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Избраното на 4 март Българско ре-

публиканско самоуправление про-

веде учредителното си събрание на

23 март в Българския културен дом,

на което 25-мата представители: д-р

Данчо Димитров Мусев, Алекси

Петров Андонов, Борис Иван Бай-

чев, Петър Енчев Байчев, Драгета

Белошинова, Йордан Бонев, Марин

Христов Цанов, д-р Димитър Михай

Иринков, Габриела Хаджикостова,

Емил Иванов, Цвятко Йоргов, Вла-

димир Калицов, Иван Караилиев,

Владимир Константинов Кирков,

Никола Кушев, Майор Адамне, Ди-

митранка Димитрова Мишколци,

Димитър Танев, Йордан Христов-

Тютюнков, Галин Тютюнков, Янош

Иванов Вълчев, Симеон Варга, Жа-

нет Варга, Норберт Варо, Иванка

Иванова Владовo положиха клетва

и избраха председател, заместник-

председатели, както и членовете на

Финансовата комисия, Културната

комисия и Координационната коми-

сия за провинцията.

За председател на Българското ре-

публиканско самоуправление бе пре-

избран д-р Данчо Мусев, а като за-

местник-председатели през следва-

щите четири години ще работят

Алекси Андонов, Габриела Хаджи-

костова и Иван Караилиев.

Учредителното събрание на новоос-

нованото Пещенско областно бъл-

гарско самоуправление се състоя на

19 март. Деветчленният орган (Си-

меон Варга, Петър Енчев Байчев,

Беата Будаи, д-р Данчо Димитров

Мусев, Ангел Иванов, Милка Ива-

нов Надне, Милан Киров, Никола

Кушев, Иванка Иванова Владова)

избра Симеон Варга за председател

и Петър Байчев за заместник-пред-

седател.

Столичното българско самоуправ-

ление проведе учредителното си

събрание на 12 март. Членовете на

самоуправлението (Владимир Кали-

цов, Димитър Танев, Иван Караили-

ев, Габриела Хаджикостова, Влади-

мир Константинов Кирков, Мария

Тютюнкова, Жанет Варга, Виолета

Йотова Фратер – ДБУ, и Андраш

Дончев – БКФ) преизбраха Влади-

мир Калицов за председател и Ди-

митър Танев за заместник-председа-

тел.

Очевидно бихте желали да про-
дължите в подобен дух.

След изборите, които донесоха

успех за кандидатите на Дружест-

вото на българите в Унгария, със-

тавът на самоуправлението почти

не се промени. Искаме да продъл-

жим да утвърждаваме българската

култура, да пазим обичаите си.

Тази година за първи път бе съз-
дадено и Пещенско областно
българско самоуправление, в та-
зи дейност и вие взехте активно
участие и на учредителното
събрание бяхте избран за негов
председател.

Новият избирателен закон дава

възможност за изграждане на об-

ластни малцинствени самоуправле-

ния в случай, че поне в десет сели-

ща в областта се създадат местни

самоуправления на малцинството.

В Пещенска област български

самоуправления бяха образувани в

следните селища: Алшонемеди, Ду-

накеси, Дунахарасти, Ерд, Кишкун-

лацхаза, Лорев, Рацкеве, Сигетсент-

миклош, Сигетхалом, Халастелек.

Именно от тези селища бяха излъ-

чени и членовете на Пещенското

областно българско самоуправле-

ние.

Какви задачи стоят пред
Областното самоуправление?

Бихме желали да станем неделима

част от дейността на българската

общност, да бъдем свързващо зве-

но между местните самоуправле-

ния и Републиканското самоуправ-

ление, с различни прояви да попу-

ляризираме българската култура в

тези селища. Една от най-амбицио-

зните задачи, които сме си пос-

тавили е създаването на Музей на

българския градинар в Халастелек,

където да представим историята на

българите в Унгария.

Новообразуваните самоуправле-
ния в Пещенска област вече
организираха своите първи пуб-
лични изяви. Какви са първите
ви впечатления от дейността
им?

Последната проява беше в Ерд. Там

се представиха едновременно чети-

ри малцинства: българи, хървати,

сърби и гърци. В културния дом в

Ерд те изнесоха богата програма с

участието на оркестри и танцови

състави, с кулинарна изложба. Ви-

дяхме много хубави неща и в същото

време и самите представители на

малцинствата се опознаха, което

също е много позитивно по мое

мнение. Културният дом беше пъ-

лен и проявата бе прието изключи-

телно радушно от публиката.

Първата проява от такъв характер

беше през месец февруари в Сигет-

халом, където българското само-

управление се представи в местния

културен дом. На вечерта участ-

ваха оркестър Право и танцовият

състав Янтра. Чрез фолклора и ку-

линарното изкуство се опитахме да

се докоснем до сърцата на хората.

Местните жители, които присъст-

ваха на вечерта, изразиха мнение,

че е било крайно време да се съз-

даде местно българско самоуправ-

ление. Смятам, че навсякъде създа-

ването на български самоуправ-

ления бе прието позитивно.

Megalakultak a területi
önkormányzatok
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A 2007. március 4-én megválasztott Bolgár Országos  Önkormányzat
2007. március 23-án a Bolgár Mûvelôdési Házban megtartotta alakuló
ülését, ahol letette az esküt, és megválasztotta az önkormányzat elnökét,
alelnökeit, valamint a Pénzügyi, a Kulturális és a Vidéki Koordinációs
Bizottság tagjait is. A Bolgár Országos Önkormányzat elnöke ismét dr.
Muszev Dancso lett, az alelnöki posztokat a következô négy évben is
Andonov Alekszi, Hadzsikosztova Gabriella és Karailiev Iván tölti be.
Az elsô ízben megválasztott Pest Megyei Bolgár Önkormányzat alakuló
ülésére 2007. március 19-én került sor, a 9 tag Varga Szimeont választotta
a Pest Megyei Önkormányzat elnökévé és Bajcsev Pétert alelnökké.
A Fôvárosi Bolgár Önkormányzat 2007. március 12-i alakuló ülésén a
tagok ismét Kalicov Vladimirt választották meg elnöknek és Tanev Dimiter
alelnöknek.

Pest Megyei
Bolgár
Önkormányzat
Beszélgetés Varga Szimeon elnökkel

Varga Szimeon, az elsô ízben megalakult
bolgár megyei önkormányzat elnöke évek
óta tevékenykedik a Soroksári Bolgár Ki-
sebbségi Önkormányzat és a Bolgár Ifjúsá-
gi Egyesület elnökeként, de a most kezdô-
dött négyéves ciklusban új feladatok is vár-
nak rá.

Milyen tapasztalatokat gyûjtött a

Soroksári Bolgár Önkormányzat

elnökeként?

Симеон Варга бе избран за пред-

седател на първото българско об-

ластно самоуправление. Натрупал

опит като председател на местното

самоуправление в Шорокшар и

председател на Българското мла-

дежко дружество, през следващия

четиригодишен мандат Симеон

Варга е изправен пред нови задачи.

Какъв опит натрупаxте като
председател на Българското
самоуправление в Шорокшар?

През изминалите четири години

постигнахме много позитивни

резултати. През 2003 г. основава-

нето Българското самоуправление

в Шокоршар предизвика голяма

изненада у местните органи на

властта, но през изминалите четири

години ние доказахме правото на

съществуване на българската общ-

ност в Шокоршар. Организирахме

многобройни прояви, представихме

се с театрални спектакли, концерти

на танцови групи и оркестри. Бъл-

гарите в ХХІІІ район постепенно се

наложиха като една организирана

общност.

Пещенско областно българско самоуправление
Разговор с председателя Симеон Варга

Az elmúlt négy évben rengeteg eredményt értünk el. Na-
gyon sok bolgár rendezvényt szerveztünk a kerületben, vol-
tak színházi elôadásaink, felléptek nálunk táncegyüttesek,
rendeztünk koncerteket. A soroksári bolgárok fokozatosan
bebizonyították, hogy egy szervezett közösséget alkotnak.
Úgy tûnik, hasonló szellemben kívánja folytatni a munkát.
A választások után, amelyek az MBE sikerét hozták, az önkor-
mányzat összetétele majdnem ugyanaz maradt. Szeretnénk
folytatni a bolgár kultúra ápolását, a hagyományaink ôrzését.

Idén elsô ízben alakult meg Pest megyében területi

bolgár önkormányzat. Ön aktívan részt vett a létre-

hozásában és az alakuló ülésen elnöknek választották.

A törvény szerint akkor lehet területi önkormányzatot létre-
hozni, ha az adott megyében legalább tíz településen van
az adott kisebbségnek helyi önkormányzata. Pest megyé-
ben ezt sikerült elérnünk, és az ottani képviselôkbôl alakult
meg a megyei önkormányzat.

Milyen feladatok állnak a megyei önkormányzat elôtt?

Szeretnénk a bolgár közösség elválaszthatatlan részét ké-
pezni, összekötô kapocsként kívánunk mûködni a helyi ön-
kormányzatok és a BOÖ között, különbözô rendezvények-
kel kívánjuk népszerûsíteni a bolgár kultúrát ezeken a tele-
püléseken. Egyik legnagyobb célunk, hogy Halásztelken
létrehozzuk a Bolgárkertész-múzeumot.

A pest megyei települési önkormányzatok már

megtartották bemutatkozó rendezvényeiket. Mik az elsô

benyomások a tevékenységükrôl?

A legutóbbi rendezvény Érden volt, ahol négy kisebbség
gazdag programmal együtt mutatkozott be. Az érdi kultúr-
házat megtöltötték az érdeklôdôk, akik nagyon élvezték a
mûsort. Szigethalmon is rendeztek már bolgár estet a Jant-
ra Néptáncegyüttes és a Pravo zenekar részvételével. Úgy
érzem, hogy a bolgár önkormányzatok megalakulását min-
denütt pozitívan fogadták a helyiek.
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Kalicov Vladimir
Második ciklusát kezdi meg a Fôvárosi
Bolgár Önkormányzat (FBÖ) elnökeként.
1962. december 29-én született Buda-
pesten. Általános Iskolai tanulmányait
a Hriszto Botev Bolgár Általános Isko-
lában végezte, diplomáját a Szófiai Kli-
ment Ohridszki Tudományegyetem új-
ságíró szakán szerezte. 2000 óta a
Magyarországi Bolgárok Egyesülete
ügyvezetô elnöke, a Bolgár Országos
Önkormányzat tagja és a Ferencvárosi
Bolgár Önkormányzat elnöke.

Tanev Dimiter
2003 óta a FBÖ alelnöke.
1953. január 24-én született Szófiá-
ban. Általános Iskolai tanulmányait a
Hriszto Botev Bolgár Általános Iskolá-

ban végezte. A Vendéglátó-ipari Fôis-
kolán szerzett diplomát. Jelenleg cég-
vezetôként dolgozik. 2000 februárjától
a Magyarországi Bolgárok Egyesüle-
tének elnöke, a Bolgár Országos Ön-
kormányzat és a Csepeli Bolgár Ki-
sebbségi Önkormányzat tagja.

Varga Szimeon
Az újonnan megalakult Pest Megyei
Bolgár Önkormányzat elnöke.
1971. október 20-án született Buda-
pesten, édesanyja bolgár. Alap- és kö-
zépfokú tanulmányait a Hriszto Botev
Általános Iskola és Gimnáziumban vé-
gezte. A Szent István Egyetem Alkal-
mazott Bölcsészeti Karának mûvelô-
désszervezés szakán szerzett diplo-
mát. Jelenleg kereskedelmi igazgató-

ként dolgozik. A Magyarországi Bolgá-
rok Egyesületet és a Bolgár Országos
Önkormányzat tagja, a Soroksári Bol-
gár Kisebbségi Önkormányzat elnöke.

Bajcsev Péter
A Pest Megyei Bolgár Önkormányzat
alelnöke.
1942. június 13-án született Bugyin. A
Hriszto Botev Bolgár Általános Iskola
elvégzése után magyar gimnáziumban
érettségizett, majd kitanulta a mûsze-
rész szakmát. Élete nagy részében ker-
tészként dolgozott, jelenleg nyugdíjas.
A Magyarországi Bolgárok Egyesülete
elnökségi tagja, a Bolgár Országos Ön-
kormányzat tagja és a Dunaharaszti
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat el-
nöke.         Folytatás a következô számban

Владимир Калицов

Започва втори мандат като предсе-

дател на Столичното българско са-

моуправление. Родене е на 29 де-

кември 1962 г. в Будапеща. Основно

образование завършва в Българс-

кото училище »Христо Ботев«,

дипломира се в Софийски универ-

ситет Климент Охридски, специал-

ност журналистика. От 2000 г. е из-

пълнителен председател на Дру-

жеството на българите в Унгария,

член на Българското републиканс-

ко самоуправление и председател

на Българското самоуправление в

ІХ район.

Димитър Танев
Заместник-председател на Столич-

ното българско самоуправление от

2003 г. Роден е на 24 януари 1953 г. в

София. Основно образование

завършва в Българското училище

»Христо Ботев«, дипломира се във

Висшето училище за ресторан-

тьорство и хотелиерство. В момента

е ръководител на фирма. От февру-

ари. 2000 г. председател на Дру-

жеството на българите в Унгария,

член на Българското републикан-

ско самоуправление и член на Бъл-

гарското самоуправление в Чепел.

Симеон Варга
Председател на новообразуваното

Пещенско областно българско

самоуправление. Роден е на 20 ок-

томври 1971 г., българин по майка.

Основно и средно образование за-

вършва в Българското училище

»Христо Ботев«. Дипломира се във

Филологическия факултет на Уни-

верситета Свети Ищван, специал-

ност културен мениджмънт. В мо-

мента работи като икономически

директор. Член на Дружеството на

българите в Унгария и на Българс-

кото републиканско самоуправле-

ние, председател на Българското

малцинствено самоуправление в

Шорокшар.

Петър Байчев
Роден е на 13 юни 1942 г. в Буди.

След получаване на основно обра-

зование в Българското училище

»Христо Ботев«, завършва унгарс-

ка гимназия и става механик. През

по-голямата част от живота си ра-

боти като градинар, понастоящем е

пенсионер. Член на ръководството

на Дружеството на българите в Ун-

гария, на Българското републи-

канско самоуправление и председа-

тел на Българското самоуправле-

ние в Дунахарасти.

Продължава в следващия брой

Bemutatjuk az országos és a területi       önkormányzatok tagjait

Д-р Данчо
Димитров Мусев
Започва втория си мандат като

председател на Българското репуб-

ликанско самоуправление. Роден е

на 15 септември 1972 г. в Будапеща.

След завършване на средното си

образование в Българското учили-

ще »Христо Ботев«, той се дипло-

мира в Юридическия факултет на

Сегедския университет Атила Йо-

жеф. В момента работи като адво-

кат. Заместник-председател на Дру-

жеството на българите в Унгария и

основател на Българското младеж-

ко дружество. Член на Пещенското

областно българско самоуправле-

ние и на Българското самоуправле-

ние в Сигетсентмиклош.

Габриела
Хаджикостова
Заместник-председател на Българс-

кото републиканско самоуправле-

ние от 2003 година. Родена е на 21

април 1963 г. в София. Основно и

средно образование завършва в род-

ния си град, след което се дипломи-

ра във Висшето училище за теат-

рално изкуство в Будапеща. Работи

като актриса. Основател на Малко

театро. Член на Дружеството на

българите в Унгария и на Сто-

личното българско самоуправле-

ние, председател на Българското

самоуправление в ХV район на Бу-

дапеща.

Алекси Андонов
Заместник-председател на Бъл-

гарското републиканско самоуп-

равление от предишния мандат. Ро-

ден е на 12 ноември 1972 г. в София.

След завършване на Българското

училище »Христо Ботев« се дипло-

мира в Будапещенския икономи-

чески университет, специалност

външна търговия и маркетингова

комуникация. В момента е ръково-

дител на фирма. Член на Дружест-

вото на българите в Унгария и за-

местник-председател на Българс-

кото самоуправление в VІІІ район.

Иван Караилиев
Заместник-председател на Българс-

кото републиканско самоуправле-

ние от 1995 г. Роден на 8 ноември

1951 г. в Поликрайще. След завър-

шване на основното си образование

в Българското училище »Христо

Ботев«, продължава образование-

то си в икономически техникум. В

момента е предприемач. Замест-

ник-председател на Дружеството

на българите в Унгария, член на

Столичното българско самоуправ-

ление, председател на Българското

самоуправление в ІІІ район и пред-

седател на Църковното настоятел-

ство от 2005 г.

Представяме ви членовете на
републиканското и
регионалните самоуправления

Dr. Muszev Dimitrov Dancso
Második ciklusát kezdi meg a Bolgár Or-
szágos Önkormányzat (BOÖ) elnökeként.
1972. szeptember 15-én született Bu-
dapesten. A Hriszto Botev Bolgár Álta-
lános Iskola és Gimnázium elvégzése
után a Szegedi József Attila Tudo-
mányegyetem Állam- és Jogtudomá-
nyi Karán szerezett diplomát. Jelenleg
ügyvédként dolgozik.
A Magyarországi Bolgárok Egyesülete
alelnöke és alapító tagja a Bolgár Ifjú-
sági Egyesületnek. A Pest Megyei Bol-
gár Önkormányzat és a Szigetszent-
miklósi Bolgár Kisebbségi Önkormány-
zat tagja.

Hadzsikosztova Gabriella
2003 óta a BOÖ alelnöke.

1963. április 21-én született Szófiában.
Általános és középiskolai tanulmányait
szülôvárosában végezte, majd a bu-
dapesti Színmûvészeti Fôiskola musi-
cal szakán szerzett diplomát. Jelenleg
színmûvész. A Malko Teatro alapítója.
A Magyarországi Bolgárok Egyesülete
és a Fôvárosi Bolgár Önkormányzat
tagja, valamint a XV. kerületi Bolgár
Kisebbségi Önkormányzat elnöke.

Andonov Alekszi
Az elôzô önkormányzati ciklus óta a
BOÖ alelnöke. 
1972. november 12-én született Szó-
fiában. A Hriszto Botev Bolgár Általá-
nos Iskola és Gimnázium elvégzése
után a Budapesti Közgazdaságtudo-
mányi Egyetem külgazdasági és mar-

ketingkommunikációs szakán szerzett
diplomát. Jelenleg cégvezetôként dol-
gozik. Tagja a Magyarországi Bolgá-
rok Egyesületének és a VIII. kerületi
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat el-
nökhelyettese.

Karailiev Iván
1995 óta a BOÖ alelnöke.
1951. november 8-án Polikraistében
született. A Hriszto Botev Általános Is-
kola elvégzése után közgazdasági
technikumban érettségizett. Jelenleg
vállalkozóként dolgozik. A Magyaror-
szági Bolgárok Egyesülete alelnöke, a
Fôvárosi Bolgár Önkormányzat tagja,
a III. kerületi Bolgár Kisebbségi Önkor-
mányzat elnöke, valamint 2005 óta az
Egyházbizottság elnöke.

Д-р Д. Мусев Г. Хаджикостова Ал. Андонов Ив. Караилиев Вл. Калицов Д. Танев С. Варга П. Байчев
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Кафе с автограф
Теодора Димова в Будапеща 

На 11 април посетителите на Литературно кафене имаха

възможност да се срещнат с Теодора Димова, автор на »Май-

ките« – един от най-нашумелите романи през последните годи-

ни в България. Подтик за написването му дава действителен

случай – през пролетта на 2004 г. две 14 годишни момичета

убиват своя съученичка. Този потресаващ за цялото общество

факт Теодора Димова осмисля по художествен начин и стига

до доста нелицеприятни за обществото изводи. Един много

сериозен роман, който получава изключителна популярност

не само в България. Романът »Майките« вече излезе на френ-

ски, полски, хърватски и немски език. През 2005 г. авторката

получава авторитетната награда за източноевропейска лите-

ратура на австрийската КултурКонтакт, която й е връчена по

време на Франкфуртския панаир на книгата.

Откъс от »Майките« (превод на унгарски Андреа Генат) про-

чете актрисата Естер Над Калози, след което Светла Кьосева

разговаря с Теодора Димова. Само преди няколко седмици из-

лезе и нейният най-нов роман »Адриана«, който дописва неза-

вършения »Роман без заглавие« на Димитър Димов. Откъс от

»Адриана« прочете Габриела Хаджикостова. В края на тази

изключително вълнуваща вечер посетителите получиха авто-

графи от Естер Над Калози и Теодора Димова.

Теодора Димова е гост на ХІV Международен фестивал на

книгата в Будапеща, където пристигна с подкрепата на Бул-

Тревъл ООД. Тя взе участие в разговор на европейски рома-

нисти на 15 април в Конгресния център. Бележки за авторката

и откъси от романа »Майките« на унгарски и немски език бяха

отпечатани в специалния каталог на панаира, както и в лите-

ратурния вестник »Élet és irodalom« и в списание »Magyar Lettre«.

Április 11-én az Irodalmi Kávéház láto-
gatóinak lehetôségük volt találkozni
Teodora Dimova írónôvel, az Anyák
címû regény szerzôjével. A regény
megírását egy megtörtént esett ihlette
– 2004 tavaszán két 14 éves lány meg-
ölte az osztálytársát. Az eset az egész
bolgár közvéleményt megrázta, Teo-
dora Dimova pedig regényében meg-
próbált választ keresni a tragédia okai-
ra. A mû Bulgárián kívül is népszerûvé
vált, francia, horvát, lengyel és német
nyelven is megjelent. 2005-ben az

Poli

Hadzsipetkova Krisztina frissen megje-
lent Poli c. könyve is bemutatásra került
a XIV. Nemzetközi Könyvfesztiválon a
Kongresszusi Központban, az Országos
Idegennyelvû Könyvtár standján, ahol
Hadzsipetkova Krisztina április 13-án
dedikálta a könyvét.
Poli címû elbeszéléskötetében a fiatal író-
nô szeretettel és humorral mesél a bol-
gár gyökereirôl. Hadzsipetkova Krisztina
1984. augusztus 6-án született Buda-
pesten a magyarországi bolgárok egyik
mitologizált falujából, Polikraistébôl szár-
mazó bolgár kertészek családjában. Ál-

talános iskolai tanulmányait a budapesti
bolgár iskolában végezte, majd a Szent
László Gimnázium tömegkommuniká-
ciós osztályába járt, majd a Budapesti
Gazdasági Fôiskola Külkereskedelmi
Karán szerzett diplomát.
A családja soha nem szakította meg
kapcsolatát az óhazával, minden nyáron
hazalátogatnak szülôfalujukba, ahol újra
és újra feltöltôdnek csodálatos élmé-
nyekkel. Itt a faluban hallotta Krisztina a
nagyszüleitôl azt a sok-sok történetet,
amelyekkel a falusiak színesebbé tették
mindennapjaikat, amelyekben valósá-
gos esetek keverednek kitalált dolgokkal
és hiedelmekkel. Hadzsipetkova Kriszti-
na gyerekkora ezen felejthetetlen élmé-
nyeit adja át az olvasóknak elbeszélés-
ciklusában, amelynek a Poli címet adta.

Május 24.,
a szláv írásbeliség és a bolgár 
kultúra napja alkalmából rendezett
hagyományos ünnepségére
2006. május 20-án, 
vasárnap 10.00 órai kezdettel 
kerül megrendezésre a 
Budapest, XII. ker., Fülemüle u. 8.
sz. alatti Ifjúsági Táborban.

A mûsorban fellépnek magyarorszá-
gi és bulgáriai együttesek, lesz
mesterségek utcája, történelmi
játékok, gyerekjátékok,
meglepetések és irodalmi stand.

Rossz idô esetén a rendezvényre a
Bolgár Mûvelôdési Házban (1097
Budapest, Vágóhíd u. 62.) kerül sor.

írónô elnyerte az osztrák KulturKontakt
nagydíját a legjobb kelet-európai re-
gényért. Az Anyák címû regénybôl
Nagy-Kálózy Eszter színmûvész olva-
sott fel részleteket Genát Andrea fordí-
tásában, majd Kjoszeva Szvetla be-
szélgetett Teodora Dimovával, akinek
legújabb regénye néhány héttel eze-
lôtt jelent meg Adriana címmel, amely-
bôl Hadzsikosztova Gabriella olvasott
fel részleteket. Az est végén Nagy-Ká-
lózy Eszter és Teodor Dimova osztott
autogramot a jelenlévôknek.

Teodora Dimova a XIV. Nemzetközi
Könyvfesztivál meghívására érkezett
Budapestre a Bul-Travel Kft. támoga-
tásával. Az írónô április 15-én részt
vett az európai regényírókkal rende-
zett beszélgetésen a Kongresszusi
Központban. Az írónônôrôl rövid be-
mutató és az Anyák címû regénybôl
bolgár, magyar és német nyelvû rész-
letek jelentek meg a fesztivál katalógu-
sában, az Élet és irodalom címû folyó-
iratban, valamint a Magyar Lettre Inter-
nationale c. folyóiratban.

Традиционният
празник по случай

24 май
Ден на българската просвета и

култура и на славянската писме-

ност ще се състои на

21 май 2006 г. (неделя) 
от 10.00 часа 
в младежкия лагер, Будапеща,

XII район, ул. Фюлемюле 8.

С участието на танцови състави

и оркестри от България и

Унгария, улица на занаятите,

средновековни игри, детски игри,

изненади, щанд за литература.

При лошо време мероприятието

ще се състои в Българския кул-

турен дом (1097 Будапеща, ул.
Вагохид 62.)

Поли
Току що издадената книга на Крис-

тина Хаджипеткова »Поли« бе

представена на щанда на Библиоте-

ката за чуждестранна литература.

В рамките на изложбата на нацио-

налните малцинства в Унгария са

представени издания на 13-те мал-

цинства от последните години на

специален щанд на Международния

панаир на книгата в Будапеща, със-

тоял се от 12 до 15 април в Конгре-

сния център.

На 13 април Кристина Хаджипет-

кова раздава автограф за първата

си книга на щанда на малцинствата.

В »Поли« Кристина разказва за

българските си корени по един оча-

рователен начин, пълен с обич и

много хумор.

Кристина Хаджипеткова е родена в

Будапеща на 6 август 1984 г. в се-

мейството на български градинари

от Поликрайще, едно от митологи-

зираните села на българската общ-

ност в Унгария. Учила е в българс-

кото училище в Будапеща и в класа

по комуникация в гимназия »Сент

Ласло«, където се занимава с фото-

графия, журналистика, електронни

медии. Завършва външна търговия

във Висшето стопанско училище в

Будапеща. Връзката с прародината

обаче никога не е прекъсвала в се-

мейството, всяко лято то се връща

в родното село и се потапя в атмос-

ферата на родината чрез ежедневи-

ето в него. Именно тук Кристина

слуша от баба си и дядо си много-

бройните истории, с които хората

на село са разнообразявали моно-

тонността на дните, в които се пре-

плитат действителни случки, из-

мислици, суеверия и създават една

неповторима тъкан, каквато е ис-

тинската литература. Тези неизли-

чими спомени от детството Крис-

тина Хаджипеткова претворява в

цикъл разкази с общото наимено-

вание »Поли«.

Kávé autogrammal
Teodora Dimova Budapesten



100 години от рождението на
Емилиян Станев
(1907 – 1979)
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Големият български писател пре-

карва детството си в градовете Ве-

лико Търново и Елена, където жи-

вее дълго заедно със семейството

си. Още от малък баща му започва

да го води на лов сред природата,

която писателят проникновено

описва в произведенията си. През

1928 г. завършва гимназия в град

Елена като частен ученик, след ко-

ето се премества в София и извес-

тно време учи живопис при проф.

Цено Тодоров. През 30-те години

записва финанси и кредит в Софий-

ския университет.

Пише анималистични разкази, со-

циална и нравствено-философска

проза, исторически романи и повес-

ти. По време на престоя си в София

се запознава с много хора от тогава-

шните интелектуалци – писатели,

художници и други, които оказват

сериозно въздействие на произведе-

нията, които той пише по-късно.

Започва да публикува през 1931.

Първата му книга – сборникът с

разкази »Примамливи блясъци« е

издадена през 1938 г. Следва сбор-

никът «Сами«, с който поставя нача-

лото на цикъла от

произведения за

природата и човека.

През 1948 г. излиза

едно от най-извест-

ните му произведе-

ния – »Крадецът на

праскови«. Повестта

на Емилиян Станев

»Крадецът на прас-

кови« е истински

шедьовър не само за българската,

но и за световната литература.

Преведена е на почти всички евро-

пейски езици, в някои страни вече

има по няколко издания, прониква и

в Южна Америка, и в Япония, а ин-

тересът към нея и днес непрекъсна-

то нараства.

След 1950 г. в продължение на 14

години работи върху своят роман

»Иван Кондарев«, в който пресъз-

дава кризата в българското об-

щество в началото на 20-те години.

Творчеството му от следващия пе-

риод е философско осмисляне на

българската история и духовност.

От този период са романите »Ле-

генда за Сибин, преславския княз«,

»Тихик и Назарий«, »Антихрист«,

»Търновската царица« и др.

В поредицата вечери »Кафе с ав-

тограф« в Българския културен

дом бе отбелязана годишнината на

големия български писател. Актьо-

рът Петер Рудолф прочете откъси

от най-известния роман на Емили-

ян Станев »Крадецът на праскови«,

прекъснати от прожекция на едно-

именния филм на Въло Радев с

участието на Невена Коканова. Во-

дещата Габриела Хаджикостова

прочете на български разказа

»Смъртта на една птица«, а присъс-

тващите получиха превода на твор-

бата, осъществен от Беата Будаи.

100 éve született
Emilijan Sztanev
(1907-1979)

100 éve született Emilijan Sztanev bolgár író. Több
könyve (A baracktolvaj, Antikrisztus, Szibin herceg
legendája) magyarul is megjelent.
Március hónapban a Kávé autogrammal sorozat-
ban a nagy bolgár íróra emlékeztünk. Rudolf Péter
színmûvész részleteket olvasott fel Emilijan Sztanev
A baracktolvaj címû regényébôl, és a közönség
részleteket tekinthettek meg az ugyanolyan címû
filmbôl. Hadzsikosztova Gabriella pedig felolvasta
az író Egy madár halála címû elbeszélését, amelyet
Budai Beáta fordításában magyar nyelven is ma-
gukkal vihettek a jelenlévôk.

Отново лагер 
в България

Лагерът ще се състои на два тура – от 19 до 26 юни 
и от 26 юни до 3 юли, в групи по 20 души, в Между-
народния младежки център Юниор Робинзон, който 

се намира на българското Черноморие близо до

Сарафово, на 10 км северно от Бургас, на 20 км от

Несебър и Слънчев бряг. Центърът разполага с 350

места, ограден и охраняван парк от 12 хектара.

Плажът е разположен пред самия център.

Настаняване: Децата ще бъдат настанени в стаи от 2-3 легла с

баня и тераса, с телевизор във всяка стая.

Хранене: Пълен пансион (закуска, обед и вечеря - шведска

маса), обновен ресторант. На територията на комплекса има и

два отворени през деня бюфета.

Програми: На територията на комплекса има възможности за

спорт и отдих (футбол, баскетбол, плажен волейбол, тенис на

маса, федербал, летен театър). На плажа има детска площадка.

Спортният отговорник на Юниор Робинзон организира

програми и спортни състезания за почиващите младежи.

Море и плаж: Средната температура на морската вода през

лятото е 24-25°С. Международният младежки център разполага

със собствена, отлично поддържана плажна ивица със златист

пясък, дълга 1 км и 50-100 м широка. Песъчливото морско дъно

е полегато. В морето няма опасни за човека животни или

растения. През деня на плажа има спасителна служба. След 18

часа входовете към плажа се затварят.

Пътуване със самолет (чартър Будапеща-Бургас-Будапеща)

Факултативни програми: екскурзия с кораб, аквапарк и др.

Заявки за участие се правят до 25 май 

при Милка Христова (тел.: 06-30-9068451) или 

в Българския културен дом (тел.: 216-65-60)

Idén is lesz nyári

tábor Bulgáriában

június 19-tôl 26-ig és június 26-tól július 3-ig két turnus-
ban, turnusonként 20 fôs csoportokban a „Junior
Robinson« Nemzetközi Ifjúsági Központban, amely a
bolgár tengerparton Szarafovo település mellett, Burgasz-
tól 10 km-re északra, Neszebártól és Naposparttól 20 km-
re található. A 350 fô elhelyezésére alkalmas központ 12
hektár körülkerített és ôrzött területen, parkosított környe-
zetben helyezkedik el. A strand közvetlenül a központ elôtt
fekszik.

Szállás: a gyermekek 2-3 ágyas, fürdôszobás, felújított, teraszos

szobákban kerülnek elhelyezésre. Minden szobában van TV. 

Étkezés: Teljes panzió (svédasztalos reggeli, ebéd és vacsora),

felújított étteremben. A területen 2, nappal nyitva tartó büfé található. 

Animáció és programok: Az üdülô területén sport- és szabadidôs

tevékenységek sora áll rendelkezésre (futball, kosárlabda, strand-

röplabda, asztalitenisz, tollaslabda, nyári színház). Szakkörök és

foglalkozások lebonyolítására alkalmas terem. Új építésû gyermek-

medence. A strandon játszótér. A „Junior Robinson” sportfelelôse

különbözô programokat és sportversenyeket szervez az üdülô

ifjúságnak. 

Tenger és strand: A tengervíz átlaghômérséklete nyáron 24-25

Celsius fok. A Nemzetközi Ifjúsági Centrum saját, kitûnôen karban-

tartott, kb. 1 km hosszú 50-100 m széles, aranyszínû homokos

partszakasszal rendelkezik. A homokos tengerfenék lassan mélyül. 

A tengerben nem él semmilyen az emberre veszélyes állat, ill. nö-

vényfaj. A strandszakaszon nappal vízi mentôszolgálat mûködik. 

18 óra után a strandhoz vezetô kijáratokat lezárják. Utazás repülôvel

(Budapest-Burgasz-Budapest charter).

Fakultatív programok: hajókirándulás, aquapark stb.

Jelentkezni lehet május 25-ig 
Hrisztova Milkánál (tel.: 06-30-9068451) vagy 
a Bolgár Mûvelôdési Házban (tel.: 216-65-60)
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ХVІ Национална
танцова среща
Прегледът на народната музика,

танца и народните занаяти тази

година се проведе на 31 март и 1 ап-

рил в Спортната арена Ласло Пап с

участието на любители и про-

фесионални изпълнители, танцови

състави за деца и възрастни, музи-

кални училища и фолклорни групи.

На Танцовата среща взе участие и

25 годишният танцов състав Мар-

теница с половин часов концерт в

неделя вечерта. В програмата им бе

включен и оркестър »Огражденска

китка« от България, танцьорите

Стоян Сотиров и Данчо Илиев, ор-

кестрите Право и Рила, »Вандор

Вокал« и »Иван Бавич и приятели«Táncház
Szegeden

A Szegedi Bolgár Önkormányzat min-
den hónap utolsó szerdáján táncházat
rendez. Az idei évben már két alkalom-
mal, februárban és márciusban töltöt-
ték meg a szegedi Kisebbségek Házát
a táncolni vágyók. A táncházat Majté-
nyi Dániel, a békéscsabai Balkán
Táncegyüttes vezetôje tartja. A Szege-
di Bolgár Önkormányzat az elsô alka-
lommal egy kis büfével is kedvesked-
tek a megjelenteknek. A következô
rendezvényre április 25-én kerül sor.

2007. április 5-7. között a Nagyvásár-
csarnok, a Bolgár Nagykövetség Ke-
reskedelmi Hivatala és a Press Publica
Kiadó ismét megszervezte a Bolgár
Napokat a Nagyvásárcsarnokban. A
csarnok fôutcáján a bolgár zászlón kí-
vül plakátkiállítás is fogadta az érdek-
lôdôket. Az ideiglenes standokon bol-
gár élelmiszereket (lekvárt, halvát, lju-
tenicát, padlizsánkrémet és más fi-
nomságokat, valamint rózsaolajat és

rózsaolajjal készült kozmetikai termé-
keket, ikonokat, könyveket, térképeket,
díszgyertyákat, valamint bolgár szôtte-
seket és más kézmûves tárgyakat kí-
náltak a kereskedôk. A három nap alatt
különbözô kulturális programok is vár-
ták a betérôket, fellépett a karcagi Bil-
jana Táncegyüttes, a Martenica Tánc-
együttes, a Vizin zenekar, a Garabon-
ciás Egyesület és a Zornica Hagyo-
mányôrzô Csoport.

Bolgár napok a
Nagyvásárcsarnokban

A népzene, a néptánc és a tárgyalkotó népmûvészet seregszemléjére idén már-
cius 31-én és április 1-én került sor a Papp László Sportarénában mûkedvelô és
hivatásos elôadók, gyermek- és felnôtt néptáncegyüttesek, zeneiskolások és
hagyományôrzô népmûvészek közremûködésével. A Táncháztalálkozón részt
vett a 25 éves Martenica Táncegyüttes is, amely a vasárnap este adott félórás
koncertet. A mûsorukban közremûködött a bulgáriai Ograzsdenszka kitka zene-
kar és Sztojan Szotirov és Dancso Iliev táncosok, valamint a Pravo és a Rila
zenekar, a Vándor Vokál és Barvich Iván és barátai.

Български дни 
в Централни хали
От 5 до 7 април Централни хали,

Търговската служба при Българс-

кото посолство и издателство Прес

Публика отново организираха бъл-

гарски дни в Централните хали. На

централната улица наред с българ-

ското знаме, посетителите бяха

посрещнати и от изложба на плака-

ти. На временните щандове търгов-

ците предлагаха български храни

(конфитюр, халва, лютеница, кьо-

полу и други деликатеси), розово

масло и козметични препарати

приготвени на негова основа, ико-

ни, книги, карти, декоративни све-

щи, български тъкани и други зана-

ятчийски произведения. През трите

дни имаше и разнообразна култур-

на програма с участието на танцов

състав Биляна от Карцаг, танцов

състав Мартеница, оркестър Ви-

зин, дружество Гарабонциаш и фол-

клорната група Зорница.

Четете интернетната страница

на Българското републиканско

самоуправление www.bolgarok.hu,

където ще намерите всичко за

българите в Унгария – за техните

организации, издания, празници,

културни програми и др.

Olvassák a Bolgár Országos 
Önkormányzat honlapját a
www.bolgarok.hu címen, ahol 
minden információt megtalálnak 
a magyarországi bolgárokról, 
a szervezeteikrôl, a kiadványaikról,
az ünnepeikrôl, a kulturális ren-
dezvényeikrôl stb.

Танцова
къща в
Сегед
Сегедското българско самоуправ-

ление организира танцова къща

всяка последна сряда от месеца. Та-

зи година желаещите да танцуват

изпълниха вече на два пъти сегед-

ския Дом на малцинствата – през

февруари и през март. Танцовата

къща се организира от Даниел

Майтени, ръководител на танцова-

та група Балкан от Бекешчаба. На

първата сбирка Българското само-

управление в Сегед бе организи-

рало бюфет за гостите. Следваща-

та сбирка ще се състои на 25 април.

XVI. Országos
Táncháztalálkozó

Az Ön keresete

Adó

2x1%, 
amirôl Ön dönt

98%-ról az
Országgyûlés

dönt

1% a
Magyarországi

Ortodox
Egyháznak

1% 
a Bolgár Ifjúsági

Egyesület 
vagy a  

Pro Schola
Bulgarica

Alapítványnak

Családi pénztárca

Дарете 1%
от своя данък за
българските фондации
и дружества!

Българска православна църковна
община
Технически номер: 0372 

Българско младежко дружество
Данъчен № 18089154-1-41

Фондация Про скола булгарика
Данъчен № 18066184-1-42

Egy százalék!
Önnek május 20-áig adóbevallást kell
készítenie, melyhez a hivatalos nyom-
tatványokat ezekben a napokban kap-
ja meg. Szeretnénk felhívni a figyelmét
arra, hogy adóbevallásának elsô olda-
lán, a C ablak utolsó sorában jelezheti,
hogy nyilatkozatot tesz adója kétszer
egy százalékáról – a 
Magyarországi Bolgár Ortodox
Egyház (technikai szám: 0372),
továbbá a Bolgár Ifjúsági Egyesület 
(18089154-1-41) illetve a 
Pro Schola Bulgarica Alapítvány 
(adószám: 18066184-1-42) javára.

Ne feledje, ha nem rendelkezik az 1%-
okról, azok az állami költségvetésbe
kerülnek, és sorsukról mások döntenek
– Ön helyett!



СИЛОАМ ЛЕВИТ

На всеки е известно, че младите хо-

ра, а и не само те, не обичат ограни-

ченията на плътта и поста, както и

смирението.

За повечето от тях, смирението е

лъжата на набожните – на хората,

самоопределили се като будисти,

християни или мюсюлмани. Защото

познават мнозина вярващи, които са

смирени в душите си, в държанието

и в поведението си, но в същото

време са неизмеримо горделиви, за

което се укоряват, но пък винаги

скрито желаят да бъдат хвалени.

Животът им е сбор от дребни лъжи

и пресметливост. Често смесват

смирението с нейните подправки,

държат я отговорна за извършените

в нейно име злоупотреби и я нари-

чат училище на лицемерието.

Според други, смирението те лиша-

ва от избор за переспективна иници-

ативност. Как един човек, разсъжда-

ват те, който изгаря от съмнение и

не вярва в своите възможности, ще

може да разгърне заложбите си?

Как ще успее да се наложи над оста-

налите със своите лидерски качест-

ва? Ако ограничаването на желани-

ята на плътта им е омразно, то кол-

ко по-негативно за тях ще е смире-

нието, което уж им съсипвало воля-

та и духа!

Тези предразсъдъци за смирението

произхождат от факта, че не позна-

ваме същността на тази добродетел

– смирението, както и нейната бла-

готворителност.

Е, какво е смирението? Човек е така

чудесно устроен – със свободна во-

ля, аналитичен ум и универсална

способност да материализира всяка

своя идея. И макар да осъзнава, че

съществува и действа чрез Бога, той

лесно може да изпадне в грешка или

заблуждение. Следователно, нужна

му е една контролираща, отрезвява-

ща го добродетел, която винаги да

го приземява, да му припомня кой и

какъв е той. И това е именно смире-

нието, чрез което Бог открива на

създанията си своята същност. Тази

добродетел е жинено необходима за

нравственото усъвършенстване на

човека, за което ни поучава и св.

Августин: »Ако искате да издигнете

високо сградата на добродетелта и

на светостта, помислете преди всич-

ко да поставите основата на смирен-

ието, защото то е началото и право-

то, и закона, и мярката в живота на

всяко раумно същество«.

Познанията, които имаме за Бога,

очевидно ни дават да разберем, че

ние сме Божии създания – разумни

същества, изведени от хаоса, но в

който отново бихме се върнали вед-

нага щом обърнем гръб на всемогъ-

щата съзидателна сила и престанем

да търсим нейната подкрепа. Ако

познаваме Бог – ние ще бъдем там,

където Бог иска да бъдем.

От чисто човешко гледище, с какво

трябва да се гордеем на този свят, в

който всичко ни е дадено? Ако жи-

вотът често е трагичен, в него има и

радост, и веселие, и на фона на тази

жестока реалност няма нищо по-не-

естествено смешно от човешката

суетност, която като провинциална

кокетка се кичи с евтини дрънкулки.

Един се гордее с името си, което по

право носи или пък с титлата, която

го предшества. Но за тях той не е на-

Безразсъдно е жена да се гордее с ху-

бостта си. Тя е хубава, изваяна, кра-

сива, но с какво ще спечели нашето

уважение? Като прибави към естест-

вото си чаровността на непосред-

ствената нежност и възрожденската

привлекателност на класическата

доброта. Защото кокетството й изда-

ва интелектуална слабост, а духовна-

та й нищета буди само съжаление.

На интелигентния човек не е позво-

лено да се гордее със способността

и таланта си като основание за

превъзходство, тъй като тези

качества не са негово творение, а са

му дар от Бога. Затова нека

употреби този наследен капитал,

състрадавайки немотията на

нуждаещите се като им дарява от

благата, които по Божие бла-

говоление притежава. Бог винаги ни

напомня чрез светото евангелие –

материалните блага не са ви собс-

твени! Вие сте само техни ползва-

тели… до смъртта.

Така че никъде няма място за необ-

основания ни нарцисизъм, който за

съжаление е най-чиста проба дегра-

дираща гордост и обезличаващо

възхищение от собственото ни фи-

зическо, умствено и нравствено Аз.

Освен всичко казано дотук и наша-

та лична история, чийто автори сме

ние и за която носим цялата отго-

ворност, също ни задължава да сме

смирени. Но за съжаление в нея има

страници, които Бог не поглежда за-

щото се отвръщава; страници, в кои-

то сме написали, че се бунтуваме

срещу неговите заповеди и че сме

Му обърнали гръб.

Смирението не е лъжа, а естествен

коректив за всеки, който се стреми

чрез Бога да опознае себе си. И за да

е истинско и искрено смирението ни,

трябва да е в сърцето ни. Неговото

външно показване не значи нищо,

защото нашият нравствен живот, на-

шата ценностна система се форми-

рат вътре в душата ни. И ако то не

извира оттам е само прикривано ли-

цемерие, заблуждение и измама.

И така гордостта е прекалено се-

белюбие. Горделивецът обича себе

си повече от всичко, дори и от Бога.

И от невзрачната си личност създа-

ва идол, който обожава и пред кого-

то всички трябва да се кланят. Не е

ли той съвършенният?! Презиращ
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Смирение и гордост
правил нищо съществено, за да ги

спечели, нито за да ги запази неза-

сегнати, а напротив, често от глу-

пост или от неоправдана гордост е

помрачавал светския им блясък; и

пак продължава да мисли, че в жи-

лите му тече едва ли не синя благо-

родническа кръв. На такъв и да му

се даде грижливо възпитание, което

би го освободило от вроденото му

високомерие, плебейската му гор-

дост почти винаги ще го издаде, че

иска да стои по-високо от другите.

Този, който е намерил в люлката си

един милион, гледа с ледено презре-

ние всеки, който е спечелил милио-

на си с почтено трудолюбие и му от-

връща с инфантилно перчене, като

израз на интелектуално превъзход-

ство. Дори виртуоза Бетовен често е

укорявал Гьоте, който между впро-

чем е съзнавал значението на лич-

ността си, за неговата досадна лю-

безност към дворцовия персонал и

му казвал самодоволно: »Не стоим

ли ние по-високо от всички тези хо-

ра!«, не помисляйки дори за миг, че

печата на гения, с който така се гор-

дее, му е дар от Бога.

Ученият изпада в същата грешка,

когато с видима скромност се смее

на човешкото невежество и просто-

та, която открива в светската инте-

лигенция. Но в същото това време с

всички средства се опитва да спече-

ли благоволението на власт имею-

щите и алчно иска почетни отличия

и титли, които биха го поставили

над събратята му.

Но, навярно някои ще кажат –

съществува една законна гордост,

тази на самоиздигналия се човек,

който е тръгнал от нулата и е побе-

дил честно със своята енергичност и

амбиция. Именно тази сила на духа

трябва да се поощрява с похвала, с

прекланяне пред нея, където и да се

появи – във всички обществени сло-

еве. Но нека и да не забравяме, че

нашите нравствени качества са под-

чинени генетически и на законите

на наследствеността, които се уве-

личават чрез възпитанието, както

сумите в спестовната каса прогрес-

ивно растат с лихвите.

всеки, който стои по-високо от него,

или разяждан от завист и омраза

към ближния потъпква всяка въз-

можност за усъвършенстване като

човек.

Възможно е в сърцето на такъв чо-

век да има определена доза често-

любие. Тогава, ако е богат той ще се

стреми да омайва всеки с блясъка на

своето великолепие, изваждайки на

показ своя разточителен разкош. А

ако е беден ще се затвори в прези-

ращо мълчание отдалечавайки се от

тези, които не го разбират.

Големите падения на духа влекат го-

леми падения и на плътта. Между

гордостта и сладострастието връз-

ките са дълбоки. Гордостта е духов-

но сладострастие, а то от своя стра-

на е гордостта на чувствата. Когато

горделивецът се откаже да търси в

усъвършенстването на душата си

своето законно величие, той се хва-

ща за своето тяло и уверен, че има

право на всичко иска от душата си –

този роб на духа, да се изтощи, за да

насити цялата същност на плътта.

Гордостта е в основата на всяка

страст, която е безплодна за добро и

плодоносна за зло.Тя е двигателя на

нашата омраза и озлобление. Тя ни

кара да чувстваме удовлетворение,

че под нашите удари се рушат тра-

диционни свободи и вековни пости-

жения и то само за да изтъкнем при-

тежаваната власт – гордоста, която

е най-изтънчената, най-рафинира-

ната. По този повод един поет е на-

писал: »Неукротимата ми гордост е

оръжието на моя живот. Крайъгъл-

ният камък на всяко мое дело и кот-

ва на моята вяра, която е по-яка от

скала и по-могъща от всеки цар.

Нея не я засяга времето, нито за-

вистта. Аз не признавам друг закон

извън нейния закон. Ако скръбтта

поиска да ме посети, това тя ще на-

прави по моя покана. Вървя където

си искам, правя каквото зная без ни-

кога да се поколебая или отклоня-

вам. Искам това, което аз искам, и аз

се казвам Аз«.

Горделивецът ламти да бъде пръв,

начело, лидер. Доволен е само кога-

то види едно широко празно прост-

ранство, а далеч отвъд него да съзре

тълпа паднала на колене – за да го

обожава.

Но дали себелюбецът намира това,

което гордостта му е мечтала? Едва

ли намира само онова, в което за не-

го място няма: намира йерархия по

рождение и спомени от вековна сла-

ва, която често блести на челото и

на незаслужилия я човек; вижда йе-

рархия по талант раздаден от приро-

дата по каприз – талант, който въп-

реки нашите протести стои по-висо-

ко от нас и обижда нашето самолю-

бие; намира йерархия по богатство,

спечелено добродетелно и тогава

човешката му гордост се заканва на

всичко – омразата срещу лидерст-

вото се съединява в сърцето с омра-

зата към равенството от което той

самия се е отвращавал. Затова всеки

горделивец има качества на тиранн-

ин.

Братя и сестри,

Да се покаем, да се смирим и да по-

търсим Спасителя, който казва: »Аз

съм пътя, и истината и живота«.

Христе Боже, просвети ни, та в свет-

лината на Твоето Божествено уче-

ние да вървим по Твоите стъпки. За-

пази ни от греха и ни дай сили да по-

бедим злото, което е в нас. Амин.

†

GYÁSZHÍR

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy 2007. április 6-án 

rövid betegeskedés után elhunyt

Tyutyunkov Nikolov
Marin

Született 1934-ben

Emlékét örökké megôrizzük!

†

СКРЪБНА ВЕСТ

С дълбока скръб съобщаваме,

че на 6 април 2007 година след

кратко боледуване почина

Марин Николов
Тютюнков

роден през 1934 година

Поклон пред светлата му памет!



Сини бухнали облаци, ухание на

цветя и зелена трева, изпъстрена с

парички; птичките пеят, жужат пче-

ли и пърхат пеперуди, диша се ле-

ко… Пролет е!

Пролет е и в детската градина към

Българското училище: шумни и ве-

сели са децата – тичат, скачат, иг-

раят и като в набъбнал кошер

бързат да излязат навън. С лекота

и желание »попиват« всичко инте-

ресно и ново за тях от богатата ста-

ра съкровищница на българските

традиции. За Цветница научиха и

изпяха песнички за кокичето, син-

чеца, лястовичката и синеоката

теменужка, научиха защо се закич-

ваме с върбови клонки, назоваха

свои приятели и роднини, които

носят имена на цветя и дървета. А

седмицата преди Великден мина в

трескава подготовка – децата рису-

ваха и изрязваха цветя, зайчета и

птички; с помощта на учителите и

помощник-възпитателката изра-

ботиха и украсиха кошнички с де-

коративни яйчица, които занесоха

вкъщи. Тогава заваляха и въпроси-

те: За кого са яйцата и козунаците?

Защо празнуват и се черпят хората

на Великден? Какво правят хората

с яйцата? Кое яйце е борак? Защо

се ходи на църква?… Трудно е да се

отговори на всички въпроси, но е

възможно да се постави началото

на придобиване на една обобщена

представа за Цветница и Великден

като празници за деца и възрастни.

Изключително важна е и ролята на

семейството за възпитаване на при-

надлежност към традициите на две-

те общности, защото чрез велик-

денските обичаи детското сърце

може да отключи тази съпричаст-

ност и великодушие, които са тол-

кова необходими в днешния забър-

зан и тревожен свят. Защото свет-

лината от великденските свещи

озарява пътя на хората и ги прави

по-добри и благородни. И както

всяка година природата се събужда

за нов живот, така и детската душа

се пробужда за нови знания и твор-

чество. Но не само през април! В

детската градина пролетта явно е

»целогодишен« сезон!

Красимира Виденова

таряме каквото сме чули и да мечта-

ем да влезем в европейския »рай«.

Изглежда Калабрия и френските

предградия не са в Европа, защото в

тях бедността, корупцията и прес-

тъпността са всекидневие. И това е в

Европейския Съюз. Вижте Босна,

Молдова, Косово и Грузия, които не

са в тази организация за икономи-

ческо сътрудничество, но също са

част от Европа. Гледам да избягвам

понятия като европеец и европей-

ски, защото или не са добре опреде-

лени, или имат различен смисъл в

различен контекст. Страните извън

ЕС европейски ли са? А Турция, Ру-

сия, Кипър и Кавказките държави

да ги броим ли дори от географска

гледна точка? Само Еврозоната ли?

Мисля, че е абсурдно да степенувам

по европейщиност или да следя все-

ки какво и от къде е чул или прочел,

за да разбера за какво говори.

За да се чувствам част от някаква

общност, бих желал поне солидар-

ност от страна на другите. Но не

видях нищо подобно в Босна, в Кав-

каз, Косово, Кипър. Днес руснаците

рекетират страните от континента

подред, но никаква единност не се

забелязва, когато излязоха от орби-

тите си около Русия, европейските

страни Литва, Латвия, Естония,

Молдова, Грузия и Украйна бяха на-

казани. Как става това? С високи та-

рифи, с многократно увеличаване на

цените на суровините и със забрана

на продукти от рекетираните стра-

ни. Тази година спряха за малко из-

носа на нефт в Унгария и Словакия.

През миналата година руснаците

забраниха вноса на вина от Молдова

и Грузия. Но любимият метод си ос-

тава спиране на  газта през зимата,

както се случи с Украйна на първи

януари през 2005 и с Грузия на 22

януари 2006. Скоро в Русия почнаха

да изключват учениците с грузински

паспорти: понякога това се прави

открито, понякога, просто изключ-

ват всички с грузински имена под

предлог, че са хулигани, без да се ин-

тересуват дали изключените са рус-

ки или грузински граждани, дали се
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Пролет в детската
градина

За втора поредна година по
повод на Патронния
празник на БУСЕУ »Христо
Ботев« беше обявен литера-
турен конкурс. Тази година
учениците писаха на тема
Моята Европа – една добра
възможност да разкрият
своите желания и мечти.
През седмицата ,посветена
на Ботев,беше организирано
литературно четене, където
участниците представиха
своите есета, съчинения,
стихотворения.
Предлагаме на читателите
част от отличените и
наградени творби.

Моята Европа
Европа е най-старият континент. Не-

говият дух е млад, жизнен и прек-

расен. Хората на Европа са добри,

умни, находчиви, различни, но и

много близки.Културата на Европа е

богата.Аз съм на половина българка

и наполовина украинка. Цяла Евро-

пейка съм. Важните езици за мен са:

български, украински и унгарски. Но

искам да науча и другите езици, на-

пример италиански и испански. Ис-

кам да се уча от различни хора и те

да ме научат на техните езици.Искам

да знам повече за цяла Европа и за

всички европейски народи.

Сигурна съм, че и това ще стане

един ден, когато съм голяма. Тогава

цяла Европа ще е моя.

Ивана Узунова, 3 клас

Аз не се чувствам европеец.

Някои българи (а и не само) полз-

ват израза: »Така е в Европа« – пред-

ставят си ред, висока култура, благо-

получие, законност, солидарност, но

защо не ползват горните ясни и с

постоянен във времето смисъл при-

лагателни? Аз си обяснявам тази

мистерия с нежеланието да се за-

мисляме. Много по-лесно е да пов-

Моята Европа
чувстват руснаци или грузинци. Рус-

наците открито поддържат държа-

ви като Приднестровието (през 1992

14та Руска армия помага на сепара-

тистите, които създават авторита-

рен режим в източна Молдова по

съветски модел, който се издържа с

продажба на оръжие на африкански

диктатори и терористични органи-

зации). Поддържат и отцепили се

райони на Грузия като Южна Осе-

тия и Абхазия. Най-лошото е, че аб-

хазците дори не са били мнозинство.

За да станат такова, населението от

половин милион души през 1989 ста-

ва 200 хиляди души като от 300 хи-

ляди напуснали 200 хиляди са грузи-

нци. Въпреки всички предишни обе-

щания, договори и споразумения с

народите,които станаха жертва,

»Европа« не направи нищо.

Мисля, че »европейски дух« липсва

не само в правителствата, но и сред

населението. Мнозинството от граж-

даните на Европейския съюз бяха

против влизането на България и Ру-

мъния, против влизането на 10-те

членки през 2004г., та дори против

влизането на Испания и Португалия

през 1986г. Дали причината за това се

корени в етническата омраза, типич-

на за Европа, или страхът от загуба

на работа, или от нещо друго, няма

значение – ентусиазмът за разши-

рение идва само от едната страна и

то стана възможно без желанието на

населението, а с волята на властите.

Днес режимът в Либия ни рекетира,

а солидарните европейци оказват

своята безценна морална подкрепа

(изказана с тих глас). През това вре-

ме западноевропейските държави

махат гджамахирията« от списъците

си с терористични държави и се чу-

дят как да си купят нефт и газ от тях.

Ще си призная, че бих искал Европа

да е това, за което я представят.

Мисля, че идеята не е лоша, но реа-

лизацията на Европейския съюз е

ужасна и има нужда от реформа. Но

докато не видя истинска, общоевро-

пейска солидарност, няма да се по-

чувствам европеец.

Димитър  Узунов 

Tavasz az óvodában

Beköszöntött a tavasz a bolgár óvodába is: a gyerekek hangosak és vidámak, szalad-
gálnak, ugrálnak, játszanak, és legszívesebben egyfolytában kint lennének az udvaron.
Szívesen és könnyen elsajátítanak mindent, ami érdekes és új a számukra a bolgár ha-
gyományok gazdag tárházából. Virágvasárnapra a hóvirágról, a búzavirágról, a fecské-
rôl és a kékszemû ibolyáról tanultak dalokat, felsorolták a virágok és fák neveit viselô ba-
rátaikat és rokonaikat. A húsvét elôtti héten pedig virágokat, nyuszikat és madarakat
rajzoltak és vágtak ki, az óvónôk segítségével színes tojásokkal teli kosarakat készítet-
tek, amelyeket haza is vittek. A gyerekek rengeteg kérdést tettek fel az ünneppel kap-
csolatban, sok minden érdekelte ôket.
Nehéz minden kérdésükre válaszolni, de most kell megalapozni náluk azt, hogy legyen
valamilyen elképzelésük a virágvasárnapról és húsvétról. A két nép hagyományaihoz
való kötôdés kialakításában nagyon fontos a család szerepe. És ahogyan a természet
minden tavasszal új életre ébred, a gyerekek lelke is új ismeretekre és alkotásra vágyik.
De nem csak áprilisban! Az óvodában, úgy tûnik a tavasz „egész éves évszak”!

Kraszimira Videnova



продадени 11 756 нови возила, което

е с 31% над продаденото за същия

период на м.г., съобщиха вчера от

Съюза на вносителите на ав-

томобили в България.

Това е около три пъти по-малко от

внесените употребявани коли у нас

за първите три месеца. Лавинооб-

разното увеличение на техния внос

се дължи на премахването на ДДС

след влизането на страната ни в ЕС.

Черноморието
печели най-много от
българи

Нощувките, реализирани от бъл-

гари в хотелите и частните кварти-

ри по Северното Черноморие през

миналата година, са се увеличили с

5.9% в сравнение с 2005 г., съобщи-

ха от Териториалното статистичес-

ко бюро във Варна. В същото вре-

ме нощувките, реализирани от чуж-

ди граждани, са нараснали само с

1%. От общия брой продадени лег-

ла в хотелските бази край Варна

малко повече от една трета са били

заети от българи. От чуждестран-

ните гости лидерство продължават

да държат германците с 35.8%.

Следват ги туристите от Русия,

Великобритания и Израел.

Приходите от нощувки през 2006 г.

във Варненска област възлизат на

152.9 млн. лв., като 86% от тях са от

услуги, платени от чужди граждани.

България е на трето
място по 

привлекателност за инвестиции в

недвижимо имущество. Това показ-

ва проучване на лондонската кон-

султантска компания за недвижими

имоти »Асец«, цитирано от БТА.

Първото място в класацията заема

Полша, а второ – Великобритания.

След България са Франция и Тур-

ция. Печалбата от инвестиции в

недвижими имоти е 165% за Пол-

ша, 63% за Великобритания и 54%

за България.

Сайт пуска легално
музика за 5 лв. на
месец

Българска музика ще се сваля

легално от интернет срещу месечна

такса от 5 лв. Услугата пуска

BOL.BG. За абонатите на интернет

доставчика достъпът до mp3-те е

безплатен. Тегленето на музика ще

става през интернет сайта

mvbox.com, с който BOL.BG има

договор. Към инициативата се при-

съединява и продуцентската компа-

ния Stars Records. Засега изборът е

между 4000 парчета, амбицията на

доставчика е до 6 месеца те да ста-

нат поне 10 000.

Още един остров ще
приема туристи

срещу Созопол. След о. Свети Иван

в туристическа атракция ще бъде

превърнат и Св. св. Кирик и Юлита,

който десетилетия наред бе военна

зона. Той се намира точно срещу

пристанището на Созопол и е обя-

вен за паметник на културата.

Военните го освободиха преди 2 г. и

оттогава статутът му е неясен. Об-

ластният управител на Бургас Лю-

бомир Пантелеев даде положител-

но становище за превръщането му

в туристическа атракция. МС пои-

ска от губернатора становище дали

островът да се даде на регионално-

то министерство, което да приложи

план за отварянето му за туристи.

Летище София ще
работи и при мъгла
от август

През август тази година пистата на

летище София ще получи по-висо-

ка категория – 2А, за кацане и изли-

тане на самолети. Това означава, че

летателните средства ще могат да

кацат и излитат и при по-ниска ви-

димост от сегашната – 300 м вместо

досегашните 600 м.Тестовете на но-

вата система, проведени от щатс-

ката фирма »Талес«, са приклю-

чили успешно. През ноември 2006 г.

летището бе принудено да отклони

около 2/3 от всички полети заради

падналата гъста мъгла.

90% от регионите 
у нас изостават в
туризма

Едва 8-10% от общините използват

уместно туристическия си потенци-

ал. Такива »зони на концентрация«

са София, крайморските и планин-

ските райони. Повечето региони

във вътрешността на страната ни

нямат собствен облик и брандинг,

заради което изостават от конку-

рентите ни в Европа.

Министерството 
на културата 

започна мащабно изследване на по-

тенциала на културната индустрия у

нас. До юли ще се проучи какъв

процент от БВП доставят малките и

средни предприятия в областта на

културата, както и по-големите ин-

дустрии като например филмовата и

интернет индустрията. Целта е след

това да се изготви стратегия за раз-

витието на родната култура, както и

да се провокира политическия елит

да поощри въпросните индустрии.

София обсъжда 
100 пъти по-високи
глоби за фирми

Темата за глобите за нарушаване

на общинските наредби отново

влезе в дневния ред на София. Сан-

кциите във всички наредби да на-

раснат драстично, предлага столич-

ният омбудсман Ангел Стефанов.

Ако съветниците одобрят проекта

му, максималната глоба за гражда-

ните ще скочи 10 пъти, а за фирми-

те – 100 пъти.

Повод за ревизията на глобите са

приетите през лятото на м.г. проме-

ни в закона за местното самоуправ-

ление, обясни Стефанов. Според

новите текстове общините вече

имат право да налагат до 5000 лв.

глоба за граждани и до 50 000 лв. –

за фирми. До м.г. максимално поз-

волената глоба и за физическите, и

за юридическите лица бе 500 лв.

Къщата на Ванга 
ще стане общински
музей

реши правителството. Експозиция-

та за пророчицата ще съдържа ве-

щи и снимки. Ванга завеща на дър-

жавата цялото си движимо и недви-

жимо имущество, спестовни влого-

ве и ценности. Единственото усло-

вие беше жилището й да послужи

за учредяването на музей.

Вносът на нови коли
пак с рекорден ръст

След известно затишие през 2005-

2006 г. пазарът на нови коли почна

отново да отбелязва рекорди от

началото на тази година. През пър-

вите три месеца на 2007 г. у нас са
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A régiók 90%-a elmara-
dott a turizmus
területén

Bulgáriában csak a városkörzetek 8-
10%-a használja ki a turisztikai poten-
ciálját. Ezek közé a tengerparti és a
hegyekben fekvô körzetek és Szófia
tartozik. Az ország belsejében lévô ré-
giók többségének nincs saját arculata
és turisztikai politikája.
A Kulturális Minisztérium elkezdte fel-
térképezni a kulturális ipar lehetôsé-
geit Bulgáriában. Júliusig megvizsgál-
ják, hogy a GDP mekkora százalékát
adják a kultúra területén mûködô kis-
és középvállalatok, valamint a na-
gyobb iparágak, például a filmgyártás.

Ezután stratégia kerül majd kidolgo-
zásra a bolgár kultúra fejlesztésére.

Szófia a 100-szorosára
akarja emelni a
bírságot a cégeknek

Az önkormányzati rendeletek megsér-
téséért kiszabható büntetések témája
ismét napirendre került Szófiában. A
fôvárosi ombudsman azt ajánlja, hogy
drasztikusan emelkedjenek a bírságok.
Ha a képviselôk elfogadják a javas-
latát, az állampolgárokra kiszabható
büntetés az eddigi 500 leváról 5000-re,
a cégektôl követelhetô bírság az eddigi
500 leváról 50 000 levára emelkedhet.

Bulgária a harmadik
legvonzóbb ország

az ingatlanbefektetések területén egy
londoni tanácsadó cég felmérése
szerint. A rangsorban az elsô helyen
Lengyelország, a másodikon Nagy-
Britannia áll. Bulgária után Francia-
ország és Törökország következik. Az
ingatlanbefektetések nyeresége Len-
gyelországban 165%, Nagy-Britanniá-
ban 63%, Bulgáriában pedig 54%.

Vanga háza múzeum lesz

A jósnô házából lévô múzeumot alakí-
tanak ki, amely az önkormányzat keze-

lésében lesz. A kiállítási anyagot kü-
lönbözô tárgyak és fényképek alkotják.
Vanga az államra hagyta az összes
ingó és ingatlan vagyonát, az egyetlen
feltétele az volt, hogy a házából csinál-
janak múzeumot.

A szófiai repülôteret
augusztustól köd
esetén sem zárják le

Idén augusztusban a szófiai repülôtér
kifutópályája megkapja a magasabb,
2A besorolást, mivel új rendszer tesz-
telése sikeres volt. Ez azt jelenti, hogy
a repülôgépek az eddigi 600 m helyett
300m-es látótávolság esetén is fel- és

leszállhatnak majd. 2006 novemberé-
ben a sûrû köd miatt a repülôtér a jára-
tok 2/3-át nem tudta fogadni és indítani
a sûrû köd miatt.

Még egy sziget a
turistáknak

Szent Iván szigete után Szent Kirik és
Szent Julita szigete, amely évtize-
dekig katonai övezet volt, szintén
turistaparadicsommá válhat. A sziget
a szozopoli kikötôvel szemben talál-
ható és kulturális mûemlékké nyilvá-
nították. A hadsereg két évvel ezelôtt
kiürített a szigetet, azóta a státusza
bizonytalan. Burgasz gubernátora

egyetért azzal, hogy a szigetet turis-
taattrakcióvá változtassák.

Ismét rekordnövekedés
az új autók
importjánál

Az idei év elejétôl Bulgáriában ismét
erôteljes növekedésnek indult az új au-
tók piaca. 2007 elsô három hónapjá-
ban 11 756 új autót értékesítettek az
országban, ami 31%-kal több, mint az
elôzô év ugyanezen idôszakában. Há-
romszor ennyi használt autót hoztak
be azonban az elsô negyedévben Bul-
gáriába, ami az ÁFA eltörlésének kö-
szönhetô az EU-csatlakozás után.

Н О В И Н И  О Т  Б Ъ Л Г А Р И Я •• H Í R E K  B U L G Á R I Á B Ó L
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»Върви, народе възродени,

към светла бъднина върви,

с книжовността, таз сила нова,

съдбините си поднови!

Върви към мощната Просвета!

В световните борби върви,

от длъжност неизменна воден –

и Бог ще те благослови!

Напред! Науката е слънце,

което във душите грей!

Напред! Народността не пада

там, дето знаньето живей!

Безвестен беше ти, безславен!...

О, влез в Историята веч,

духовно покори страните,

които завладя със меч!...«

Тъй Солунските двама братя

насърчваха дедите ни...

О, минало незабравимо,

о, пресвещени старини!

България остана вярна

на достославний тоз завет –

в тържествуванье и в страданье

извърши подвиги безчет...

Да, родината години

пресветли преживя, в беда

неописуема изпадна,

но върши дългът си всегда!

Бе време, писмеността наша

кога обходи целий мир;

за все световната просвета

тя бе неизчерпаем вир;

бе и тъжовно робско време...

Тогаз Балканский храбър син

навеждаше лице под гнета

на Отоманский властелин...

Но винаги духът народен;

подпорка търсеше у вас,

о, мъдреци!... През десет века

все жив остана ваший глас!

О, вий, които цяло племе

извлякохте из мъртвина,

народен гений възкресихте –

заспал в глубока тъмнина;

подвижници за права вяра,

сеятели на правда, мир,

апостоли високославни,

звезди върху Славянский мир,

бъдете преблагословени,

о вий, Методий и Кирил,

отци на Българското знанье,

творци на наший говор мил!

Нек` името ви да живее

във всенародната любов,

речта ви мощна нек` се помни

в Славянството во век веков!

Стоян  Михайловски

З А  В А С , Д Е Ц А Н А Р О Д Е Н  К А Л Е Н Д А Р •• З А  Д О М А К И Н Я Т А
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6 май
ГЕРГЬОВДЕН
Обредна трапеза: печено агне, об-

редни хлябове, прясно издоено мля-

ко, подсирено от него сирене, ква-

сено мляко, мляко с ориз, пресен

чесън, варено жито, баница с масло

и сирене, свинска пача, яйца

Гергювден, Гергевден, Гюрговден,

Джурджовдън – чества се в деня на

християнския светец Георги, който

в народните представи е покрови-

тел на овчарите и стадата.

В народния празничен календар

култът към светеца е свързан с бо-

гата и сложна обредност, която

засяга всички страни от живота на

българина, неговите постоянни

грижи и мечти за изобилие, за бо-

гат и щастлив живот.

Характерните скотовъдни обреди и

обичаи се преплитат с обичаи, свър-

зани със земеделието и обредни

практики за осигуряване на здраве и

благополучие. В пролетната нощ

преди празника моми и девойки

събират по полето цветя и билки, с

които се захранват обредно овцете

и добитъкът. От тях се правят три

венеца: за овцата, която ще се издои

първа, за агнето, което ще бъде да-

дено в дар на светеца, и за съда с

млякото.

С пролетна зеленина се окичват

домът, кошарите, стопанските по-

стройки, съдовете.

Преди разсъмване овчарите изкар-

ват стадото (след като са отлъчили

приплода) на паша за кратко време.

Когато се върнат след изгрева на

слънцето се извършва обредно до-

ене на овцете.

На Гергьовден навсякъде се коли

агне като жертва на светеца-покро-

вител (Гергьовденски курбан). При-

готвя се общоселска трапеза, която

се прави »на зелено« в църковния

двор, край селото (на оброчище,

кръст, манастир и пр.), край коша-

рите. Освен печеното агне тук се

носят и други обредни храни.

12 май
СВЕТИ ГЕРМАН 
Герман, Градушкар  празнува се за

измолване на дъжд и срещу гра-

душка. Според народното поверие

има четирима градушкари – Варто-

ломей (11 юни), Лисе (14 юни), Ви-

довден (15 юни), но Герман е глав-

ният градушкар.

На този празник не се работи, осо-

бено полска работа. Не се впрягат

воловете, за да не бие градушка.

Ако на този ден се зададе облак и

гърми, всички излизат от къщи и

викат: »Германе, върли праздниче,

пренеси я градушката у пусти гори,

дето секира не сече, дето колак се 

не меси, дето петел не пее.« На

Герман се извършва и обичаят за

дъжд Герман. В основата на празни-

ка лежат анимистични предхристи-

янски възгледи за света, адаптира-

ни към годишното честване от пра-

вославната църква на цариградския

патриарх св. Герман  църковен поет

и горещ почитател на иконите.

21 май
КОСТАДИН И ЕЛЕНА 
Именници: Константин, Костадин,

Костадинa, Динкo, Елена, Еленкo 

Костадиновден, св. св. Константин и

Елена – последният пролетен праз-

ник, чиято обредност подсеща за

настъпващото лято. Тачи се само в

някои райони на страната.

Вярва се, че »Еленка носи в ръкава

си градушката«, че »Еленка и Коста-

дин носят градушката в чувал«. За-

това се чества за предпазване от гра-

душка.

Другаде моми и ергени връзват люл-

ки и се люлеят. На този ден колят

курбан и се събира цялото село, а

именниците посрещат гости.

В Родопите Костадиновден е голям

празник на овчарите.

В някои села между Странджа и

Черно море на този ден се извър-

шва обичаят нестинарство.

В повечето райони на страната

денят на св. св. Константин и Елена

се чества само като църковен праз-

ник, посветен на Константин Вели-

ки и на неговата майка Елена. През

управлението на имп. Константин

(306-337) е издаден Миланският

едикт (313 г.), с който християнство-

то става държавна религия.

Според преданието Елена посеща-

ва Палестина и открива Христовия

кръст.

Hozzávalók: 1 db báránycomb, 8 dkg vaj, 2 dkg

porcukor, 0,3 dkg ôrölt fekete bors, 5 teáskanál só, 

7 gerezd fokhagyma, ecet, vörösbor

Elkészítés: A báránycombot  egy nagyobb tálba tesszük
és ráöntjük a páclevet, amelyhez ugyanannyi ecetet és
vörösbort összeöntünk, porcukorral, fokhagymával, bors-
sal és sóval ízesítjük. Letakarjuk alufóliával és egy napra
a hûtôszekrénybe tesszük. Másnap a húst megkenjük
vajjal, majd betesszük a sütôbe, és 240 fokon 50-60 per-
cig sütjük. Kivesszük és 10 percig pihentetjük, majd rá-
öntjük a páclevet és felszeleteljük. Melegen tálaljuk.

Продукти:1 агнешко бутче, 80 гр масло,20 гр пудра
захар,3 гр черен пипер млян, 5 ч.л. сол, 7 ск. чесън
стар, оцет, червено вино.

Приготвяне: Сложете бутчето в голям съд и го полей-

те с маринатата (приготвена от равни части оцет и чер-

вено вино, подправени с пудрата захар, чесъна, черния

пипер и солта).Покрийте го с алуминиево фолио и го

сложете в хладилник. На следващия ден преди да го

сложите във фурната го намажете с масло. Изпечете

го (50 минути до час) в затоплена фурна до 240 градуса.

Извадете готовото бутче от фурната и го оставете да

почине за 10 минути. Полейте го с марината и го наре-

жете. Сервирайте го в голяма чиния и го пазете топло.

Мариновано 
агнешко бутче

Дарените
години
(народна приказка)

През един суров зимен ден, когато

дърво и камък се пукали от мраз,

конят, волът и кучето отишли при

човека и похлопали на вратата му.

– Кой хлопа? – попитал човекът.

– Ние: конят, волът и кучето.

– Какво искате? 

– Искаме да влезем при тебе, за да

се постоплим на твоето огнище.

Ако не ни отвориш вратата си, ще

пукнем от студ.

Човекът отворил вратата и трите

животни влезли вътре. Наместили се

край камината, където бил наръш-

кан буен огън,и хубаво се затоплили.

Човекът бил гостолюбец. Той мръд-

нал в другата стая и оттам донесъл

храна за гостите си: за коня – едно

кринче овес, за вола – трици, за куче-

то – една голяма порязаница хляб.

– Похапнете си! – подканил ги чо-

векът, седнал и той до огнището и

хванал с две ръце главата си.

Гостите се нахранили и попитали

добрия домакин защо е кахърен.

– Защото ми се свършиха годините

и трябва вече да умра – отвърнал

стопанинът, – нали за всички са от-

редени еднакъв брой години – кол-

кото на мравката, толкова на ками-

лата, толкова и на човека.

Конят, волът и кучето се погледна-

ли и почнали нещо да си шепнат.

– Чувай – обърнал се след малко кон-

ят, – ако си съгласен, да ти дадем от

нашите години.Ние ще си запазим са-

мо по десетина. Повече не ни трябват.

– Как да не съм съгласен! – зарад-

вал се човекът. – Дайте тука да под-

пишем договор.

Подписали договор. И получил чо-

векът остатъка от годините на ко-

ня, на вола и на кучето. Годините на

коня той присъединил към своите

младини, затуй младите хора са

буйни, необуздани и пъргави като

коне. Годините на вола човекът

прибавил към зрялата си възраст,

затуй зрелите хора работят като

волове, а годините, взети от кучето,

оставил за старостта си. Затуй

старците са малко избухливи и раз-

дразнителни, но са домошари като

кучето.

Pácolt 
báránycomb

Кирил и Методий
Български всеучилищен химн



2, сряда 17 ч. Театрално ателие – Малко театро

6, неделя 10 ч. Света божествена литургия в Българския православен храм

и празненство по случай Гергьовден в църковния двор. Традиционни

люлки и курбан за малки и големи.

9, сряда 18 ч. Кино клуб – »Дело 205/1913 П. К. Яворов« На 30 ноември 1913

г. при неясни обстоятелства посяга на живота си съпругата на видния

български поет Пейо Яворов – Лора Каравелова. Обвинен в

убийството на жена си, поетът близо година води безрезултатна борба,

за да докаже невинността си. Отхвърлен от обществото, изтерзан от

клевети, почти сляп след неуспешен опит да се самоубие, сломен от

тежката загуба, едва на 34 години, Яворов се застрелва. Режисьор

Киран Коларов. В главните роли: Явор Милушев, Катя Иванова, Борис

Луканов, Вълчо Камарашев.

16, сряда 18 ч. Творчески клуб
20, неделя 10 ч. Ден на славянската писменост и българската култура

(хълма Сечени). С участието на танцови състави и оркестри от

България и Унгария, улица на занаятите, средновековни игри, детски

игри, изненади, щанд за литература.

23, сряда 18 ч. Литературно кафене – кафе с автограф

Премиера на книгата на Кристина Хаджипеткова “Поли”
30, сряда 18 ч. Етнографски клуб

Magyarországi Bolgárok
Egyesülete
1097 Bp., 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 Bp., Andrássy út 115.
tel.: 322-0836, 322-0824

Szent Cirill és Szent Metód 
Bolgár Pravoszláv Templom
1097 Bp., Vágóhíd u. 15.
tel.: 215-0039

Bolgár Nyelvoktató
Kisebbségi Iskola
1093 Budapest, Lónyay u. 41.
tel.: 216-4210

Bolgár Kulturális Intézet
1061 Bp., Andrássy út 14.
tel.: 269-4246

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

Carevec Étterem
1097 Bp., Vágóhíd u. 62.
tel.: 216-1797

Hotel Rila
1097 Bp., Vágóhíd u. 62.
tel.: 216-1621

Програмата
Български културен дом

•• Program
Bolgár Mûvelôdési Ház

•• k ö z é r d e k û  c í m e k
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Állandó
programok

kedd, 17.00
bolgárnépdal-oktatás

szerda 17.30
a Zornica Hagyomány-
ôrzô Csoport próbája

péntek 17.00
Roszica Néptánc-
együttes próbája

minden hónap 
elsô szerdája, 10.00

Nyugdíjasklub

2., szombat 10.00 óra Gyereknap – a Nemzetközi Gyereknap

alkalmából megnyitjuk a legkisebbek

klubját, bábelôadás, játékok, meglepe-

tések

6., szerda 17.00 óra Malko Teatro Színházi Mûhely

13., szerda 18.00 óra Filmklub (Bon sansz, inszpektore)

2, събота 10 ч. Ден на детето – по случай международния

ден на детето откриваме клуба на най-

малките – Клуб »Палечко«. Куклен

спектакъл, игри, изненади.

6, сряда 17 ч. Театрално ателие – Малко театро

13, сряда 18 ч. Киноклуб – Бон шанс инспекторе!

в а ж н и  а д р е с и

2., szerda 17.00 óra Malko Teatro – Színházi Mûhely
6., vasárnap 10.00 óra Szent György-napi istentisztelet a templomban és ünnepség 

a templomkertben
9., szerda 18.00 óra Filmklub – Delo 205/1913 P. K. Javorov
16., szerda 18.00 óra Alkotók Klubja
20., vasárnap 10.00 óra A szláv írásbeliség és a bolgár kultúra napja (Széchenyi-hegy)

23., szerda 18.00 óra Irodalmi Kávéház – Kávé autogrammal

Hadzsipetkova Krisztina Poli c. könyvének bemutatója

30., szerda 18.00 óra Néprajzi Klub

•• 2 0 0 7 .  m á j u sм е с е ц  м а й  2 0 0 7  г .


