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Весела Коледа и честита Нова година!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!



Ünnep a templomban

November 26-án hármas ünnepet
ünnepelt a Szent Cirill és
Szent Metód Bolgár Ortodox
Templom: az Iskolai és Egyház-
bizottság megalakulásának 90.,
a templom felépítésének 75. 
és felszentelésének 50. évfor-
dulóját.

Az ünnepi szentmisét Sztefan
Mamakov atya celebrálta, és
Tihon vikárius, ôszentsége
Szimeon nyugat- és közép-euró-
pai metropolita helyettese
koncelebrálta. Jelen voltak a
magyar, az orosz, a szerb és
a román egyház képviselôi is.
Ôszentsége Tihon püspök egy
ikont ajándékozott a bolgár
egyházközösségnek.
Az ünnepség második része a
Bolgár Mûvelôdési Házban foly-
tatódott, ahol Tanev Dimiter,
az MBE elnöke és Karailiev
Iván, az Egyházbizottság elnö-
ke megismertette az egybegyûl-
teket a magyarországi bolgár
egyházközösség történetével és
a közösségben évtizedek óta
betöltött fontos szerepével.
Az ünnepre meghívást kapott a
Plamen Ivanov karmester vezet-
te Berlini Ortodox Templom
kórusa, amely a Mnogaja letá-
val fejezte be a koncertjét.
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Голям църковен
празник

На 26 ноември Българският
православен храм »Св. св.
Кирил и Методий« отпразнува
троен празник: 90 години от
основаването на Църковно-
училищното настоятелство,
75 години от построяване на
църквата и 50 години от
нейното освещаване.
Света божествена литургия
отслужи отец Стефан Мама-
ков в съслужение с Тихон,

викарния епископ на Негово
високопреосвещенство
Западно и Средноевропейския
митрополит Симеон.
Присъстваха представители
на унгарската, руската,
сръбската и румънската
православна църква. Негово
преосвещенство епископ

Тихон подари икона на
българската църковна община.
Втората част на тържеството
продължи в Българския
културен дом, където
Димитър Танев, председател
на ДБУ, и Иван Караилиев,
председател на Църковното
настоятелство, запознаха
присъстващите с историята на
българската църковна община
в Унгария и основополага-
щото й място в живота на
общността през десетилет-
ията.

Специално за празника бе
поканен да участва хорът на
Берлинската православна
църква със солисти от
Берлинската опера под
диригентството на Пламен
Иванов. Техният концерт
завърши с изпълнение на
»Многая лета«.
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JUBILEUM

Дружеството на българите 

в Унгария кани най-любезно

Вас и Вашето семейство

на традиционна коледно-

новогодишна вечеринка в

Българския културен дом на

26 декември 2006 г., вторник
от 19.00 часа

ПРОГРАМА:

музика, танци, хумор, пародия,

забава ИЗНЕНАДИ

ТОМБОЛА

Запазване на места:

в Дружеството 

на българите в Унгария 

(тел.: 216-6560)

A Magyarországi Bolgárok
Egyesülete 

szeretettel meghívja Önt 
és kedves családját

a Bolgár Mûvelôdési Házban
22000055..  ddeecceemmbbeerr  2266--áánn(kedden)

19.00 órától tartandó 
karácsonyi ünnepségére 

és óévbúcsúztató báljára

MÛSOR: 
zene, tánc, humor, paródia 

MEGLEPETÉS

TOMBOLA 

Asztalfoglalás 
a Magyarországi Bolgárok

Egyesületénél
(tel.: 216-65-60)
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Vízkereszt

2007-ben ismét megünnepeljük
Vízkereszt ünnepét (Jordan-
nap), a keresztet a Duna vi-
zébe dobjuk.
Ezért az Egyházbizottság és a
Fôvárosi Bolgár Önkormányzat
szeretettel meghívja összes
honfitársunkat, hogy jelenlé-
tükkel és imájukkal tisztel-
jék meg az úrjelenési víz-
szentelést 2006. január 6-án.
Kérünk mindenkit, hogy 14.30
órakor legyen a gyülekezôhe-
lyen – az Erzsébet-híd pesti
hídfôjénél, a Petôfi térrel
szemben levô kikötôben, ahon-
nan 15.00 órakor indulunk el
a Zsófia hajóval a Dunán. A
rendezvény után várjuk önöket
egy fogadásra.
További információ és
jelentkezés 2006. január 4-ig
a Bolgár Mûvelôdési Házban
(tel.: 216-65-60) vagy
Kalicov Vladimirnál (tel.:06-
30/2115340).
Várjuk jelentkezésüket!

Богоявление

Скъпи сънародници,
През 2007 г., отново ще честваме

празника св. Богоявление (Йорда-

новден) с хвърляне на кръст във

водите на река Дунав.

Затова Църковното настоятелство

и Столичното българско

самоуправление отправят

сърдечна покана до всички

сънародници, които с молитвено

присъствие ще почетат Богояв-

ленския водосвет на реката, че на

06.01.2007 г. трябва да бъдат в 14.30 ч.,

сборен пункт – пристанището на

пещенската част на моста

»Ержебет« (срещу пл. Петьофи),

откъдето в 15.00 ч. ще отплаваме с

кораб »Жофия« по течението на

Дунав. След мероприятието ви

каним на коктейл.

За повече информация, както и за

да потвърдите вашето поименно

участие, обаждайте се до 04.01.2006

г. на телефоните на Българския

културния ни дом – 216-6560 и на

тел. на г-н Вл. Калицов – 0630/211-

5340.

Очакваме вашите заявки.



БАБИНДЕН
в Българския културен дом
(Будапеща, ІХ кв., ул. Вагохид №62)

На 21 януари (неделя) от 16.00 часа
ще се състои традиционният
български празник,
посветен на бабите-акушерки,
на майчинството, на живота.

…и тази година:
представяне на обичая
песни, танци, представление
кулинарна изложба

В прoгрaмaтa:
Фолклорна група »Зорница«
Малко Театро: Българска приказка

BÁBANAP
a Bolgár Mûvelôdési Házban
(Budapest, IX ker., 
Vágóhíd u. 62)

2006. január 21-én (vasárnap)
16 órától a bábákat és
szülésznôket, az anyaságot és
az életet ünnepeljük a bolgár
hagyomány szerint.

...mint minden évben:
a hagyomány bemutatása dalok,
táncok, elôadás kulináris
kiállítás

A mûsorban:
a Zornica Hagyományôrzô
Csoport
a Malko Teatro: Bolgár rege c.
elôadásának bemutatója
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Фестивал на
малцинствените
театри през февруари

В рамките на Фестивала на
малцинствените театри в Ун-
гария Малко театро ще пред-
стави на 9 февруари 2007 г. от
18.00 часа в Новото студио на
Театър »Талия« с представле-
нието »Българска приказка«
(Музикална игра).
Постановката черпи от
съкровищницата на българ-
ския фолклор – обредите от
зимния празничен цикъл. По-
голямата част от материала е
събран от трупата в Бълга-
рия. Закодираните езически
елементи на ритуалите оживя-
ват в библейските мотиви,
така познати на съвременното
религиозно съзнание, чрез
изразителната игра с пред-
мети от традиционния бит.
Този изключителен материал
е поверен на порасналите
вече деца-актьори на Малко
театро. Това е тяхната първа
самостоятелна работа, изпъл-
нена с много игривост и фан-
тазия. Те са живото доказа-
телство, че българският те-
атър в Унгария има своя ези-
кова и творческа база.
Сценичната адаптация е на-
правена от Габриела Хаджи-
костова, режисьор Ищван На-
ги, куклена анимация, декор,
костюми - Габриела Хаджи-
костова. Участват: Анна Шу-
мова, Беата Бебревска, Вик-
тория Танева, Даниел Тихов,
Доминика Тихова, Иван Роза-
линов, Йордан Бебревски,
Марина Тютюнкова, Начо
Фико, Недка Трифонова; му-
зика: Слободан Вертетич и
Давид Ередич.

A Magyarországi
Nemzetiségi
Színházak
Találkozója

keretében a Malko
Teatro 2007. február 9-
én (pénteken) a Thália
Színház Új Stúdiójában
mutatja be a Bolgár
rege c. elôadását
(zenés népi játék). A
bolgár folklór egyik
gyöngyszemét – a téli
ünnepkör rítusait –
dolgozta fel a színház
ebben az elôadásban. Az
alapanyagok legnagyobb
részét maguk gyûjtötték
Bulgáriában. A még fel-
lelhetô pogány elemeket
vegyítették a mai hit-
világ bibliai történe-
teivel és fûszerezték
(improvizációs játék-
kal) eredeti népi tár-
gyakkal. Ezt az alapa-
nyagot adták a Malko
Teatro immár felnôtt
gyerekszínészeinek ke-
zébe. Ez az elsô önálló
munkájuk, amibe végre
beleadhatták minden já-
tékosságukat, fantáziá-
jukat, és amivel bizo-
nyítják, hogy a bolgár
színháznak mind nyelvi-
leg, mind mûvészileg
van utánpótlása Magyar-
országon.
Népi rítusok és bibliai
történetek alapján
színpadra adaptálta
Hadzsikosztova Gabri-
ella,rendezô: C. Nagy
István, bábanimáció,
jelmez- és díszletterv:
Hadzsikosztova Gabri-
ella, színészek:
Bebrevszki Beáta, Beb-
revszki Jordán, Fikó
Nacsó, Rozalinov Iván,
Sumova Anna, Tanev Vik-
tória, Tihov Dániel,
Tihova Dominika, Trifo-
nova Nedka, Tyutyunkova
Marina, zenészek:
Wertetics Szlobodán,
Eredics Dávid
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MEGHÍVÓK Побратимени градове

Договорът за побратимяване
между Сигетсентмиклош и
Горна Оряховица бе подписан
през 2004 г. Отношенията
между двата града се развиват
непрекъснато, през изминала-
та година техни представители
имаха нееднократно възмож-
ност да гостуват в побратиме-
ния град.
В началото на август танцо-
вият състав »Мезешкалач« от
Сигетсенмиклош взе участие
във ІІ Фолклорен фестивал в
Горна Оряховица. В рамките
на Есенните празници в Си-
гетсентмиклош концерт изне-
се танцовият състав »Сидер
Войвода« от Горна Оряховица.
На международната конфе-
ренция »Актуални въпроси на
местната власт в процеса на
разширяването на Европей-
ския съюз«, която се проведе
в Горна Оряховица от 23 до 26
ноември, гостува и шестчлен-
на делегация от Сигетсент-
миклош. Член на делегацията
бе и Боянка Василева Джон-
гова, дългогодишен председа-
тел на Българското самоу-
правление в Сигетсентмик-
лош, преди постът да бъде
поет от Милан Киров. На кон-
ференцията присъстваха
представители и на другите
два побратимени града на
Горна Оряховица – германски-
ят Варен и румънският Русио-
рии де веде. През двата дни на
конференцията бяха изнесени
множество доклади за дей-
ността на общинските съвети
в побратимените градове.
Особено внимание бе отде-
лено на съвременния подход
при обработката и складира-
нето на отпадъците и пре-
чистването на водите.
Делегацията от Сигетсент-
миклош бе ръководена от
заместник-кмета Ищван Пап,
който разказа в доклада си за
грижата за отпадъците и
тяхната преработка в града,
заместник-кметът Габор Салаи
говори за изграждането на
съобъжения, улесняващи при-
движването на хора с физи-
чески недъзи, а председателят

на Комисията за младежта,
спорта и обществените връз-
ки Роберт Вираг запозна при-
състващите с взаимодействи-
ето между общинските органи
и обществените организации.
Милан Киров, председател на
Българското самоуправление
в Сигетсентмиклош, разказа в
детайли за малцинственото
законодателство и правата на
малцинствата в Унгария. На
конференцията стана ясно, че
така наречената електронна
община (е-община) е вече
факт в българския град и
голяма част от жителите на
града използва услугата, коя-
то е бърза и удобна, особено в
сферата на данъчните плаща-
ния. В сградата на кметството
е открит неотдавна информа-
ционно-туристически център,
чиятo задача е да представя и
популяризира местното кул-
турно наследство. Горна Оря-
ховица се радва на разнооб-
разен културен живот, местни-
ят фолклорен състав »Сидер
войвода« изнесе виртуозен
концерт пред участниците в
конференцията. В парадната
зала на кметството гостите
бяха посрещнати с произве-
дения на народните занаяти,
традиционни български ястия
и вина. На прощалната ве-
черя, дадена от кмета на града
Никола Колев, наред с раз-
мяната на подаръци, бе от-
празнувано и предстоящото
членство на България в Евро-
пейския съюз. Представители
на град Лясковец, който се
намира недалеч от Горна
Оряховица, се обърнаха към
делегацията от Сигетсентмик-
лош с молба да им съдейства
за установяването на побрати-
мени отношения със селище в
Унгария, разположено в бли-
зост до Сигетсентмиклош.

Testvérvárosok

Szigetszentmiklós és Gorna
Orjahovica 2004-ben kötött
testvérvárosi megállapodást. 
A két város közötti kapcsolat
egyre szorosabbá válik, az
idei évben is több olyan ren-
dezvény volt mindkét telepü-
lésen, amelyre meghívták
testvérvárosuk képviselôit. 
Augusztus elején a sziget-
szentmiklósi Mézeskalács
táncegyüttes Gorna Orjahovicá-
ban részt vett a II. Folklór-
fesztiválon. Szeptemberben a
Szentmiklósi Ôsz Rendezvény-
sorozat keretein belül Sziget-
szentmiklóson lépett fel a
Gorna Orjahovicai Szider Voj-
voda táncegyüttes. November
23-26. között pedig  Sziget-
szentmiklós városból 6 tagú
delegáció vett részt a Gorna
Orjahovicában „Az önkormányza-
tok aktuális kérdései az Eu-
rópai Uniós bôvítési folyama-
tában« címmel megrendezett
nemzetközi konferencián. A
küldöttségnek tagja volt
Dzsongova Vaszileva Bojanka
is, hiszen évekig a Bolgár
Kisebbségi Önkormányzat elnöki
tisztségét töltötte be, mie-
lôtt Kirov Milánt választot-
ták volna meg erre a posztra.
Szigetszentmiklós delegációját
Papp István alpolgármester
vezette, elôadásában a várost
érintô hulladékgazdálkodásról
és -kezelésrôl beszélt, Kirov
Milán a Bolgár Kisebbségi Ön-
kormányzat elnöke részletesen
ismertette a magyarországi
kisebbségekre vonatkozó
törvényeket és a kisebbségek
jogait Magyarországon. A vá-
rosháza dísztermének elôcsar-
nokában jellegzetes népmûvé-
szeti tárgyakkal és hagyomá-
nyos bolgár ételekkel ismer-
tették meg a résztvevôket
étel- és borkóstoló kereté-
ben. 
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Hírek Debrecenbôl

A Debreceni Bolgár Önkormány-
zat szeptember 16-án rendezte
meg Bulgária Napját a város
vegyes házasságban élô család-
jai számára. A résztvevôk meg-
ismerkedhettek Bulgária, vala-
mint a magyarországi és a deb-
receni bolgárok történelmével,
kultúrájával, népszokásaival,
és megkóstolhattak néhány ha-
gyományos bolgár ételt.
Szeptember 18-30. között volt
látható a debreceni Kulturális
Központban a Testvérvárosunk
Sumen címû kiállítás. A kiál-
lítást Somogyi Béla Debrecen
Kulturális Bizottságának el-
nöke nyitotta meg, bolgár
részrôl pedig Plamen Pejkov, 
a budapesti Bolgár Kulturális
Intézet igazgatója köszöntötte
a vendégeket, majd az egybe-
gyûltek Canka Marinova és
Pavlin Szlavcsev elôadásában
bolgár népdalokat hallgattak.

Bolgár rendezvények 
a Debreceni Egyetemen
November 27-29. között a Deb-
receni Egyetem Szlavisztikai
Intézete Szlavisztikai Napokat
rendezett, amelyek keretén be-
lül két bolgár rendezvény mu-
tatta be a bolgár szellemisé-
get és kultúrát.
A Szlavisztikai Napok rendez-
vénysorozat a Bulgária az ôsi
civilizációk országa címû ki-
állítással kezdôdött. A kiál-
lítás koncepciója Ivan Marazov
professzor munkája volt, a
fényképeket Ivo Hadzsimisev
fotómûvész készítette. A kiál-
lítás anyaga meggyôzô bizonyí-
tékot szolgáltatott arra, hogy
a mai Bulgária területén egy-
kor ôsi civilizációk képvise-
lôi éltek.
Nagy sikerrel zajlott le a
bolgár est is. A tradicionális
bolgár ételek, a bolgár
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Новини от Дебрецен

На 16 септември Българското
самоуправление в гр. Дебре-
цен организира Ден на Бълга-
рия за живеещите в Дебрецен
семейства от смесен брак от
различни националности.
Присъстващите бяха запозна-
ти с разположението, истори-
ята, бита и културата на на-
шата страна, на българите в
Унгария и в Дебрецен. Беше
организирана изложба, гости-
те имаха възможност да слу-
шат българска музика и да
опитат някои типични ястия
от българската кухня.
Между 18-30 септември в Кул-
турния център на гр. Дебре-
цен българското самоуправ-
ление организира фото и би-
това изложба на тема »Побра-

тименият град Шумен«.
Изложбата бе открита от Бе-
ла Шомоди, председател на
Комитета по култура на Деб-
рецен, от българска страна
гостите бяха поздравени от
Пламен Пейков, директор на
Българския културен инсти-
тут в Будапеща.
Многобройните посетители
имаха възможност да чуят
няколко български народни
песни в изпълнение на Цанка
Маринова и Павлин Славчев.
В края на програмата гостите
бяха поканени на коктейл.
По желание на Регионалния
кръводарителен център съ-
щата изложба бе открита на

10 октомври в кръводарител-
ния център. Изложбата откри
Димитранка Мишколци,
председател на Българското
самоуправление в Дебрецен, а
от името на Центъра присъс-
тващите бяха поздравени от
главния лекар на региона
Ибоя Бохати.
Неделното училище, органи-
зирано от самоуправлението
редовно провежда своите за-
нятия.

Български изяви в
Дебреценския универ-
ситет

От 27 до 29 ноември Институ-
тът по славистика в Дебре-
ценския университет органи-
зира провеждането на Дни на
славистиката. Две бяха бъл-
гарските изяви и те достойно
представиха българския дух и
култура.
Дните започнаха с откриване
на изложба под надслов »Бъл-
гария – страна на древни ци-
вилизации«. Концепцията на
изложбата принадлежи на

проф. Иван Маразов, а фото-
сите са дело на големия бъл-
гарски фотограф Иво Хаджи-
мишев. Изложбата по безспо-
рен начин показва, че Бълга-
рия е родена в земи, обитава-
ни от представители на древ-
ни цивилизации, успяла е да
съхрани техните богатства и
да осмисли изпратените преди
хиляди години послания. В
контекста на предстоящото
членство на страната в Евро-
пейския съюз изложбата по
убедителен начин свидетелст-
ва за приноса и към европейс-
кото културно богатство.
С много емоции и въодушев-
ление премина и българската
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népzene, valamint a hagyományos
bolgár vendégszeretet sok új
barátot nyert meg Bulgáriának.
Az est sikerében nagy szerepet
játszott a debreceni Dzsumbar-
lak zenekar és a békéscsabai
Balkán Táncegyüttes is.
A szervezôk köszönetet monda-
nak mindenkinek, aki hozzájá-
rult a bolgár program megszer-
vezéséhez: Plamen Pejkovnak, 
a budapesti Bolgár Kulturális
Intézet igazgatójának, Liana
Uzunovának, a Bolgár Nagykö-
vetség kereskedelmi tanácso-
sának, valamint a Debreceni
Bolgár Kisebbségi Önkormány-
zatnak és elnökének Miskolczi
Dimitrankának.
Ezek a bolgár rendezvényes is-
mét bebizonyították, hogy a
kultúrán keresztül a különbözô
népek közelebb tudnak kerülni
egymáshoz.

Kitüntetés

A Hajdú-Bihar Megyei Önkor-
mányzat Közgyûlése Kisebbségi
Díjat adományozott Miskolczi
Dimitrankának, a Debreceni
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
elnökének a bolgár kultúra
ápolása érdekében több évti-
zeden keresztül kifejtett te-
vékenységéért. A kitüntetést
november 22-én, a megye napján
a Megyei Közgyûlés ünnepi ülé-
sén nyújtotta át Rácz Róbert,
a Megyei Közgyûlés elnöke.
Gratulálunk Miskolczi Dimit-
rankának a szép elismeréshez. 

вечер. Изобилие от традицио-
нни ястия: баници, погачи,
сарми, кебапчета, лютеница,
салати, омайващо червено
вино, завладяващи ритми на
българската народна музика –
всичко това, както и посло-
вичното българско гостопри-
емство и широко сърце, роди
настроение, което трудно мо-
же да бъде описано с думи, и
спечели нови приятели на
България. Огромна беше
заслугата на оркестър
»Джумбарлак« от Дебрецен,
чиито основатели са възпита-
ници на Института по славис-
тика в Университета, а също
и на танцов ансамбъл »Бал-
кан« от Бекешчаба. И в двете

групи свирят и танцуват ун-
гарци. Възхитително е майс-
торството, с което са уловили
сложните български ритми!
Впечатляваща е вещината, с
която са се сдобили с автен-
тични български народни
инструменти и носии!
Успехът на българските изя-
ви не би бил възможен без
убедителната подкрепа на
българските институции,
действащи на територията на
Унгария. Изложбата любезно
предостави и откри дирек-
торът на Българския култу-
рен институт в Будапеща
Пламен Пейков, българското
вино представи Лиана Узуно-
ва, търговско аташе в посол-
ството на Р България, а изо-
билието от ястия би било не-
възможно без помощта на
дебреценското самоуправле-
ние на българското малцинст-
во и отзивчивостта и кулинар-
ното майсторство лично на
неговия председател Димит-

ранка Мишколци.
Тези български изяви за поре-
ден път показаха, че чрез кул-
турата най-пълноценно се
постига разбирателство и се
скъсяват дистанциите между
народите.

Живка Колева-Златева,

лектор по български език в

Дебреценския университет

Заслужена награда

На 22 ноември, Деня на об-
ласт Хайду Бихар, когато
традиционно се връчват на-
гради на изявени дейци от
различни сфери на общест-
вено-икономическия живот,
председателката на дебре-
ценското самоуправление на
българското малцинство Ди-
митранка Мишколци беше
удостоена с наградата за мал-
цинствата. Чрез нея областна-
та управа изрази признател-
ността си за безспорния при-
нос на г-жа Мишколци в кул-
турното сближаване на ун-
гарския и българския народ.
Вече втори мандат тя с ве-
щина ръководи дейността на
българското самоуправление
в Дебрецен и се ползва със за-
виден авторитет.
Да и е честита наградата!
Нека все така да продължава
да влага сърцето и душата си
в благородното дело!

Живка Колева-Златева



A szlovákiai bolgárok
találkozója

December 2-án negyedik alka-
lommal rendezték meg a szlo-
vákiai bolgárok hagyományos
karácsonyi találkozóját. A
Jantra és a Roszica táncegyüt-
tes, a Prvao zenekar, valamint
Canka Marinova és Pavlin
Szlavcsev másfél órás mûsort
adott. A közönség nagy szere-
tettel fogadta a magyarországi
fiatalokat. A hivatalos mûsor
után DJ Ivancso szolgáltatta a
tánchoz a zenét hajnalig.

TV-felvétel
Ferencvárosban

December 4-én a ferencvárosi
televízió felvételt készített,
a kerületben élô kisebbségek
képviselôi beszéltek nemzeti-
ségük karácsonyi szokásairól
és bemutatták egy-két hagyomá-
nyos karácsonyi ételt. A bol-
gár tradíciókról Tyutyunkov
Marina beszélt, a bemutatott
ételeket Nackina Nikolina ké-
szítette el. 

Néprajzi Klub

November 30-án a Néprajzi Klub
keretében újévköszöntô szur-
vaknicát készítettek a gyere-
kek. A nagy érdeklôdésre való
tekintettel januárban busó-
maszk-, februárban pedig mar-
tenicakészítésre várjuk a fia-
talokat, a dátumokat keressék
az újság hátoldalán.

A Haemus folyóirat új
száma

Megjelent a Haemus 2006/3-4.
száma, amelyben a Jantra
Táncegyüttes, a Malko Teatro
és a Haemus folyóirat
jubileumáról olvashatnak.
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Среща на българите в
Словакия

На 2 декември за четвърти
пореден път се състоя тради-
ционната коледна среща на
българите в Словакия. Запо-
чнали при скромни обстоя-
телства, тези срещи с всяка
изминала година набират ско-
рост. Значителна роля за това
има и Дружеството на бълга-
рите в Унгария, което години
наред подпомага празника с
фолклорни програми и госту-
вания на танцов състав »Янт-
ра«. Дружеството на българи-

те в Унгария смята за особено
важно утвърждаването на
българското присъствие в ре-
гиона.
Тази година, с подкрепата на
словашкото културно минис-
терство, българите в Слова-
кия проведоха тържеството

си в една от най-големите
театрални зали в Братислава,
където се събраха повече от
200 души. За тържеството
пристигнаха и българи от
Австрия. Танцовите състави
»Янтра« и »Росица«, оркестър
»Право«, Цанка Маринова и
Павлин Славчев изнесоха
програма, която продължи
час и половина. Публиката
прие с радост младите хора от
Унгария. След официалната
програма забавата продължи
до зори с DJ Иванчо.

Телевизионен запис във
Ференцварош

На 4 декември местната теле-
визия във Ференцварош на-
прави записа на предаване за
малцинствата, които разказа-
ха за коледните си обичаи и
представиха по едно коледно
ястие. За българските тради-
ции разказа Марина Тютюн-
кова, а представените ястия
бяха приготвени от Николина
Нацкина. Предаването
»Коледа на малцинствата« ще
бъде пока-зано на 19
декември от 18 часа по 9S TV,
предаването се излъчва и по
интернет – (www.keruletitv.hu)

Етнографски клуб

На 30 декември в рамките на
Етнографския клуб  децата

изработиха сурвакници в
Българския културен дом.
Поради големия интерес през
м. януари чакаме младежите
за изработване на кукерски
маски, а през м. февруари ще
правим мартенички. Точните
дати търсете на последната
страница на вестника.

Нов брой на сп. Хемус

Излезе от печат бр. 3-4 за
2006 г. на списание »Хемус«.
Броят е посветен на трите
юбилея 10 години танцов
състав Янтра, 10 години
Малко театро и 15 години
списание »Хемус«.
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ESEMÉNYEK Микулаш дойде и при
българските деца в
Будапеща

Българските деца в Будапеща
посрещнаха Микулаш на 
3 декември в Българския
православен храм. След
завършването на неделната
служба, храмът се изпълни с
най-малките членове на
общността и техните
родители. Специално за тях бе
премиерата на Малко театро
»Приказна нишка« (Габриела
Хаджикостова, Слободан
Вертетич), която малки и
големи приеха с въодушевле-
ние, реагираха живо и участ-

ваха в игровите ситуации.
Децата не само се забавлява-
ха, но и учеха думички и
изрази на български и
унгарски език. В края на
спектакъла пристигна дядо
Микулаш, който раздаде
подаръци на всички деца.

A Mikulás a budapesti
bolgár gyerekekhez is
eljött

December 3-án a Mikulás eljö-
tt a bolgár gyerekekhez a
Szent Cirill és Szent Metód
Bolgár Ortodox Templomba. A
vasárnapi istentisztelet vége
után a templomot megtöltötték
a közösség legifjabb tagjai
és a szüleik. Az ünnepség a
Malko Teatro A mese fonala
címû bábelôadásával kezdôdött

Hadzsikosztova Gabriella és
Wertetics Szlobodan közremû-
ködésével. A kicsik és a fel-
nôttek is nagy lelkesedéssel
fogadták az elôadást, élénken
reagáltak és vettek részt a
játékos szituációkban. A mese
végén megérkezett a Mikulás,
aki ajándékot osztott a gye-
rekeknek.

Támogatók

A 2006. évben is több bolgár
kisebbségi önkormányzat járult
hozzá ahhoz, hogy a Bolgár
Hírek továbbra is a megszo-
kott színvonalon, formában és
példányszámban jelenhessen
meg. A szerkesztôség köszöni
a támogatást a Budapest IV.,
V., XIII., XIV., XV., XVIII.,
XXIII. kerületi, valamint a
Szigetszentmiklósi, a Halász-
telki, a Dunaharaszti, a
Pécsi, a Miskolci, a Felsô-
zsolcai és a Debreceni Bolgár
Önkormányzatnak.

декември, 2006                                Български вести
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Спомоществователи

През 2006 г. Български вести
продължи да излиза, благо-
дарение на подкрепата на
българските самоуправления,
поддържайки досегашното
високо ниво и тираж.
Редакцията благодари за
подкрепата на самоуправле-
нията в ІV, V, ХІІІ, XIV, ХV,
ХVІІІ, ХХІІІ район на Буда-
пеща, както и в Сигетсент-
миклош, Халастелек, Дуна-
харасти, Печ, Мишколц,
Фелшьожолца и Дебрецен.

Авантаж
прожекция на
киноклуба

Филмът е създаден през 
1977 г. по документалната
книга »Един прокурор разказ-
ва« на Петко Здравков. Пете-
ла (Руси Чанев) е затворник.
Тъй като има добро поведе-
ние е извикан при управата да
изнесе лекция за методите на

джебчиите. С вещина той
нарежда органите на реда в
колона един зад друг, плътно
притиснати и с вдигната дясна
ръка (трамвайна блъсканица)
и започва разказа за своя жи-
вот. Пред нас се разкрива об-
раза на крадец джентълмен с
романтична душа, готов да
отиде на комсомолска брига-
да, но да впечатли избраното
момиче. Много комични ситу-
ации, хитроумни планове,
хладнокръвни кражби, дегизи-
ровка и конспирация.
Блестящо превъплъщение на
Руси Чанев в ролята на Пете-
ла. Филмът е получил следни-
те награди: ФБИФ 78 Варна –
Специалната награда, На-
градата за операторска рабо-
та; МКФ Западен Берлин 78 –
Втора награда »Сребърна
мечка« на режисьора Георги
Дюлгеров; МКФ Авелино 79,
Италия – Първа награда
»Златен Лачено« на режи-
сьора Георги Дюлгеров и
актрисата Мария Статулова.
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Славчо Костадинов
на 80 години
Спомен за моя живот

...Нашето село се намира на
пет километра от Търново.
Селото бе доста сиромашко, а
и семейството ни също.
Бяхме две сестри и двама
братя. От шест годишна въз-
раст, преди да тръгна на учи-
лище, съм започнал да паса
чужди крави. От нашето село
малко хора успяваха да се
изучат. Момчетата, като за-
вършеха трети прогимназиа-
лен клас, отиваха в Търново
да станат или готвачи, или
келнери, а момичетата ходеха
да работят в копринената
фабрика. Който не отидеше
за готвач, отиваше на гради-
на. Аз имах вече двама бра-
товчеди в Будапеща и реших
да дойда на градина при тях.
Газдата беше от Поликрайще,
отидохме с баща ми, напра-
вихме пазарлъка и през март
1941 г. бях вече в Будапеща.

Четирсет и пет пенгьо ми бе-
ше заплатата на месец. И от
нея от март до септември бях
взел само петдесет филера
рабош, значи аванс. Защото
ядене получавах, квартира не
се плащаше и аз много спас-
трях. Когато тръгнах за Унга-
рия, тогава се жени голямата
ми сестра Мария. На него
време се даваше зестра. И ба-
ща ми, като нямаше пари, взе-
ма 2000 лева назаем от един
роднина и една нива 2 декара,
най-хубавата нива, я даде под
залог. Ако за една година не
върнеше парите, щяха да ни
вземат нивата. Майка ми се

беше уплашила, казваше –
най-хубавата нива, ако я взе-
мат, казва, ще умрем гладни,
там се ражда най-хубаво жи-
то. Аз, като додох тука, тряб-
ваше да спестя пари да им
пратя, да върнат заема, за да
не вземат нивата. На четири-
надесет години съм бил. И ка-
то получихме парите през
септември месец, с моя бра-
товчед отидохме в банката –
тогава можеше да се праща –
и пратих 150 пенгьо. 20 лева
беше един пенгьо. 150 пенгьо
пратих в България, с другите
отидохме на Телеке тер, ку-
пихме дрехи за работа, ба-
къмчета, всичко, купих си
балтон, костюм, бомбе, връз-
ка и отидохме да си направим
снимка, за да я пратя в Бъл-
гария. След туй майка ми ми
писа писмо, върнали парите и,
казва, донякога таз нива ще
бъде за тебе.

От 1941 до 1945 г. работих при
Борис Хаджипетков. Тогава
войната вече се водеше в са-
мата Будапеща, четири дни
бяхме между двата фронта.
Така се реши да си ходим в
България. Нямаше влак, на-
правихме дървени шейни и
тръгнахме с четири шейни за
България. По пътя ни взеха и
шейната, продължихме пеша,
с влак, единайсет дни пъту-
вахме от Будапеща до София.
В края на януари бяхме вече в
България.

В България си изкарах вой-
нишката служба. Бях и брига-
дир в Димитровград. Там се
записах да остана на работа,
защото в село нямаше какво
да се прави. Подадох си и до-
кументите за Унгария, но
дълго време не получих от-
говор. Ожених се и две сед-
мици след сватбата получих
разрешение и заминах за Ун-
гария. Жена ми също дойде
след пет месеца. Започнах
най-напред заедно с братов-
чед си, но после се отделихме.
От 1949 до 1959 работих като
частник градинар. Родиха ми
се и двама сина.
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Magyarországra. Nagy sokára
kaptam csak meg az engedélyt.
Addigra megnôsültem, a fele-
ségem öt hónappal késôbb szin-
tén utánam jött. 1949-tôl
1959-ig önállóan dolgoztam
kertészként. Két fiam szüle-
tett. 

58-59-ben elkezdôdött a tée-
szesítés. Megalapítottuk a
Bolgár-Magyar Barátság Mgtsz-
t, amelynek 1978-ig az elnöke
voltam, majd egyesültünk a
Duna Mgtsz-szel. A bolgár ko-
lóniában is dolgoztam. 1952-
tôl kerületi felelôs voltam,
1954-ben tagja lettem az MBE
vezetôségének. 1963-ban pedig
megválasztottak az MBE elnö-
kének. 5-6 év múlva lemond-
tam, mert sok munka volt a
tsz-ben, majd három évvel
késôbb újra megválasztottak
és akkor 1988-ig maradtam.

AA  BBoollggáárr  HHíírreekk  sszzeerrkkeesszzttôôssééggee
jjóó  eeggéésszzssééggeett  ééss  ttoovváábbbbii  bbooll--
ddoogg  nnyyuuggddííjjaass  éévveekkeett  kkíívváánn
SSzzllaavvccssoo  KKoosszzttaaddiinnoovvnnaakk!!

Két új könyv

A Napkút Kiadó gondozásában
nemrégiben két új könyv je-
lent meg. Az egyik Ivan Kule-
kov Harmadik személyben címû
kötete. amelynek anyagát
Szondi György válogatta és
fordította. Ivan Kulekov kü-
lönös színfoltja a kortárs
bolgár kultúrának. 16 éves
korában közölték elsô karika-
túráját, 16 évig a rádióban
hallhatták, 16 éve a televí-
zióban láthatják, akik szere-
tik egyedi, kesernyés-vidám
stílusát.

Konsztantin Pavlov a kortárs
bolgár irodalom kiemelkedô
képviselôje. 1989 után tucat-
nyi könyv jelent meg tôle,
köztük régi írások elsô köz-
lése is. A most magyar nyel-
ven megjelent Perszifedron
címû kötet anyagát Szondi
György állította össze.

През 1957 г. градината ми бе-
ше, където днес е Йожеф
Атила телеп. Там почнаха да
строят, земята ми в девети
квартал беше под наем и я
взеха. Отидох в Шорокшар.
Там наехме земя и започнахме
да караме градина. Дойде 58-
59 г., започнаха масово да пра-
вят текезесетата. Там бяхме
все българи градинари и ни
дадоха ултиматум: или ще ос-
новем самостоятелно ТКЗС,
или земята ще я дадат в шо-
рокшарското »Вьорьош Ок-
тобер«. Събрахме се и тогава
хората казаха, че ако аз стана
председател, съгласни са. И
през 1959 г. основахме ТКЗС
»Българо-унгарска дружба«.
Там, като председател на
ТКЗС-то, карах до 1978 г.,
тогава се уедрихме с ТКЗС
»Дуна«. Нашето ТКЗС беше
много добро, първите 10 годи-
ни от 3 хиляди и няколко те-
кезесета сме били все между
първо и пето място по зпла-
щане на един член.

Работех и в българската ко-
лония. От 1952 г.започнах ка-
то районен отговорник. По
онова време задачата на ра-
йонния отговорник беше да
обикаля хората, да събира
членския внос или за пари за
нещо друго – я за подарък на
България, я за културния дом.
През 1954 г. станах член на
Управителния съвет. В 1963 г.
ме избраха за председател на
Дружеството на българите в
Унгария. След 5-6 години се
отказах, защото работата в
ТКЗС-то стана много, но след
3 години отново ме избраха и
тогава останах до 1988 г.

Две нови книги

Издателство »Напкут« издаде
неотдавна две нови книги от
български автори на унгарски
език. Съставителството и
превода на сборника »В трето
лице« на Иван Кулеков са
дело на Дьорд Сонди. Иван
Кулеков е необикновена фи-
гура в българския културен
живот. Първите си карикату-
ри публикува на 16 годишна
възраст, 16 години го слушат
по радиото, 16 години по
телевизията почитателите на
неговия тръпчиво-засмян
стил. Издал е шест сатирични
книги в България, три са
излезли на италиански. Напи-
сал е сценарии за 10 анимаци-
онни филма и пет пиеси.
Константин Павлов е изтък-
нат представител на съвремен-
ната българска литература.
На 50 годишна възраст полу-
чава възможност да издаде
своите »Стари неща« – мате-
риалите на две свои по-ранни
стихосбирки (Сатири, Стихот-
ворения). След 1989 г. излизат
десетки негови книги, сред
които и първите издания на
отдавна написани неща.
Материалите в сега издадения
том »Персифедрон« са
подбрани от Дьорд Сонди.

Szlavcso Kosztadinov
80 éves
Emlékek az életemrôl

…A mi falunk Tirnovótól 5
km-re fekszik. A falu és a
családunk is elég szegény
volt. Négyen voltunk testvé-
rek: két lány és két fiú. A
falunkból kevesen tanulhat-
tak. Nekem már volt két uno-
katestvérem Budapesten, így
elhatároztam, hogy eljövök
hozzájuk dolgozni kertbe. A
gazda polikraistei volt, el-
mentünk hozzá az apámmal, és
megegyeztünk, így 1941 márci-
usában már Budapesten voltam.

Negyvenöt pengô volt az egy-
havi fizetésem, amibôl márci-
ustól szeptemberig összesen
ötven fillér elôleget vettem
fel, mivel enni kaptam, a
szállásért nem kellett fizet-
ni és én nagyon spóroltam.
Amikor elindultam Magyaror-
szágra, akkor ment férjhez
az idôsebbik nôvérem, Maria.
Apám kölcsönt vett fel, hogy
hozományt tudjon adni vele,
a pénzt pedig egy éven belül
vissza kellett adnia, külön-
ben elvették volna tôlük a
zálogba felajánlott földet.
Én tizennégy éves voltam
ekkor. Szeptemberben, amikor
megkaptam a pénzt, az unoka-
testvéremmel elmentem a bank-
ba és hazaküldtem 150 pengôt.

1941-tôl 1945-ig Borisz
Hadzsipetkovnál dolgoztam.
Akkor a háború már elért Bu-
dapestre, négy napig a két
front között voltunk. Elha-
tároztuk, hogy hazamegyünk
Bulgáriába. Nem volt vonat,
így faszánokat csináltunk és
négy szánnal indultunk út-
nak. Útközben elvették tô-
lünk a szánokat, így gyalog,
majd vonattal folytattuk
utunkat. 11 nap alatt értünk
Budapestrôl Szófiába.

Bulgáriában letöltöttem a
katonaidômet, majd kérvé-
nyeztem, hogy visszatérhessek

Helyreigazítás

A Bolgár Hírek
novemberi számában
tévesen jelent meg a
Halásztelki Bolgár
Önkormányzat névsora.
Dr. Vaszilev Koszev
Vaszko nem tagja az
önkormányzatnak.
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PRAVOSZLÁV EGYHÁZ

СВЕТЕЦЪТ НА МИЛОСЪР-
ДИЕТО СВ. НИКОЛАЙ
МИРЛИКИЙСКИ ЧУДО-
ТВОРЕЦ

Наистина целият свят слави и ублажава
Христовия светител Николай, великия
православен Чудотворец! Във всички
православни страни неговата памет се
почита с особено благоговение. В него-
ва чест са построени стотици храмове.
А колко са неговите чудотворни икони,
колко са манастирите, които имат
щастието да го наричат свой покровител!
В кой ли православен дом няма него-
вата икона? У кого не ще се намери
роден или близък човек, който да не
носи светото име на Николая? 
О, наистина велик и славен е този ди-
вен Божий старец. Той е известен не
само на православните народи. Знаят
го в Сибир, знаят го мохамеданите и
призовават името му в беди и напасти!
Призовават го, и  той е милостив и не
отказва и на тези нещастни хора блуж-
даещи в тъмнината на незнанието и на
всякакви суеверия. Всички милува и
към всекиго всякога е готов да се при-
тече на помощ. В това се състои тай-
ната на неговата всемирна слава! Кой
не познава неговите дивни благодея-
ния? Няма съмнение, че сега, в деня на
Неговата свещена памет, всички пра-
вославни народи, във всеки град и
страна, отправят в чест на неговия
всемирен празник хвалебни песнопе-
ния, а на небето всички блажени ду-
хове прославят неговите добродетели.
Към този химн на празнуващите какво
ли може да прибави гласът на нашето
слабо слово в похвала на Божия све-
тител Николай? Не думи, а дела очак-
ва той от нас, дела на подражание на
неговите добродетели. С каква ба-
щинска любов би ни благословил той
от небесните висини! Как усърдно би
се помолил той за нас пред Божия
престол със своята всесилна молитва!
Милосърдието – това е тази свята доб-
родетел, която направи името на све-
тителя славно и многожелано. Дивна
сила има тази боголюбезна доброде-
тел. Колкото повече се стремиш да
вършиш добро на ближния, толкова
повече твоето сърце ще обича това
добро, душата ти толкова повече ще
търси това добро и малко по малко ще
стане постоянна потребност, плът и
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ме научи! Така, добродетелта
на милосърдие ще те научи и
на всички останали
добродетели; тя ще те научи
на молитва, защото винаги ще
ти бъде необходима Божията
помощ; ще те научи на
кротост и търпение защото
само с тези добродетели е
красиво истинското
християнско милосърдие; ще
те научи на смирение – така
от опит ще узнаеш, че Бог
чрез тебе върши всяко добро
дело; ще те научи още на пост
и въздържание, чистота и це-
ломъдрие, за да бъдеш дос-
тойно оръдие на Божия про-
мисъл.
Нека и ние, благочестиви
християни и християнки, сега,
в деня на неговата памет, да
му се помолим вседушно, за
да не ни оставя от това свое
светителско застъпничество
пред Всевишния, за да имаме
неговата милост и прошка на
прегрешенията ни и помощ
при всяка нужда в живота.
Амин.

Силоам Левит  

ВЪЗПОМЕНАНИЕ

на 4 януари 2007 година се
навършват
25 години

без моя дядо, нашия прадядо

ЕЛИСЕЙ ВАСИЛЕВ
МИХОВ

на 82 години

Никога няма да забравя твоя
благ характер.

На този тежък ден отново
свеждаме глави пред светлата

ти памет.

внучка: Петя Дачева-
Валтакари

правнуци: Изабел и
Себастиян Валтакари

зет: Даниел Валтакари

„Открит ден”

Българското републиканско самоу-
правление и Столичното българско
самоуправление ще проведат своя

„открит ден” на 13 декември 2006 г.

(сряда) от 16.00 до 18.00 часа в Бъл-

граския културен дом.

Българското самоуправление в
Зугло ще проведе своя „открит ден”

на 8 декември 2006г. (петък) от 15.00

до 17.00 часа в Дома на малцинствата

в Зугло (1148 Будапеща,

пл. Пакозди 13.)

Българското самоуправление в
Ференцварош ще проведе своя

„открит ден” на 18 декември 2006г.

(понеделник) от 16.00 до 18.00 часа в

Българския културен дом.

Българското самоуправление в
Сигетхалом ще проведе своя

„открит ден” на 20 декември 2006г.

(сряда) от 18.00 до 19.00 часа в

Ритуалната зала на Сигетхалом.

Közmeghallgatás

AA  BBoollggáárr  OOrrsszzáággooss  ÖÖnn--
kkoorrmmáánnyyzzaatt  ééss  aa  FFôôvváá--
rroossii  BBoollggáárr Önkormány-
zat ez évi közmeghall-
gatását 2006. december
13-án, szerdán 16.00 és
17.00 óra között tartja
a Bolgár Mûvelôdési
Házban.
AA  ZZuuggllóóii  BBoollggáárr  ÖÖnnkkoorr--
mmáánnyyzzaatt  ez évi közmeg-
hallgatását 2006. de-
cember 8-án, szerdán
15.00 és 17.00 óra
között tartja a zuglói
Kisebbségek Házában. 
AA  FFeerreennccvváárroossii  BBoollggáárr
ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ez évi
közmeghallgatását 2006.
december 18-án, hétfôn
16.00 és 18.00 óra
között tartja a Bolgár
Mûvelôdési Házban.
AA  SSzziiggeetthhaallmmii  BBoollggáárr
ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ez évi
közmeghallgatását 2006.
december 20-án, szerdán
18.00 és 19.00 óra között
tartja a Szigethalmi
Házasságkötô Teremben.

Български народен календар
– месец януари

Васильовден (1 януари)

На деня църквата чества и големия
християнски мислител, философ и
писател св. Василий Велики (ок. 330-
379). Като епископ на Кесария
Кападокийска (Мала Азия) воюва
успешно с широко разпространената
през IV в. арианска ерес (учение,
което отрича божествената природа
на Христос) и успява да наложи
принципите на ортодоксалното
християнство в голяма част на изт.
територии на Римската империя. На
Василий Велики принадлежи и идеята
за активното милосърдие и активното
добротворство като израз и реализа-
ция на Христовия закон на любовта и
прошката. Той организира и първия
благотворителен монашески център в
Кесария, в който негови възпитаници
дават безвъзмездна помощ на болни и
страдащи. Още приживе Василий е
наречен от съвременниците си »Ве-
лик«. След смъртта му църквата го
канонизира за светец и го чествува в
деня на неговата смърт.
В черквите се отслужва света Васили-
ева литургия. Започват маскарадните
празници, свързани с така наречените
»нечисти дни« между Коледа и Йор-
дановден.
Първият ден от Новата година бълга-
рите наричат още »Сурваки«, »Суро-
ваки«, »Сурва«. Най-характерният за
Нова година обичай, известен в
цялата страна. По смисъл е
пожелание и обредно осигуряване на
здраве чрез докосване със сурова
(най-често дрянова) пръчка, и то
именно в началото на годината.
Сурвакарите са деца на възраст от 4-5
до 10-12г. (някъде само момченца).
Събрани на групички от по няколко
деца, те обхождат домовете на своите
близки и съседи, като започват от
своя дом. В чиста премяна и с
торбичка, всяко дете носи свежо
откършена и украсена пръчка, която
има специално название – сурвакница,
сурвачка, суровакница, василичарка и
др. Нейната украса, свързана често с
основния за даден район поминък, е 

кръв на твоята духовна
същност. Неминуемо, дори ще
се упрекваш, как по-рано си
могъл равнодушно да минеш
покрай човешката сирома-
шия; как си могъл спокойно и
равнодушно да гледаш
човешките страдания! Заедно
с това вярата ти ще се съживи
и укрепи. Ти мислиш сега, че
вярваш в Божия промисъл; но
тъй ли е? Вярваш ли? Ето
Христос казва: не се грижете
вие за утре какво ще ядете и
пиете или с какво да се обле-
чете, защото вашият небесен
Отец знае, че имате нужда от
всичко това. Но първо търсе-
те царството на Бога и Него-
вата правда и всичко това, ще
ви се предаде. Давайте, и ще
ви се даде; защото с каквато
мярка мерите, с такава ще ви
се отмери. Бъдете милосърд-
ни, както и вашият Отец е
милосърден. Тъй говори Гос-
под, а ти как разсъждаваш? 
- Трябва да се събират пари за
черни дни; трябва да се скрие
нещичко и за децата ни; да се
спести за старини и така на-
татък... Къде е тогава твоята
вяра в Божия промисъл?
Къде е твоята вяра в думите
на Христа? Нали когато ти на
дело започнеш да изпълня-

ваш заповедта за милосърди-
ето, от опит ще се убедиш, че
са истинни Христовите думи,
че Господ се грижи за тебе по-
вече, отколкото ти сам, че
ръката на даващия не оскъд-
нява никога, и не само с ум, но
и със сърце ще знаеш тези
святи истини и тогава твоята
вяра ще бъде жива и спасява-
ща. Само тогава със собстве-
ните си очи ще видиш дивни-
те пътища на Божият про-
мисъл в самия себе си и у тези
на които правиш добро; чрез
собствения си опит ще дой-
деш до мисълта, че ти си само
наследник на Божия имот, че
всичко което имаш, не е твоя
собственост, а Божия, а ти –
само ползвател, разпореди-
тел, който е длъжен да дава
отчет на Бога за стопанисва-
нето му. И заедно с вярата, с
любовта към ближния, ще
расте в тебе и святото бого-
любезно смирение: Господи, -
така ще разсъждаваш в себе
си, – кой съм аз грешникът та
си ме сподобил с великото
щастие, – да бъда иконом на
Твоя дом? Прости ми ако
нещо прегреша, ако не
съумея да се разпоредя
правилно с това, което си ми
дал, – помогни, вразуми ме и
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14 БУСЕУ „ХР. БОТЕВ»

твърде разнообразна – пре-
плетени клонки, нанизи от
пуканки, разнообразни въл-
нени конци, малки
кравайчета. Най-напред
децата удрят с пръчка всеки
член от семейството, като
започват от най-възрастния,
и честитят:
»Сурва, сурва година,
весела година,
зелен клас на нива,
голям грозд на лозе,
жълт мамул на леса,
червена ябълка в градина,
пълна къща с коприна,
живо-здраво догодина,
догодина, до амина.« 
Сурвакарската благословия
(блаженка, слава, молитва,
сорвакия) не се пее, а се изри-
ча. Тя представлява вербална
магия, чието действие
подсилва осигуряването на
здраве и изобилие във
всичко. Често се сурвакат и
домашните животни. При
обхождането сурвакарите се
провикват от първата врата:
»Сурва, сурва година«, а
вътре сурвакат всички наред
с думите: »Сурва година,
весела година, живо здраво
догодина, догодина до
амина«. В някои села децата
пеят и песни. Навсякъде те
получават от домакините
кравайчета, плодове, орехи,
сланина, дребни пари и по-
малки подаръци. Някъде
дряновите пъпки от
сурвакницата се пускат в
полозите на кокошките, за да
се мътят пилета. Среща се и
вярването, че младите жени,
за да им растат дълги и
лъскави косите, трябва да ги
измиват с вода, в която
пускат откъснатите скришом
пъпки. На връщане вкъщи
децата в Пловдивско хвърлят
пръчките в някой двор или в
реката – »да не носят у дома
бълхи«.

Кръстовден (5 януари) 

Водокръст, Неядка, Попова

Коледа – според народните
представи на този ден се
пропъждат мръсните дни.
Свещеникът »кръщава вода«,
като пуска в нея кръст. След
това с котле от тази осветена
вода и босилкова китка той
обикаля домовете и ръси.
Домакините хвърлят монети
в котлето и го даряват с
вълна, брашно, боб и др.
Църковният обред е свързан
с вярването, че с
кръщаването на водата и с
ръсенето се пропъждат
нечистите дни, а заедно с тях
и злите сили. Затова всеки
трябва да пийне от
кръстената вода, за да
прогони от себе си злото.

Богоявление, Водици,
Йордановден (6 януари) 

Според християнската
религия този ден е посветен
на Кръщението на Исус
Христос в река Йордан и е
един от най-тържествените
църковни празници. Смята се
още за ден на светлината и
просвещението. Отбелязва се
от православния канон с
празничен водосвет. След
ритуалното кръщаване на
водата свещеникът хвърля
кръста в реката или в
морето. Мъжете се спускат
да го вземат. Вярва се, че ако
кръстът замръзне във
водата, годината ще е
плодородна, а народът –
здрав.
Още в ранно утро преди
изгрев слънце по традиция
девойките и жените отиват да
налеят прясна »кръстена«
вода. На потока или край
кладенеца те измиват домаш-
ната икона и палешника на
ралото. Измиват и лицата си
за здраве. В Средните Родопи
на Йордановден се изпълнява
обичаят »хаскане«. Той се
заключава в обредното
изкъпване на всички сгодени
моми, на младите булки и
младоженците, които за
първи път посрещат Водици
в нов социален статус. Къпа-

нето се извършва от мъже-»хаскари«
или »къпинчари«. Те подхвърлят три
пъти нагоре младоженеца, отвеждат
го на реката или на чешмата да го
намокрят. Онзи, който не желае да
бъде окъпан, трябва да се откупи с
пари и почерпка. В Македония
Богоявление и следващият ден –
Ивановден, се наричат »Мъжки« и
»Женски водици« (Прилепско) и се
свързват с обичая »Водичарки«.
Водичарките са моми в предбрачна
възраст, които обикалят на групички
по домовете и изпълняват специални
»водичарски« песни. По своето
съдържание тези песни напомнят на
коледарските и на лазарските и са
предназначени за всеки отделен член
на семейството. С тях момите
пожелават здраве, дълголетие и бла-
гополучие на домочадието. В района
на град Битоля вечерта на
Богоявление се извършва обредното
припяване на китки и пръстени, в
което участват девойките за женене.
За целта те украсяват един гюм с
зеленина и отгоре му поставят було.
Обичаят е известен с названието
»тайани«.

Ивановден (7 януари)

Този ден християнската църква
отрежда на най-великия от
пророците, който ревностно
проповядва идването на Христос сред
хората - на Йоан Кръстител или
Предтеча. Светецът се почита като
покровител на кумството и побратим-
ството.
На Ивановден продължават обичаите
и обредите, свързани с вярата в чудо-
дейната здравеносна сила на водата.
Къпят се булките и младоженците,
които са се оженили през тази зима
до Ивановден; къпят се всички
именници; къпят се годените моми и
ергени. На Ивановден на обед
младоженците отиват на гости в дома
на своите кумове и им носят кравай,
млин, ракия и вино. Кумовете ги канят
на тържествена трапеза. Младите
гостуват и на девера. В тракийските
земи на Ивановден или по-късно – 
на Бабинден или зимния Атанасовден,
се предприемат обредите за
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Долни Михоляц – Харкан –

Печ. При защтата на този сек-

тор от фронта на р. Драва

българите показват масов ге-

роизъм. Особено тежки са бо-

евете при селата Дравачехи,

Дравапалконя и Дравасаболч.

На този етап от Отечествена-

та война България подпомага

освобождението на Северна

Югославия и Южна Унгария.

Българският принос в общия

ход на Втората световна вой-

на е най-силният аргумент за

защита на националните ни

интереси. Парижкият мирен

договор от 10 февруари 1947г.

не нарушава териториалната

цялост на страната, въпреки

съюза ни с Германия за перио-

да от 1941г. до 1944г.

Защитата на националните

интереси взема и своите

жертви. България дава около

40 хил. убити и ранени, зад

които стои трагедията на

хиляди семейства. Те са част

от онези 40-50 милиона жерт-

ви, които отнема поредната

световна война. Човечеството

за пореден път демонстрира

своята неспособност да реша-

ва проблемите си с цивилизо-

вани средства.

Днес, въпреки множеството

локални конфликти, чове-

чеството търси своите мирни

алтернативи на развитие.

Може би една такава се съ-

държа в думите на световно-

известния руски десидент

Александър Солженицин:

“Всички до една морални

норми, които важат за обик-

новените хора, трябва с още

по-голяма сила да задължават

политиците. Ако политиците

и държавниците се придър-

жат към нормите на инди-

видуалната етика, човечество-

то не само ще процъфтява, но

и благоразумно ще построи

бъднините си.”

Татяна Долмова

учител по история и философия

В детската градина

Интересно и забавно е в

предучилищната група на

БУСЕУ “Христо Ботев”,

Будапеща. Четиринадесет

деца на възраст от три до

седем години се учат да бъдат

добри, остроумни и толеран-

тни един към друг и към сво-

ите различия. Учат се да спаз-

ват и почитат традициите на

двата народа – българския и

унгарския. Получават знания

за света около тях, за растени-

ята и животните, за цифрите и

буквите, за това – как да ста-

нат сръчни и как да опазват

природата чрез специалните

детски книжки за обучение, с

които разполага всяко дете

индивидуално.

Отличната материална база,

здравословното хранене и

грижите на педагозите подпо-

магат правилното развитие на

децата.

В тези дни детските игри са

още по-весели: песни и танци

огласят игралните зали, звън-

ливи гласчета репетират стих-

чета на двата езика. Смях и

трепет съпровождат очаква-

нето на Микулаш и подаръ-

ците, които са награда за

овладените знания и поло-

жения труд.

A bolgár óvodában

A bolgár óvodába tizen-
négy három és hét év
közötti gyerek jár. A
kisgyerekek  megismer-
kednek mindkét nép ha-
gyományaival, ismere-
teket kapnak az ôket
körülvevô világról és
fejlesztik ügyességüket.
A kiváló körülmények,
az egészséges táplál-
kozás és a pedagógusok
hozzáértése is segíti a
gyerekek helyes fejlô-
dését.
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BOLGÁR-MAGYAR ISKOLA

ДРАВСКАТА ЕПОПЕЯ

По традиция и тази година на 30 ок-

томври от името на българските общ-

ности в Унгария бяха поднесени венци

на военното гробище в Харкан в па-

мет на българските войни, загинали в

Дравската операция. На тържеството

взе участие и представителна група от

БУСЕУ „Христо Ботев”.

Историята определя тази операция ка-

то една от най-драматичните в хода на

Втората световна война и като една от

решаващите за успеха на съветското

контранастъпление срещу нацистка

Германия. За този успех своя принос

дава и България. Участието в заклю-

чителния етап на Втората световна

война не е въпрос единствено на поли-

тическа конюнктура, а осъзнато еди-

нодействие с антихитлеристката съ-

протива на народите в Европа и защи-

та на българските национални интере-

си. Ето защо за България тя има ха-

рактер на Отечествена война.

Намиращи се под командването на

Трети Украински фронт, българските

въоръжени сили получават изключи-

телно тежката задача да неутрализи-

рат германските армии на Балканския

полуостров и така да гарантират на-

стъплението на съветските войски в

централно направление към Берлин.

През първия етап на Отечествената

война, протекъл в края на 1944 г., три

български армии, воюващи на терито-

рията на Югославия, дават своя реши-

телен принос за освобождението на

Македония и Южна Сърбия, като по

такъв начин косвено подпомагат ос-

вобождението на Гърция и Албания.

През втория етап на Отечествената

война (декември 1944г. – май 1945 г.),

под командването на ген. Владимир

Стойчев Първа българска армия

участва в Дравската отбранителна

операция, която е част от Балатонска-

та отбранителна операция на Трети

украински фронт. В нея българската

армия достига до най-високата точка

на своето оперативно изкуство и

тактика. Един от основните удари на

германските части е в направлението
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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

180 leva minimálbér

2007-ben 180 leva lesz a mini-
málbér, ami 20 levával több
mint a tavalyi évben. Ennek
megfelelôen a háziorvosnál az
eddigi 1.60 helyett 1.80 levát
kell majd fizetni.

Minden ötödik dolgozó-
nak nincs fix fizetése

Bulgária azon országok közé
tartozik Európában, ahol a
legtöbben dolgoznak határozott
idejû szerzôdéssel. Bulgáriá-
ban és Romániában dolgoznak a
legtöbben nem fix fizetésért (a
dolgozók mintegy 20%-a), és
21%-uk több mint 48 órát dol-
gozik hetente.

Görögország és Magyar-
ország beengedi a
bolgár munkavállalókat

2007. január 1-tôl Görögország
és Magyarország is megnyitja a
kapuit a bolgár munkavállalók
elôtt. Görögországban egyelôre
csak az állami szektorban nem
helyezkedhetnek el a külföldön
munkát vállalni kívánó bolgá-
rok. Magyarország pedig elké-
szítette azon szektorok listá-
ját, ahol munkaerôhiány van,
ezek elsôsorban a textilipar,
az építôipar és az élelmiszer-
ipar egyes szakmáit jelentik.

Jövôre olcsóbb lesz a
disznóhús, de drágább
lesz a marhahús

2007. január 1. után a disznó-
hús a legtöbb bolgár számára
elérhetô áron lesz kapható. A
húsfeldolgozók egy része úgy
véli, hogy a disznóhús akár
40%-kal olcsóbb lehet, mivel
megszûnik a behozatali vám az

16
180 лв. минимална
заплата

180 лв. минимална заплата за
2007 г. одобриха лидерите на
управляващата коалиция
Станишев, Сакскобургготски
и Доган с политическите
ръководства на трите партии.
Увеличението ще бъде с 20
лева от 1 януари. Минимална-
та часова ставка пък става от
0.95 на 1.07 лв. Първоначално
проектобюджетът предвижда-
ше 170 лв. минимална заплата.
Лидерите на управляващата
коалиция обаче решиха да
дадат по-голямо увеличение.
От Нова година при личен
лекар вече ще се плаща по
1.80 лв. вместо досегашните
1.60 лв. Вдигането на таксата
е обвързано с повишението на
минималната месечна работна
заплата.

Всеки пети работи без
фиксирана заплата

Българите са сред европейци-
те, които най-често се трудят
на срочен договор, работят
извънредно, а в голямата си
част нямат и фиксирана
заплата. Това показва проуч-
ване на Европейска фондация
за подобряване условията на
живот и труд, направено сред
31 държави. Освен 25-те член-
ки на ЕС, Швейцария и Нор-
вегия в него са участвали
България и Румъния, както и
кандидатките – Хърватия и
Турция.
Заплатата за 95% от европей-
ските работници се получава
редовно, размерът й е фикси-
ран. В България и Румъния
обаче има изключително ви-
соко равнище на работници с
неопределен размер на запла-
тата – 20%. 19% от работещи-
те у нас са на срочен трудов
договор.
Като цяло източноевропейците
имат и много по-дълга работна
седмица в сравнение с остана-
лите европейци. Близо 21% от
трудещите се в България ра-
ботят повече от 48 часа седмич-

но. Пред нас са само Турция,
Румъния, Гърция и Полша.

Гърция и Унгария пус-
кат наши работници

От 1 януари 2007 г. Гърция ще
отвори пазара си за работ-
ници от България и Румъния,
съобщи »Ройтерс«.
Единствената забрана ще
бъде за държавния сектор.
Преходният период в тази
сфера ще е 2 години, а след
това въпросът ще бъде
разгледан отново.
Унгария също смята да
отвори частично трудовия си
пазар за българи и румънци,
за да облекчи недостига на
работна ръка в някои сектори
на икономиката.
Министерството на труда на
Унгария вече е подготвило
списъци на секторите, където
има много свободни работни
места. Особено голямо
търсене на хора има в
текстилната индустрия,
строителството и хранително-
вкусовата промишленост. До
края на месеца решението ще
бъде взето.
Месец по-рано и двете
държави обявиха, че няма да
пускат свободно работници от
България и Румъния. Засега
официално пазара на труда от
2007 г. отварят Финландия,
Полша, Чехия, Естония, Литва.

Едва 120 ресторанта
са въвели 
евростандарти

Само 1% от заведенията ни за
хранене са въвели системата
за безопасност на храните
ХАСП, която трябва да влезе
в сила от 1 януари, съобщи
Илиян Иванов от Национал-
ния хотелиерски мениджмънт
клуб. 12 хиляди обекта трябва
да внедрят въпросната
система, от тях 5-6 хиляди са
класическите ресторанти.
Въвеждането на евростандар-
тите отнема поне 4-6 месеца.
Голяма част от по-малките ни
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HÍREK BULGÁRIÁBÓL заведения за хранене ще са
принудени да затворят, преду-
предиха за пореден път от ор-
ганизацията. По-голям шанс
да останат на пазара имат
големите хотели, посрещащи
гости целогодишно, смятат от
НХМК.
Внедряването на ХАСП ще
доведе до повишаване на це-
ните в хотелите и ресторанти-
те, прогнозират още от хоте-
лиерския мениджмънт клуб.
За малките и средни пред-
приятия е непосилно да за-
делят нужните средства за
ежедневен контрол, независи-
мо дали ще ползват външна
лаборатория или ще извърш-
ват контрола сами, коменти-
рат собственици на заведения
за хранене. Затова те ще тряб-
ва да ги калкулират в цените
си или да спрат работа.

След Нова година – 
по-евтино свинско,
по-скъпо говеждо

След 1 януари 2007 г. свински-
те пържоли ще станат достъ-
пни за повече българи, тъй
като се очаква цените на ме-
сото да се понижат. Част от
месопреработвателите допус-
кат, че свинското може да
поевтинее с около 40 на сто
заради отпадането на митото,
което в момента плащат род-
ните фирми за внос от ЕС.
За сметка на това цените на
говеждото ще се повишат с
1.20-1.30 лв./ кг, смятат месо-
преработватели. Причината е,
че от догодина те няма да мо-
гат да внасят на толкова нис-
ки цени суровина от Бразилия
и Аржентина. За да продължи
вносът от тези страни, като член
на ЕС България ще бъде при-
нудена да плаща около 80%
мито.

Най-богатите взимат
9 пъти повече от най-
бедните

Пропастта между доходите на
богати и бедни у нас се оказва

не много голяма. Разликата
между 10-те процента най-
богати и 10-те % най-бедни
домакинства през миналата
година е била около 9 пъти.
Това е записано в становище
на Икономическия и социален
съвет по политиката по
доходите, в което са
използвани данни на НСИ.
По данни на Евростат
бедното население у нас през
миналата година е било
14.4%, което не е по-висок
процент в сравнение с
държавите в ЕС. Жизненият
стандарт на бедните у нас
обаче е значително по-нисък,
около 3.5 пъти, в сравнение
със стандарта в Европа.
Голяма поляризация все пак
има между заплащането в
различните отрасли. Най-
добри са възнагражденията в
добивната промишленост и
финансовото посредничество,
а най-бедняшки - в текстила,
селското стопанство и
хотелиерството.
С 10% реално е нараснала
средната заплата у нас в
периода 2000-2005 г.. В
бюджетния сектор
увеличението е 4 пъти по-
голямо в сравнение със
стопанския.

Трети в света сме 
на волейбол

Голямото чакане за нов успех
на български мъжки
волейбол свърши със
спечелването на бронзов
медал от световното
първенство в Япония. Старши
треньорът на националния
тим Мартин Стоев и неговите
играчи победиха с 3:1 (-22, 23,
23, 23) Сърбия и Черна гора и
за първи път от 20 години
донесоха отличие от голям
шампионат. За последно
нашите взеха бронз от
световно през 1986 г. в Париж,
а след това едно цяло
поколение от класни
волейболисти не успя да се
добере до повече от 4-о място,
най-вече в Световната лига.

EU-ból. A marhahús ára viszont
kilogrammonként 1,20-1,30 le-
vával fog nôni amiatt, hogy
az olcsó brazil és argentin
húsra viszont Bulgáriának
mint EU tagországnak mintegy
80% vámot kell fizetnie.

Bulgária bronzérmet
nyert a világbajnokságon

A Japánban megrendezett férfi
röplabda-világbajnokságon a
bolgár válogatott a harmadik
helyet szerezte meg, miután
3:1 arányban legyôzte Szer-
bia-Montenegró válogatottját.
Utoljára 20 évvel ezelôtt
Párizsban sikerült érmet
nyerniük világversenyen.
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побратимяване на момците –
»хващане на арътлици«. Ако
трима другари искат да станат
побратими, в този ден те
последователно се събират в
дома на всеки от тях, като
започват от дома на най-
възрастния. Майката посреща
тримата и ги закичва с по
една китка от бръшлян и
чимшир. На всяка китка е
вързана златна паричка с
червен конец. Като ги закич-
ва, майката ги благославя:
»Оттук нататък чимшир
побратими да станете! Да не
се карате и лоши думи да не
си изричате, да се обичате и
уважавате като братя!«
Ритуалът се повтаря в дома
на всеки момък. В Ямболско
обредът на побратимяване е
значително по-разгърнат. Там
момците или женените мъже,
които ще станат арътлици,
стъпват символично с десния
крак едновременно върху
живи въглени, след което си
раздават специални обредни
хлябове и отпиват
последователно от паница с
червено вино. В Родопската
област на Ивановден
сгодените ергени отиват
тържествено на гости заедно
с родителите си и свои
роднини в дома на своите
годеници. След като
бъдещата свекърва умие
лицето на девойката и я
закичи с китка и златна
паричка, всички сядат край
софрата и се угощават
богато.

Бабинден (8 януари) 

Бабинден е един от големите
народни женски празници,
посветен на »бабите« –
жените, които помагат при
раждане, и на младите булки
и невести, които са раждали.
Обредността през този ден е
подчинена главно на
желанието да се
засвидетелстват почит и
уважение към възрастните

жени, които са »бабували« на
родилките. Още преди изгрев
слънце майките с деца от
една до тригодишна възраст
отиват на чешмата да налеят
прясна вода. В котлето с
водата пускат стрък босилек
или здравец. Вземат калъп
сапун и една нова кърпа и се
отправят към дома на бабата
да й »полеят«. Обредното
поливане на бабата-акушерка
се извършва под плодно
дърво в градината, върху
дръвника или отпред на
стълбите. Всяка жена подава
на бабата сапуна, полива й
вода да се измие и я дарява с
пешкира, който е донесла.
Бабата закичва невестата с
китка здравец, вързана с
»мартеничка« – червен и бял
конец. Често при поливането
бабата хвърля със шепите си
вода нагоре и подскача три
пъти, като изрича: »Да
рипкат децата и да станат
бели и червени! Колкото
капки, толкоз берекет и
здраве!« След поливането
жените даряват бабата с
ризи, чорапи, платно, които
премятат на дясното й рамо.
От своя страна, бабата
връзва на дясната ръчичка на
децата, които е отродила
(»хванала«) червено и бяло
конче със сребърна монета и
също им дава чорапки и
ризки. На обед булките и
невестите се събират на
празнично угощение в дома
на бабата-акушерка. Всяка
жена носи прясна погача,
баница, варена или печена
кокошка и бъклица с ракия
или вино. Целува ръка на
бабата и й подава подноса с
храната. Дъщерите и снахите
на бабата подреждат дълга и
богата трапеза, около която
сядат всички присъстващи.
Започва весело и буйно
пиршество, придружено с
песни, танци и понякога с
твърде пиперливи и
разюздани закачки и сценки.
Често бабата поставя около
врата си наниз от червени
чушки и с керемида кади под
полите на жените, за да
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ЗА ВАС, ДЕЦА

НОВОГОДИШНА
ПРИКАЗКА 

Ти знаеш ли оная малка къщурка с

книжното прозорче? Тя се намира

накрай града, до самия път, който

навлиза в гората. Насреща е висо-

кият комин на книжната фабрика.

Ще попиташ: защо на прозорчето

наместо стъкло са опънали бяла

книга? Защото една немирна

детска ръка тупна стъклото със

снежна топка и го строши. Ако

идеш в тая къщурка и почукаш на

пътната врата, никой няма да ти

отвори, но ще чуеш един ясен глас

на момиче:

– Кой хлопа, моля?

Това е гласът на Калинка.Тя е пет-

годишно момиченце. Подир малко

ще прогърми и един дебел мъжки

глас:

– Хей, кой си ти? Ако си мечка, да

се махаш, защото ще те заколя със

сабята си!

Този пък е гласът на тригодишния

Крум – братчето на Калинка.Той е

мъничък, едвам приказва, бърка

думите, но гласът му е страшно на-

дебелял. Представи си, този Крум,

наместо да пие вода – яде сняг.

Простинал е хубавичко и сега буха

здравата. Ще попиташ – нямат ли

майка тези деца? Имат майка,

много добра майка си имат, но тя е

работничка в книжната фабрика.

От зори до мрак се труди, печели

пари, за да купува на децата си

хляб, дрешки, дърва.

Сега ще ти разкажа какво се случи

с Калинка и Крум срещу Нова го-

дина. Следобед, когато майка им

тръгна към фабриката, заръча:

– Мирно да стоите! Да не се

боричкате, да не изядете всичкия

хляб и да не изгорите всичките

дърва, защото други нямаме. Утре

цял ден ще мръзнем, ако ги изго-

рите. Довечера, като се върна, ще

ви донеса по едно кравайче и една

голяма бяла книга. На нея ще нари-

суваме дядо Мраз как пристига с

шейна. Довиждане, деца!

– Довиждане, мамчице! – извикаха

двете деца и затвориха вратата.

Щом заглъхнаха стъпките на

майката, децата се втурнаха към

печката. Отвориха вратичката й,

клекнаха и почнаха да пъхат вътре

дървата, които майка им беше при-

готвила за Коледа. Натикаха вътре

всичките дръвчета. Печката гроз-

но забумтя и светна. Стана много

горещо. Децата разтвориха врати-

те и прозореца.Нахлу зимният студ

подир един час, когато дървата

изгоряха – стаята изведнъж

изстина, защото децата не се

сетиха навреме да затворят вратата

и книжното прозорче.

– Когато се върне мама довечера,

ще ни пребие – замислено прого-

вори Калинка. – Какво да правим

сега? Искаш ли да отидем в

гората и да съберем сухи дръвца?

– Искам! – отговори важно Крум.

Облякоха си дебелите дрехи. Ка-

линка завърза Крумовите уши с

един вълнен шал. След туй грабна

кошчето за дърва, хвана Крума за

ръката и го поведе.Беше още виде-

ло, когато навлязоха в гората. От-

лъчиха се по пътя. С голяма мъка

почнаха да събират сухи клончета.

Додето напълнят кошчето - наста-

на вечер.Мразовитият вятър залю-

ля дърветата и започна да ги за-

сипва със сняг.

– Олеле, како, една снежинка влезе

в окото ми, не мога да виждам.

– Няма нищо, какиното момче –

извика Калинка и обърса окото на

Крума с престилката си. – Върви

сега подире ми, да излезем на пътя,

че затъмняхме.

Закрачиха двете деца, но наместо

да поемат към широкия път,те нав-

лязоха още по-дълбоко в гората.

Затънаха до гърди в сняг. Почнаха

да викат за помощ.Юначният Крум

ревна. Страх го беше и от снега, и

от вятъра, и от дърветата.

– Не плачи, миличко, защото, ако

вълкът те чуе, ще дойде при нас и

ще ни изяде.

Като чу тия думи, Крум, наместо да

млъкне, ревна още по-силно.

– Кой плаче в тая самотна гора –

извика някой зад дърветата.

Крум млъкна изведнъж. Двете

деца се ослушаха и чуха песен на

звънчета. Обърнаха се и що да

видят: между дърветата тичат два

бели коня. На челата им светят

звезди, а копитата им – сребърни.

Тия два коня теглят една шейна,

накамарена с дърва.Върху дървата

седнал един старец с бяла брада и

голям калпак, целият засипан със

сняг. Същински дядо Мраз.

– Кои сте вие? – попита старецът,ка-

то стигна при децата и спря конете.

– Ние сме Калинка и Крум.

– А що щете в гората по туй време?

– Дойдохме да съберем сухи дръвца.

– Я се качвайте на шейната!

И брадатият старец пое най-напред

Крума, сетне Калинка. Намести ги

на коленете си. Загърна ги хубаво с

кожуха си и подкара конете. Запя-

ха отново звънчетата.

Когато стигнаха до малката къщу-

рка с книжното прозорче, старецът

спря шейната. Сне полека двете

премръзнали деца и ги заведе в

къщи. Сетне се запретна и стовари

всичките дърва от шейната в дво-

ра. Децата просто не вярваха на

очите си, че имат толкова много

дърва. Като свърши тая работа,

старецът с дългата брада влезе в

къщи, наведе се, целуна двете деца

по челата и си отиде. Калинка и

Крум чуха само как полекичка

заглъхна песента на звънчетата.

Късно вечерта се върна майката.

Децата я посрещнаха на прага.

– Мамчице, видя ли дървата?

– Видях ги, пиленца. Тая зима няма

да мръзнете. Господ здраве да дава

на дяда ви Горана от Дълбок дол.

Обеща ми човекът и си сдържа

думата.

– Имаш грешка, мамо, тези дърва

ги докара дядо Мраз с шейна. Два

големи бели коня теглеха шейната

– извика Калинка.

– На челата им имаше звезди – обади

се и Крум със своя дебел глас.

– Защо ти е толкова пресипнал

гласът? – попита майката. – Сякаш

цял ден си бил в гората. Завторете

вратата. Елата сега да си получите

кравайчетата, като ги изядете, ще

ми нарисувате този дядо Мраз,

дето ни е докарал дървата. Искам

и аз да го видя. Може пък да

прилича на дяда ви Горана...

раждат повече деца. Наричанията и
припевките имат в повечето случаи
сексуален символичен смисъл. След
обеда на трапезата у бабата започват
да идват и мъжете. Кулминационен
момент в обредността представлява
обредното изкъпване на бабата-
акушерка в реката или на чешмата.
Мъжете и жените изнасят бабата
навън и я качват в двуколка или на
шейна. Понякога слагат бабата в
голям плетен кош. Мъжете,
преоблечени като »волове«, с кожени
маски и рога, влачат колата или
шейната из селото. Ако по пътя
невестите срещнат мъж, свалят
калпака му и искат откуп. Шумната
дружина отвежда бабата на реката и
там мъжете обръщат двуколката или
коша, в който носят старицата.
Изкъпват я във водата. Този обред е
известен по нашите земи като
»влечугане« на бабите. Вечерта на
селския мегдан всички се залавят на
общо хоро, с което празничният ден
завършва.

Антоновден (17 януари)

На деня православната църква почита
паметта на преподобний Антоний
Велики, роден ок. 260 г. Според
житиеписеца му, Атанасий
Александрийски, светецът прекарва
20 г. при пълно усамотение в една
изоставена постройка в пустинята.
При него идват болни и страдащи
хора, с които беседва с часове.
На 104 г. излиза в открит диспут с
привържениците на арианското
учение и ги побеждава. Успехът му е
наречен тържество на
християнството. На следващата
година Антоний умира. Погребан е на
тайно място. По-късно мощите му са
открити и тържествено пренесени във
Виена. Андоновден, Лелинден – в
народния календар Антоновден се
празнува за предпазване от болести.
На този ден жените не предат, не
плетат, не варят боб и леща, за да не
разсърдят чумата, шарката и »синята
пъпка«. Специално омесени за
празника содени питки, намазани с
петмез, се раздават на близки и съседи
за здраве, а една се оставя на тавана
»за белята, за лелята«, т.е. за чумата.
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ПРОГРАМАТА
месец януари 2007 г. – Български културен дом

6 януари, събота 14.00 часа – Йордановден 

10 януари, сряда 17.00 часа – Малко театро, Театрално ателие

17 януари, сряда 19.00 часа – Киноклуб – Авантаж, 138 мин., над 12 г.

21 януари, неделя 15.00 часа – Бабинден

24 януари, сряда 18.00 часа – Литуратурно кафене

31 януари, сряда 18.00 часа – Етнографски клуб – изработване на кукерски маски

всеки вторник от 17.00 часа – Разучаване на народни песни

всяка сряда от 17.30 часа – Репетиция на фолклорна група »Зорница«

всеки петък от 17.00 часа – Репетиция на танцов състав »Росица«

Предварителна програма за месец февруари
7 февруари, сряда 17.00 часа – Малко театро, Театрално ателие
9 февруари, петък 18.00 часа – Българска приказка – премиера на Малко театро в театър Талия,

в рамките на Театралната среща на малцинствените театри
14 февруари, сряда 19.00 часа – Киноклуб – Тримата от запаса
21 февруари, сряда 19.00 часа – Литературно кафене – представяне на книгата на Иван Кулеков

»В трето лице«, издателство »Напкут«, 2006 
28 февруари, сряда 16.00 часа – Етнографски клуб – изработване на мартеници 

PROGRAM
2007. január - Bolgár Mûvelôdési Ház

január 6., szombat 14.00 óra – Vízkereszt ünnepe 
január 10., szerda 17.00 óra – Malko Teatro Színházi Mûhely 
január 17. szerda 19.00 óra – Filmklub (Avantazs)
január 21., vasárnap 15.00 óra - Bábanap
január 24., szerda 18.00 óra – Irodalmi Kávéház 
január 31., szerda 18.00 óra – Néprajzi Klub – busómaszk-készítés
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

Februári tervezett program:
február 7., szerda 17.00 óra – Malko Teatro Színházi Mûhely
február 9., péntek 18.00 óra – Bolgár rege – a Malko Teatro bemutatója 

a Thália Színházban
február 14, szerda 19.00 óra – Filmklub (Trimata ot zapasa) 
február 21., szerda 19.00 óra – Irodalmi kávéház - könyvbemutató – (Ivan

Kulekov Harmadik személyben c. könyvének
bemutatója, Napkút Kiadó, 2006)

február 28, szerda 16.00 óra – Néprajzi klub – martenica-készítés


