він був офіційно відкритий 2003 року за під-
тримки мерії ІV району Будапешта. У ньому 
600 стаціонарних коробок, заповнених рід-
кісними видами метеликів та інших комах, – 
100 тисяч екземплярів.

Це – приватний заклад угорського колекціо-
нера Юхаса Дьорді, який присвятив збиранню 
рідкісних комах 50 років свого життя. Він єди-
ний в Угорщині і один із перших таких у Цен-
тральній Європі.

Дружина відомого колекціонера, вона ж екс-
курсовод, Ольга Фодор зробила для дітей і до-
рослих дуже цікаву й змістовну екскурсію. Вона 
розповіла, що збирати метеликів Юхас Дьордь 
почав із 14 років. Згодом він опанував про-
фесію кондитера, наполегливо шліфував свою 
майстерність, розробляючи рецепти тортів і 
тістечок, добиваючись відмінних смакових 
якостей та оригінального оздоблення. Зараз 
знаний будапештський кондитер-професіонал 
продовжує свою справу. І не залишає хобі. Тож у 
вільний час Юхас Дьордь вивчає фауну і збирає 
метеликів.

Життя без кордонів
Людмила ЧЕЧЕЛЬ

– Вітаю! Ви в Будапешті! 
Це одне із найцікавіших 
міст Східної Європи, – 
захоплено розповідає 
екскурсовод. – Тут 
дивує все: квартали, 
будинки, монументи, 
архітектура… А яка 
природа! Така чарівлива 
й романтична Буда і 
суворий та водночас, 
м’який Пешт. Їх розділяє 
величний Дунай…

Наталя Бода – гід 
фір ми «Акорд-
тур», що знахо-
дить ся у Львові. 

Загалом уже п’ять років 
розповідає гостям із усьо-
го світу про столицю Угор-
щини так захоплено, що, 
здається, небагато навіть 
корінних жителів знають 
історію міста краще. 
Наталя підходить до 
пам’ятника святому Аноні-
мусу, торкається його пера, 
на мить замислюється. Во-
на загадує бажання. Про-
понує це зробити усім. Хто 
знає, що загадала вона цьо-
го разу. Із задоволенням по-
годжується на розмову. 

– Як потрапила до Буда-
пешта? Певно, це доля. Моя 
мама – українка. Батько – 
сибіряк. Мама народилася 
на Донеччині. Пізніше ро-
дина жила в Ніжині, де ли-
шилася бабуся. 

Наталя практично ви-
росла у бабусі. Спочатку 
її відправляли на каніку-
ли. А пізніше вона вступи-
ла до Інституту імені Івана 
Карпенка-Карого на мисте-
цтвознавчий факультет. По 
закінченні вже й призна-
чення отримала. Працюва-
ла в Броварах акомпаніато-
ром. Але все змінила цікава 
зустріч.

– Я їхала із Києва до бабу-
сі в Ніжин, – пригадує На-
таля. – Зручно примостив-
шись у купейному вагоні на 
відкидному стільчику, за-
мріялась. У цьому ж вагоні 

подорожувала група турис-
тів із Угорщини. 
Чоловік поважного віку 
зрадів появі супутниці. Сту-
дентські знання англійської 
мови стали у нагоді. Так по-
знайомилася із угорською 
родиною. Чоловік із дружи-
ною (пенсіонери) мандру-
вали світом. За бесідою час 
швидко промайнув. Дівчи-
на угорцям дуже сподобала-
ся, вони запросили її до них 
на гостину до Будапешта. 
Через півроку вона отрима-
ла від знайомців запрошен-
ня. Наталю зустріли приві-
тно. Поруч із уже знайомим 

угорцем стояв молодий і гар-
ний чоловік. Їй пояснили, що 
він за перекладача – добре 
знає російську. Зав’язалося 
знайомство, але Джорджу 
довелося довго упадати за ді-
вчиною. Багато разів приїз-
див до Києва, перезнайомив-
ся із усіма родичами. 
Минуло 18 років, як На-
таля одружилася із Джор-
джем. Вже синові Марку 15. 
Ім’я обирали міжнародне: 
щоб усіма мовами звучало 
однаково.
Не кожний звикне до там-
тешніх законів і звичаїв, але 
Наталя впоралась.

– У серпні – День наро-
дження ланцюгового моста 
в Будапешті, – продовжує 
екскурсовод. – На тиждень 
перекривають рух тран-
спорту. Міст покривають 
килимом із трав і квітів, ви-
ступають фольклорні ко-
лективи. 
Люди п’ють вино, розва-
жаються. Потім свято пе-
реходить до королівсько-
го палацу, де відбуваєть-
ся фестиваль цибулі й пер-
цю, бо ж паприка – сим-
вол угорців. Тут є навіть 
два райони, які уславле-
ні саме своєю паприкою. 
А ще – роблять неперевер-
шені ковбаси. Сам прем’єр-
міністр бере участь у святі і 
начиняє ковбасу!

…Наталя Бода стоїть на 
мосту із букетиком квітів і 
мріє про українські ромаш-
ки й блакитні ва сильки. 

За активного
сприяння угорського
Фонду «За безпеку нового 
покоління» у спортивно-
тренувальному центрі
Головного управління
поліції Угорщини в Будапешті 
щорічно оздоровлюються
100 дітей працівників української 
міліції та малюків
із сімей, що потерпіли
внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС

У центрі створено всі умови, необхід-
ні для повноцінного відпочинку (де-
кілька басейнів, тенісні корти, спор-
тивні майданчики). Дітей забезпечу-
ють триразовим харчуванням, органі-
зовують змістовну культурну програ-
му, екскурсії Будапештом та іншими 
містами Угорщини.
Посольство України в Угорщині 
продовжує також організаційну ро-
боту щодо надання гуманітарної до-
помоги санаторній загальноосвітній 
школі-інтернатові І-ІІІ ступенів у смт 

Великому Березному Закарпатської 
області. 
Торік організація Черво но го Хрес-
та Угорщини спрямувала до інтернату 
до по могу на суму близько 20 тисяч до-
ларів США: комп’ютерну техніку, теле-
візори, спортивне знаряддя, іграшки.
Цього річ за підтримки Посольства 
України діти із Угорщини мають змогу – 
вже вдруге – оздоровитися у Міжнарод-
ному дитячому центрі «Артек» у рамках 
проведення там Міжнародного дитячо-
го фестивалю «Змінимо світ на  краще».

Оздоровлюємо дітей


