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Cirill és Metód ünnepe
Budapesten

A magyarországi bolgárok május
21-én ünnepelték a Széchenyi-
hegyen Szent Cirill és Szent
Metód napját, a bolgár kultúra
ünnepét. A gazdag programban
felléptek a Hriszto Botev Bol-
gár-Magyar Általános Iskola és
Gimnázium tanulói, a Jantra, a
Roszica, a Martenica, a Balkán
és a Zornica táncegyüttes, va-
lamint a Pravo zenekar. A ren-
dezvényre nagyon sokan jöttek
el, és a jelenlévôk között
nagy számban képviseltették
magukat a fiatalok. A legfia-
talabb résztvevô a 40 napos
Angelika volt.

A gyerekeknek, azon kívül,
hogy szabadon futkározhattak a
tábor területén, lehetôségük
nyílt különbözô történelmi
játékokat is kipróbálni, ame-
lyekbe a felnôttek is bekap-
csolódtak. A legnagyobb sikert
a kopjavetés és az íjászat
aratta.
A könyvekkel teli asztalhoz is
sokan mentek oda és vásároltak
a nagyon kedvezményes áron kí-
nált kiadványokból.
Az ünnepséget a Magyarországi
Bolgárok Egyesülete, a Bolgár
Országos Önkormányzat és a
Fôvárosi Bolgár Önkormányzat
rendezte a Magyarországi Nem-
zeti és Etnikai Kisebbségekért
Közalapítvány, valamint az
Újpesti, a Zuglói és a VIII.
kerületi Bolgár Önkormányzat
támogatásával.
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Празник на Кирил и
Методий в Будапеща

На 21 май българите в Унга-
рия отпразнуваха традицион-
но на хълма Сечени празника
на българската култура и
деня на светите братя Кирил и

Методий. С богата програма,
в която бяха включени блок
на Българо-унгарското сред-
но езиково училище “Христо
Ботев“ и изпълнения на фол-
клорните състави “Янтра“,
“Росица“, “Мартеница“, “Бал-
кан“ и “Зорница“ и на оркес-
тър “Право“, бяха приветства-
ни многобройните гости на
тържеството. Естествено въз-
растта на участниците беше
разнообразна, но правеше
впечатление присъствието на
много млади хора. Най-малка-
та участничка беше 40-днев-
ната Ангелика.
Децата можеха не само да иг-
раят на воля на открито, а и

да се запознаят отблизо с ня-
кои средновековни игри, кои-
то не останаха чужди и за по-
възрастните и някои от тях
също се включиха в упражне-
нията за хвърляне на копие и
стрелба с лък.
Не остана подминат и щандът

с книги, мнозина се върнаха
вкъщи, натоварени с българ-
ска литература.
Празникът бе организиран от
Дружеството на българите в
Унгария, Българското
републиканско самоуправле-
ние и Столичното българско
самоуправление с подкрепата
на Фондацията на етнически-
те и националните малцинства
в Унгария и Българските са-
моуправления в Уйпещ, Зугло
и VIII район.
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CD Концерт от
другата страна

Преди няколко години бе пос-
рещната с голям интерес пос-
тановката на 

”
Малко театро“

по текст на Станислав Стра-
тиев 

”
Концерт от другата

страна“. Не само впечатлява-
щата тема на спектакъла, а и
обилното използване на еле-
менти на българския фолк-
лор, преработени през погле-
да на съвременника, оставиха
трайни впечатления както в
Унгария, така и в България
(където спектакълът гостува
в Смолян и на софийска
сцена).
Тази година 

”
Малко театро“

празнува 10 години от осно-
ваването си и неговите създа-
тели са решили да отбележат
годишнината с поредица от
прояви. Първата от тях е
издаването на компактдиска

”
Концерт от другата страна“,

който съдържа музиката на
спектакъла: невероятната
обработка на български ме-
лодии за четири саксофона,

осъществена от Виктор Тот и
изпълнена от квартета: Вик-
тор Тот, Милан Шоймоши,
Имре Хааз, Габор Вайс. Могат
да се чуят още гласът на Габи
Хаджикостова и акордеонът
на Слободан Вертетич.
Компактдискът 

”
Концерт от

другата страна“ бе официално
представен на 28 май. Сто и
петдесет души едва се събраха
на кораба, който направи дву-
часова обиколка на Будапе-
ща. С почти едночасов кон-
церт музикантите представиха
своята продукция. Събитието
бе заснимано от Унгарската
телевизия и ще бъде излъче-
но по малцинствената програ-
ма Рондо през м. юли.
Компактдискът е издаден от
Българското републиканско
самоуправление с подкрепата
на Фонда за национални и
етнически малцинства в Унга-
рия, Българското самоуправ-
ление в Зугло, самоуправле-
нията в ХV, ХVІ, ХХІІ и Бъл-
гарското самоуправление в
Дунахарасти.

CD – Koncert a másik
oldalon

Néhány éve nagy érdeklôdés
kísérte a Malko Teatro
Koncert a másik oldalon címû
elôadását, amely Sztaniszlav
Sztratiev színmûve alapján
készült. A magyarországi és a
bulgáriai nézôkre (a színház
vendégszerepelt ezzel a
produkcióval Szmoljanban és
Szófiában is) nemcsak az
elôadás témája tett nagy
hatást, hanem a kortárs
zenészek által feldolgozott
bolgár népzenei motívumok is.
A Malko Teatro idén ünnepli
fennállásának 10. évforduló-
ját, amit a színház alapítói
több rendezvénnyel ünnepelnek
meg. Ezek közül az elsô a
nemrégiben megjelent Koncert
a másik oldalon címû CD
bemutatója volt. A CD-n az
elôadás zenei anyaga
hallható, a bolgár népzenét
Tóth Viktor dolgozta át négy
szaxofonra, és a Road Six Sax
kvartett (Tóth Viktor,
Solymosi Milán, Haáz Imre és
Weiss Gábor) elôadásában
szólal meg. Hadzsikosztova
Gabriella elôadásában népdalok
csendülnek fel és Wertetics
Szlobodan tangóharmonikán ad
elô bolgár népzenét.
A CD bemutatójára május 28-án
került sor dunai sétahajózás
keretében. A zenészek és az
énekesnô közel egyórás kon-
certen mutatta be a CD anya-
gát. A koncertrôl készült
felvételt a Rondó adása júli-
usban vetíti le.
A CD-t a Bolgár Országos Ön-
kormányzat adta ki az MNEKK,
valamint a Zuglói, a XV., a
XVI., a XXII. kerületi és a
Dunaharaszti Bolgár Kisebbségi
Önkormányzat támogatásával.
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Kiállítás a Bolgár
Mûvelôdési Házban

Május 26-án a bolgár kultúra
napja tiszteletére rendezett
ünnepségsorozat keretében
nyílt meg a fiatal Pregardt-
Paur Róbert kiállítása a Bol-

gár Mûvelôdési Házban. Róbert
18 éves, édesanyja bolgár, ô
maga a Képzô- és Iparmûvészeti
Szakközépiskola tanulója. 
A kiállítást Ruszev Roszen
grafikusmûvész nyitotta meg,
aki kijelentette, „hogy amit
látunk, az valami valóban
ígéretesnek a komoly záloga”.

A bolgár kultúra napja
Debrecenben

A szláv írásbeliség és a bol-
gár kultúra napja alkalmából a
Debreceni Bolgár Kisebbségi
Önkormányzat május 14-én ple-
veni mûvészek képeibôl nyitott
kiállítást a Debreceni
Tudományegyetem Konzervatóriu-
mában. A kiállítás megnyitóján
Plamen Pejkov, a Bolgár
Kulturális Intézet igazgatója
mondott beszédet, majd a je-
lenlévôk a Jantra Néptánc-
együttes és Canka Marinova
koncertjét tekinthették meg. 

Koszorúzás Zalaváron

Május 19-én került sor a
hagyományos zalavári kirándu-
lásra. A vendégek elôször a
zalavári Szent Cirill és Szent
Metód Általános Iskolában
megtekintették a helyi diákok
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Първа изложба

На 26 май, като поредица от
проявите, посветени на праз-
ника на българската култура,
в Българския културен дом бе
открита изложба на младия
Роберт Прегард-Паур. Роберт
е на 18 години, майка му е
българка, той е ученик в Ху-
дожествена гимназия. Негови-
ят път тепърва ще се оформя.
В рамките на програмата

”
Нов дом“ Дружеството на

българите в Унгария и Бъл-
гарското републиканско са-
моуправление дават форум за
изява на млади хора от разли-
чни области на културата,
подпомагайки ги морално и
материално. Изложбата на
Роберт Прегардт–Паур е пър-
вата в тази поредица, която
ще обхваща хора, творящи в
различни области на култу-
рата. Подборът на участници-
те се извършва от специалис-
ти в отделните области.
Изложбата бе открита от ху-
дожника Росен Русев, който
заяви, че 

”
видяното е

сериозен залог за нещо
наистина обещаващо“.
След откриването разговарях-
ме с Роберт.

– Роберт, откога рисуваш?
– Рисувам от съвсем малък.
Когато бях в детската градина
ме записаха в рисувално учи-
лище, после две години посе-
щавах подготвителните курсо-
ве на Гимназията за изобрази-
телно и приложно изкуство.
Сега вече съм третокурсник в
Художествената гимназия.
– Какво почувства при
откриването на изложбата?
– Досега не съм имал много
изложби. На летището
Ферихед имах една изложба,
но там нямаше откриване, тъй
че всъщност това е първата
ми истинска изложба.
Усещането е доста странно,
но трябва да се свикне.
Всъщност е много приятно...
– Какво обичаш да рисуваш
най-много?

– Обичам и това, което правим
в училище – рисуване на моде-
ли, портрети. Но най ми ха-
ресва, когато рисувам за себе
си, за собствено удоволствие.
Всъщност всичко обичам да
рисувам, по отношение на тех-
никите имам предпочитания
към маслените и пастелните
бои, графит, въглен.
– Имаш ли си любима карти-
на?
– Имам една, която съм пра-
вил на 11 г. Изобразява
Холокьо в кубистичен стил, с
маслен пастел.
– Как рисуваш? Какво е необ-
ходимо, за да седнеш и да
започнеш да рисуваш?
– Зависи от настроението,
трябва да имам и свободно
време. Най-много рисувам
през ваканциите. Но винаги
рисувам, понякога дори и в
междучасията...
– Имаш ли планове?
– Планове имам по-скоро по
отношение на филмите. В
гимназията уча специалност
анимация и там правя филми,
рисувани филми. Сега при-
върших един анимационен
филм – двайсет и няколко се-
кунди е дълъг.
– Трудно ли се прави анимаци-
онен филм?
– Доста е трудно, тъй като за
една секунда трябва да се на-
правят 12 рисунки – 12 фази,
за първия си филм трябваше
да направя 150 рисунки, което
никак не е малко работа.
– Мога да си представя как се
прави едночасов филм!
– Да, но тогава работят повече
хора – 10-20 души – и така за
седмица успяват да направят
около 7-8 секунди. Работят в
продължение на години.
– Какво е мнението ти за из-
ползването на компютърна-
та техника в анимацията?
– Още не съм правил анимаци-
онен филм на компютър.
Харесва ми, когато работя на
ръка, но и компютърната тех-
ника ме интересува. Още не
съм решил накъде да поема.
За късмет, все още имам
време да реша...
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Ден на Българската
култура в Дебрецен

По случай деня на славянските
просветители и Българската
култура, на 14 май, малцинст-
веното самоуправление в гр.

Дебрецен организира изложба
на група Плевенски художни-
ци в Консерваторията на Де-
бреценския Университет.
Изложбата бе открита от ди-
ректора на Българския кул-
турен институт Пламен Пей-
ков.
Посетителите на изложбата
имаха възможност да се нас-
лаждават и на българския
фолклор. Концерт изнесе тан-
цовия състав Янтра и Цанка
Маринова, след което за гос-
тите бе даден прием.

Димитринка Мишколци

Поднасяне на венци в
Залавар

На 19 май, с подкрепата на
Българското самоуправление
в ХІ район, бе организирано
традиционното посещение в
Залавар. Гостите най-напред
видяха програмата на
училище 

”
Кирил и методий“ в

Залавар и на Българо-
унгарското средно езиково
училище 

”
Христо Ботев“, след

което взеха участие в света
божествена литургия в
католическия храм в Залавар.
На краткото тържество, което
се състоя пред паметника на
Кирил и Методий, бяха
поднесени венци от двете
училища, от Българското
посолство, от Българското
репуликанско самоуправление,
от Дружеството на българите
в Унгария, от Столичното

българско самоуправление, от
Българските самоуправления
в Терезварош, ХІ и ХІІІ район
на Будапеща, от Българския
културен институт и от
Българо-унгарското
дружество за приятелство.
След поднасянето на венците
учениците от българското и
унгарското училище учиха
танците на двата народа и
взеха участие в различни
състезания.

Поднасяне на венци

На 2 юни бяха поднесени
венци пред паметника на
Христо Ботев. На
тържеството бяха
представени българските

институции в Будапеща.
Присъстващите се събраха в
храма 

”
Св. Св. Кирил и

Методий“, където отец
Стефан направи панахида за
загиналите. След кратка
програма на учениците от
Българо-унгарското средно
езиково училище 

”
Христо

Ботев“ в двора на Българския
културен дом, бяха поднесени
венци от името на
Посолството на Република
България, Българо-
унгарското средно езиково
училище 

”
Христо Ботев“,

Българския културен
институт, Дружеството на
българите в Унгария,
Българското републиканско
самоуправление, Столичното
българско самоуправление и
българското самоуправление
в ХІІІ район.

és a budapesti Hriszto Botev
Bolgár-Magyar Általános Iskola
és Gimnázium tanulóinak
mûsorát, majd a zalavári
római katolikus plébániatemp-
lomban istentiszteleten vettek
részt. A Cirill és Metód-em-
lékmûnél megtartott rövid ün-
nepségen a két iskola, a Bol-
gár Köztársaság Nagykövetsége,
a Bolgár Országos Önkormány-
zat, a Magyarországi Bolgárok
Egyesülete, a Fôvárosi Bolgár
Önkormányzat, a Terézvárosi,
a XI., valamint a XIII. kerü-
leti Bolgár Kisebbségi Önkor-
mányzat, a Bolgár Kulturális
Intézet és a Magyar-Bolgár
Baráti Társaság képviselôi
megkoszorúzták Szent Cirill
és Szent Metód szobrát.

Koszorúzás

2005. június 2-án került sor
a hagyományos koszorúzásra a
Botev-szobornál. A Hriszto

Botev Bolgár-Magyar Általános
Iskola és Gimnázium diákjai-
nak rövid mûsora után a Bo-
tev-szobornál koszorút helye-
zett el a Bolgár Köztársaság
budapesti nagykövetsége, a
Hriszto Botev Bolgár-Magyar
Általános Iskola és Gimnázi-
um, a Bolgár Kulturális Inté-
zet, a Magyarországi Bolgárok
Egyesülete, a Bolgár Országos
Önkormányzat, a Fôvárosi Bol-
gár Önkormányzat, valamint a
XIII. kerületi Bolgár Önkor-
mányzat.
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Sajtótájékoztató 
az A38-as hajón

A Bolgár Nagykövetség Kereske-
delmi Hivatala, a NAPI Gazda-
ság és a Press Publica Könyv-
kiadó 2006. május 18-án az A38
hajó termében sajtótájékozta-
tót és fogadást tartott a
bolgár-magyar kapcsolatokban
érintett, azok iránt érdeklôdô
médiumok és cégek, valamint a
kapcsolatok fejlesztésében ér-
dekelt állami és társadalmi
szervezetek képviselôi számára.
A sajtótájékoztatóra május
24., a bolgár kultúra és Szent
Cirill és Metód ünnepe, illet-
ve a NAPI Gazdaság ez alkalom-
ból megjelent bulgáriai mellék-
letének jegyében került sor.
Bevezetô elôadást tartott Dr.
Inotai András, a Világgazdasá-
gi Intézet igazgatója.

A Teodoszij Szpaszov
Trió ismét Budapesten

Május 25-én egy hónapon belül
másodszor lépett fel a magyar
fôvárosban a Teodoszij Szpa-
szov Trió. A Bolgár Kulturális
Intézet színházterme zsúfolá-
sig megtelt a koncertre, ame-
lyen a három mûvész felejthe-
tetlen pillanatokat szerzett 
a közönségnek. Improvizációs
készségük, a közönséggel való
élô kapcsolatuk, magas szintû
professzionalizmusuk és színé-
szi képességiek miatt a hall-
gatóság többször visszatapsol-

ta ôket a színpadra.

Kitüntetések

Május 23-án a Bolgár Kulturá-
lis Intézetben adták át a Bol-
gár Kulturális Minisztérium
idei kitüntetéseit a bolgár
kultúra külföldön való ter-

6
Пресконференция на
кораба А38

Търговското представител-
ство към Българското по-
солство, списание 

”
Напи газ-

дашаг“ и издателство 
”
Прес

Публика“ организираха прес-
конференция и прием на 18
май 2006 г. на кораба А38 за
всички представители на об-
ществени организации и дър-
жавни органи, които се инте-
ресуват от развитието на
българо-унгарските отно-
шения.
Пресконференцията мина под
знака на празника на българ-
ската култура Св. Св. Кирил и
Методий, както и по повод из-
лязлото приложение, по-
светено на България, на спи-
сание 

”
Напи газдашаг“.

Встъпителната лекция бе из-
несена от д-р Андраш Инотаи,
директор на Института за све-
товно стопанство.

Трио Теодосий Спасов
отново в Будапеща

На 25 май, за втори път в рам-
ките на един месец, Теодосий
Спасов гостува в унгарската
столица, заедно със своето
трио. В малката зала на
Българския културен
институт, която бе пълна до
пръсване, тримата музиканти
изнесоха незабравим концерт.
Готовност за импровизация,
жив контакт с публиката, ви-
сок професионализъм и ар-
тистизъм – не случайно пуб-
ликата трудно пусна своите
любимци и многократно ги
върна на сцената.

Награди на Министер-
ството на културата

На 23 май в Българския кул-
турен институт бяха връчени
годишните награди на минис-
терството на културата за

принос в разпространението
на българската култура в
чужбина. Директорът на БКИ
Пламен Пейков обяви награ-
дите, чиито носители тази го-
дина са Дьорд Сонди и Райна
Симеонова Харгитаине.
Преди прожекцията на филма

”
Велики Преслав от гледна

точка на вечността“, наградата
– почетна грамота и плакет –
бе връчена на Райна Симеоно-
ва Харгитаине. Поради преби-

ваването на Дьорд Сонди в
България, тя ще му бъде връ-
чена през юни. Жалко, че от
година на година тази награда
се връчва при все по-скромни
обстоятелства, което без да
намалява стойността й, все
пак говори за известна
небрежност в организацията.
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jesztéséért. Plamen Pejkov, a
BKI igazgatója bejelentette,
hogy a minisztérium az elisme-
rést Szondi Györgynek és Har-
gitainé Szimeonova Rajnának
ítélte oda. Hargitainé 
Szimeonova Rajna személyesen
vette át a kitüntetést, Szondi
György bulgáriai elfoglaltsága
miatt nem tudott jelen lenni
az ünnepségen.

Euro Folk Internet
Televízió

Az Euro Folk Academy és a
Balkan Folk Academy tíz éve
dolgoznak a bolgár hagyományos
népmûvészet és folklór megôr-
zésén és fejlesztésén. Veliko
Tirnovóban 10 éve rendezik meg
a Balkan Folk Fesztivált,
amely az elmúlt években Európa
egyik legfontosabb népmûvésze-
ti fesztiváljává vált. A Bal-
kán Folk Fesztiválon és az
Euro Folk Zenei Ünnepen készí-
tett televíziós felvételeket
rendszeresen vetítik a bulgá-
riai kábel- és mûholdas csa-
tornák, de követni lehet ôket
az Euro Folk Internet Televí-
zión a www.eurofolk.com/tv
weboldalon is.

Bábelôadás bolgár nyelven

A Jamboli Bábszínház mûvészei
május hónapban nagy sikerrel
vendégszerepeltek Magyarorszá-
gon. A Magyar Állami Bábszín-
ház meghívására két elôadást
játszottak Budapesten, de fel-
léptek Egerben és Szigetszent-
miklóson is. A bolgár bábmû-
vészek jó szakmai kapcsolatot
alakítottak ki magyar kollégá-
ikkal. A bolgár és a magyar
bábszínház azt tervezi, hogy a
jövôben szoros együttmûködésre
lépnek egymással.

Световната Internet
телевизия ”Euro Folk“

”
Euro Folk Academy“ и “Bal-

kan Folk Academy“ от десет
години усилено работят за
съхранение и развитие на
българските традиционни на-
родни изкуства. Това става с
активното съдействие на
десетки хиляди родолюбиви
българи. От десет години във
Велико Търново се провежда
Старопланински събор 

”
Бал-

кан фолк“, който през послед-
ните шест години се утвърди
като Фестивал №1 в Европа
за традиционните народни
изкуства. Това става с ежегод-
ното участие на десет до
петнадесет хиляди певци,
музиканти и танцьори от цяла
България и десетки чуждест-
ранни колективи. Тази година
във Велико Търново от 3 до
23 май се проведе Десетият
юбилеен Старопланински
събор 

”
Балкан фолк“, в който

отново участваха 530 колек-
тива с повече от десет хиляди
певци, музиканти и танцьори.
Основната идея на Старопла-
нинския събор 

”
Балкан

фолк“ и на Музикални
празници 

”
Евро фолк“ е

съхранение и развитие на
традиционните народни
изкуства чрез фестивали и
използване на върховите
постижения на съвременните
информационни и теле-
визионни технологии.
Получените телевизионни
продукти се излъчват редовно
по 50 кабелни телевизии в
България, няколко сателитни
телевизии с обхват цяла Ев-
ропа и по Световната Internet
телевизия 

”
Euro Folk“ на

адрес www.eurofolk.com/tv

Куклено представле-
ние на български език

Артистите от Ямболския кук-
лен театър, завършиха едно
успешно турне в Унгария. По
покана на Държавния куклен
театър в Будапеща те изнесо-
ха две представления в

унгарската столица, но имаха
изяви и в Егер и в
Сигетсентмиклош.
Посещението на куклените
артисти от Ямбол създаде
тесни професионални контак-
ти с техните унгарски колеги

и бе посветено и на празника
на българската култура.

В Будапеща театърът гостува
със спектакъла 

”
Цветовете“.

Приказка за цветовете, които
се раждат от светлината и
които правят света красив и

мнoгoцветен, а хората добри
и щастливи. Приказка за ком-
пютъра, който всмуква цвето-
вете, прави хората сиви и нам-
ръщени, света безцветен и
скучен, а децата превръща в
компютерни роботи. И при-
казка за Златинка – момичен-
цето, което за да спаси прия-
теля си и да го върне в ис-
тинския, мнoгoцветен свят,
влиза в компютъра и се пре-
борва с разните чудовища и
странни рицари.

В плановете на българския и
унгарския куклен театър е да
бъдат установени тесни про-
фесионални контакти с раз-
мяна на артисти и пиеси, обу-
чение на кадри в България,
гостуване на спектакли и ре-
жисьори.



Vendégszereplés

Szeptember 2-án és 3-án rende-
zik meg a XV. Nemzetközi Ko-
libri Fesztivált, amelyre a
bolgár Ilkova Színház is meg-
hívást kapott az Egy elfelej-
tett születésnap címû produk-
ciójával (rendezô: Atanasz
Ilkov professzor). A fesztivál
elôadásainak látogatása ingye-
nes, a részletes programról
augusztus 20. után kaphatnak
felvilágosítást az érdeklôdôk
a színház pénztáránál.
A bolgár színház vendégszerep-
lését a Malko Teatro, a XIII.
kerületi Bolgár Önkormányzat
és a Magyarországi Bolgárok
Egyesülete támogatja.

Ôszi kulturális hetek

A Sumenben április 28. és 30.
között megrendezett vers- és
prózamondó verseny nyertesei
szeptember 21. és 25. között
magyarországi látogatásra ér-
keznek Sumen testvérvárosa,
Debrecen polgármestere meghí-
vására. A csoport szeptember
20-án egy napot Budapesten
tölt, és részt vesz az Irodal-
mi Kávéház programjában a Bol-
gár Mûvelôdési Házban.

Jubileum

Szeptember 23-án a Malko 
Teatro fennállásának 10. év-
fordulóját ünnepli a Koncert 
a másik oldalon címû kétnyelvû
elôadással.
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Гостуване

На 2 и 3 септември ще се със-
тои XV. международен Колиб-
ри фестивал в Театър Колибри
в Будапеща. Гост на фестивала
е и българският Театър Илко-
ва с постановката 

”
Един за-

бравен рожден ден“, режисьор
проф. Атанас Илков.
Посещението на всички спек-
такли по време на фестивала е
безплатно. Организаторите
още не могат да съобщят точ-
ната дата и час на представле-
нието на Театър Илкова, но
подробна информация за це-
лия фестивал можете да полу-
чите на касата на театъра след
20 август.
Гостуването на българския
театър се осъществява с под-
крепата на Малко театро,
Българското самоуправление
от XIII район и Дружеството
на българите в Унгария.

Есенни седмици на
културата

Лауреатите на ХХ юбилеен
Национален конкурс за из-
пълнение на унгарска и бъл-
гарска литература от 28 до 30
април в град Шумен ще бъдат
на посещение в Будапеща на
20 септември и ще вземат
участие в литературното кафе-
не в Българския културен дом.
Посещението на групата в Ун-
гария от 21 до 25 септември е
награда за участниците от
кметството на побратимения с
Шумен град Дебрецен за висо-
ко художественото изпълне-
ние на унгарски литературни
творби. Конкурсът бе посве-
тен на 50 тодишнината от ун-
гарската революция през 1956
г. и 150 г. от първото театрално
представление в България, ко-
ето е било организирано в град
Шумен от унгарски емигранти.

На 23 септември Малко
театро ще отпразнува 10
годишнината си с юбилеен
двуезичен спектакъл на

”
Концерт от другата страна“

в Българския културен дом.

Болка по един изчезващ свят
Пиесата на Станислав Стра-
тиев 

”
От другата страна“ е

спечелила през 1996 г. конкур-
са за драматургия на ББС в
Лондон. Тя се състои от шест
монолога за съдбата на въз-
растните хора. Темата за въз-
растта отдавна ме занимава.
Исках да направя и спектакъл,
в който да отразя един изчез-
ващ свят, не само в рамките на
България, а и в рамките на
Европа. Старите български
къщи, които се порутват и от
година на година вместо тях
заварваме срутени купчини,
хората из българските бал-
кани, които също са осъдени
на изчезване. Този спектакъл
изразява болката ми по един
изчезващ свят.
И ние си зададохме въпроса:
какво можем да съхраним от
този уникален свят? 
Помогнаха ми и актьорите от
Смолянския театър Никола
Пашов и Тони Пашова. Те са-
мите носят в себе си този свят.
Притежават сбирка от 500
родопски песни, събират ми-
товете и легендите на Родоп-
ския край. С тях записахме
монолозите най-напред на
касетофон, но се оказа, че
записът не е сполучлив. След
това се наложи да повторим
всичко на видеолента. Имах
усещането, че това не са роли,
а откровения за тях. Ето защо
запазихме кадрите в автентич-
ната им форма.
Поразителното беше, че в се-
лата, които посетихме открих-
ме живата документация на
пиесата. Възрастните хора, с
които правихме интервютата,
ни разказваха целия си живот.
Покриването на театър с
действителност се получи
случайно, но много на място.
Квартетът саксофонисти, ръ-
ководени от Виктор Тот,
работи повече от половин
година, за да подготви музи-
ката към спектакъла. Това е
едно изключително сложно в
техническо отношение начи-
нание, свързано и с голямо
физическо натоварване на
музикантите. Ако няма между



всеки две изпълнения пауза, те
не биха могли да издържат,
тъй като могат да свирят без
прекъсване максимум три ми-
нути – такъв капацитет от въз-
дух и сила са необходими. Те са
джаз музиканти, но света на
българската музика изклю-
чително ги привлече.
Движенческата част на спек-
такъла е изградена от Маргит
Балог. Още преди петнайсет
години с нея сме ходили из
Смолянския край, където тя
събираше жестове и движения
– познава този край и учас-

тието и в спектакъла доказа
високия й професионализъм.
Характерно за стила на Малко
театро е участието на тан-
цьорите от 

”
Росица“, чиято

хореография бе подготвена от
Анна Салаи. Танцът и музика-
та са неразделна част от на-
шите спектакли, тъй като бъл-
гарският фолклор е ключ към
сърцето на хората.

Габриела Хаджикостова

Художествен ръководител 

на Малко театро

Sztaniszlav Sztratiev, a Ma-
gyarországon is jól ismert
drámaíró, BBC pályázatot nyert
írását (A másik oldalon),
kissé szokatlan módon dolgoz-
tuk fel. Sztratiev mûve egy

tragikomédia, amely 6 mono-
lógban mutatja meg az öreg
emberek életét, sorsát. Mi
ezeket a prózai etûdöket
megzenésítjük, koreografáljuk,
megjelenítjük, emocionálisan
felerôsítjük.
Az elôzô évek gyûjtésébôl
származó népzenei anyagainkat
Tóth Viktor dolgozta át,
hangszerelte négy szaxofonra
a „Bregovics módszerrel”.
Bolgár népdalokat próbálunk
ki ebben a hangzásvilágban.
A táncok is új formában, nem
csak önmaguk szépségében,
hanem a kifejezés eszközeként
szolgálják az elôadás monda-
nivalóját.
Idôs emberek képei és közel
száz éves öregekkel készült
riportok jelennek meg dísz-
letként, videotechnika segít-
ségével. A felvételek a Rodo-
pe és a Trojáni Balkán fal-
vainak varázslatos, de eltû-
nôben lévô világában készül-
tek.

Hadzsikosztova Gabriella
a Malko Teatro vezetôje
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БУЛФЕСТ ЛЯТО
Фолклорен фестивал

Програма

Фертьод
1 юли 2006 (събота),
19.00 часа

Гала-концерт в градината на

ресторант Гранатош

В програмата участват

танцовите състави Росица,

Янтра и Китка (Брно),

Стефаниду Янула и оркестър

Акрополис, както и оркестър

Балкан. Ще има и изненада!

Шопрон
2 юли 2006, неделя,
16.00 часа

Централен площад

В програмата участват

танцовите състави Росица

Янтра и Китка (Брно).

Очакваме всички, които се

интересуват!

Повече информация на тел.

216-4210.

BULFEST NYÁR
Folklórfesztivál

Helyszínek és
idôpontok:

Fertôd
2006. július 1.
(szombat) 19.00 óra

GÁLAEST a Gránátos
étterem kertjében
A mûsorban fellép a
Roszica, a Jantra és
brnói Kitka bolgár
néptáncegyüttes,
Stefanidu Janula és az
Akropolisz zenekar,
valamint a Balkán
zenekar + meglepetés!

Sopron
2006. július 2.
(vasárnap) 16.00 óra
Fô tér

A mûsorban fellép 
a Roszica, a Jantra 
és a brnói Kitka nép-
táncegyüttes 

Minden érdeklôdôt
szeretettel várunk!
További információ 
a 216-42-10-es
telefonszámon.
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Lili Handel 
IIvvoo  DDiimmccsseevv  aa  MMUU  SSzzíínnhháázzbbaann

Ivo Dimcsev a mai bolgár kor-
társ táncmûvészet legkülönle-
gesebb szellemû elôadója.
Meghökkentô formai eszközök-
kel jeleníti meg az esendô
embert, úgy hogy a színpadi
történések „mûfaja” tulajdon-
képpen nem meghatározható.
Bevallom az elsô felütés
után — sokáig egy öreg fotel
van csak a színen, „aki” egy
Sinatra dalt „énekel” nekünk
– kicsit riadtan fogadtam a
belépô mûvészt, aki kísérte-
tiesen egy transzvesztita
„bárhölgy” benyomását keltet-
te, de riadalmam elsô mozdu-
latai után enyhültek, mert
soha nem láttam még ennyire
sután közlekedni senkit magas
sarkú nôi cipôben.
Ivó egy imitátort imitáló
imitációját mutatja fel, a
tükör tükrözôdését egy har-
madik tükörben.
Táncol, elképesztô hangon
énekel, valószínûtlenül ki-
csavarva magát testének
újabb és újabb formáit muto-
gatja, felkínálja.
Tornaversenyekrôl ismert
szalaggyakorlatot mutat be,
belesír egy régi kürtbe,
egy vörös drapériát táncol-
tat, hiszterikusan illegeti
magát egy fotelban.
Hihetetlen könnyedséggel és
komolysággal improvizál,
lelkesen szárnyal, tárgyakat
animál, csoszog a térben. 
El sem hisszük amit látunk,
hogy a hetvenes évek perfor-
merjeinek kedvelt effektjét
(vér, vizelet és a satöbbi)
így látjuk viszont, és olyan
kedves természetességgel
mintha a világon ez minden-
hol minden este így történ-
ne, az elôadók fogják, és
áruba bocsátják saját vérü-
ket. Vagy valójában nem ez
zajlik nap mint nap?
Kivételes tehetségû elôadó
Ivo Dimcsev. 

Tana Kovács Ágnes

Лили Хандел
Иво Димчев в Театър МU

В съвременното българско
танцово изкуство Иво Димчев
е най-необичайният по дух из-
пълнител. Със спиращи дъха
форми изобразява грешния,
но достоен за любов човек, и
е трудно да се определи жан-
ра на това, което се случва на
сцената.
Гола кукла в екстатично със-
тояние, подобна на пластмасо-
вите кукли от детството ни,
със съвършено тяло, съразме-
рен човешки идол, който
може да бъде облечен с дрехи
на момиче или на момче, а съ-
зидателното детско въобра-
жение допълва липсите.
Изкуствената коса вече е опа-
дала от главата, от последна-
та детска игра е останало са-
мо едно грозно сиво кожухче
от изкуствена кожа и сега е
куклата наново е оживяла, за
да поиграе фриволно с нас,
възрастните.
Признавам, че след първият
потрес – дълго време на сце-
ната имаше само един стар
фотьойл,

”
който пееше“

песен на Синатра – с известно
подозрение приех артиста,
който ужасяващо напомняше

”
трансвеститна“ бар-дама, но

още след първите му движе-
ния съмненията ми се разсея-
ха, тъй като никога дотогава
не бях виждала някой да вър-
ви така недодялано с женски
обувки с висок ток.
Нима не съм? А някогашното
момиченце, което тайно обли-
ча дрехите на майка си и се
конти пред огледалото, вни-
мателно следи и имитира
жестовете на възрастните?
Не ставаше дума за модната
от години тема на танцовите
театри по проблема 

”
момиче

ли съм или момче“.
Присъствието на актьора е
силно, показва невероятни
персонажи, които са толкова
уязвими, че освен 

”
палячо“ не

ми идва на ум друга дума, с
която да ги опиша.
Иво представя една
имитираща имитатора ими-

тация, отражението на огле-
далото в едно трето огледало.
Това отзвучаване, ехо на ехото
е характерно и за другите час-
ти на представлението – нека
да го наречем така по липса на
по-добро определение.
Танцува, пее с невъобразим
глас, извивайки се по невероя-
тен начин ни показва нови и
нови форми на тялото си,
предлага ги. Упражнение с
лента, познато ни от гимнас-
тическите състезания, стене в
някакъв стар рог, червена
драперия танцува в ръцете му,
истерично се клати във фо-
тьойла. Импровизира с неве-
роятна лекота и сериозност, с
въодушевен полет, раздвижва
предмети, сурне се в про-
странството. В подобна еуфо-
рия излага на търг собствена-
та си кръв и я предлага на
публиката за продан.
Видяното не е за вярване: как
любимите ефекти на перфор-
мерите от седемдесетте години
(кръв, урина и т.н.) се завръ-
щат по такъв начин, с мила ес-
тественост, сякаш всяка вечер,
навсякъде по света се случва
изпълнителите да разпродават
собствената си кръв. Или може
би не става така?
Иво Димчев е изключително
талантлив изпълнител.
Ана Васева пише за него в
Литературен вестник:

”
Почти

неразбираемата реч, странни-
те извъртания на тялото съз-
дават усещане за нечовешко
създание, което е надкрачило
собствените си граници. Лили
Хандел непрестанно се опит-
ва да намери постоянство
някъде на границата между
разпадането на личността и
нейното достойнство.“
Наистина. Случващото се е
потресаващо, изключително и
правдиво във всеки отделен
миг, актьорът ни допуска в
своя свят, заедно сме и дори
не забелязваме как времето
тече. И след тази едночасова
близост ставаме от стола с
букет от въпроси, плъзнали в
различни посоки.

Агнеш Тана Ковач
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FOTÓPÁLYÁZAT 2006

A Balkán Hangja Fesztiválso-
rozat keretén belül a Balkán
Hangja Kulturális Egyesület
fotópályázatot hirdet.

A fotók témái: 
BBaallkkáánnii  mmûûvvéésszzeett

Olyan képekkel lehet nevezni,
amelyek valamilyen formában
visszatükrözik a balkáni
kulturális világ sokszínûsé-
gét(zene, tánc, képzômûvészet,
gasztronómia, táj, stb…).
Nyeremények: 
a fotós szakmához kapcsolódó
ajándékcsomagok.
A legjobb fotók a fesztivál
ideje alatt kiállításra ke-
rülnek a Budapesti és a vidé-
ki helyszíneken.
A nyerteseket telefonon vagy
e-mailben értesítjük. A nyer-
tes képek eredeti változatát
a megjelenés elôtt bekérjük.

A fotók beküldhetôk CD-n,
vagy e-mailben, maximum
1024x768 képpont méretben,
JPEG formátumban. Egy pályázó
maximum 10 képpel pályázhat!!!
(1111 Budapest, Bartók B. út
36-38. I/3.;
balkanhangja@enternet.hu).

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó pontos nevét, 

e-mail címét, telefonját, 
- a kép címét
- a kép témáját (amennyiben

a címbôl nem derül ki)
- a fényképezôgép típusát.

A beküldési határidô:
2006. július 31.  
A pályázattal kapcsolatos
további információ:
06-20-444-3344

Здравата коса е най-красива. Привилегированите поддържат

косата си с луксозните продукти на S-Factor Tigi, L’Oreal

Professionnel и Euphytos.

Мъжко подстригване+миене+сушене 1500-2000 фт.

Дамско подстригване+миене+сушене 2600-4000 фт.

Боядисване 3000-6600 фт.

Будапеща, XII. район

Királyhágó utca 6.
тел.: 06-30-537-4994

Отворено и в неделя.

Запази си час сега! Когато френският вкус се среща с

българската изобретателност и с американската технология.

Запази си час сега! Когато разглезвам клиентите си с ъгоди и

шоколад.

Мъжки, дамски и детски фризьор: Дарина (тел.: 06-30-537-4994)

Az egészséges haj a legszebb. A kiváltságosok
hajápolása S-Factor Tigi-tól, L’Oreal

Professionnel, Euphitos luxus termékeivel. 

Férfi hajvágás+mosás+száritás 1500-2000 Ft
Nôi hajvágás+mosás+száritás 2600-4000 Ft

Hajfestés 3000-6600 Ft

Budapest XII. kerület
Királyhágó utca 6. 
tel.: 06-30-537-4994

Hétvégéken is nyitva bejelentkezésre. 

10% speciális kedvezmény 
a Bolgár Hírek olvasóinak.

Kérjen idôpontot most! Amikor a francia ízlés
és a bolgár kreativitás találkozik az amerikai

technológiával. 
Kérjen idôpontot most! Amikor friss eperrel és

csokoládéval kényeztetem a vendégeimet.

Férfi-, nôi és gyermekfodrász: Darina 
tel.: 06-30-537-4994 

Élvezze vendégszeretetünket!
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PRAVOSZLÁV EGYHÁZ

ПОХУЛЕНАТА ВЯРА

Беше време на страдание и неволи.
Надлъж и нашир по хубавата ни земя
се стелеше гъст, безпросветен мрак на
тежко духовно и политическо робство.
Песента на орача и кръшният смях на
жетварките бяха заглъхнали.
Героичният ни и морално здрав, като
стомана народ, трябваше да влачи
позорния хомот на черно чуждо иго.
Турчинът вилнееше и сееше ужас и
смърт.

– Кафенето – кръчмата на Кръстан е
пълно с обичайните си гости. Тук ид-
ват по-отбрани хора. Местни големци
и турци са насядали по дългите минде-
ри и почиват. Едни пият мастика, други
ракия, като от време на време лениво
повдигат дългите си чибуци, поемат
дълбоко навътре и изстрелват гъста
струя дим по посока на резбования
таван. Разговорите са тихи, апатични,
тягостни. Насреща, в дъното зад тез-
гяха, покрит с гора от шишета и чаши,
наднича широкоплещестата симпатич-
на фигура на кръчмаря, с неговите
грамадни респектиращи мустаци.

Вратата се отвори. Изведнаж настъпи
оживление. С твърда, властническа
стъпка влиза каймакамина – ниска,
грозна и особено пълна фигура. Обле-
чен е официално. От дясната страна на
пояса му виси грамаден пищов, а на ля-
вата е окачен дългия му и добре укра-
сен ятаган. Изглежда всички с една су-
рова строгост, и без да поздрави нико-
го, отива направо към тезгяха. Още не
се е спрял, той изтърсва гръмогласно
един крайно груб цинизъм по адрес на
българския владика в съседния град,
затова, че криел български комити и
бил заклет враг на султана.

Кръчмарят Кръстан, здрав българин,
умен, дипломатичен, но с изострено
чувство за национална чест, с пламен-
на вяра в Бога на правдата, при тези
дръзки думи на каймакамина, хрипна
като ужилен. Чевръсто изскочи пред
него, и с такава сила дръпна закопча-
ната си чудно хубава жилетка, че коп-
четата, като подплашени врабци
хвръкнаха на всички посоки. Пред
очите на каймакамина веднага лъсна-
ха косматите, чиличени гърди на сми-
рения българин, християнин и патриот.

Български вести юни, 2006

С треперещ от своето възму-
щение глас, Кръстан високо
извика:

– Извади веднага мръсния си
нож и го забий право в тия
гърди! Аз не намирам смисъл
да живея повече! Ти поруга
най-голямата ни светиня! Ти
се опита да похитиш най-
драгоценното ни съкровище –
нашата вяра! Но, знай, че ние
българите живеем, служим и
сме верни на султана, само
заради тази вяра! Убий, убий
ме по-скоро!

Каймакамина, смутен от този
неочакван жест на кръчмаря,
който иначе беше кротък и
добър, мълчаливо и тихо от-
стъпи. Тази смела постъпка на
обидения българин покори и
останалите присъстващи тур-
ци, които не закъсняха да
хвърлят тежки упреци към
каймакамина за неговото
дръзко безчестие.

Такова скъпо съкровище бе-
ше вярата и църквата за бъл-
гарина и с такъв героизъм и
себеотрицание я бранеше в
дните на черното агарянско
иго. Това той вършеше с яс-
ното съзнание, че като пази
като зеницата на окото си вя-
рата в Бога, той пази не само
радостта и щастието си, но и
своята народност.

ХРИСТИЯНИН

О Господи, аз знам, че миро-
вото зло
Безбрежно е, че капчица една
Съм в летен зной; но знам, че
Твоето крило
Едничко може  в миг – и
гибел, и тегло,
Да отмени за вечни времена
...

Но, все едно сърце –
препълнено с любов
Към целий свят, към зли и
към добри,
Разпръсква братски мир в
живота ни суров;
Всред дивата му стръв – за
свят живот и нов
Зове го то, готово и за
смърт дори.

В настръхнал, бездуховен
мрак, какво е слабий плам
На малка свещ? Но все пак,
тя свети! ...
О Господи, излей от Твойта
милост нам,
Та всякое сърце да се
превърне в храм,
И като малка свещ, макар,
ще заблести! ...

Силоам Левит

12
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Важно съобщение

В майския брой на 
”
Български вести“ нашите читатели вече

имаха възможност да се запознаят с условията на закон CXIV
от 2005 г., според който ще бъдат проведени изборите за местни
органи и за самоуправленията на националните и етнически
малцинства през есента.

Нека не забравяме, че от нас зависи дали ще бъдат образувани
функциониращите досега български малцинствени самоуправ-
ления, дали ще имаме възможност отново да организираме
републиканско самоуправление и да продължим работата си за
съхранение на собствените си ценности.

На изборите през есента може да вземе участие само този
унгарски гражданин, който се запише в малцинствените
списъци по места в периода от 1 юни до 15 юли. Записването
става със съответния формуляр, който всеки унгарски
гражданин е получил от Държавната избирателна комисия по
пощата до 31 май т.г.

Избори за малцинствени самоуправления ще се състоят
единствено в селищата, в които до 15 юли поне 30 местни
жители са се записали в малцинствените избирателни списъци.

Сътрудниците на БРС и ДБУ дават непрекъсната информация,
свързана с малцинствените избори, на телефони 216 6560 и 216
4210.

Fontos közlemény

A Bolgár Hírek május számában részletes tájékoz-
tatást olvashattak a kisebbségi önkormányzati
képviselôk választásáról, valamint nemzeti és et-
nikai kisebbségekre vonatkozó új 2005. évi CXIV,
törvény rendelkezéseirôl.

Ne felejtsük el, hogy most csak rajtunk múlik, hogy
megalakulhatnak-e az eddig mûködô helyi bolgár ön-
kormányzataink, hogy lesz e jogunk nekünk bolgárok-
nak országos önkormányzatot alakítanunk, hogy foly-
tathatjuk-e munkánkat és értékeink ápolását.

AAzz  ôôsszzii  kkiisseebbbbssééggii  vváállaasszzttáássookkoonn  ccssaakk  aazz  aa  mmaaggyyaarr
áállllaammppoollggáárr  vveehheett  rréésszztt,,  aakkii  jjúúnniiuuss  11..  ééss  jjúúlliiuuss  1155..
kköözzöötttt  bbeejjeelleennttkkeezziikk  llaakkóóhheellyyéénn  aa  hheellyyii  jjeeggyyzzôônnééll
aa  kkiisseebbbbssééggii  vváállaasszzttóóii  jjeeggyyzzéékkbbee..  AA  bbeejjeelleennttkkeezzéésstt
kkéérreelleemm--ffoorrmmaannyyoommttaattvváánnyyoonn  lleehheett  mmeeggtteennnnii,,  aammeellyyeett
mmiinnddeenn  mmaaggyyaarr  áállllaammppoollggáárr  mmáájjuuss  3311--iigg  ppoossttaaii  úúttoonn
mmeeggkkaappootttt  aazz  oorrsszzáággooss  vváállaasszzttáássii  iirrooddááttóóll..

KKiisseebbbbssééggii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  vváállaasszzttááss  ccssaakk  ééss  kkiizzáá--
rróóllaagg  aazzoonn  aa  tteelleeppüülléésseenn  lleesszz  mmeeggttaarrttvvaa,,  aahhooll  jjúú--
lliiuuss  1155--iigg  lleeggaalláábbbb  3300  hheellyyii  llaakkooss  ffeelliirraattkkoozzootttt
aa  kkiisseebbbbssééggii  vváállaasszzttóóii  jjeeggyyzzéékkbbee!!

A BOÖ és az MBE munkatársai a 216 6560 és a 216 4210
telefonszámokon folyamatos tájékoztatást nyújtanak
a kisebbségi választásokkal kapcsolatos kérdések-
rôl.

Скръбна вест

С дълбока скръб съобщаваме, че на
29 май 2006 година

на 71 години почина

Никифор Антонов Кушев.

С много тъга и обич се прекланяме
пред светлата му памет!

От семейството

Gyászhír

Mély fájdalommal a szívünkben
értesítjük rokonainkat,

barátainkat és ismerôseinket,
hogy 2006. május 29-én

életének 71. évében elhunyt

KKuusseevv  AAnnttoonnoonnoovv  NNiikkiiffoorr

Emlékét megôrizzük!

A gyászoló család

Поклон

На 11 юли се навършват 3 години от
смърта на нашата скъпа

сънародничка Киш Йожефне, Таня.

Поклон пред светлата й памет !

От приятелките й

Megemlékezés

Július 11-én múlt három éve,
hogy elhunyt drága honfitárs-
nônk, KKiissss  JJóózzsseeffnnéé,,  TTáánnyyaa.

Emlékét örökké megôrizzük!

Barátnôi
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ISKOLA

Ballagás a bolgár
iskolában

A Hriszto Botev Bolgár-Magyar
Általános Iskola és Gimnázium
12. osztályos tanulói balla-
gási ünnepségét május 5-én
rendezték meg. A végzôsöket
elôször saját osztálytermük-
ben köszöntötte Rumjana Par-
cova igazgató és Cvetana Kju-
murdzsieva osztályfônök, majd
az udvaron Rumjana Parcova
igazgató és Dimo Gjaurov
nagykövet mondott beszédet. A
XI. osztályosok egy kis mû-
sort készítettek a végzôsök-
nek. A XII. osztályosok nevé-
ben Bornemissza Andrea, Fikó
Nacsó, Nicseva Sztefka és No-
vakov Iván búcsúzott az isko-
lától, majd saját készítésû
oklevelet és virágot nyújtott
át minden tanárnak. 
Sok sikert kívánunk az élet-
ben a most végzett tanulók-
nak: Bancseva Lídiának, Bor-
nemissza Andreának, Békási
Nikolettnek, Dolmova Valjá-
nak, Fikó Nacsónak, Galgó
Frigyesnek, Jordanov Máténak,
Németh Ivánnak, Nicseva
Sztefkának, Novakov Ivánnak,
Ognyanov Tonov Vladiszlavnak,
Rozalinov Ivánnak és Zsivkov
Zsivkónak.

Tanévzáró

A Bolgár Nyelvoktató Kisebb-
ségi Iskolában véget ért a
második tanév. A tanévzáró
ünnepségen, amelyre a Bolgár
Mûvelôdési Ház udvarán, a Bo-
tev-szobornál került sor, a
gyerekek rövid mûsort adtak,
majd megkapták az év végi
bizonyítványukat. 
Az idei tanévben végzett XII.
osztályban az elsô diák, aki
sikeres emelt szintû érettségi
vizsgát tett bolgár nyelvbôl.

14
Зрелостници в БУСЕУ

Дванайсетокласниците от

Българо-унгарското средно

езиково училище 
”
Христо

Ботев“ бяха изпратени на 5

май на специално тържество.

Абитуриентите бяха поздра-

вени най-напред в класната си

стая от директорката Румяна

Парцова, от класната ръково-

дителка Цветана Кюмюрджи-

ева и от ръководителката на

търговската служба при Бъл-

гарското посолство Лиана

Узунова, след което излязоха

на двора, където ги привет-

стваха Румяна Парцова, ди-

ректор и посланик Димо

Гяуров.

Единайсетокласниците бяха

подготвили кратка програма,

в която се обърнаха поимен-

но към всеки от випускници-

те. Андреа Борнемиса, Начо

Фико, Стефка Ничева и Иван

Новаков се сбогуваха с учи-

лището и връчиха на всички

учители и служители собстве-

норъчно изработена грамота.

Тържеството завърши с общо

хоро, балът се състоя в ресто-

рант 
”
Царевец“.

Пожелаваме успех на тазго-

дишните зрелостници: Лидия

Банчева, Андреа Борнемиса,

Николет Бекаши, Валя Дол-

мова, Начо Фико, Фридеш

Галго, Мате Йорданов, Иван

Немет, Стефка Ничева, Иван

Новаков, Владислав Тонов

Огнянов, Иван Розалинов и

Живко Живков.

Закриване на учебната
година

Българското училище за роден
език завърши своята втора
учебна година. В тържествена
обстановка пред паметника на
Христо Ботев в двора на Бъл-
гарския културен дом децата
изнесоха кратка програма и
получиха свидетелствата си за
завършен клас.
През тази година завърши ХІІ
клас първият ни ученик и ус-
пешно положи зрелостен из-
пит висша степен с отличен ус-
пех.
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Четири часа седмично,

посветени на българския език и култура!

В Българското училище по роден език  се изучава български

език и народознание в групи според възрастта и нивото на

владеене на български език. Занятията се провеждат в

специално обзаведена класна стая в сградата на Българското

републиканско самоуправление всеки петък и събота. В

обучението вземат участие деца в училишна възраст, които

учат в унгарски училища.

Обучението се извършва по специална програма, изработена

по желание на местната българска общност със съдействието

на специалисти от Националния институт по образование и

включена в системата от стандарти за обучение на малцин-

ствата в Унгария.

Обучението в Българското училище по роден език се призна-

ва официално в рамките на унгарската образователна система

и може да бъде вписано в свидетелството за завършен клас,

издавано от унгарското училище по желание на ученика.

Учениците, които завършват дванайсти клас, имат право да се

явят на зрелостен изпит по български език (средна или висша

степен), оценката от който се вписва в унгарската им диплома.

За записване:

Обадете се на телефоните на Българското републиканско

самоуправление!

Попълнете анкетната карта на училището, което ще ни даде

възможност да поддържаме с вас непрекъснат контакт!

Пратете E-mail: svetla@chello.hu 

BOLGÁR NYELV ÉS KULTÚRA 
HETI NÉGY ÓRÁBAN!

Az iskolában korosztály és nyelvtudás szerinti
csoportokban tanulják a gyerekek a bolgár nyel-
vet és népismeretet. A foglalkozásokra a Bolgár
Országos Önkormányzat épületében berendezett
osztályteremben kerül sor pénteki és szombati
napokon. Az oktatásban magyar iskolákban tanuló
gyerekek vesznek részt.
A tanórák a magyarországi bolgár közösség igé-
nyeinek megfelelô tanterv alapján zajlanak,
amely összhangban van a kisebbségi oktatási kö-
vetelményeivel.
A Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskolában folyó
oktatás a magyar oktatási rendszer részét
képezi, az itt szerzett érdemjegy bekerülhet a
magyar iskolák által kiadott bizonyítványba is.
A XII. osztályt elvégzô diákoknak lehetôségük
nyílik közép-, ill. emelt szintû érettségi
vizsgát tenni bolgár nyelvbôl.
Beiratkozás:
Bôvebb információért forduljon a Bolgár Országos
Önkormányzat munkatársaihoz, vagy küldjön e-
mailt a svetla@chello.hu címre.

Български език за всички!

През септември продължава курсът

по български език за възрастни с пре-

подавател Мария Дудаш. Запишете се

– за да направите първите стъпки в ус-

вояването на езика, да затвърдите поз-

нанията си, да обогатите речника си,

да се почувствате сигурен в себе си.

Курсът за възрастни е платен и се ор-

ганизира от Българското училище за

роден език.

Обадете се на телефоните на Българ-

ското републиканско самоуправление

или се поинтересувайте по E-mail.

Откриване на учебната
година 

Съобщаваме на всички деца и родите-
ли, че откриването на учебната
2006/2007 г. ще бъде на 2 септември от
10 часа в двора на Българския правос-
лавен храм 

”
Св. св. Кирил и Методий“

(Будапеща, ул. Вагохид15).

Bolgárnyelv-tanfolyam

Szeptembertôl újra lesz bol-
gárnyelv-oktatás felnôtteknek
a Bolgár Nyelvoktató Kisebb-
ségi Iskola szervezésében. Az
órákat Dudás Mária tartja.
Igény szerint kezdô és haladó
csoportok is indulnak. 
A tanfolyam fizetôs, a
részletekrôl a Bolgár
Országos Önkormányzat
irodájában kaphat
felvilágosítást.

Tanévnyitó

Tájékoztatjuk a tanulókat és
a szülôket, hogy a 2006/2007-
es tanév megnyitója szeptem-
ber 2-án 10.00 órakor lesz a
Szent Cirill és Szent Metód
Bolgár Ortodox Templom ud-
varán (1097 Budapest, Vágóhíd
u. 15.).



10000 leva felett banki
átutalással történjen a
fizetés
Vezetô bolgár üzletemberek azt
javasolják, hogy a 10 000 leva
feletti tranzakciók csak banki
úton kerülhessenek kifizetésre.
Szerintük így átláthatóbbá
válnának a pénzmozgások és nem
lehetne megkerülni az adók
megfizetését.

A bolgárok több autót
vásárolnak
Az idei év elsô négy hónapjá-
ban 20,5%-kal nôtt a gépjármû-
és a motorkerékpár-vásárlás
Bulgáriában az elmúlt év ugyan-
ezen idôszakához képest. 15,2%-
kal nôtt a háztartási gépek
forgalma, de cipôbôl, ruházati
termékekbôl, gyógyszerbôl és
dohányáruból is több fogyott.

Elektronikus betegnyil-
vántartás
Minden bolgár egyedi azonosító
számot kap és bekerül az
elektronikus betegnyilvántar-
tásba, függetlenül attól, hogy
van-e egészségbiztosítása. Így
szeretnék fokozottabban el-
lenôrizni, hogy az adott pá-
ciens Bulgáriában vagy külföl-
dön él-e, hány háziorvoshoz
jelentkezett be és fizet-e
egészségbiztosítást. Az eddigi
egészségügyi könyvet elektro-
nikus kártya váltja majd fel,
amely chipes azonosítót tar-
talmaz.

4000 leva büntetés e-
mailen küldött reklámért
250-4000 leva közötti bünte-
tést fog fizetni minden szol-
gáltató, aki nem kívánt rek-
lámot (ún. spamet) küld elekt-
ronikus úton a címzett bele-
egyezése nélkül. A törvény
célja, hogy megtisztítsa az
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Бизнесът иска сделки
над 10 000 лв. да се
плащат през банка

Сделки за над 10 хил. лв. да се
плащат само по банков път и
това да бъде законово норми-
рано, предложиха вчера от
Българския форум за бизнес-
лидери.
Според бизнеса чрез плащане
по банков път ще може да се
проследят голяма част от
транзакциите, които в много
сектори на икономиката се
изпълняват в брой с цел из-
бягване плащането на данъци
и други задължения.

Купуваме повече авто-
мобили

С 20,5% се е увеличила търго-
вията с автомобили и мотоцик-
лети за първите четири месеца
на тази година в сравнение със
същия период на 2005 г., съоб-
щиха от Националния статис-
тически институт.
На пазара с 15,2% е нараснала
продажбата на дребно на сто-
ки за домакинството и битова
техника. Обувките, облеклата,
лекарствата и тютюна също
са се търсили повече в сравне-
ние с първите четири месеца
на миналата година.

Вкарват пациентите
в електронен регистър

Всеки пациент ще има уни-
кален идентификационен но-
мер (УИН) по подобие на
ЕГН и ще бъде записан в
електронен регистър. В ре-
гистъра ще се включат всич-
ки българи, без значение дали
са осигурени или не. Целта е
да се засили контролът, като
се проследи дали пациентите
живеят в България или в чуж-
бина, при колко лични лекари
са записани, имат ли здравни
вноски или не. Според него
създаването на регистъра ще
наложи смяна на здравните
книжки с електронни карти
по подобие на дебитните
банкови карти.

Без спирт в ракията

Забранява се влагането на
синтетичен спирт при про-
изводството на спиртни на-
питки и смесването на раз-
лични сортове бели и червени
вина, решиха депутатите. Те
гласуваха на второ четене
промените в закона за виното
и спиртните напитки.
Добавянето на синтетичен
спирт в ракии и концентрати е
опасно за здравето на потре-
бителите. Смесването на раз-
лични сортове вина, типично
за някои региони на страната,
пък влошава качеството на
напитката. В пенливите и иск-
рящи вина съдържанието на
захар не може да бъде повече
от 3 грама на литър.
Само веднъж ще се прави ви-
но от грозде. Забранява се да
се произвеждат вина от джиб-
рите и другите остатъци от
производството. Вторичните
продукти от винопроизвод-
ството задължително ще
трябва да се предават за
дестилация.
Винарни и физически лица,
които искат да засаждат нови
лозя или да подменят маси-
вите си, ще трябва да плащат
такса, ако искат да използват
разсаден материал от нацио-
налния резерв. Такси ще се
събират и за утвърждаване на
вина като регионални и като
качествени, както и за издава-
не на контролен номер за оп-
ределените като качествени
еликсири. Размерът на тари-
фите ще се одобри от Минис-
терски съвет.

Глоба за реклама по 
e-mail

Глоба от 250 до 4000 лв. очак-
ва всеки доставчик на услуги,
който изпраща нежелани тър-
говски съобщения (по-извест-
ни като спам) на електронна-
та поща без съгласието на
получателя. Това гласи прие-
тият от парламента Закон за
електронната търговия.
Законът цели да се изчисти
Интернет от паразитната
кореспонденция, която заема
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Magyarországi Bolgárok
Egyesülete

1097 Budapest, Vágóhíd u. 62.
tel.: 216-6560

Bolgár Országos Önkormányzat
1093 Budapest, Lónyay u. 41.

tel.: 216-4210

Fôvárosi Bolgár Önkormányzat
1093 Budapest, Lónyay u. 41.

tel.: 216-4211

Bolgár Köztársaság Nagykövetsége
1062 Budapest, Andrássy út 115.

tel.:322-0836,322-0824

Szent Cirill és Szent Metód 
Bolgár Pravoszláv Templom

1097 Budapest, Vágóhíd u. 15.
tel.: 215-0039

Bolgár Kulturális Intézet
1061 Budapest, Andrássy út 14

tel.: 269-4246

Hriszto Botev Bolgár-Magyar
Általános Iskola és Gimnázium
1062 Budapest, Bajza u. 44
tel.: 474-0536, 474-0537

Bolgár Nyelvoktató 
Kisebbségi Iskola

1093 Budapest, Lónyay u. 41
tel.: 216-4210

Carevec Étterem
1097 Budapest, Vágóhíd u. 62

tel.: 216-1797

Hotel Rila
1097 Budapest, Vágóhíd u. 62

tel.: 216-1621

до 80 процента от електрон-
ните пощи, обясниха специа-
листи.
Никой вече няма да има право
да праща нежелани съобще-
ния, ако получателят не е по-
искал това. Досега е същест-
вувал регистър, в който се
вписват лицата, нежелаещи да
получават спам. Този регистър
обаче не е имал задължите-
лен характер.

Европа спира наши
самолети

22 самолета 
”
Ан-12“, собстве-

ност на 6 български авиоком-
пании, ще бъдат извадени от
Регистъра на въздухоплава-
телните средства в България
на 1 април 2007 г. в изпълне-
ние на изискване на Европей-
ския съюз. Загубите за бъл-
гарската авиация ще бъдат 60-
80 млн.евро, уточни Станулов.
Според европейското изиск-
ване след 31 март 2007 г. в
авиорегистрите на държавите
членки трябва да останат са-
мо самолети, които имат ти-
пов сертификат, издаден от
ЕС по правилата на Междуна-
родната организация за граж-
данска авиация ИКАО. С

”
Ан-12“ се превозват товари

до Европа, Африка, Азия и
други държави. 22 самолета са
на 

”
Хемус Ер“,

”
Вега“,

”
Скор-

пион Ер",
”
Хели Ер“,

”
Ер

София“ и 
”
Брайт Авиейшън“.

Основно образование
ще се взима след 7-и
клас

Основното образование в
България ще завършва след
7-и, а не след 8-и клас, както
беше досега. Това предвижда
националната програма за
развитие на училищното об-
разование, която вчера депу-
татите приеха на първо чете-
не. Гимназиалната степен пък
ще бъде разделена на 2 етапа.
Първият обхваща периода от
8-и до 10-и клас, като в края
на този период ще завършва
задължителното образование.
В рамките на този гимназиа-
лен курс учениците ще придо-

биват първа степен на про-
фесионална квалификация, за
която ще получават и съот-
ветното свидетелство. През
втория гимназиален етап - от
11-и до 12-и клас, учениците
ще профилират знанията и
уменията си и ще придобиват
средно образование след по-
лагане на държавни зрелост-
ни изпити.

Рекламират България
по берлинските авто-
буси

Рекламни пана, представящи
България като туристическа
дестинация, бяха окачени на 9
автобуса в Германия. Реклам-
ната кампания е във връзка
със световното по футбол, ко-
ето ще привлече много гости
от цял свят, обясниха органи-
заторите от Държавната аген-
ция по туризъм. Паната пред-
ставят седем туристически
продукта и ще се движат по
централните берлински улици
в продължение на два месеца.

С до 50 евро се увели-
чили наемите за жи-
лища в София

С 15 до 50 евро са се повиши-
ли наемите на двустайните и
тристайните апартаменти в
кварталите с голямо жилищно
строителство в София от на-
чалото на годината. 300 евро
на месец е стигнал наемът за
двустайно жилище в квартал

”
Белите брези“, 100 евро от-

горе струва наемането на три-
стайно. В същото време соб-
ственици на гарсониери ги от-
дават под наем срещу 150 ев-
ро, или с 50 евро по-евтино в
сравнение с началото на годи-
ната.
В жилищните комплекси 

”
Лю-

лин“ и 
”
Младост“ за двустаен

апартамент и за гарсониера в

”
Дружба“ собствениците

искат с около 17 евро повече,
отколкото в края на 2005 г.
В началото на юни обаче три-
стайните имоти в 

”
Дружба“ и

”
Младост“ са спаднали съот-

ветно с 20 и 26 евро спрямо
януари.

internetet ettôl a fajta le-
velezéstôl, amely az
elektronikus postafiókok for-
galmának 80%-át teszi ki.

Alapfokú végzettség 7.
osztály után
Az alapfokú végzettséget Bul-
gáriában a 7. osztály elvég-
zése után lehet a jövôben
megszerezni, és nem a 8.
osztály után, ahogyan eddig.
A gimnáziumi tanulmányok
pedig két szakaszra lesznek
osztva, az elsô a 8-10. osz-
tály, amely még a kötelezô
oktatáshoz tartozik majd. 
A 11-12. osztály után tehet 
a diák érettségi vizsgát.

юни, 2006                           Български вести

HÍREK BULGÁRIÁBÓL

17НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

17



18

18Български вести юни, 2006
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Пекна слънце

Пекна слънце подранило,
сладостен топлик разле:
с нова песен ветрец мина 
над широкото поле.
И кокичето заспало 
чу през сладкий зимен сън 
на лъчите животворни 
златния и трепкав звън.
Не утрая му сърцето 
и тревожно затуптя – 
то поникна над земята 
и засмяно разцъфтя.
Но по плещите планински 
се белееше снега – 
и главица то наведе,
и посърна от тъга...

Eлин Пелин

Магарешки съвет
Българска народна приказка

Двата работни вола влезли в обора, капнали от дневния труд.

Заварили магарето: хрупа прясно накосено сено в яслата и си

върти доволно опашката.

– Добър вечер, братко! – рекъл единият вол. – Как си? 

– Отлично! – отвърнало магарето.

– Ти си едно щастливо магаре – със завист добавил волът и

въздъхнал, – а пък аз съм един нещастен вол.

– Защо? – попитало магарето.

– Защото съм роден без късмет, цял ден тегля ралото, а

вечерно време мъкна към село и колата, и ралото, и

стопанина.

– Ако не искаш да се трепеш – рекло магарето, – престори се

на болен. Легни на земята, почни да пъшкаш и утре

стопанинът няма да те впрегне.

Стопанинът бил до вратата и чул разговора между вола и

магарето. Той нищо не казал, само се усмихнал и поклатил

глава. На другия ден волът постъпил, както го научило

магарето. Тръшнал се на земята и захванал да пъшка. В обора

влязъл стопанинът, поклатил глава и рекъл:

– Разболял се е добрият ми вол. Няма

що. Ще впрегна на негово място

магарето. И си подострил остена.

Цял ден хитроумното магаре теглило

ралото и се спъвало в браздите.

Вечерта се върнало в обора с

увиснали уши. Болният вол лежал и

си пригризвал.

– Благодаря ти, братко! – рекъл той

на магарето. – Ти си моят спасител.

Обещавам ти цял живот да се

преструвам на болен! 

– Не ще можеш дълго време да се

преструваш на болен! – викнало

ядосано магарето.

– Защо? 

– Защото днес чух как стопанинът

рече на съседа си:
”
Волът ми се

разболя тежко. Ако не стане до утре,

ще го закарам на месаря да му тегли

ножа!“

Волът се разтреперал. Цяла нощ не

мигнал. А на другия ден се дигнал,

преди да пропеят първи петли.

Кои са предметите?

Четири от шестте предмета, пока-

зани най-горе (в червено), са в голя-

мата рисунка. Може ли да ги

намерите?
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Грешки при тренировка

Тренирай, тренирай до пълно
изтощение. И след две седми-
ци ще се радваш на нова
външност. На подобни заблу-
ди вярват не само новаците.
Ето едни от най-разпростра-
нените грешки, които се до-
пускат при тренировка:

Пълните хора имат нужда от
по-продължителна трени-
ровка от слабите.
Килограмите не определят
продължителността и интен-
зивността на тренировката.
Защото колкото е по-пълен
човек, толкова повече кало-
рии губи. Велосипедист с тег-
ло 55 кг изгаря около 5 кал за
минута, а тежкият 110 кг -10
кал.

Изгарянето на мастните депа
става само по време на кардио
тренировка.
Всъщност най-ефикасни са
интервалните тренировки, при
които се редува натоварване-
то. В началото работите 3-5
мин. с бързо темпо, след това
разпускате. При тях за по-
малко време изгаряте същите
калории. Не пренебрегвайте и
силовите тренировки. Те по-
добряват обмяната на вещест-
вата.

Ако вечерта сте си позволили
да преядете, на другия ден
трябва да прибавите към тре-
нировката си още 20 минути.
Ако постъпите по този начин,
тренировката ви ще се прото-
чи. Затова е по-добре да пос-
тавите акцент не на продъл-
жителността, а на интензив-
ността.

Високоинтензивните трени-
ровки трябва да се правят сут-
рин.Всичко зависи само от
вас. Ако сте нощна птица, ня-
ма смисъл да ставате с кокош-
ките и да се измъчвате, спей-
ки върху тренажора. Други
пък сутрин са в състояние да
повдигнат планини. Най-добре
е да съгласувате тренировки-
те с вътрешния си часовник.

Смята се, че за активни зани-
мания със спорт най-подход-
ящи са часовете между 14 и
18. Не е добре да претовар-
вате организма си сутрин и
преди сън.

Може да се тренира във вся-
какъв екип. Достатъчно е той
добре да фиксира бюста.
Това не е съвсем така. Плът-
ният екип ще ви помогне да
избегнете такава неприятност
като провисването на гърдите
и появата на стрии. Традици-
онното бельо не е подходящо
за тази цел. Идеалният вари-
ант са спортните екипи от
специална „дишаща“ материя.

Днес на мода са висо-
ките дами – ако не им
достигат желаните сантимет-
ри, прибавят си ги с токове и
платформи

Освен безобидните изкълч-
вания и навяхвания на глезе-
ните високите обувки причи-
няват много по-опасни бъде-
щи травми, които понякога
завършват в операционната.
Жената, наближила 50-те, за-
белязва изхвръкналото 

”
ко-

калче“ върху първата фа-
ланга на палеца на крака, но
отива на лекар не от естети-
чески съображения, а защото
то започва да й причинява не-
търпима болка. Изходът е из-
рязване на образуванието или
разрушаването му с лазер, но
е известно, че операцията но-
си само временно облекчение.
Причината за деформацията
на ходилото е не възрастта, а
обувката – колкото е по-висо-
ка, толкова по-зле. Ако е и
тясна, разместването на
естествената 

”
ос“, поддър-

жаща свързани пръстите и
ставите с основните кости, е в
кърпа вързано.
Високият ток прехвърля нато-
варването при ходене върху
първите два пръста.Ако той е 2
см, пръстите 

”
носят“ 20 на сто

повече, ако е 5 см – 57 на сто.
Осемсантиметровият ток уве-
личава натоварването им със
76 на сто.
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С тази "балетна стъпка" не можете да
изминете кой знае какво разстояние,
защото на половин километър всеки
крак, съответно - и пръстите му, пое-
мат натоварване от около 6 тона! 
Затова много внимавайте с височина-
та на обувките си!!!

Коктейл COSMOPOLITAN
(Космополитен)

ПОРЦИИ: 1

Продукти:

35 мл водка Absolut Citron

7 мл (3/4 с.л. ) сок от лайм 

7 мл (3/4 с.л. ) Cointreau

7 мл (3/4 с.л. ) сок от червени боровинки

1 ч.ч. ледени кубчета

за гарниране – навита на спирала кора от

лайм/зелен лимон/

В шейкър смесете всички съставки и
разбийте добре. Прецедете в чаша за
мартини. Гарнирайте с кората от лайм.

COSMOPOLITAN 

Hozzávalók:
4 rész citromos vodka (ha ez
nincs, megteszi helyette a
sima vodka is)
2 rész Cointreau vagy Triple Sec
1 rész lime-lé
2 rész áfonyalé
jégkocka

A hozzávalókat öntsük egy
shakerbe, amelybe elôzôleg
néhány jégkockát tettünk,
majd töltsük a mixet egy elô-
hûtött martinis pohárba. A
pohár szélét díszítsük egy
szeletke lime-mal.
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ПРОГРАМАТА
месец септември 2006 г. – Български културен дом

20 септември, сряда, 18.00 ч. – Литературно кафене: Гостуване на спечелилите конкурса за
изпълнение на унгарска и българска литература в Шумен

23 септември, събота, ХХ. ч. Юбилейна вечер на Малко театро
27 септември, сряда, 17.00 ч. – Творчески клуб – Представяме: цикъл разкази на Кристина

Хаджипеткова за родното „Поли

A klubfoglalkozások a nyári hónapokban szünetelnek, és szeptembertôl indulnak újra.

PROGRAM
2006. szeptember - Bolgár Mûvelôdési Ház

szeptember 20., szerda, 18.00 óra – Irodalmi Kávéház (Vendégeink: a sumeni vers- és

prózamondó verseny nyertesei)

szeptember 23., szombat 19.00 óra - A Malko Teatro jubileumi estje

szeptember 27., szerda, 17.00 óra – Alkotók Klubja – Bemutatjuk Hadzsipetkova

Krisztina „Poli” faluról szóló elbeszélésciklusát


