
БУДИМПЕШТАБУДИМПЕШТА
Како еден град Будимпешта е настанат 

во 1873 година, со соединување на Пешта 
и на Будим, кои се поврзани со девет 
мостови: "Сеценји", "Ерзебет", Мостот 
на слободата, "Арпадов", "Маргитин"... 
Гелерт е највисока точка во Будимпешта, 
а ридот го добил името по мисионерот 
на римокатоличката црква, кој тука го 
донел христијанството... Улицата "Ваци" со 
ексклузивните продавници и преубавата 
архитектура... Булеварот "Андраши", 

со вили чии фасади и градини оставаат 
без здив... Операта се вбројува меѓу 
најубавите оперски куќи во светот... 
На Плоштадот на хероите доминира 
Милениумскиот споменик, чија изградба 
е поврзана со 1896 година, по повод 
илјадагодишнината од доаѓањето на 
Унгарците во овие краеви... Замокот 
"Вајдахунјад" со необичната историја... 
Музеи, зоолошка, ботаничка градина, 
забавен парк...

На будимската страна се издигнува ридот Гелерт, 
кој го добил името по мисионерот на римо като-
личката црква, кој во XI век им го донел хрис ти-
јанството и, спо ред ле гендата, од овој рид паганите 
го фрлиле во Ду нав. Поради мачната смрт подоцна 
бил прогласен за светец, а народот не го заборавил 

БАЈКА ДОЛГА БАЈКА ДОЛГА 
ИЛЈАДА ГОДИНИИЛЈАДА ГОДИНИ

и на Св. Гелерт му изградил статуа, која и денес се 
наоѓа во под нож јето на ридот. Статуата покажува 
како го благословува гра дот со крст во подигнатата 
рака. Гелерт е највисока точ ка во Будимпешта и 
овозможува вистинско задо вол ство за панорамско 
разгледување од Цитаделата.



ТРАВЕЛ ХАУСТРАВЕЛ ХАУС

За делот на Пешта може многу да се зборува, но најдобро е да се 
посети.

Во Пешта чука срцето на градот. Тука е најпознатата улица "Ваци", 
резервирана за пешаците. Ексклузивните продавници ги при вле-
куваат вљубениците во шопингот, но има мноштво нешта за оние 
кои сакаат да уживаат во архитектурата на градот. Според мно-
гумина, најубав е булеварот "Андраши". Името го добил по некогаш-

Унгарската престолнина Будимпешта претставува романтичен 
свет од бајките, во кој беспрекорно се испреплетени и вклопени 
световите.

Будимпешта е единствено место каде минатото може да се види 
и воедно да се допре. Како еден единствен град тој е настанат во 
1873 година, со соединувањето на Пешта, која се протега на левата 
страна на Дунав, и на Будим, кој е лоциран на десната страна на 
оваа река. Денес Будим и Пешта се поврзани со девет мостови. Мос-
тот украсен со скулптури од лавови, симболот на унгарската прес-
толнина, е изграден на иницијатива на грофот Истван Сеценји, по 
кого и го добил името. Низводно по Дунав се наоѓа Белиот мост, кој 
го носи името на кралицата Елизабета, сопругата на хабзбуршкиот 
цар Франц Јозеф, која според историјата, особено им била накло-
нета на Унгарија и на Унгарците. По сè изгледа, наклонетоста била 
двострана, па и денес мостот е познат како "Ерзебет". Понатаму се 
наоѓа Зелениот мост, односно Мостот на слободата. Низводно се и 
другите два моста "Арпадов" и "Маргитин", кои не само што ги спо-
јуваат Будим и Пешта, туку водат и до островот Маргид.

ниот премиер Џули Андраши, кој најмногу се за-
лагал за негова реконструкција. Граден е во вто-
рата половина на XIX век, како и повеќето вили во 
него, чии фасади и градини сè уште минувачите ги 
оставаат без здив. Особено се издвојува Операта, 
која се вбројува меѓу најубавите оперски куќи во 
светот. Тука се театрите, амбасадите, музеите и 
многубројните приватни резиденции. Движејќи 
се по булеварот "Андраши" се доаѓа до Плоштадот 
на хероите, во кој доминира Милениумскиот спо-
меник. Изградбата на споменикот е поврзана со 
1896 година, по повод илјадагодишнината од доа-
ѓањето на Унгарците во овие краеви, период кога 
се подигнати многу градби. На споменикот се 
претставени најзначајните владетели од другата 
историја на оваа држава. На 40 метри високиот 
столб се гледа скулптурата на архангелот Габриел, 
кој ја држи круната на Свети Стефан, првиот ун-
гарски крал. Според легендата, Габриел во сон му 
ја понудил на Стефан круната на Унгарија. Стефан 
го примил христијанството поради што подоцна 
бил канонизиран за светец, а круната лично му ја 
испратил тогашниот папа. Во позадина на Пло ш-
тадот на хероите се наоѓа Градскиот парк. Таму се 
наоѓаат музеите, зоолошката градина, бота ни ч-
ката градина, спортските терени, забавниот парк, 
дури има и мало езерце кое во зима се претвора 
во лизгалиште. Тука е и замокот "Вајдахунјад", чија 
историја навистина е необична. И ова дело било 
изградено по повод милениумската изложба во 
1896 година. Замокот бил изграден од дрво и од 
картони, но подоцна, откако станал исклучително 
популарен, бил изграден од цигли и од камен. 
Денес "Вајдахунјад" е музеј. 

Каде и да се движите низ Будимпешта сè што ќе 
погледнете ќе ве плени со чувството дека се 
наоѓате во бескрајно романтичен град како од 
бајките, кој  останува во трајно сеќавање.


