
Това ли са българските речни парни влекачи „Искър“ и „Вит“? 

Мнение на Христо Н. Ботев, роден в Лом и израснал в Свищов, многократно 

пътувал с тези кораби по р. Дунав. 

Според мен - снимката представя събитие  от Унгария,  може би при церемония 

за ???. Гостуване...... 

Съждения: 

Параходът  „Искър”  е построен в Ливорно през 1924 г. 

 

1. Няма име, защо? – според мен е ненаписано или заличено, лесно става... 

2. Името може би е размазано целенасочено, лесно се постига. Последната буква отива към 

„ъ” и ни  насочва към „ИСКЪРЪ”. 

3. Името    на шлепа служещ за понтон, не е българско.   това е декорирано 

допълнително, понтоните не се швартоват към брега с вериги, а със стоманени въжета. 

4. Тази група от хора е с национална унгарска носия(в бяло панталон и горница пола с 

тъмно елече, на някой глави има бомбета), като се увеличи ясно се разпознават. 

5. В България няма такива баржи, те са типична унгарска изработка. 

6. Ямите по брега показват добив на пясък и баластра. 

7. Плаващите мелници масово се ползват в унгарския Дунав. 



  
Последните воденички 

Превод от унгарски: През първото десетилетие на 20-ти век - през 1908 г., според паметта 

на стар мелничар - огромна буря отново унищожава водни мелници в долната част на 

града. Изградените в миналото мелници не издържаха на превратностите на времето и 

потънаха. Последното писмено възпоменание на все още действащите воденички в Сегед 

датира от 1914 г .: според статистиката броят им по това време е бил девет. По това време 

повечето от тях вече не мелеха зърно, а чушки в мелниците в Долен град, остров Вещици и 

царевица в мелниците в Горния град и фураж. Възрастни селяни, които се придържаха към 

обичайното брашно от трици, смляха житото си във водна мелница още тогава, но все по-

малко останаха. През последните дни, когато вече нямаше какво да се мели през цялото 

време, чичо Иван Писта, мелничарят на водната мелница, закотвен в дървената фабрика в 

Липай, смлян пипер и цимет за търговците на едро в Сегед. Компанията показва, че 

последните воденичари са се опитвали да поддържат своите мелници толкова дълго, 

колкото са могли, въпреки че по това време водната мелница е давала доста оскъден хляб. 

Az utolsó vízimalmok 

A 20. század első évtizedében – egy idős molnár emlékezete szerint 1908-ban – egy hatalmas 

vihar ismét megtizedelte a vízimalmokat az alsóvárosi részen. A régebben épített malmok nem 

bírták az időjárás viszontagságait és elsüllyedtek. Az utolsó írásos megemlékezés még működő 

szegedi vízimalmokról tudomásunk szerint 1914-ból való: számuk a statisztika szerint ekkor 

kilenc volt. Legtöbbjükben ekkor már nem gabonát őröltek, hanem Alsóvároson, a Boszorkány 

szigetnél levő malmokban paprikát, a felsővárosi és tápai malmokban pedig kukoricát. Idős falusi 

emberek, akik ragaszkodtak a megszokott korpás liszthez, búzájukat még ekkor is vízimalomban 

őrlették, de ilyenek egyre kevesebben maradtak. Az utolsó időkben, amikor már nem volt 

állandóan őrölnivaló, Iván Pista bácsi, a Lippai fatelepnél horgonyzó vízimalom molnárja borsot 

és cimetet őrölt a szegedi nagykereskedőknek. A vállalkozás azt mutatja, hogy az utolsó 

vízimolnárok minden lehető módon megpróbálták fenntartani malmukat, amíg csak tudták, 

pedig a vízimolnárság akkoriban már eléggé szűkös kenyeret nyújthatott. 

   
Националните унгарски носии.                                                          Дървената баржа 



За сравнимост: 

   

  

      

1.  Разлики в боята( при нас е бяла)  и в надстройката, при нашите често липсва спасителна 

лодка на това място? 

2. Знакът на комина е идентичен........ 

3. Завесите на прозорците при нас не са привързани отдолу.....  



4.  


