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БЪЛГАРСКИ
BOLGÁR HÍREK • A MAGYARORSZÁGI BOLGÁROK KÉTNYELVÛ HAVILAPJA • SZEPTEMBER

септември, 2006 г.

10 години Малко театро

Честито!

10 éves a Malko Teatro – Gratulálunk!

Jubileumi elôadás 2006. szeptember 23-án 
19.00 órakor 

a Bolgár Mûvelôdési Házban



Tisztelt Olvasóink! 

Az Országgyûlés tavaly ôsszel
elfogadta a kisebbségi önkor-
mányzati képviselôk választásá-
ról, valamint nemzeti és etni-
kai kisebbségekre vonatkozó új
2005. évi CXIV. törvényt. A
kisebbségi törvény teljesen új
választási rendszert vezetett
be, amely nagy kihívás elé ál-
lította a magyarországi bolgár
közösséget. Egyrészt bolgár ki-
sebbségi önkormányzati válasz-
tás csak és kizárólag azon a
településen lesz megtartva, ahol
július 15-ig legalább 30 helyi
lakos feliratkozott a bolgár
kisebbségi választói névjegy-
zékbe, másrészt pedig a válasz-
tásokon kizárólag az vehet
részt, aki a fenti idôpontig
bejelentkezett a névjegyzékbe.

Megállapíthatjuk, hogy a ma-
gyarországi bolgár közösségünk
egységesen, példaértékû össze-
fogással tett eleget az új
törvény kihívásainak. A bolgár
választói névjegyzékbe 2110 fô
iratkozott fel 70 településen,
amelybôl 38 településen lesz
megtartva bolgár kisebbségi
választás; ezek a következôk:
Budapesten a II, III, IV, V,
VII, VIII, IX, X, XI, XII,
XIII, XIV, XV, XVI, XVII,
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII,
XXIII kerület; vidéken Alsó-
némedi, Debrecen, Dunaharaszti,
Dunakeszi, Esztergom, Érd, Fel-
sôzsolca, Halásztelek, Kiskun-
lacháza, Lórév, Miskolc, Pécs,
Ráckeve, Sopron, Szeged,
Szigethalom, Szigetszentmiklós. 

A települési kisebbségi önkor-
mányzati választás 2006 október
1-én, a települési képviselôk
és polgármesterek választásával
egyidejûleg kerül lebonyolítás-
ra. A kisebbségi választás
külön szavazókörben kerül lebo-
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nyolításra, amelynek
helyszínérôl minden vá-
lasztópolgár külön (zöld
színû) értesítôt kapott.

A Magyarországi Bolgárok
Egyesülete mind a 38
településen, települé-
senként legalább 5,
összesen több mint 190
képviselôjelöltet állí-
tott. Az MBE képviselô-
jelöltjei megválasztásuk
esetén folytatni fogják
azt az önkormányzati te-
vékenységet, amely az
elmúlt 4 évben számos
értéket teremtett, il-
letve továbbfejlesztett,
például: a Balgarszki
Veszti és Haemus megje-
lenése, a Bolgár Nyelv-
oktató Kisebbségi Iskola
mûködése, a civil szer-
vezeteink és vidéki bol-
gár közösségeink támoga-
tási rendszere, a tanul-
mányiösztöndíj-rendsze-
rünk, a Bolgár Mûvelô-
dési Ház színháztermének
felújítása, az Új Ház
kulturális program foly-
tatása. 

TTiisszztteelltt  vváállaasszzttóóppooll--
ggáárr,,  aahhhhoozz,,  hhooggyy  mmeegg--
óóvvjjuukk  mmiinnddaazztt,,  aammiitt
ôôsseeiinnkk  eeggyy  éévvsszzáázzaaddooss
mmuunnkkáájjuukkkkaall  rráánnkk  
hhaaggyyttaakk,,  aahhhhoozz,,  hhooggyy
mmeeggóóvvjjuukk  mmiinnddaazzookkaatt  
aazz  éérrttéékkeekkeett,,  aammeellyyeekkeett
aazz  eellmmúúlltt  éévveekkbbeenn
kköözzöösseenn  tteerreemmtteettttüünnkk,,
ookkttóóbbeerr  11--jjéénn  sszzaavvaazzaa--
ttáávvaall  ttáámmooggaassssaa  aa
MMAAGGYYAARROORRSSZZÁÁGGII  BBOOLLGGÁÁRROOKK
EEGGYYEESSÜÜLLEETTEE  ((MMBBEE))
jjeellööllttjjeeiitt!!

a Bolgár Országos
Önkormányzat és a

Magyarországi Bolgárok
Egyesülete elnöksége

Български вести септември, 2006

ÖNKORMÁNYZATOK проведат на 1 октомври,

в деня на местните избори в

Унгария. Малцинствените

избори ще се проведат в

отделни избирателни райони,

за чието местонахождение

всеки избирател е получил

известие (зелено на цвят).

Дружеството на българите в

Унгария е издигнало свои

представители във всичките

38 селища, по най-малко 5

кандидати във всяко, всичко

над 190 кандидати. В случай,

че бъдат избрани, представи-

телите на Дружеството на

българите в Унгария ще про-

дължат започнатата вече

дейност, която през изминали-

те 4 години създаде и доразви

редица ценности. Такива са

например издаването на

„Български вести“ и списание

„Хемус“, функционирането на
Българското училище за

роден език, системата за

подкрепа на цивилните

организации и българските

общности в провинцията,

учебните стипендии,

обновлението на сцената на

Българския културен дом,

програмата „Нов дом“.

Уважаеми гласоподаватели!
За да запазим завещаното
от едновековните усилия на
предците ни, за да съхраним
ценностите, които
създадохме заедно през
изминалите години,
подкрепете на 1 октомври с
гласовете си кандидатите
на ДРУЖЕСТВОТО НА
БЪЛГАРИТЕ В УНГАРИЯ!

От ръководството на 

Българско републиканско

самоуправление

и Дружество на българите в Унгария

септември, 2006                             Български вести

ÖNKORMÁNYZATOK

2 САМОУПРАВЛЕНИЯ 3САМОУПРАВЛЕНИЯ

3
Драги читатели!

През есента на миналата

година унгарският парламент

прие закон CXIV/2005 за

националните и етнически

малцинства и избора на

местни малцинствени

самоуправления. С влизането

в сила на новия малцинствен

закон бе въведена съвършено

нова изибрателна система,

която изправи пред големи

предизвикателства българ-

ската общност в Унгария.

О една страна, избори за

българско малцинствено

самоуправление могат да

бъдат проведени само в

селищата, в които до 15 юли

са се регистрирали най-малко

30 местни жители в българ-

ския избирателен списък, от

друга – в изборите могат да

вземат участие само тези,

които са се записали в

споменатия вече списък до

посочената по-горе дата.

Трябва да изтъкнем, че бъл-

гарската общност в Унгария

прояви единство и напълно

отговори на изискванията на

новия закон. В българските

избирателни списъци се

включиха 2110 души от близо

70 селища, в 38 от които ще

се проведат избори за бъл-

гарско самоуправление. Тези

селища са следните: в

Будапеща – ІІ, ІІІ, ІV, V, VІІ,

VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV,

ХV, ХVІ, ХVІІ, ХVІІІ, ХІХ,

ХХ, ХХІ, ХХІІ, ХХІІІ район, в

провинцията – Алшонемеди,

Дебрецен, Дунахарасти,

Дунакеси, Естергом, Ерд,

Фелшьожолца, Халастелек,

Кишкунлацхаза, Лорев,

Мишколц, Печ, Рацкеве,

Шопрон, Сегед, Сигетхалом,

Сигетсентмиклош.

Изборите за местни малцин-

ствени самоуправления ще се

Българското републиканско самоуправление и
Столичното българско самоуправление

обявяват

конкурс

за ограничен брой стипендии

на учащи се в средни и висши учебни заведения 

КАНДИДАТИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ

• местни жители от български произход

• да са редовни ученици в средно или висше учебно заведение

• да имат изявени интереси 

в някоя област на българската култура

• да имат добър успех

• да владеят български език

ДОКУМЕНТИ

• удостоверение от учебното заведение,

че е редовен ученик или студент

• конкурсен проект, от който да личи приобщеността към

българската общност

• автобиография

• препоръка от българска цивилна организация – 

дружество, институт или училище, изявена с дейността 

си за развитието на българската култура в Унгария

• копие от ученическа или студентска книжка 

за установяване на успеха

СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

• 15 октомври 2006 г.

Стипендиите са за десет месеца. В началото на второто 

полугодие стипендиантът трябва да представи документ,

че продължава редовното си обучение.

Документите се приемат на адреса на самоуправлението:

Budapest, 1093 Lónyay u. 41.



Találkozás a gyökerekkel

A Jantra Néptáncegyüttes idén
ünnepli fennállásának 10. év-
fordulóját. A jubileumi évben
a táncegyüttes tagjai Bulgári-
ába látogattak és Gorna Orja-
hovicában részt vettek a II.
Folklórfesztiválon. A tánc-
együttessel utazott a Pravo
zenekar is.
A magyarországi bolgár kerté-
szek legnagyobb része a Veliko
Tirnovo és Gorna Orjahovica
környéki falvakból származik.
A Jantra Néptáncegyüttes Gorna
Orjahovicán kívül a környezô
falvakban, köztük Draganovóban
és Polikraistében is fellé-
pett, ahol a látogatás igazi
ünnep volt mind a vendéglátók,
mind a vendégek számára.
Polikraistében kenyérrel és
sóval fogadták a táncosokat a
falu központjában. A mûvelôdé-

si házban ôsi mesterségek be-
mutatóját tekinthették meg a
fiatalok, akik maguk is megpró-
bálkozhattak a fonással és a
szövéssel. Az esti koncertre,
amely közös körtánccal ért
véget, nagyon sokan voltak kí-
váncsiak.
A Gorna Orjahovicai fesztivál
hivatalos megnyitója után a
résztvevôk Neska Robeva kiváló
táncegyüttesének Haramiák címû
elôadását élvezhették.
Hatnapos bulgáriai tartózkodá-
sa alatt a Jantra Néptánc-
együttes több történelmi és
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Докосване до
корените

Танцовият състав Янтра на-
върши десет години. След
участия на международни
фестивали, след високи приз-
нания и награди, едно от най-

големите преживявания за
членовете на групата е среща-
та с България. По повод
десетгодишния юбилей танц-
ьорите от Янтра посетиха
родния край на своите деди и
взеха участие във ІІ Фолкло-
рен фестивал в Горна Оряхо-
вица. Заедно с танцовия състав
пътува и оркестър Право.
От 1 до 6 август танцов състав
Янтра пътува по течението на
река Янтра, това бе едно
завръщане към корените,
което остави трайни следи у
всички участници. Както е
известно, ядрото на българс-
ката общност в Унгария
произхожда от българските
градинари, тръгнали от
околностите на Велико
Търново и Горна Оряховица.

Не случайно тук е създаден
единственият в България
Музей на градинарството в
Лясковец. В програмата на
фестивала състав Янтра
участва с концерти на състава
в Горна Оряховица и околните
селища. Гостуванията в

Драганово и Поликрайще се
превърнаха в истински
празник за посрещачи и гости.
Посрещането в Поликрайще,
връзките с което се поддър-
жат живи чрез многобройните
деца, внуци, роднини в
Унгария, започна в центъра
на селото с хляб и сол. Под
издигнатата от предците
часовникова кула, някогашна
гордост на селището,
първенците на Поликрайще
излязоха да приветстват
гостите от Унгария.
В читалището за младежите
бе подготвена изненада: в
една от залите бяха оживяли
старите умения и занаяти и
децата имаха възможност
сами да опитат да предат и да
тъкат. За вечерния концерт в

Български вести септември, 2006

ESEMÉNYEK Поликрайще площадката на
баскетболното игрище се
напълни, поздрав към гостите
отправиха и деца от местната
фолклорна група, а вечерта
завърши с общо хоро.
Фестивалът бе отлично
организиран. След официал-

ното откриване участниците
имаха възможност да видят
изключителния спектакъл на
Нешка Робева „Арамии“.
Пребиваването в България бе
свързано с посещение на
исторически и културни
обекти – разходка из истори-
ческата част на Велико
Търново, посещение в Етно-
графския музей на открито
Етъра и в Дряновския манас-
тир.
Пътуването на танцов състав
Янтра в България затвърди
емоционалната връзка с
родината, спомогна за усъвър-
шенстване на знанията по
роден език, обогати култур-
ния къргозор на участниците
и ги направи още по-неразде-
лни приятели.
По време на посещението
бяха проведени делови срещи
с ръководителите на селища-
та и общините – Поликрайще,
Горна Оряховица и бяха
начертани планове за сътруд-
ничество както в културната,
така и в стопанската област.
Многобройни са спомените за
това сътрудничество – в
Драганово и Поликрайще се
издигат часовникови кули,
дарени от българите в стран-
ство, някогашна гордост за
тези селища. Днес се градят
планове за установяване на
побратимени отношения
между български и унгарски
градове и села, за побра-
тимяване на област Пеща и
област Горна Оряховица; за

привличане на капиталовло-
жения от Унгария и за разви-
тие на областта в рамките на
европейското сътрудничество.
Великотърновският митро-
полит Григорий, който също

присъства на тържеството за
откриване на фолклорния
фестивал, отправи топли думи
към българите в Унгария,
сравнявайки ги с мост, който
свърза народите и културите
на двете страни.
Посещението бе широко от-
разено от българските медии.
Телевизия 7 дни и радио
Хоризонт излъчваха ежедне-

вни репортажи от фестивала
със специален блок за участи-
ето на Янтра. Бе проявен
интерес към организационния
и културен живот на българс-
ката общност в Унгария, бе
изтъкната ролята й на мост
между народите и културите.
Филм за пътуването на
танцов състав Янтра засне и
предаването „Рондо“ на
унгарската телевизия MTV.

kulturális emlékhelyet is
megtekintett, köztük Veliko
Tirnovo történelmi városré-
szét, Etara szabadtéri múze-
umát és a drjanovói kolostort.
A fiatalok gyakorolhatták anya-
nyelvüket, gazdagították kul-
turális látókörüket és elmé-

lyítették érzelmi kapcso-
latukat az óhazával.
A csoport vezetôi több talál-
kozón vettek részt Polikrais-
te és Gorna Orjahovica veze-
tôivel, amelyeken a kulturá-
lis és a gazdasági kapcsola-
tok szélesítésérôl esett szó.
Grigorij, Veliko Tirnovói met-
ropolita, aki szintén részt
vett a folklórfesztivál meg-
nyitóján, meleg szavakat inté-
zett a magyarországi bolgárok-
hoz, hídnak nevezve ôket,
amely kapocs a két ország né-
pei és kultúrái között.
A Jantra Néptácegyüttes bul-
gáriai látogatásáról több
bolgár médium is beszámolt, 
a Magyar Televízió forgató-
csoportja pedig a Rondó
számára készített felvétele-
ket.

септември, 2006                             Български вести

ESEMÉNYEK

4 СЪБИТИЯ 5СЪБИТИЯ

5



7ПРОГРАМА

септември, 2006                             Български вести

PROGRAMAJÁNLAT

7
Хемус на 15 г.

Тази година се навършват 15 години от
основаването на сп. „Хемус”. Културно
издание рядко доживява такава въз-
раст. През изминалото десетилетие и
половина на страниците на „Хемус“ е
натрупана огромна информация за жи-
вота на българската общност в Унга-
рия и нейните творци, за българо-ун-
гарските културни oтношения, шедьов-
ри на българската литература, портре-
ти на изтъкнати българи.
Многобройните статии из областта на
историята, музиката, етнологията, тан-
ца, изобразителното изкуство, театъра
създават мост между българската и
унгарска култура, търсят не само до-
пирните точки, но и личностите и ин-
ституциите, които играят решаваща
роля в изграждането на културните
взаимоотношения между двата народа.
На 19 октомри от 18 часа списание
„Хемус“ ще отпразнува своя юбилей в
Българския културен дом в присъстви-
ето на автори, преводачи, читатели на
списанието.
Броевете на списанието можете да сле-
дите и на обновената web страница на
Българското републиканско самоуп-
равление: www.bolgarok.hu

15 éves a Haemus
folyóirat

A Haemus folyóirat az idén ün-
nepli megalapításának 15. év-
fordulóját. Az elmúlt másfél
évtized alatt a Haemus oldala-
in sok információ jelent meg a
magyarországi bolgár közösség
életérôl, alkotómûvészeirôl, a
bolgár-magyar kulturális kap-
csolatokról, napvilágot láttak
a bolgár irodalom kiemelkedô
alkotásai és híres bolgárok
portréi. A történelmi, zenei,
etnológiai, képzômûvészeti,
színházi témájú cikkek hidat
képeznek a bolgár és a magyar
kultúra között.
Október 19-én 18.00 órakor ke-
rül sor a folyóirat jubileumi
ünnepségére a Bolgár Mûvelôdési
Házban a szerzôk, a fordítók
és az olvasók részvételével.

6
Дни на българската
култура в Сегед

От 2 до 12 октомври в Сегед,
в рамките на ХІ Есенен култу-
рен фестивал на Сегедския
университет, ще бъдат органи-
зирани за втори път Дни на
българската култура.
Организатори на програмата
са Славянския институт към
Филологическия факултет на
Сегедския университет и Дру-
жеството за приятелство с
България.

Програма на Дни на българската

култура в Сегед:

9 октомври 2006, понеделник
18.00 – Клуб Милениум 

(Сегед, пл. Дугонич 12)

Официално откриване на Дните на

българската култура, на откри-

ването ще присъства Пламен

Пейков, директро на БКИ, Будапеща

Фотоизложба на Йордан Бебревски

„Картини от България“

България се представя – разговор 

с Лиана Узунова, завеждащ

Търговската служба при

Българското посолство в Будапеща

10 октомври 2006, вторник
18.00 – Клуб Милениум 

(Сегед, пл. Дугонич 12)
„Думи и размисли“ – 15 г. сп. „Хемус“,

с редактора на българо-унгарското

списание за култура и обществен

живот Светла Кьосева разговаря

доц. Ибоя Баги

20.00 – Клуб Милениум 

(Сегед, пл. Дугонич 12)

Прожекция на българския игрален

филм “Писмо до Америка“ (2001),

със субтитри на унгарски език,

режисьор Иглика Трифонова

11 октомври 2006, сряда
20.30 – Старата Синагога 

(Сегед, ул. Хайноци 12)
„Докосване“ – двуезично

представление на Малко Театро

12 октомври 2006, четвъртък
20.30 - Клуб Милениум 

(Сегед, пл. Дугонич 12)
„Концерт от другата страна“ –

представяне на компактдиск на

Габриела Хаджикостова и 

Road Six Sax

Bolgár Kulturális
Napok Szegeden

Szegeden 2006. október
9. és 12. között, a
Szegedi Tudományegyetem
11. Ôszi Kulturális
Fesztiváljának keretein
belül kerül megrende-
zésre a 2. Bolgár Kul-
turális Napok. A prog-
ram szervezôje az SZTE
BTK Szláv Intézete és 
a szegedi Bolgár Baráti
Társaság. 

A 2. Bolgár Kulturális Napok
programja:
22000066..1100..0099..  hhééttffôô
18.00 Millenniumi Klub
(Szeged, Dugonics tér 12.)
- A Bolgár Kulturális Napok
hivatalos megnyitója, részt
vesz Plamen Pejkov, a Bolgár
Kulturális Intézet igazgatója
- Jordan Bebrevszki
fotómûvész „Képek Bulgáriá-
ból" címû kiállítása 
- Bemutatkozik Bulgária –
beszélgetés Uzunova Lianával
a budapesti Bolgár
Nagykövetség Kereskedelmi
Hivatalának vezetôjével

22000066..1100..1100..  kkeedddd
18.00 Millenniumi Klub
(Szeged, Dugonics tér 12.)
- „Szavak és gondolatok“ 15
éves a Haemus bolgár-magyar
kulturális folyóirat.
Kjoszeva Szvetla
szerkesztôvel Bagi Ibolya
docens beszélget
20.00 Millenniumi Klub
(Szeged, Dugonics tér 12.)
- Filmvetítés: „Levél
Amerikába“(Pismo do Amerika)
(2001.) bolgár film eredeti
nyelven magyar felirattal.
Rendezte: Iglika Triffonova

22000066..1100..1111..  sszzeerrddaa
20.30 Régi Zsinagóga
(Szeged, Hajnóczy u. 12.)
- A budapesti Malko Teatro
„Érintés“ címû elôadása
bolgár és magyar nyelven.

22000066..1100..1122..  ccssüüttöörrttöökk
20.30 Millenniumi Kávéház
(Szeged, Dugonics tér 12.)
- „Koncert a másik oldalon“
– Hadzsikosztova Gabriella
és a Road Six Sax
lemezbemutató koncertje
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Четете новата web
страница на Българското
републиканско
самоуправление!

www.bolgarok.hu

С нови рубрики, които постоянно се

допълвят и обогатяват, с информация

за културните събития, изданията,

творците, творческите състави и

организациите на общността.

Olvassák a Bolgár
Országos Önkormányzat
új honlapját!

www.bolgarok.hu
Állandóan kiegészülô új
rovatok, információ a
kulturális eseményekrôl,
kiadványokról, alkotókról,
együttesekrôl és 
a közösség szervezetirôl.

Курсове по български език за
възрастни

Курсът за възрастни по български

език се провежда от Мария Дудаш,

преподавател в Будапещенския

университет, всяка сряда от 16.30 часа.

Занятията се провеждат в класната

стая на ул. Лоняи 41.

За повече информация се обадете на

тел. 216-42-10.

Bolgárnyelv-tanfolyam
felnôtteknek

A tanfolyamot Dudás Mária, az
ELTE oktatója tartja szerdán-
ként 16.30 órától a Bolgár
Országos Önkormányzat Lónyai
u. 41. alatti osztálytermében.
További információ a 
216-42-10-es telefonszámon.

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ

БУЛФЕСТ 2006

10 години танцов състав

„Янтра“

11 ноември 2006 г.

събота, 19 часа

В програмата:

Марта Шебещен

Роза Банчева

Алексей Лесички

Слободан Вертетич

Оркестър Славия

Оркестър Брача Кадриеви 

Оркестър Гайтан 

Оркестър Право

Road Six Sax

Оркестър Зеус

както и танцовите състави
„Янтра“ и “Росица“

Място на проявата: Театър

Талия

1065 Будапеща, ул. Надмезьо

22-24

От 22 часа оркестрите,

участващи в програмата, ще

дадат концерт в Българския

културен дом.

Билети и за двете проява

могат да се купят на место

или предварително в Българ-

ското републиканско само-

управление (1093 Будапеща,

ул. Лоняи 41, тел. 216 4210) 

от 16 октомври 2006 г.

PPRROOGGRRAAMMAAJJÁÁNNLLÓÓ

BBUULLFFEESSTT  22000066

10 éves a Jantra
Néptáncegyüttes

2006. november 11.
szombat, 19.00 óra

A mûsorban:
Sebestyén Márta
Roza Bancseva
Alekszej Leszicski
Wertetics Szlobodan
Szlavia zenekar
Bratcha Kadrievi
Orkestar
Gajtan Orkestar 
Pravo zenekar
Road Six Sax
Zeusz zenekar

valamint a Jantra és a
Roszica Néptáncegyüttes

Helyszín:
Thália Színház
1065 Budapest, Nagymezô
u. 22-24.

22 órától a mûsorban
fellépô zenekarok
koncertje a Bolgár Mûve-
lôdési Házban
(1097 Bp., Vágóhíd u. 62.)

Mindkét rendezvényre
felhasználható jegyek
elôvételben kaphatók a
helyszínen és a Bolgár
Országos Önkormányzat
irodájában (1093 Bp.,
Lónyay u. 41.,
tel.: 216-4210)
2006. október 16-tól.



Bulfest Fertôdön

A hagyományoknak megfelelôen
idén is megrendezésre került a
kétnapos BULFEST, amelyen a
Jantra és a Roszica Néptánc-
együttesen és a Pravo zeneka-
ron, valamint Akropolisz
együttesen kívül a brnoi bol-
gárok néptáncegyüttese is
fellépett. Fertôdön, a Gráná-
tos étterem kerthelyiségében
szombaton került sor a gála-
estre, amelyre az idén is több
százan voltak kíváncsiak, és
ismét nagyon sok szlovákiai és
ausztriai bolgár is látogatott
el a fesztiválra. A jó hangu-
latú buliban hajnalig ropták a
táncot az egybegyûltek.
A rendezvénysorozat vasárnapi
állomása ismét Sopron volt,
ahol a Kisebbségek Napja kere-
tében a Belvárosban, a Fô té-
ren felállított színpadon lé-
pett fel a három bolgár nép-
táncegyüttes a szép számban
összesereglett nézôközönség
elôtt.
Az esemény szervezôi, a Bolgár
Ifjúsági Egyesület és a Sop-
roni Bolgár Kisebbségi Önkor-
mányzat ezúton fejezi ki kö-
szönetét  a BULFEST támogatói-
nak: a Gyôr-Sopron-Moson Me-
gyei Önkormányzatnak, valamint
Fertôd Város és Sopron Megyei
Jogú Város Önkormányzatának.

Nyári tábor a Fekete-
tenger partján

Idén is a szülôk jókívánságai-
val és Sztefan atya áldásával
indultunk útnak Bulgáriába. Az
utazás nagyon kellemes volt a
kényelmes autóbusszal, amelyet
az MBE támogatásával sikerült
bérelnünk. A házigazdák ismét
mosolyogva és meleg ölelésekkel
fogadtak minket. Miután elfog-
laltuk a szállást, azonnal
lementünk fürödni a tengerre.

БУЛФЕСТ Фертьод

По традиция и тази година бе

организиран двудневен летен

БУЛФЕСТ, в който взеха

участие танцовите състави

„Янтра” и „Росица”, оркестри-

те „Право” и „Акрополис”.
Гост на фестивала беше и тан-

цовият състав на българите

от Бърно. Галаконцертът се

състоя във Фертьод, в гради-

ната на ресторант “Гранатош”

и предизвика интереса на мно-

гобройната публика към орга-

низираната от Българското

самоуправление в Шопрон

традиционна проява. Танците

и веселието продължиха до

зори.

В неделя фестивалът продъл-

жи с концертна програма в

Шопрон, където в рамките на

Дните на малцинствата трите

български танцови състава

изнесоха програма на сцената

на Централния площад.

Организаторите на фестивала

– Българското младежко дру-

жество и Българското само-

управление в Шопрон израз-

яват благодарност за подкре-

па на БУЛФЕСТ на Област-

ното управление на областта

Дьор-Шопрон-Мошон, както

и на кметствата във Фертьод

и Шопрон.

Лятна ваканция на
Черноморието

И тази година тръгнахме с

добрите пожелания на родите-

лите и благословията на отец

Мамаков за добро пътуване,

благополучно пристигане и

весело изкарване. Пътуването

беше разкошно, с удобен ав-

тобус, осигурен с подкрепата

на ДБУ. Стопаните, както вся-

ка година, ни посрещнаха с ус-

мивки и топли прегръдки.

След настаняването се втур-

нахме да приветстваме морето

и продължихме забавата в

малкия лунапарк.

За наш късмет през тези две

седмици времето беше бла-

гоприятно за плаж. В игрите

си децата бяха задружни и

този път не липсваха строе-

жите на пясъчни дворци и

крепости, игри в пясъка, съ-

биране на миди и охлювчета.

Развлеченията продължаваха

и през вечерните часове.

Имахме разнообразна прог-

рама с посещения на забеле-
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жителни и незабравими места

като Делфинариума и прис-

танището във Варна, разхо-

дихме се с влакчето из Бота-

ническата градина чак до Зоо-

парка. Бяхме в Бургас, Елени-

те, посетихме солниците в По-

морие, където имахме въз-

можност да видим как се до-

бива морската сол. Имаше и

конкурс за най-хубава рисун-

ка, не липсваше обучението

на български език. Децата

много се радваха на кораб-

чето „Зарко“, с което отидох-
ме до Слънчев бряг. В морето

видяхме делфини, които ни

„придружиха през целия път.

За големите имаше много

забавно пътуване с ветро-

ходна яхта от Равда до

Слънчев бряг.

В най-веселата част от наша-

та програма „Кой какво мо-
же?“ децата се представиха

добре и изнесоха богата и ин-

тересна програма, за което

бяха раздадени много награди.

Както винаги броените дни

свършиха бързо. Тръгнахме

си много почернели, отпочи-

нали и доволни.

Благодарим за финансовата

подкрепа на Столично бъл-

гарско самоуправление, само-

управленията от III, IX, XIII

район, както и на самоуправ-

лението от Сигетсентмиклош

и се надяваме догодина да ни

помогнат и други организа-

ции, за да можем пак да

осъществим традиционния

лагер в с. Равда.
Милка Христова

Стипендия за млади
творци

Българското републиканско

самоуправление присъди

стипендия от 100 000 форинта

на Роберт Прегардт-Паур,

най-младият и обещаващ

живописец сред българите в

Унгария. Неотдавна във

фоайето на Българския

културен дом беше орга-

низирана изложба на Роберт,

на която приятели и специ-

алисти имаха възможност да

се убедят в таланта на младия

художник.

Българското републиканско

самоуправление присъжда за

първи път стипендията за

млади творци. Всяка година тя

ще бъде давана на изявен

млад творец от различни

области на изкуството и

културата.

Детски конкурс на
ДАБЧ

394 деца от българските

общности в 17 държави по

света участваха в два

паралелни конкурса – за

рисунка и за есе, органи-

зирани от Държавната

агенция за българите в

чужбина и Държавния

културен институт към

министъра на външните

работи.

Сред пишещите първа

награда получиха шесто-

класничката от Берлин

София Рьочке и Стефка

Ничева от Будапеща,

ученичка в 12 клас. Журито

под ръководството на

Любомир Левчев отличи

общо 26 деца в литературния

конкурс. Те получиха от

заместник външната

министърка Евгения

Колданова грамоти и книги 

от български автори.

Szerencsénkre a két hét alatt
igazi strandidônk volt. A
gyerekek homokvárakat építet-
tek, kagylókat és csigákat
gyûjtöttek a vízparton. Sok
nevezetességet is megtekintet-
tünk. Voltunk a várnai Delf-
ináriumban, kisvonattal bejár-
tuk a Botanikus kertet, jár-
tunk Burgaszban, Elenite üdü-
lôfaluban, megnéztük a Pomo-
riei sókitermelôt. Rendeztünk
rajzversenyt és gyakoroltuk a
bolgár nyelvet is.
Az egyik legvidámabb progra-
munk a Ki mit tud? volt, a
gyerekek gazdag és érdekes
mûsort mutattak be.
A tábor végén lebarnulva, ki-
pihenten és elégedetten tér-
tünk haza.
Köszönjük a Fôvárosi Bolgár
Önkormányzat, a III., a IX.
és a XIII. kerületi, valamint
a Szigetszentmiklósi Bolgár
Önkormányzattól kapott
támogatást, és reméljük, hogy
jövôre ismét meg tudjuk szer-
vezni a hagyományos ravdai
táborozást.

Ösztöndíj fiatal
alkotóknak

A Bolgár Országos Önkormány-
zat 100 000 Ft ösztöndíjat
ítélt oda Pregardt-Paur Ró-
bertnek, a magyarországi
bolgár közösség legfiatalabb,
tehetséges festômûvészének. 
A Bolgár Mûvelôdési Ház elô-
csarnokában a tavasszal nyílt
kiállítás Róbert alkotásaiból,
amelyen a barátok és a szak-
emberek meggyôzôdhettek az
ifjú alkotó tehetségérôl.
A Bolgár Országos Önkormány-
zat elsô ízben ítélt oda ösz-
töndíjat fiatal alkotónak. 
A jövôben évente kap majd
ösztöndíjat egy kiemelkedô
ifjú alkotómûvész.
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fellépôknek és a nézôknek is.
Számos országból érkeztek
néptánccsoportok. A sok tánc
közül nekem talán a vendég-
látó bolgárok által elôadott
rózsák tánca tetszett a leg-
jobban. A lányok a tánc végén
vörös rózsákat nyújtottak az
ég felé. 
Bulgária zamatos ország. Nem-
csak mézédes gyümölcsei, kü-
lönleges ízû rózsalekvára,
fûszerei révén – hanem elsô-
sorban - az ott élô emberek
miatt. Úgy vélem, ide kíván-
kozik egy kicsinyke, ámde sa-
játos ízû történet. Primorsz-
kóban nagyon szerettek minket
és fellépéseinket kitörô lel-
kesedéssel fogadták. Ezt –
azt hiszem – túlzás nélkül
leírhatom. Estéinket az Öreg
Malom étteremben töltöttük,
ahol mindig élô zene szólt. 
A Zornica táncos lábú és
mulatni tudó asszonyokból
áll. Azonnal kiderült, hogy
táncos kedvünk lankadatlan, s
mi több az eladdig beszélge-
tô, eszegetô-iszogató vendé-
geket is arra ösztönzi, hogy
beálljanak a horóba. Az
udvaron, ahol még ily kései
órán is tombolt a hôség,
egyre többen kapcsolódtak be
a körtáncba. A konyhaablak is
éppen az udvarra nézett.
Egyszer csak arra lettem fi-
gyelmes, hogy a konyha sze-
mélyzete benn, összefogódz-
kodva lejti ugyanazt a tán-
cot, mint amit mi odakint.
Összemosolyognak a kint tán-
colókkal, és a levegô meg-
telik valami különös energiá-
val. Számomra ez Bulgária. 
Sokszor elgondolkodom azon,
hogy mennyi problémát, hara-
got, feszültséget lehetne
megszüntetni – talán végleg –
egy- egy ilyen tánccal.
Mennyi sérelmünkre lehetne
orvosság egy ilyen összeka-
paszkodott, egymással,
egymásért eltáncolt tánc.

Trojan Tünde, a Zornica

Hagyományôrzô Együttes tagja

Българо-арменска
вечер в Дебрецен
По покана на българското и

арменското самоуправление в

Дебрецен гостуваха арменски-

ят смесен хор „Гърунг“ и тан-

цовият състав „Сирвар Чилин-
гирян“ от побратимения град

Шумен.

На 26 август вечерта в залата

на Културният център в Деб-

рецен прозвучаха арменски,

български и унгарски песни,

както и части из операта “Въл-

шебната флейта“ по случай 250

години от раждането на вели-

кия композитор Волфганг

Амадеус Моцарт.

Хористите от хор „Гърунг“
бяха разучили и изпълниха с

голямо удоволствие прекрас-

ната унгарска песен „Кошу-
това армия“.

Арменците от град Шумен из-

питват особена гордост, че в

красивата арменска църква в

Шумен през 1949 г., на коледна-

та църковна служба са участ-

вали унгарски революционери

начело с Лайош Кошут.

Шуменци се гордеят, че в града

има чудесен музей, в който се

разказва за живота и делото на

Лайош Кошут.

Концертът завърши с поздрав

от шуменци към всички при-

ятели от Дебрецен с песента

„Кошутова армия“ от Лайош

Бардош. „Тази вечер шумен-

ските арменци от хор „Гърунг“

и танцовия състав „Сирвар Чи-
лингирян“ спечелиха нови при-

ятели от град Дебрецен, не са-

мо арменци и българи, но и

всички, които в тази зала сър-

дечно ги посрещнаха и аплоди-

раха“ – заяви Димитранка

Мишколци, председател на

Българското самоуправление в

Дебрецен.

На 19 август също по инициа-

тива на Дебреценското българ-

ско самоуправление, мажорет-

ките от гр. Белене изнесоха

концерт на открито пред пуб-

ликата на града.

Зорница в Приморско
Приморско е очарователно

крайморско селище. П ожи-

вената главна улица се редят

ресторанти, от които се носи

ухание на прекраснигте бъл-

гарски ястия, и сергии, обси-

пани със стоки. Морето е само

на няколко крачки.

Членовете на състав Зорница

пристигнаха в Приморско на

фолклорния фестивал в града.

В него участваха състави от

Грузия, Армения, Латвия, Пол-

ша, Словения, Гърция, Русия и

естествено на българските до-

макини.

Всяка вечер танцувахме в лет-

ния театър в Приморско, вед-

нъж имахме участие и в Китен.

Танците продължаваха и извън

официалната програма, защото

жените от Зорница не могат да

устоят, засвири ли музика.

Често си мисля колко пробле-

ми, недоразумения и напреже-

ние биха могли да се разрешат

– може би веднъж завинаги – с

едно хоро. За колко рани би

могъл да бъде лек този танц,

който хората играят, държейки

се здраво един за друг.

Благодарим на всички, които

направиха възможно участи-

ето ни на този незабравим

фестивал!
Тюнде Троян

Фолклорен състав Зорница

Уважаеми
сънародници,

На 22 октомври 2006 г. ще се

проведе първият тур на

изборите за президент и

вицепрезидент на Република

България. С любезното

съдействие на унгарските

власти, българските гражда-

ни, пребиваващи на територи-

ята на Република Унгария са

поканени да упражнят

правото си на глас.

Право на глас за избор на

президент и вицепрезидент

имат български граждани,

навършили 18 години към

датата на изборния ден вклю-

чително.

Изборни секции ще бъдат

разкривани в чужбина само

там, където до 1 октомври

2006 г. има най-малко 100

редовно регистрирани изби-

ратели, заявили предварител-

но писмено желанието си за

гласуване. Поради това е не-

обходимо гласоподавателите

да заявят желанието си да

упражнят правото си на глас в

предстоящите избори не по-

късно от 28 септември 2006 г.

Това те могат да направят

чрез лично явяване в бъл-

гарското посолство в Буда-

пеща, чрез писмо, или в

електронна форма, от която

да е виден саморъчният под-

пис на заявителя, изпратени

до посолството. За включ-

ването в предизборните

списъци е необходимо заяв-

ленията да съдържат: трите

имена по паспорт или военна

карта на избирателя; мястото

и датата на раждане; ЕГН;

адресът на пребиваване в

съответната държава; посто-

янният адрес на заявителя в

Република България; серията

и номерът на паспорта или

военната карта.

Българските граждани, които

не са се регистрирали свое-

временно, могат да направят

това и в самия ден на избо-

рите в местата, определени за

гласуване.

Гласуването ще се проведе на

22 октомври 2006 г. от 06.00 до

19.00 часа. При явяването си

гласоподавателите трябва да

представят валиден документ

за самоличност, издаден съг-

ласно чл. 38 от Закона за

българските документи за

самоличност, а именно: зад-

граничен паспорт, диплома-

тически паспорт, служебен

паспорт, моряшки паспорт

или военна карта за само-

личност . В случаите на из-

текъл срок на валидност на

паспорта ще може да се

гласува със служебна бе-

лежка, издадена от българ-

ското посолство в Будапеща,

удостоверяваща подаването

на документи за нов паспорт

или заверката на документи

за издаване на нов паспорт

чрез упълномощено лице.

Служебната бележка се

издава от консулската служба

по образец, изготвен и утвър-

ден от Министерството на

външните работи.

За мястото на провеждане на

гласуването ще бъдете над-

лежно информирани допъл-

нително, след набиране на

изискуемия брой заявления и

регистриране на избира-

телните секции от ЦИК.

За допълнителна инфор-

мация, моля обръщайте се

към консулската служба на

посолството, намираща се в

Будапеща на ул. “Андраши”

115 или на телефоните на

посолството: 322-08-24, 322-08-

36 и факс: 322-52-15.

Извънреден и пълномощен

посланик на Република 

България в Будапеща

Димо Гяуров

Bolgár-örmény est
Debrecenben

A debreceni bolgár és örmény
önkormányzat meghívására a
városba látogatott a Garung
örmény vegyes kórus és a
Szirvar Csilingirjan Nép-
táncegyüttes Sumenbôl, Deb-
recen testvérvárosából.
Augusztus 26-án este a Deb-
receni Mûvelôdési Központban
örmény, bolgár és magyar da-
lok csendültek fel.
A sumeni örmények nagyon
büszkék arra, hogy a sumeni
örmény templomban tartott
1949. évi karácsonyi isten-
tiszteleten részt vettek a
magyar forradalmárok Kossuth
Lajos vezetésével. A sume-
niek pedig arra büszkék,
hogy a városban van egy 
csodálatos múzeum, amely
Kossuth Lajos életét és
munkásságát mutatja be.
A koncert végén a sumeni kó-
rus Bárdos Lajos Kossuth-nó-
tájával köszöntötte a debre-
cenieket.

„Egymással, egymásért
eltáncolt tánc” 
Nemzetközi Néptáncfesztivál
Primorszkóban

Sokszor próbáltam leülni és
megírni milyen is volt a
primorszkói fesztivál, de
mindig csak közhelyek jutot-
tak az eszembe: hogy baráti,
fantasztikus, szívélyes és
élményekkel teli. Bár e jel-
zôk mindegyike igaz, azt
hiszem így is messze járok
az igazságtól.
Primorszko bájos tengerparti
városka, nyüzsgô fôutcával,
a bolgár konyha remekeitôl
illatozó éttermekkel és ut-
cai árusok bódéjaival. A
tenger pár lépés, és ha az
ember már belecsobbant a
sós, bársonyosan hûvös érin-
tésû vízbe, mindenrôl hajla-
mos volt elfeledkezni.
Utazásunk célja, a fesztivál
gazdag programot kínált a
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Кратко слово за спасението

За повечето хора около нас, та дори и
за тези, които редовно посещават
Божия дом, християнството е все още
една енигма. Те навярно са чули, че
Иисус Христос е Спасител, но едва ли
са си задавали въпроса: “От какво ни
спасява?”. А вероятно е и да са питали,
но ако тогава не са получили отговор,
след това просто са решили, че навя-
рно има по-важни неща в този красив,
но кратък човешки живот.
Всъщност, независимо дали знаем или
не, независимо дали се интересуваме
или не, отговорът на този въпрос си
остава завинаги валиден. Защо ли?!
Защото той е изречен, той е там и седи
„отдясно на Отца”, както Го казваме в
Символа на вярата. И затова е толкова
важен този отговор, защото от момен-
та, в който го научим, вътре в нас за-
почва някакво обръщане, извисяване.
А стигнеш ли до него, значи си дости-
гнал центъра на „попрището жиз-
нено” или до онзи кръстопът, от който
започват всички останали пътища.
Тогава сякаш разбираш, че този свят
има не само хоризонтални измерения.
А и че корените на твоята предисто-
рия са толкова дълбоки, колкото и
границата между дух и и материя.
Пак тогава разбираш, че Адам и Хри-
стос са важна част от твоята лична
предистория. И че единия от тях –
Адам – те обуславя изцяло и тотално,
от раждането до смъртта. Нямаш друг
изход освен тази обусловеност.
Защото в момента, в който се раждаш
и започваш да живееш, ти започваш и
да умираш. Това, че не си сам в страда-
нието и смъртта до определена степен
те успокоява и те кара да мислиш, че
„така трябва”, докато всяка лична
драма, всяка непрежалима загуба,
всяка близка смърт те кара
инстиктивно да повтаряш, че „така не
трябва”. Стигнеш ли до този философ-
ски извод, значи си готов да питаш и
да чуеш за Христос. Дори нещо повече
– налага се. Защото Той, Христос –
другата част от твоята лична
предистория – е извършил нещо,
което лишава смъртта от нейната
окончателност, но което те извежда от
затворения кръг на раждането и
умирането и превръща същият този
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наказаните грешници от
другата, и когато живопи-
сецът му обяснил смисъла на
изображението, веднага се
отрекъл от вярата си” (т.е. от
езичеството). Това потвър-
ждават и други хронисти като
Продължителят на Теофан,
който съобщава, че „той
(Борис – б.а.) повикал
някакъв монах-живописец от

нашите ромеи”, още хрон-
истът Псевдосимеон и др.
Скилица пък изрично
подчертава, че Борис „приема
божественото кръщение
късно през нощта”, след като
видял картината на художни-
ка. Логично е предположени-
ето, че именно художникът,
който бил и духовно лице
(архиерей, по израза на Скил-
ица) е извършил кръщението
в Христа на хан Борис.
Това е накратко описанието
на хронистите. Те не са
съвременници на тези събит-
ия, а ги описват около триста
години по-късно. Явно е, че са
ползвали или по-стари изто-

чници или просто са записали
една историческа легенда,
запазила се през вековете.
Естественно, причината за
покръстването на хан Борис,
респективно на българите,
съвсем не е толкова санти-
ментална, но това е друга
тема. В случая нас ни
интересува, кой е бил мона-
хът, който е извършил свеще-
нодействието и е покръстил
Борис? 
Приемливо е да се предполо-
жи, че тази легенда продъл-
жава съществуванието си и
през следващите векове. И
това е действително така,
защото учените я откриват в
средновековни гръцки
хроники, в ръкопис от манас-
тира “„св. Екатерина” в Синай
(XVI-XVII в.), в Атонски
ръкописи и др. В някои от тях
Методий е титулован като
„епископ”, “свещеник” или
„философ”. Това вече дава
достатъчно основание да се
предположи, че „тайнствени-
ят” монах Методий, покръс-
тителят на Борис, споменат
от Скилица, е славянският
просветител св. Методий,
един от създателите на
славянската азбука, братът на
св. Константин-Кирил
Филисоф. Редица учени, както
от XVIII и XIX в., така и в
ново време, възприемат това
за историческа истина. Други
пък го преписват на
народната фантазия. Ето и
някои интересни мнения: Ю.
Ив. Венелин например
изказва мнението (в 1849 г.),
че този живописец Методий
бил българин, а не ромеец.
Той пише: „Ясно е, че
изпращат българин и то под
формата на живописец”.
Добри Войников в своята
кратка българска история,
издадена през 1861 г. пише:
„Св. Методий живееше в
царски палат под името на
римски живописец, ако и да
си беше същ българин и по-
стар  брат на Константин
Филисоф“. Този факт намира
място и в някои стенописи
(напр. в Араповския

манастир) и икони на А. Кърклийски,
на Ц. Симеонов и др. всички от XIX в.
Като влезем в българската църква
„Св. Кирил и Методий“ в Будапеща, от
лявата страна на входа e поставен
осветен цветен диапозитив на иконата
„Св.Кирил и Методий“. Между фигури-
те на солунските братя, изобразени в
цял ръст, е изписана и сцената на
покръстването на хан Борис, което се
извършва от Методий, облечен в
епископски одежди и с корона на
главата. Приликата между двете
изображения на Методий е толкова
явна, че не може да има никакво
съмнение – художникът изобразява
едно и също лице. Има и надпис:
„Кръщение Борисово в Преслава“.
Оригиналът на иконата (размер 117/69
см) се намира в художествената
галерия  в гр. Добрич и е от местната
църква„Св. Тройца“ . Подарена е от
Димитър Новаков и семейството му
през 1885 г., когато вероятно е и
рисувана.
От всичко казано дотук, макар и най-
накратко, се вижда, че легендата
векове наред живее в народната памет.
Но всяка леденда започва от някакъв
действителен факт. Впрочем има
предположения, че св. Методий се е
срещал с цар Борис и че наистина е
бил живописец. Даже, че е и автор на
някои стенописи в църквата „Сан
Клементе“ в Рим, където е погребан
брат му Кирил. По-нататъшното
налагане на култа към светите братя
сред народа, може би е довело именно
до това „сливане“ на образа на
историческия св. Методий с Методий-
покръстителят на хан Борис? Дали
историческата истина е тази – едава
ли някога ще се разбере. Но
независимо от това, народът дава
своята преценка и на извършеното от
„тайнствения Методий“ и го
отъждествява със св. Методий в
утвърждаващата се през вековете
народна любов и признателност към
великото дело на славянските
просветители.

Петър Петров

кръг в предверие за истински
Живот. Но сега пък вече от
теб зависи дали ще останеш
затворен в смъртността на
Адам или ще отвориш
вратата, за да се изпълни това
предверие с Живот. Именно
това тържество на живота
църквата нарича спасение –
спасение от смъртта, спасение
от Адамовата обусловеност,
спасение от робството на
греха. „Понеже както
смъртта дойде чрез човека,
тъй и възкресението от
мъртвите дойде чрез Човека.
Както в Адам всички умират,
тъй и в Христа всички ще
оживеят”.
Какво обаче ни дава това
спасение? Свободата да
откриеш себе си свободен от
инстинктите за оцеляване;
защото оцеляването е всъщ-
ност примирение. „Защото,
който иска да спаси душата
си, той ще я погуби; а който
погуби душата си заради Ме-
не, той ще я спаси” – пропов-
ядва Иисус. Тази свобода няма
цена. И когато човек я прид-
обие, тя наистина се превръ-
ща в имане, скрито в нива.
Тогава за човека няма нищо
по-естествено от това да
продаде всичко що има и да
купи нивата, защото вече
знае, че думите: „има и по-
важни неща в този кратък
човешки живот” изведнаж и
неочаквано се превръщат в
жалка епитафия на всеки
провален живот.

Силоам Левит

ЖИВОПИСЕЦ ЛИ Е
БИЛ СВ. МЕТОДИЙ?

Византийският хронист Йоан
Скилица (ХI в.) съобщава, че
българският княз Борис
„…бил преименован Михаил
по името на императора на
ромеите от изпратения при
него архиерей, от когото
приел светото кръщение…”
В своето съчинение по-на-
татък летописецът разказва
за един монах-художник,

който със силата на изкуст-
вото си подтикнал хан Борис
да приеме християнската
вяра. Скилица продължава
разказа си: “…като построил
нов дом той (става въпрос за
новия ловен дворец, който
Борис построил – б.а.)
заповядал на един монах от
ромейски произход на име
Методий и живописец по за-

наят, да изпише цялата сграда
с изображения. Но ръководен
като от някое божие внушен-
ие, той (Борис – б.а.) не
означил какви именно живо-
тни да изобрази, а му повелил
да рисува такива, каквито
иска, стига рисунките му да
бъдат страшни и да предизви-
кват смайване и трепет у
зрителите. А монахът, като не
знаел нищо по-страшно от
второто пришествие на
Христа, именно него нарису-
вал там (сцената на Страшния
съд – б.а.). Князът, като видял
увенчаното мнозинство на
праведниците от едната
страна и мнозинството на
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Будапеща Светла Кьосева.
Срещата бе открита от за-
местник-министър Виткова,
която заяви, че досегашната
структура с три български
държавни училища в чужбина
е остаряла и се налага тя да се
обнови. По инициатива на
ДАБЧ се работи за създаване
на междуведомствена комисия
на ниво заместник-министри,
която да се заеме с обхват-
ното решаване на проблема.

Нов директор в
Българо-унгарското
средно езиково
училище „Христо
Ботев“

От 1 септември БУСЕУ

„Христо Ботев“ има нов ди-
ректор – госпожа Емилия

Атанасова. На първата ни

среща я помолих да се пред-

стави за читателите на

„Български вести“.

Е. Атанасова: Родена съм в

град Видин, където завърших

английската езикова гимна-

зия. Дипломирах се в Софийс-

кия университет специалност

химия и физика и се върнах в

родния си град, където рабо-

тих най-напред в Спортното

училище, а после в Английс-

ката гимназия като препода-

вател по химия и директор на

училището. Майка ми също е

била учител и директор на

училище. Това лято спечелих

конкурса и от 1 септември на

новата учебна година съм ди-

ректор на българското учили-

ще в Будапеща.

БВ: Какви са първите ви

впечатления от Будапеща?

ЕА: Имам изключително

хубави впечатления от града

от предишните си посещения.

Но откак съм тук, съм така

затрупана с работа, че още не

съм имала възможност да му

се насладя. За мен обстанов-

ката в училището е нова,

непозната. Необходимо ми е

известно време, за да се запо-

зная с колегите, с децата в

училището. Изключително

съм обнадеждена за бъдещата

си работа, тъй като имаме

достатъчно деца в училището,

има достатъчно деца в подгот-

вителния клас, където децата

интензивно ще изучават бъл-

гарски език. Групата за

детската градина е пълна.

БВ: Какви отношения бихте

искали да установите с бъл-

гарската общност?

ЕА: Нашата работа е съвме-

стна – интересите са ни общи,

целите са ни общи. Задължи-

телно ще потърся контакт с

хората от общността и мисля,

че ще работим в екип.

БВ: Вие идвате от училище с

преподаване на чужд език.

Намирате ли паралели между

този тип езикови училища в

България и българското

училище в Будапеща?

ЕА: Да, разбира се. В много

отношения тези две форми

напълно се припокриват.

Интензивният клас за изуча-

ване на езика съвпада с

подготвителния клас в Буда-

пеща. Това е един оптимален

вариант за изучаване на езика

в най-подходящата възраст, в

която най-добре и най-бързо

се усвоява един език. Аз имам

опит в преподаването, когато

децата трябва да изучават

един предмет не на езика на

средата, в която живеят.

Изключително полезна ще

бъда на колегите си, споделя-

йки им своя опит от езиковата

гимназия: как да се въведе,

например, новата терминоло-

гия в началото на курса на

обучение, което ще даде въз-

можност на децата след това

да се справят много добре, да

овладеят и езика, и необходи-

мото учебно съдържание.

Разговаря: Светла Кьосевa

Túli Bolgárok Hivatala kezde-
ményezésére jelenleg egy mi-
niszterhelyettesi szintû tárca-
közi bizottság felállításán
dolgoznak, amelynek feladata a
rendszer megújítása lesz.

Új igazgató a Hriszto
Botev Bolgár-Magyar
Általános Iskolában 
és Gimnáziumban

Szeptember 1. óta új igazgatója
van a Hriszto Botev Bolgár-Ma-
gyar Általános Iskolának és
Gimnáziumnak Emilia Atanaszova
személyében. Elsô találko-
zásunkkor megkértük ôt, hogy
mutatkozzon be a Bolgár Hírek
olvasóinak.
EE..  AAttaannaasszzoovvaa:: Vidinben szület-
tem, ahol az angol tanítási
nyelvû gimnáziumba jártam. A
Szófiai Tudományegyetemen kémia
és fizika szakon végeztem, majd
visszatértem szülôvárosomba,
ahol elôször  tanárként, késôbb
igazgatóként dolgoztam. 
BBHH:: Milyen kapcsolatot szeretne
kiépíteni a bolgár közösséggel?
EE..AA..:: Közösek az érdekeink,
közösek a céljaink. Mindenkép-
pen fel fogom venni a kapcso-
latot a közösséggel, és hiszem,
hogy együtt fogunk mûködni.
BBHH:: Ön idegen nyelven tanító
középiskolából érkezett ide.
Lát párhuzamot a bulgáriai
kéttannyelvû iskolák és a buda-
pesti bolgár iskola között?
EE..AA..:: Igen, természetesen. 
Az elôkészítô osztályok között
rengeteg a párhuzam. Nekem nagy
gyakorlatom van abban, hogy
kell a gyerekeknek idegen nyel-
ven tanítani egy tantárgyat.
Remélem, hogy a kollégáimnak is
hasznos lesz, ha megosztom ve-
lük a kéttannyelvû gimnáziumban
szerzett tapasztalataimat. 

Kjoszeva Szvetla interjúja
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Откриване на учебна-
та година в
Българското училище
за роден език

На 2 септември бе открита
новата учебна година в Бъл-
гарското училище за роден
език. Тържеството по тради-
ция се състоя в двора на
Българския православен
храм. На него присъстваха
много ученици, родители и
гости. В началото на третата
си учебна година Българското
училище за роден език може
да се похвали с конкретни
резултати и успехи на своите
ученици. В края на миналата
учебна година успешно из-
държаха зрелостния изпит по
български език висша степен
първите ни випускници.
Оценката, получена в учили-
щето, се вписва в унгарските
им удостоверения за завър-
шен клас и подпомага реали-
зацията на децата.
Наред с това, много важна е
общността, която създава
училището и емоционалната
привързаност към България,
която се постига чрез учебни-
те занятия и извънкласните
форми на работа като органи-
зиране на празници, учебна
екскурзия в България и др.
Училището планира през
пролетната ваканция на 2006-

2007 г. да бъде организирана
екскурзия до Родината, по
време на която децата да се
запознаят с един исторически
и културен регион на
България.

Българското училище
в чужбина – кръгла
маса в МОН

На 28 юли 2006 г. в сградата
на Министерството на обра-
зованието и науката по ини-
циатива на Държавната

агенция за българите в
чужбина се състоя кръгла
маса на тема: “Българското
училище в чужбина.
Специфика, проблеми, перс-
пективи“. В програмата участ-
ваха както на представители
на министерства и ведомства,
в чиито компетенции е реша-
ването на проблемите на
българските образователни
звена в чужбина (Министер-
ство на образованието и
науката, Министрество на
външните работи, Министер-
ство на културата, Държавна
агенция за младежта и спорта,
Държавна агенция за бълга-
рите в чужбина), така и на
издателския бизнес и на туро-
ператорски фирми, осигуря-
ващи летен отдих на деца. На
срещата присъстваха 17
преподаватели и ръководите-
ли на български училища от
15 държави – Австралия,
Австрия, Великобритания,
Грузия, Испания, Италия,
Казахстан, Канада, Китай,
Полша, САЩ, Украйна,
Унгария, Франция и Швейца-
рия. В срещата взе участие
директорът на Българското
училище за роден език в
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BOLGÁR NYELVOKTATÓ ISKOLA

Tanévnyitó a Bolgár
Nyelvoktató Kisebbségi
Iskolában

Szeptember 2-án tartották az új
tanév megnyitóját a Bolgár
Nyelvoktató Kisebbségi Iskolá-
ban. Az ünnepségre a hagyomá-
nyok szerint a Bolgár Ortodox
Templom kertjében került sor.
Az immár harmadik tanévet kezdô
iskola már szép eredményekkel
büszkélkedhet. A tavalyi tanév-
ben végeztek az elsô érettségi-
zôk, akik emelt szintû érettsé-
gi vizsgát tettek bolgár nyelv-
bôl. Az iskola a 2006/2007-es
tanév tavaszi szünetére ismét
tervez kirándulást az óhazába,
amelynek során a gyerekek Bul-
gária egyik történelmi és kul-
turális régióját ismerhetik
majd meg.

Bolgár iskola külföldön
Kerekasztal-beszélgetés a
bolgár a Bolgár Oktatási és
Tudományos Minisztériumban

2006. július 28-án a Külföldön
Élô Bolgárok Hivatalának kezde-
ményezésére kerekasztal-beszél-
getést rendeztek „Bolgár iskola
külföldön. Sajátosságok, prob-
lémák, perspektívák” címmel. A
beszélgetésen részt vettek több
minisztérium és állami hivatal,
valamint a könyvkiadók és a
nyári táborokat szervezô cégek
képviselôi is. 15 külföldi or-
szágból 17 tanár és iskolaigaz-
gató jött el a megbeszélésre.
Magyarországot Kjoszeva Szvet-
la, a Bolgár Nyelvoktató Ki-
sebbségi Iskola igazgatója
képviselte.
A találkozó megnyitóján Eka-
terina Vitkova miniszterhelyet-
tes arról beszélt, hogy a három
határon túli bolgár állami is-
kolát magába foglaló jelenlegi
struktúra elavult. A Határon
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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

A bolgár és a magyar
kormányfô találkozója

Gyurcsány Ferenc magyar
kormányfô egynapos hivatalos
látogatáson járt Szófiában,
ahol megbeszéléseket folyta-
tott Szergej Sztanisev
kormányfôvel. Sztanisev közöl-
te: országa mindent megtesz
annak érdekében, hogy azokon 
a területeken is sikerüljön
minél elôbb teljesíteni az EU-
tagsági követelményeket, pél-
dául a korrupció és a szerve-
zett bûnözés elleni küzdelem-
ben, ahol még van teendô. 
A magyar miniszterelnök ki-
jelentette, hogy Magyarország
pozitív várakozással tekint az
Európai Bizottság Bulgáriáról
szóló szeptemberi országje-
lentése elé.

Államfôválasztás
Bulgáriában

Augusztus 28-tól folyik azon
politikai pártok, koalíciók és
jelölôbizottságok regisztrá-
ciója, amelyek államelnök-
jelöltet kívánnak állítani.
Maguk az államfô- és államfô-
helyettes-jelöltek szeptember
4. és 16. között regisztrál-
tathatják magukat a válasz-
tásokra, ha legalább 15 000
bolgár választópolgár aláírá-
sát sikerült összegyûjteniük.

Betiltott kendôk

A Törökországból érkezô muzul-
mán egyetemista lányok nem
viselhetnek fejkendôt a Plov-
divi Orvotudományi Egyetem
tantermeiben. A határozatot az
egyetem rektora, az oktatási
miniszter és az egészségügyi
miniszter együtt hozta meg. 
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Среща на премиерите
на България и Унгария

България може да се възполз-
ва от опита на Унгария в
усвояването на фондовете на
Европейския съюз, каза
премиерът Сергей Станишев
пред журналисти след среща с
министър-председателя на
Унгария Ференц Дюрчани.
Унгарският премиер бе на
еднодневна визита у нас по
покана на българския си
колега. Българския премиер
припомни, че сред водещите
приоритети на правител-
ството е подготовката на
страната за пълноправно
членство в Европейския съюз.
Ференц Дюрчани посочи, че
очаква Европейската комисия
да излезе през септември с
положителен доклад за
членството на България.

Президентски избори

На 28 август бе даден стартът
за регистрация на политичес-
ките партии, коалициите от
политически партии и инициа-
тивните комитети, издигнали
кандидати за участие в пред-
стоящите президентски
избори. След регистрацията
на политическите партии,
коалициите от политически
партии и инициативните ко-
митети в нов регистър ще се
регистрират самите кандидати
за президент и вицепрезидент.
Това ще стане от 9 часа на 4
септември до 19 часа на 16
септември. При тази регист-
рация е необходимо партиите,
коалициите и инициативните
комитети представят списък с
не по-малко от 15 хиляди
български избиратели, които
подкрепят кандидатурите за
президент и вицепрезидент.

Петролопровод
Бургас-
Александруполис

Проектът за строителството
на петролопровода Бургас-

Александруполис е от
огромно значение за разви-
тието на икономиката на
Европа. Това заяви в Атина
руският президент Владимир
Путин.Той даде съвместна
пресконференция с българ-
ския си колега Георги Пър-
ванов и гръцкия министър-
председател Костас Караман-
лис. Преди това България,
Гърция и Русия приеха
тристранна декларация за
сътрудничество в областта на
енергетиката, в която се
изразява подкрепа за изграж-
дането на петролопровода
Бургас-Александруполис.
Договореността предвижда в
рамките на 2006 г. да бъде
подписано междудържавно
споразумение в подкрепа на
реализирането на проекта и
да бъде създадена междуна-
родната проектантска
компания, която ще извърши
проучването и изграждането
на петролопровода. По
думите на Путин този проект
е изключително важен не
само за нашите трите
държави, но и за създаването
на условия за развитието на
енергетиката и за икономи-
ката на Европа като цяло.

Профилактични
прегледи против рак
на гърдата

В България започнаха без-
платни профилактични прег-
леди против рак на гърдата.
Пътуващ мамограф ще посе-
ти общините Малко Търново,
Царево, Айтос и Рудник. В
София се състоя поход срещу
рака на гърдата. Целта на
инициативата бе да подкрепи
борбата с коварната болест.
Походът срещу рака на гър-
дата започна с благотворите-
лен базар пред Народния те-
атър, на който всеки желаещ
можеше да си купи тениска от
благотворителната „розова
серия" и така да дари средства
във Фонда за борба с рака на
гърдата. По-късно участни-
ците в инициативата се отпра-
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HÍREK BULGÁRIÁBÓL виха към НДК, където се съ-
тоя благотворителния кон-
церт с участието на Мария
Илиева, Камелия Тодорова,
Орлин Горанов, Графа и
други.

Забрана на забрадки

Студентките мюсюлманки от
Турция, учещи във Висшия ме-
дицински университет в Плов-
див, няма да носят забрадки в
аудиториите, учебните и опера-
ционните зали. До това реше-
ние са стигнали ректорът на
университета доц. Георги Пас-
калев, министърът на образо-
ванието Даниел Вълчев и ми-
нистърът на здравеопазването
проф. Радослав Гайдарски.
Ръководството на Медицин-
ския университет ще покани
момичетата от Турция и тех-
ните родители за да обсъдят
компромисен вариант, съобра-
зен с изискванията на българс-
ките закони.

Тракийски находки

При оглед на тракийска моги-
ла близо до черноморското
селище Синеморец археолози
са открили златни накити и
сребърни съдове. Предполага
се, че могилата е от 4-ти, 5-ти
век пр. Христа и в нея е пог-
ребана знатна личност. Сред
находките са открити и златен
венец, обици и плочи на боги-
нята майка, която са почитали
траките. Могилата се намира
над устието на река Велека.
Античен град ще израсте в
центъра на София. На площта
между сградите на Министер-
ския съвет и Президентството
ще бъдат изложени останките
от античния град, каза глав-
ния архитект на София, Петър
Диков. Идеята е археологичес-
ките експонати да се виждат
през отвор, който ще се намира
на мястото на тревната площ
със знамената на страните от
Алианса. Най-вероятно е анти-
ките да бъдат покрити със
стъклен купол, който да ги

пази от разрушаване.

Немско-български
консорциум ще
управлява 35 г.
летищата във Варна
и Бургас

Договорът бе парафиран
между германската „Фра-
порт" и варненската „БМ
стар" и транспортния минис-
тър Петър Мутафчиев. Още
от следващото лято морските
летища ще обслужват по-
бързо пътниците и ще ги
превозват с нови автобуси до
самолетите. След две-три
години и 100 милиона евро
инвестиции двата ключови за
черноморския туризъм
авиопорта може да имат и
нови терминали, за да са
способни да обслужват до 6
милиона души годишно.

Преките
чуждестранни
инвестиции нараст-
ват над два пъти 
към края на юли

Преките чуждестранни
инвестиции в България се
повишават над два пъти за
първите седем месеца на
годината спрямо същия
период на 2005, като към края
на юли възлизат на 1,59 млрд.
евро (6,6% от БВП), показват
предварителните данни от
статистиката на Българска
народна банка. Размерът на
инвестициите за периода
януари – юли 2005 бе 700,4
млн. евро (3,3% от БВП).
Преките инвестиции покриват
87% от дефицита на текущата
сметка за отчетния период
при 65,7% година по-рано.
По страни най-много
инвестиции за периода януари
– юли 2006 г. са привлечени от
Великобритания (21% от
общия размер на преките
чуждестранни инвестиции),
Австрия (16,9%) и Холандия
(11,4%).

Az orvosi egyetem vezetôsége
meghívta a törökországi
lányokat és a szüleiket, hogy
kompromisszumos megoldást
keressenek a kérdésre.

Nôttek a közvetlen
külföldi beruházások

A közvetlen külföldi beruhá-
zások Bulgáriában 2006 elsô
hét hónapjában a kétszeresére
nôttek 2005 hasonló idôszaká-
hoz képest. 2006 januárja és
júliusa között a legnagyobb
befektetôk Nagy-Britannia
(21%), Ausztria (16%) és
Hollandia (11,4%) voltak.
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Български народен
календар

Драги читатели,
Новата рубрика ще следва
православния църковно праз-
ничен календар, като Ви пред-
ставя традициите в празнува-
нето на календарните обичаи
и обреди на българите.

Моника Тютюнкова

Симеоновден (1 септември)
На този ден православната
църква чества Св. Симеон
Стълпник, починал през 450 г.
след Христа на 103 години и
почитан като покровител на
земеделския труд. Това е праз-
ник на земята, началото на се-
итбата, новата стопанска го-
дина. В навечерието му стопа-
ните носят семената за посев
в църквата за освещаване. В
зърното поставят стрък боси-
лек, червен конец с нанизани
на него червени чушки, пло-
дове, орехи, сребърни монети
и пепел от дървото горяло на
Бъдни вечер. В утрото на
празника жените замесват
тесто и изпичат пресни пше-
ничени питки, с които захран-
ват воловете и биволите, с ко-
ито се оре нивата, нанизват
малки кравайчета на рогата
им. Традиция е да се обикаля
около сеячите и колата с
впрегнатите животни с жар,
за да е спорна работата, след

което сеячът, облечен в бяла
риза, тръгва за нивата с пита
и варена кокошка. След като
изоре първата бразда, разчуп-
ва питата на четири, като пър-
вото парче хвърля на изток,
второто дава на воловете, тре-
тото зарява в нивата, а по-
следното изяжда. Костите от
варената кокошка също се
заряват в нивата. На този ден
нищо не трябва да се изнася
от къщата и нищо да не се
дава на заем, защото “бере-
кетът ще изхвръкне от дома”.
На огнището не се поставят
почернели котлета и съдове,
за да не заболяват посевите от
“главня” не се перат и прости-
рат бяло пране, за да не по-
никнат житните класове праз-
ни. Гледа се кой ще дойде
пръв в къщата и ако е добър ,
реколтата ще е плодовита.

Рождество на пресвета
Богородица (8 септември)
На този ден се отбелязва Рож-
дество Богородично. Носят се
дарове в църква, меси и се
раздава богородична пита.
Спазва се забраната за раз-
лични женски домашни заня-
тия. Правят се курбани за
здраве, особено на деца.

Кръстовден (14 септември)
На този ден църквата чества
две събития от християнската
история- Намирането на
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ЗА ВАС, ДЕЦА

Иван Вазов 

Училище

Детенце хубаво,
пиленце любаво! 
Къде под мишница 
с таз малка книжица? 
Отивам, бабичко,
макар и слабичко,
книга да се уча,
добро да сполуча.

Есен

Закапаха листата,
посърна ми тревица,
повяхнаха цветята:
я гледайте земята
тъжи като вдовица!

Престаха всички птички
да пеят като луди,
усърнал'те горички
веч никой глас не губи,
и малки лястовички
студът далеч прокуди.

Не бойте се, градини,
цветя, гори листнати!
Зимата ще да мине
и пролет пак ще прати

Христовия кръст и неговото
освобождение от персийски плен през
VII век. На деня се спазва строг пост.
На този ден свещеникът посещава
домовете и ги поръсва със светена
вода. На Кръстовден започва гроз-
доберът. Първото откъснато грозде се
освещава в църквата и се раздава за
здраве и плодородие. На много места
се правят курбани за здраве.

ПЪРЖЕНО ПИЛЕ

Продукти: 1 пиле около 800 г, растително

масло 150 мл (3/4 чаена чаша), моркови 100 г

(2 бр.), лук 100 г (2 глави), бяло вино 200 мл (1

чаена чаша), чесън 3-4 скилидки, дафинов лист

1 бр., червен пипер 5 г (1 чаена лъжичка),

черен пипер и сол на вкус.

Приготовление: Пилето се разрязва
на четвъртинки, които се натриват
със сол, черен и червен пипер и
счукан чесън и се пържат в мазнината
до зачервяване. В същата мазнина се
задушават до омекване ситно
нарязаният лук и нарязаните на
кубчета моркови, а после се прибавят
виното и дафиновият лист. Връща се
месото и се задушава на тих огън
около 30-40 минути.
Поднася се с гарнитура според сезона.

Sült csirke

Hozzávalók: 1 db csirke (80 dkg),

1,5 dl olaj, 10 dkg sárgarépa (2 db),

2 fej vöröshagyma, 2 dl fehérbor,

3-4 gerezd fokhagyma, 1 db babérle-

vél, pirospaprika, bors, só

Elkészítés: A csirkét négy
részre vágjuk, megsózzuk,
megborsozzuk, bekenjük piros-
paprikával és az összetört
fokhagymával, majd az olajban
barnára sütjük. Ugyanabba a
zsiradékba belerakjuk az ap-
róra vágott hagymát és a kis
kockákra vágott sárgarépát.
Miután megpuhultak, beleönt-
jük a fehérbort, és bele-
tesszük a babérlevelet.
Ezután visszarakjuk a húst,
és kis lángon 30-40 perc
alatt puhára fôzzük a csir-
két. Az évszaknak megfelelô
körettel tálaljuk.

Попълни кръгословицата като отговориш на
въпросите.
1. На кой континент се намира пустинята Сахара?
2. Какво запретваме когато си мием ръцете?
3. Кое животно живее в пустинята и има гърбици?
4. Как наричаме обрив по кожата?
5. Как се нарича официално наименование на длъжност?
6. Приказен герой от 1001 нощ?
7. Как наричаме чувството на ненавист, вражда?
8. Как наричаме крехкото месо покрай гръбнака?
9. Какво перфорираме в автобуса?

Суеверията!

Планетните дни
В древните времена с всеки ден от седмицата е било
свързано определено поверие, определена симво-
лика и различен род от препоръки за поведение.

Неделя
Управлява се от Слънцето и затова в този ден се
пристъпва към нови дела. Тогава се започва
лечението на болести, защото е началото на нов
цикъл за възстановяването на организма. Добре е в
неделята да се залагат и новите творчески програми.
Съществували са и определени забрани – не се
препоръчвало уединение, затвореност, различни
авантюри. Забраната е засягала и двусмислените
сделки, мимолетните запознанства.

Понеделник
Това е ден на промени и безпокойства, защото се
управлява от Луната. Същевременно той
покровителства жените и е добре да се посвети на
семейството, на работа, свързана с дома, да се отделя
повече внимание на родителите и близките.
Препоръките за този ден са били да не се
предприема нищо важно, защото това би довело до
неочаквани обрати.
Всички пътувания в този ден са неблагоприятни,
защото не са изключени различни изненади. Само
морските пътешествия са се смятали за особено
щастливи, поради символичната връзка на Луната с
морето.

Вторник
Смятал се е за много активен ден, защото се управлява от Марс.
Един от тежките периоди през седмицата. В този ден са започ-
вали войни и най-активните прояви на държавната инициатива –
там, където е било необходимо рязко да се смени обстановката в
обществото или да се проведат реформи.
Вторник е денят на активни начинания, авантюри, рязко про-
правяне на път в различни направления.
Не се е препоръчвало в деня на Марс да се седи със скръстени
ръце. Напротив, добре е да се проявява максимум инициатива,
дори без да се замисля човек за последствията.
В никакъв случай да не се отделя голямо внимание на дома и
делата, свързани с близките, защото това би довело само до
конфликти.
Не бива да се започват творчески процеси, защото този ден не е
свързан с мира, а точно обратното – с откритото противопостав-
яне. По-добре е и да не се завършва нищо, особено ако това
изисква някакви компромиси.
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ПРОГРАМАТА
месец октoмври 2006 г. – Български културен дом

4 октомври, сряда – 17.00 часа – Малко театро – Театрално ателие

11 октомври сряда – 19.00 часа – Киноклуб – Писмо до Америка (филмът е със субтитри на унгарски език)

19 октомври, четвъртък – 18.00 часа – Петнадесет години списание ХЕМУС 

25 октомври, сряда – 18.00 часа – Творчески клуб 

Всеки вторник – 17.00 часа – Разучаване на народни песни 

Всяка сряда – 17.30 часа – Репетиция на фолклорна група „Зорница“

Всеки петък – 17.00 часа – Репетиция на танцов състав „Росица“

Предварителна програма за м. ноември

1 ноември, сряда – 17.00 часа – Малко театро – Театрално ателие
4 ноември, събота – 18.00 часа – Димитровден – Галаконцерт със специалното участие на оркестъра на

Благоевградското радио и телевизия и Роза Банчева
8 ноември, сряда – 19.00 часа – Киноклуб – Откраднати очи
11 ноември, събота – 19.00 часа – БУЛФЕСТ, 10 години основаването на танцов състав Янтра 
15 ноември, сряда – 18.00 часа – Литературно кафене 
22 ноември, сряда – 18.00 часа – Творчески клуб 
29 ноември, сряда – 19.00 часа – Етнографски клуб 

PROGRAM
2006. október - Bolgár Mûvelôdési Ház

2006. október – Bolgár Mûvelôdési Ház

október 4.., szerda, 17.00 óra – Malko Teatro Színházi Mûhely
október 11., szerda, 19.00 óra – Filmklub (Levél Amerikába – magyar felirattal)
október 19., csütörtök, 18.00 óra – 15 éves a Haemus folyóirat
október 25., szerda, 18.00 óra – Alkotók Klubja 
minden kedden 17.00 óra – bolgárnépdal-oktatás 
minden szerdán 17.30 óra – a Zornica Hagyományôrzô Csoport próbája
minden pénteken 17.00 óra – a Roszica Néptáncegyüttes próbája

Novemberi tervezett program

november 1., szerda, 17.00 óra – Malko Teatro Színházi Mûhely
november 4., szombat, 18.00 óra – Demeter-nap – A Blagoevgradi Rádió és

Televízió zenekarának koncertje,
közremûködik Roza Bancseva népdalénekes

november 8.., szerda, 19.00 óra – Filmklub (Ellopott szemek)
november 11., szombat 19.00 óra – BULFEST – 10 éves a Jantra Néptáncegyüttes
november 15. szerda, 18.00 óra – Irodalmi Kávéház
november 22., szerda, 18.00 óra – Alkotók Klubja 
november 29., szerda, 19.00 óra – Néprajzi Klub


