
В Е С Т И
Български

о к т о м в р и  2 0 0 7  г .

В е с т н и к  н а  б ъ л г а р и т е  в  У н г а р и я

B o l g á r

HIREK
A magyarországi bolgárok kétnyelvû havilapja

2007. október

В  Б Р О Я  

ч е т е т е

Български дулап 

в Халастелек

Георги Пирински в БКД

Събитията 

през септември

Цена 150 форинта •• Ára: 150 Ft



Ma a bolgár betelepülôk elsô generációjának unokái emelnek
emlékmûvet elôdeiknek. A bolgárkerék nagyon jó választás
volt emlékmûnek, hiszen felidézi az elsô betelepülôk kertkultú-
ráját. A kertészkedés ugyan ma már nem meghatározó az itte-
ni bolgárok életében, akik azonban továbbra is ôrzik a hagyo-
mányaikat és a kultúrájukat a közösséghez és annak értékei-
hez való kötôdés, valamint az elôdeik tisztelete által.” 

Nikola Kusev, a Halásztelki Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
elnöke ezúton szeretne köszönetet mondani mindazoknak,
akik anyagi támogatásukkal vagy munkájukkal elôsegítették az
emlékmû felállítását: Halásztelek Nagyközség Önkormányza-

tának, a Magyarországi Bolgárok Egyesületének, Varga Tibor
építészmérnöknek, a Bolgár Országos Önkormányzatnak, a
Soroksári Bolgár Önkormányzatnak, a Szentesi Múzeumnak,
az V. kerületi Bolgár Önkormányzatnak, Reich László és fia
asztalosmestereknek, a III. kerületi Bolgár Önkormányzatnak,
Koncz Zoltán kômûvesmesternek, Kucarova Gerganának és
családjának, a Focus Útépítô és Karbantartó Kft. vezetôjének,
Ivancsik Lászlónak és családjának, a nyíregyházi Fehérkô-ló
Kft.-nek, a Halásztelki Polgárôrségnek, a Szigetszentmiklósi
Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztályának, a Jantra és a Ro-
szica Néptánccsoportnak és vezetôiknek, valamint mindenki-
nek, aki segített az emlékmû létrehozásában és felavatásában.

На 29 септември в Халастелек бе

официално открит паметник в чест

на българските градинари – Бъл-

гарски дулап краси един от площа-

дите в селото, на кръстовището на

ул. Кишдяр и Бела Шомоди, неда-

леч от католическата църква, из-

градена с даренията на българската

общност в селището.

Изработено от тукашен майстор,

колелото е функциониращо, и е дос-

тоен паметен знак за първите за-

селници, поставили началото на

населеното място още в началото

на ХХ век.

Сякаш и времето взе участие в

празника – след мрачните делнични

дни на изминалата седмица, слън-

цето огря празника на българите в

Унгария, който бе празник и на ця-

лото селище. Председателят на

Българското малцинствено само-

управление в Халастелек Никола

Кушев разказа за създаването на

паметника.

»В Халастелек е имало много-мно-
го български градинари. През 1950
г. българите тук са били повече
от унгарците. Българският дулап
е бил характерен за българите от
онова време. Поливането е давало
големи предимства на българите,
понеже където има вода, има и
стока. Българите са си извоювали
признание сред местното население.
В момента имаме около 45 бъл-

гарски семейства в Халастелек,
много от тях живеят в смесен
брак. Нашето местно българско
самоуправление е първото българ-
ско самоуправление, което се съз-
даде в Унгария. Табелата на село-
то е изписана и на български език –
това е единственото селище в Ун-
гария, което има такава табела.
Малко останахме хората, които
се занимаваме с градинарство – в
Халастелек сме пет-шест семейст-
ва. Другите са инженери, търго-
вци, лекари. И в нашето сели си
имаме български лекар, зъболекар
и т.н.« 
Кметът на Халастелек Йожеф

Сендьорди заяви, че българите са

основополагаща общност в истори-

ята и настоящето на селището.

“Халастелек е младо селище. През
1949 г. се отделя от Тьокьол и през
1950 е обявено за самостоятелно
селище. Тук обаче още от 20-30-те
години са се преселили български
семейства от Поликраище, които
донасят със себе си културата на
зеленчукопроизводството и за
кратко време започват да снабдя-
ват цялата южна част на Будапе-
ща с прясна стока. Тези първи
преселници са връстници на се-
лището. През първите петдесет
години от историята на селище-
то българите и българската кул-
тура играят решаваща роля в раз-
витието му.
Днес внуците на онази първа гене-
рация издига паметник на своите

предци. Паметникът е изключи-
телно сполучлив, понеже напомня
за градинарската култура на пър-
вите преселници. Въпреки че днес
тя далеч не е определяща за бълга-
рите тук, традицията продължа-
ва да се съхранява чрез привърза-
ността към собствената култу-
ра, към общността и нейните цен-
ности, чрез начина по който съум-
яват да празнуват и да отдават
почит на своите предци.« 

Никола Кушев, председател на

Българското самоуправление в Ха-

ластелек изказва благодарност на

всички, които подкрепиха с труда

си или със средства издигането на

паметника: Общински съвет на Ха-

ластелек, Дружество на българите

в Унгария, инженер Тибор Варга,

Българско републиканско самоуп-

равление, Българско самоуправле-

ние в Шорокшар, Музея в Сентеш,

Българско самоуправление в V ра-

йон, майстор Ласло Райх и неговия

син, Българско самоуправление в

ІІІ район, майстор Золтан Конц,

Гергана Куцарова и нейното се-

мейство, ръководителя на Фокус

ООД Ласло Иванчик и семейство-

то му, Фехеркьо ООД – Ниредхаза,

Гражданските отряди в Халасте-

лек, Техническия отдел на Кметст-

вото в Сигетсентмиклош, танцови-

те състави »Росица« и »Янтра« и

техните ръководители и всички,

които съдействаха за осъществява-

нето и откриването на паметника.

Bolgárkerék Halásztelken
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Szeptember 29-én avatták fel Halásztelken a bolgár kerté-
szeknek állított emlékmûvet: a bolgárkereket a Kisgyár utca és
a Somogyi Béla utca sarkán található téren. A magyar mester
által készített öntözôkerék mûködôképes, és méltó emléket
állít az elsô bolgár betelepülôknek, akik a XX. század elején le-
tették a település alapjait.  

Mintha az idôjárás is részt vett volna az ünnepségen – a több
napi borult idô után verôfényes napsütés ragyogta be a ma-
gyarországi bolgárok ünnepét, amely az egész település ünne-
pe is volt. A Halásztelki Bolgár Önkormányzat elnöke, Nikola

Kusev így mesél az emlékmû létrehozásáról:

„Halásztelken nagyon sok bolgár kertész élt, az 1950-es évek-
ben több volt itt a bolgár, mint a magyar. A bolgárkerék segít-

ségével sok zöldséget tudtak termelni, mert ahol öntöznek, ott
termés is van. A bolgárokat nagy elismerés övezte a helyi la-
kosság körében. Ma mintegy 45 bolgár család él Halásztelken,
egy részük vegyes házasságban. A település névtábláján bol-
gárul is ki van írva a nagyközség neve – egyedül itt Magyaror-
szágon. Ma már kevesen foglalkozunk kertészettel, csak 4-5
család, a többiek más foglalkozásokat ûznek.”
Szentgyörgyi József, Halásztelek polgármestere kijelentette,
hogy a bolgárok nagyon fontos szerepet játszottak és játsza-
nak a település történetében és jelenjében. 
„Halásztelek fiatal település, 1949-ben vált le Tökölrôl és
1950-ben lett önálló település. Nagyon sok bolgár család tele-
pült le itt Polikraistébôl, akik magukkal hozták a zöldségter-
mesztés kultúráját, és rövid idô alatt Budapest egész déli ré-
szét ôk látták el zöldséggel. 



Председателят на Народното съб-

рание Георги Пирински бе на посе-

щение в Република Унгария от 27

до 29 септември. В делегацията бя-

ха включени българските парламен-

таристи – Росица Янакиева, Мария

Ангелиева-Колева и Радослав Ива-

нов. През първия ден Георги Пи-

рински проведе срещи и преговори

с председателката на унгарския

парламент д-р Каталин Сили и с

президента Ласло Шойом. В деле-

гацията за преговори от унгарска

страна бе включен и председателят

на Българското републиканско само-

управление д-р Данчо Мусев. вечер-

та в резиденцията на Българското

посолство бе даден прием в чест на

председателя на НС, на който при-

състваха високи гости от унгарска

страна, дипломати и представители

на българската общност. В петък

Георги Пирински взе участие в

конференцията Западни Балкани,

на която присъстваха и пред-

седателите на парламентите на

Албания, Босна и Херцеговина,

Македония, Черна гора, Сърбия,

Австрия, България и Унгария, а

като наблюдатели – представители

на автономната област Войводина.

На конференцията бе обсъден въп-

роса за европейската интеграция на

страните от Западните Балкани,

както и сътрудничеството с НАТО.

Следобед председателят на НС се

срещна с унгарския министър-пред-

седател Ференц Дюрчан, а вечерта
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Georgi Pirinszki, a bolgár Országgyû-
lés elnöke szeptember 27. és 29. között
hivatalos látogatáson Magyarországon
járt. Az elsô napon Szili Katalinnal, a
magyar Parlament elnökével és Sólyom

László köztársasági elnökkel folytatott
tárgyalásokat. A tárgyalódelegációba
magyar részrôl meghívtak dr. Muszev

Dancsót, a BOÖ elnökét is. Látogatá-
sának második napján Georgi Pirinszki

részt vett a Nyugat-Balkán Konferen-
cián, amelyen Albánia, Bosznia-Herce-
govina, Makedónia, Montenegró, Szer-
bia és Ausztria is képviseltette magát.
Délután a bolgár Országgyûlés elnök
Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknél
járt, majd meglátogatta a Bolgár Mûve-
lôdési Házat és a Szent Cirill és Szent
Metód Bolgár Ortodox Templomot, és
találkozott a Magyarországi Bolgárok

Egyesülete és a Bolgár Országos Ön-
kormányzat képviselôivel. A megbeszé-
léseken a legfontosabb téma a Hriszto
Botev Bolgár-Magyar Általános Iskola és
Gimnázium további sorsa volt. Elutazá-
sának napján Georgi Pirinszki koszorút
helyezett el a Bolgár Katonai Temetôben
Harkánynál, majd látogatást tett Pé-
csen.

За трети път в Сегед се състояха Дни на

българската култура, организирани от Бъл-

гарското самоуправление в Сегед и Дру-

жеството Приятели на България с подкре-

пата на: Община Сегед, Бюро »Култура«

към Сегедския университет, Организация

»MASZK« и Института по славянски фило-

логии към Сегедския университет. Програ-

мата бе открита на 1 октомври, понеделник,

в Клуб »Милениум« с изложба на икони.

Същата вечер се състоя и Фоклорен кон-

церт на Красимира Чуртова (България) –

гайда. Във вторник в Старата Синагога

Малко Театро представи своя спектакъл

»...за свободата...« – музикална трагикоме-

дия с участието на Габриела Хаджикостова,

Петер Шерер и Йожеф Тот. В рамките на

дните бяха представени още книгите »В тре-

то лице« на Иван Кулеков и »Поли« на

Кристина Хаджипеткова. Не мина и без тра-

диционната танцова къща, чийто домакин

бяха музикантите от оркестър »Право«. В

Киноклуба бе представен филмът »Кра-

децът на праскови« (1964) по повод 100 го-

дини от рождението на класика на българс-

ката литература Емилиян Станев.

Дните на българската култура в Сегед се

провеждат в рамките на Университетския

есенен фестивал на културата.

Bolgár napok Szegeden

България в Сегед

Szegeden immár harmadik alkalommal került megrendezésre a Bolgár Kulturális Na-
pok elnevezésû rendezvénysorozat, amelyet a Szegedi Bolgár Önkormányzat és a Bol-
gár Baráti Társaság szervezett Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Szegedi
Tudományegyetem Kulturális Irodája, a MASZK Egyesület, a SZTE BTK Szláv Intézet
és az MNEKK támogatásával. A programsorozat október 1-én kezdôdött a Millenniumi
Klubban, ahol elôször bolgár ikonokból nyílt kiállítás, majd Kraszimira Csurtova rodopei
dudamûvész koncertjét hallgathatta meg a szép számban összegyûlt közönség. Ked-
den a Malko Teatro mutatta be „… a szabad …” címû zenés komitragédiáját a Régi
Zsinagógában Hadzsikosztova Gabriella, Scherer Péter és Tóth József közremûkö-
désével. A rendezvénysorozat keretében bemutatásra került Ivan Kulekov Harmadik
személyben és Hadzsipetkova Krisztina Poli címû könyve. Nem hiányozhatott a hagyo-
mányos táncház sem, amelynek ez alkalommal a Pravo zenekar volt a házigazdája. A
filmklubban pedig Emilijan Sztanev író születésének 100. évfordulója tiszteletére a
Baracktolvaj címû filmet tekinthették meg az érdeklôdôk. A Bolgár Kulturális Napok a
Szegedi Ôszi Kulturális Fesztivál keretein belül zajlottak.

Контакти на високо равнище
Председателят на Народното събрание Георги Пирински посети Унгария

Magas szintû kapcsolatok

посети Българския православен

храм »Св. св. Кирил и Методий«.

След разглеждане на Българския

културен дом Георги Пирински се

срещна с представители на Дру-

жеството на българите в Унгария и

Българското републиканско само-

управление. Основна тема на разго-

ворите бе бъдещето на Българо-

унгарското училище »Христо Бо-

тев« и възможностите то да бъде

адаптирано към потребностите на

българите в Унгария.

В последния ден от посещението

българската делегация поднесе

венци на Българското военно гро-

бище в Харкан, след което бе прие-

та в Печ от кмета на града д-р Петер

Ташнади в присъствието на предсе-

дателката на унгарския парламент

д-р Каталин Сили.



В рамките на проявата Фестивал на

културното наследство – Дни на

Печ Българското самоуправление

в Печ организира съвместно с Кул-

турния център на Печ Български

ден на 21 септември. На проведе-

ната на »Шетатер« в Печ фолклор-

на вечер и танцова къща се стекоха

стотици хора. Вечерта бе открита

от Йордан Бонев, председател на

Българското самоуправление в

Печ, след което присъстващите

гледаха концерт на танцов състав

»Янтра« и оркестър »Право«. След

програмата вечерта продължи с

повече от едночасова танцова

къща на площада, по време на

коята мнозина се включиха във

воденото от танцьорите общо хоро.
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Гайдата –
традиция и техно
Разговор с българската гайдарка Красимира Чуртова

Краси, какво е мястото на
гайдата в българската народна
култура?

Това е един инструмент, който съ-

пътства бита, празниците на бълга-

рина. това е наслагвано от поколе-

ния българи, тази традиция днес се

продължава от млади хора, разбира

се в по-съвременни форми – кон-

церти, звукозаписи, в семейно-би-

тов план, в празници и много фес-

тивали, събори. Вече се отварят

границите за българския фолклор

и в чужбина.

По какво се отличава
родопската гайда?

Гайдата в България е дна вида: ви-

сокозвучащата гайда, която се на-

рича »жора« – тя е характерна за

всички фолклорни области в Бъл-

гария без родопската. Родопската

каба гайда е нискозвучаща, оттам

идва и името й. Разлика има както в

големината на гайдата, така и в

нейния звук.

Срещат ли се често жени-
гайдарки?

Народната практика показва, че

съществуват жени инструмента-

листки – не само на гайда, а и на

други специфични народни инстру-

менти. За съжаление не толкова,

колкото на мене ми се иска. Моята

прабаба е свирила на гайда. В музи-

калните училища в Широка лъка и

Котел, в детските музикални ансам-

бли като бели лястовички се срещат

и момичета гайдарки. За съжале-

ние това трае, докато трае тяхното

детство. Много малко са тези, кои-

то продължават да се развиват про-

фесионално.

Значи при вас гайдата е семейна
традиция? 

Да, навярно е така, защото аз съм

вече трето поколение гайдари.

Моят калеко Апостол Кисьов, за

съжаление вече покойник, е осно-

вател на емблематичния оркестър

»Сто каба гайди«. Аз започнах да

свиря през 1968, на осемгодишна

възраст, когато моят калеко започ-

на да ме води на репетиции в гай-

дарския оркестър. След това се съз-

даде Детско-юношески фолклорен

ансамбъл в Смолян и всички деца

се преместихме и оформихме един

детско-юношески гайдарски ор-

кестър. Това беше много сериозен

момент за моята порфесионална

ориентация, приеха ме в средно

музикално училище в Широка лъ-

ка, след което продължих акаде-

мичното си образование в Пловдив-

ската консерватория. Днес работя

като гайдар изпълнител.

В същото време не се спираш
само на традиционния фолклор,
а се опитваш и да го
осъвремениш.

Аз общувам с млади хора, а и инто-

национната среда, в която живеем,

ме кара да надам ухо – какво слу-

шат те? И въпреки че народната ни

музика се тачи от младите хора, аз

съм убедена в това, ми се ще по

някакъв начин да направя един

реверанс към тях. Така родопската

гайда, въобще българската гайда

може да съжителства и с другите

стилове в музиката. Имам вече

реализирани проекти: например

гайда със симфоничен оркестър,

гайда в техностил, което е много

сполучливо и дори точно тези еле-

менти от моята музика започнаха

да се ползват било като шапка на

някои предавания, като музикален

сигнал, което означава, че това е

правилната посока.

Бих желала с моите концерти да

подаря малко от атмосферата на

Родопите и на България на всички,

които ме слушат.

Szeptember utolsó szombatján s II. ke-
rületi Bolgár Önkormányzat zenés-irodal-
mi estet rendezett a Menta Teraszon,
amelyen Hadzsipetkova Krisztina Poli cí-
mû könyve került bemutatásra. Az est
sztárvendége Kraszimira Csurtova du-
damûvész volt. Kraszimira Csurtova az
egyetlen hivatásos nôi dudás a Rodope-
hegységben, 8 éves korában kezdett el
rodopei dudán (kaba gajda) játszani. A
duda hagyományos hangszernek számí-
tott a családjában – a dédnagymamája is
dudás volt. Elsô fellépései a Bulgáriában
és világszerte is jól ismert 100 tagú du-
dazenekarral voltak, ahova közeli roko-
na, a zenekar alapítója, Aposztol Kiszjov

hívta ôt. Kraszimira Csurtova elsôsorban
autentikus rodopei népzenét játszik, de
kíséret nélkül is énekel rodopei és pirini
népdalokat. Meggyôzôdése, hogy a ze-
nének utat kell törnie a fiatalok szívéhez,
és kihasználja a virtuozitását, hogy a
népzenét közelebb vigye a modern
hangzáshoz és a fiatalok világképéhez.
Hadzsikosztova Gabriella és Tóth József
színmûvészek részleteket olvastak fel a
Poli címû könyvbôl bolgár és magyar
nyelven, Kraszimira dudája és hangja
pedig felejthetetlenné varázsolták az
estét.

Bolgár Nap Pécsen

Az Örökség Fesztivál – Pécsi Napok
rendezvénysorozat keretében a Pécsi
Bolgár Önkormányzat a Pécsi Kulturális
Központtal együtt szeptember 21-én
Bolgár Napot rendezett. A pécsi Sétaté-
ren megtartott bolgár nemzetiségi folk-
lórest est táncház több száz érdeklôdôt
vonzott. Az estet Bonev Jordan, a Pécsi
Bolgár Önkormányzat elnöke nyitotta
meg, majd a Jantra Néptáncegyüttes és
a Pravo zenekar mûsorát tekinthették
meg az egybegyûltek. A mûsor után a
zenekar több mint egy órás táncházat
tartott a téren, a táncegyüttes tagjai által
vezetett közös horókhoz nagyon sokan
csatlakoztak.

Янтра 
в Печ

Първата от поредицата литератур-

но-музикални вечери на Българс-

кото самоуправление във ІІ район

на Будапеща се състоя в края на

септември в Мента Терас. На нея бе

представена книгата на Кристина

Хаджипеткова »Поли« и родопска-

та гайдарка Красимира Чуртова.

Красимира Чуртова е единствената

българска изпълнителка на каба

гайда – наричана още родопска гай-

да. Започва да свири на осемгодиш-

на възраст, музикалната традиция е

дълбоко вкоренена в семейството –

нейната прабаба също е била гай-

дарка, а в музиката я въвлича неин

близък роднина, основател на не-

обикновения оркестър »100 каба

гайди«. Красимира Чуртова из-

пълнява преди всичко автентична

родопска музика, но и пее – често

изпълнява а капела родопски и пи-

рински песни. Убедена е, че музика-

та трябва да си проправи път към

сърцата на младите хора и използ-

ва виртуозността си, за да я добли-

жи до тяхното светоусещане и

съвременното звучене.

Актьорите Йожеф Тот и Габриела

Хаджикостова прочетоха откъси

от »Поли« на български и унгарски

език, а гайдата и гласът на Краси-

мира направиха вечерта незабрави-

ма.

Bolgár est a Menta TeraszonA duda – hagyomány 

és techno
Beszélgetés Kraszimira Csurtova dudásnôvel

Kraszi, hol a helye a dudának a bolgár népi kultúrában?

Ez egy olyan hangszer, amelyet nagyon régóta használnak a
mindennapokon és az ünnepeken, és a hagyományt ma is
ôrzik, fiatalok is játszanak ezen a hangszeren.

Miben más a rodopei duda?

Bulgáriában kétféle duda van, az ún. dzsura (magas hangú) duda,
amelyet a Rodope-hegységen kívül Bulgária összes részén hasz-
nálnak. A Rodopében a kaba (mély hangú) dudán játszunk. A két
duda között a hangzásukban és a méretükben van különbség.

Sok nôi dudás van?

Igen, játszanak nôk nem csak dudán, hanem más népi hang-
szereken is. Sajnos nem olyan sokan, amennyire én szeretném.

Az én dédnagymamám is dudás volt. A zeneiskolákban és az if-
júsági népi együttesekben fel-feltûnnek dudán játszó lányok, de a
legtöbbjük késôbb nem foglalkozik hivatásszerûen a hangszerrel.
Én 8 éves koromban kezdtem el dudán játszani, amikor a
nagybátyám, Aposztol Kiszjov, a 100 tagú rodopei dudazene-
kar megalapítója elkezdett magával vinni engem a zenekar
próbáira. Ezután Szmoljanban megalakult a Gyermek és Ifjú-
sági Népi Együttes, ahol a dudazenekarban játszottam. A Siro-
ka lakai Zenei Középiskolát végeztem el, majd a Plovdivi Zene-
akadémián szereztem diplomát.

Nemcsak hagyományos népzenét játszol, hanem

modern hangzásút is.

Sokat vagyok fiatalok között, és megpróbálom megfigyelni,
hogy mit hallgatnak a mai fiatalok. És bár a népzenét a fiatalok
is kedvelik, szeretném még vonzóbbá tenni számukra a dudát,
amelyet más zenei stílusirányzatokban is lehet használni –
például szimfonikus zenekarral vagy technozenében. Vannak
már ilyen felvételeim, amelyeket több TV- és rádióadásban is
felhasználtak már, ami azt jelenti, hogy jó úton járok.

Програми 
в Мента Терас



Sebestyén Márta
nagykövet lett

Sebestyén Márta népdalénekes, akirôl köztudott,
hogy nagyon kedveli a bolgár népdalokat is, nem-
régen újabb elismerést kapott tevékenységéért. Az
Európai Önkéntes Központ Budapesten megren-
dezett közgyûlésén az Európai Önkéntes Központ
vezetôje és az Önkéntes Központ Alapítvány ügy-
vezetôje az Európai önkéntesség nagykövete címet
adta át a világhírû énekesnônek. Az önkéntességi
nagykövet megtisztelô címet korábban csak Elton
John kapta meg.

С Ъ Б И Т И Я •• E S E M É N Y E K
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Една от най-нашумелите бъл-

гарски филмови актриси от пос-

ледните години (»Мила от Марс«,

»Откраднати очи«) Весела Ка-
закова вече засне най-новата си

новата си роля, Йоли – циганка-

та проститутка в унгаро-бълга-

ро-английската продукция Pri-
ma Primavera на Янош Еделени.

»Има голяма доза припокриване

с Мила (»Мила от Марс«), но е

по-комедийна. Новият филм е

любовно road movie. Има сцени,

които наподобяват »Малена« – в

Румъния, на село Йоли става

местната принцеса, всички я

обожават. С досегашните си

режисьори съм била на една

вълна. Янош Еделени е към 60-

те, но е много отворен. Има

хубава лудост в начина му на работа – екипът на филма е

съвсем млад. Оператор е 30-годишна англичанка. А мен той

ме избра преди Москва и Берлин… Но с този филм започвам

абсолютно отначало – никой не ме познава в Унгария и в

Англия. Така че хем е следваща стъпка, хем е нещо за първи

път.« За участието си във филма Весела Казакова учи своята

роля на унгарски език с помощта на Габриела Хаджикостова,

която също участва в коопродукцията наред с Андор Лукач,

Анико Бьорчьок и др.
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Марта
Шебещен

посланик
Неодавна народна певица Марта Шебещен,

известна и с любовта си към българската

народна песен, получи ново признание за

дейността си. По време на поредната сре-

щата на Европейския доброволчески център,

която се проведе в Будапеща, ръководителят

на Европейския доброволчески център и

председателят на Фондацията на Добровол-

ческия център връчиха на Марта Шебещен

званието »Посланик на европейските добро-

волци«. Това звание досега е било давано

само на Елтън Джон.

Veszela Kazakova
Magyarországon
Az elmúlt évek egyik legismertebb bolgár filmszínésznôje Veszela

Kazakova (Mila a Marsról, Ellopott szemek) Joli, a cigánylány szere-
pét játssza a magyar-bolgár-angol koprodukcióban készülô Prima Pri-
mavera címû filmben, Edelényi János rendezésében. A forgatás elôtt
Veszela Kazakova elmondta, hogy a szerep egy kicsit hasonlít Mila
szerepéhez (Mila a Marsról), de nem komédiai. Az eddigi rendezôivel
mindig egy hullámhosszon volt. Edelényi János a 60-as éveiben jár,
de nagyon nyitott, munkamódszerében van valami jó értelemben vett
ôrültség. 
A rendezô Moszkvában és Berlinben választotta ki a színésznôt, aki
Magyarországon és Angliában még nem ismert. A forgatás nagy része
Bulgáriában zajlott, de Magyarországon is vettek fel jeleneteket. A film
érdekessége, hogy Veszela Kazakova magyar nyelven játssza a sze-
repét, a szöveg betanulásában Hadzsikosztova Gabriella segített neki.

Пожарникари в надпревара
Ярка слънчева утрин посрещна

професионалните и доброволни по-

жарникари, организациите за бор-

ба с катастрофите и служителите

на бърза помощ в двора на пожар-

ната в Сигетсентмиклош на 29 сеп-

тември. Участниците пристигнаха

от всички краища на страната, тъй

като състезанието бе обявено за

цялата страна. Новото беше, че та-

зи година професионални и добро-

волни пожарникари пристигнаха и

от побратимените със Сигетсент-

миклош градове: полския Буско-

Здрой, германския Щайнхайм и

българския Горна Оряховица.

Организаторите бяха въвели пра-

вила за приготвяне на ястията: до

участие бяха допуснати само ястия,

приготвени на огън на открито

(акациево дърво) в минимум 15

литров казан. Оценката на ястията

и на вината бе извършена от трич-

ленно жури.

От участващите 22 отбора, награди

получиха следните:

І награда – отбора на »Гладниците«

от Татабаня с »боб с ребра по бур-

гундски«

ІІ награда – Отбора на »Спасители-

те« със спасителната картофена

яхния

ІІІ награда – Татабаня-ЕМУ с »гнез-

до фламбе по ловджийски«. В кате-

горията Специални награди трето

място зае отбора на полските по-

жарникари с »борш с колбас и ва-

рени яйца«, а пожарникарите от

Горна Оряховица взеха специална-

та награда с 35 годишната гроздова

ракия, а в състезанието за вина

сухото червено вино на Сигетсент-

миклош спечели ІІІ награда.

Агнеш Сабо

референт Международни отношения

Ragyogó napsütéses reggel várta szeptember 29-én a fôzôtu-
dományukat bemutatni vágyó hivatásos és önkéntes tûzoltó-
kat, a katasztrófavédelmi szervezetek és mentôsök tagjait a
szigetszentmiklósi tûzoltólaktanya udvarán. Nagy számban ér-
keztek résztvevôk az ország minden részérôl, hiszen országo-
san is meghirdették a versenyt. Újdonság volt, hogy idén
Szigetszentmiklós testvérvárosaiból is érkeztek hivatásos és
önkéntes tûzoltók a lengyelországi Busko-Zdrójból, a német-
országi Steinheimbôl és a bulgáriai Gorna Oryahovicából. 
A versenyzôk részére a szervezôség, az ételek elkészítésére
szabályokat kötött ki. Csak szabad tüzelésû, (egységes akác-
fa), minimum 15 literes bográcsban készült étellel lehetett ne-
vezni. Az ételek és borok elbírálását 3 tagú zsûri végezte.

22 benevezett csapatból az alábbi csapatok nyertek díjat:
I. Díj: Éhenkórászok Csapata, Tatabánya – burgundi babos
oldalassal
II. Díj: „Az életmentôk” csapata – életmentô paprikás krumpli-
val
III. Díj: Tatabánya – Emu vadasan tüzes fészekben nevû éte-
lével. A különdíj kategóriában III. helyezett lett a lengyel OSP
Busko tûzoltó csapata kolbászos és fôtt tojásos fehér borscs
levesével, a Gorna Oryahovicai tûzoltók pedig különdíjat nyer-
tek a különleges 35 éves szilvapálinkájukkal, a borversenyben
pedig III. helyezést nyert el száraz vörösboruk.

Szabó Ágnes nemzetközi kapcsolatok referense

VIII. Szent Mihály-napi 
Tûzoltó fôzô- és borverseny testvérvárosi részvétellel

Весела Казакова 
в Унгария



Българската общност в Унгария

отпразнува деня на българската

Независимост на 22 септември с

концерт на Хора на учителките –

гр. Добрич с главен художествен

ръководител Райко Тонев. Тър-

жеството се състоя в Българския

православен храм »Св. св. Кирил и

Методий«.

Тази години се навършват 99 годи-

ни от деня, в който Княжество Бъл-

гария официално провъзгласява

своята независимост, отхвърляйки

формалната подчиненост на Ос-

манската империя. Независимостта

на младото княжество е официално

оповестена от княз Фердинанд в

църквата »Св. 40 мъченици« във

Велико Търново на 22 септември

1908 г., след което е призната и от

великите сили.

Гостуващият хор е един от добрите

женски хорове в България. Със-

тавът е изнесъл над 350 концерта в

България и чужбина, има концер-

тни турнета в Чехия, Германия,

Италия, Франция, Швейцария, Пор-

тугалия, Македония, Словакия,

Гърция и е носител на 7 златни ме-

дала от републикански фестивали,

на първа награда от хоровия фести-

вал във гр.Фивицано,Италия и на

втора награда от международния

хоров конкурс във Варна (1985 г.)

Участвал е на Фестивала на цър-

ковната музика – Кошице, Слова-

кия на Хоровия фестивал в Тетово,

Македония и на редица прегледи и

панорами на хоровото изкуство. Ре-

пертоарът на хора е разнообразен

и включва произведения от разли-

чни стилове и епохи – ортодоксал-

на, класика, романтизъм и съвре-

менна музика, обработки на бъл-

гарски фолклор. Главен художест-

вен ръководител е почетният граж-

данин на гр. Добрич – Райко Тонев,

който за постижения в областта на

хоровото изкуство е удостояван два

пъти с орден »Кирил и Методий« и

е носител на Сребърна и Златна

лира на Съюза на музикалните и

танцови дейци в България.

С кратък рецитал на младите ар-

тисти от Малко театро и специална

изложба, посветени на Апостола на

българската свобода Васил Левски,

на вечерта бе отбелязана и 170 го-

дишнината от рождението на вели-

кия син на българския народ. Из-

ложбата бе предоставена от фонда

на Музей »Кошут« в гр. Цеглед.

Тържеството бе осъществено с

подкрепата на Фонда за национа-

лни и етнически малцинства в Ун-

гария и Българско малцинствено

самоуправление в XV район.

В кино Йорьокмозго се състоя седми-

ца на българското кино. Тя продължи

от 12 до 17 октомври и всеки ден лю-

бителите на филмовото изкуство има-

ха възможност да видят по два бъл-

гарски филма. Наред с някои класи-

чески произведения на българското

кино (Крадецът на праскови, 1964,

Въло Радев, Козия рог, 1971, Методи

Андонов, Авантаж, 1976, Георги Дюл-

геров) – вече познати на нашите чита-

тели от прожекциите на Киноклуба в

Българския културен дом, бяха про-

жектирани и нови български филми

от 2006 г.: Обърната елха, 2006, Иван

Черкелов, Васил Живков; Време за
жени, 2006, Илия Костов; Лейди Z,

2005, Георги Дюлгеров; Маймуни през
зимата, 2006, Милена Андонова;

Врабците през октомври, 2006, Анри

Кулев.

Az Örökmozgó Filmszínházban októ-
ber 12-tôl 17-ig bolgár filmhetet ren-
deztek. A filmmûvészet kedvelôi min-
den este két bolgár filmet láthattak.
Néhány klasszikus filmen kívül (A Ba-
racktolvaj, Kecskeszarv, Alkalom szüli
a tolvajt), 2005-2006-os filmek kerül-
tek vetítésre (A kidöntött fenyôfa –
2006, Ivan Cserkelov, Vaszil Zsikov, A
nôk ideje –  2006, Ilija Kosztov, Lady Z
– 2005, Georgi Gyulgerov, Majmok
tele – 2006, Milena Andonova, Októbe-
ri verebek – 2006, Anri Kulev).
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Bolgár
filmhét

Колегиумът за камерна музика АрсМу-

зика Шумен изнесе едночасов концерт в

Енорийската църква »Дева Мария –

покровителка на унгарците« в Буда-

пеща на 15 октомври от 18.00 часа. Бъл-

гарските музиканти бяха приветствани

от домакина – свещеника на католичес-

кия храм, който изрази задоволството

си от многообразието на света и неогра-

ничените възможности да се слави Бога

на всички езици. Директорът на Бъл-

гарския културен институт Пламен

Пейков представи хора, който вече е

гостувал в Будапеща преди четири го-

дини. Гласовете на младите изпълните-

ли изпълниха просторния храм, а из-

ключителната акустика умножи още

повече ефекта от тяхното изпълнение.

Голяма наслада достави многогласния

канон, както и изпълненията на солис-

тите, които поразиха публиката с ка-

чеството на гласовете си.

Инициативата е финансирана в изпъл-

нение на Комуникационната стратегия

на Република България за Европейския

съюз. Тя бе осъществена със съдейст-

вието и подкрепата на Българското

самоуправление в VІІІ район на Буда-

пеща.

ArsMusica 
Koncert

Az ArsMusica Sumen Kamarazenei Kollégium egy
órás koncertet adott október 15-én a Rezsô téri
Magyarok Nagyasszonya plébániatemplomban. A
bolgár kórust a templom plébánosa köszöntötte,
majd Plamen Pejkov, a Bolgár Kulturális Intézet igaz-
gatója mondott bevezetôt. A fiatal mûvészek hang-
ja betöltötte a hatalmas templomot, a kiváló akusz-
tika pedig csodálatosabbá tette az elôadásukat.
A kórus utazását a Bolgár Köztársaság Európai
Uniós Kommunikációs Stratégiája finanszírozta, a
budapesti koncert pedig a VIII. kerületi Bolgár Ki-
sebbségi Önkormányzat támogatásával valósult
meg.

A függetlenség napja
2007. szeptember 22-én Bulgária függetlenségének napja és Vaszil Levszki szüle-
tésének 170. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezés és gálakon-
cert volt a Szent Cirill és Szent Metód Bolgár Ortodox Templomban. A mûsor elsô
részében a Malko Teatro ifjú mıvészeitôl hallhattunk egy rövid mûsort Vaszil Levszki
írásaiból, majd a Dobricsi Tanárnôk Kórusa adott koncertet bolgár zeneszerzôk
mûveibôl. A gálamûsor idején az érdeklôdôk megtekinthettek egy Vaszil Levszki
emlékkiállítást is a ceglédi Kossuth Múzeum anyagából.

Българска
филмова
седмица

АрсМузика
Концерт

2007
2007. november 24.

(szombat) 20.00 óra

Bolgár Mûvelôdési Ház
(1097 Budapest, Vágóhíd u. 62.)

10 éves a Pravo zenekar
lemezbemutató koncert és gálaest

Részletek 
a Megy a gôzös c. film

zenéjébôl

Házigazda

a Jantra Néptáncegyüttes
Fellép

Egress Katinka
Hadzsikosztova Gabriella 
Gaytan Orkestar (Bulgária)

Táncház hajnalig, meglepetések

Jegyek elôvételben
a Bolgár Országos Önkormányzat

irodájában november 12-tôl

2007
на 24 ноември,

събота, от 20.00 ч.
в Българския културен дом 

(1097 Budapest, Vágóhíd u. 62.)

ще се състои Гала-концерт 

и промоция на компактдиска 

на оркестър “Право”,

по случай техния 10 г. юбилей

Музика от филма

“Тръгва влакът”
Домакин

танцов състав “Янтра”

С участието на
Катинка Егреш

Габриела Хаджикостова

Оркестър “Гайтан” (България)

Танцова къща до зори, изненади

Предварителна продажба на

билети: в офиса на Българското

републиканско самоуправление от

12 ноември.

Издание на Българското 

републиканско самоуправление,

1093 Будапеща, ул. Лоняи 41
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е дало да възприеме онова, което би

го приобщило с Бога!?

Но има и още нещо по-тревожно,

което обезличава хилядолетни тра-

диции и българската автентичност.

Има семейства в които Бог не при-

съства, където се шири родителска

пасивност и равнодушие към вярата

на децата си. Естествено, вие бихте

желали вашите деца да отиват ре-

довно на църква и да имат достойно

държание, въпреки че не изучават

вероучение. Вие сте се погрижили

децата да получат всичко в атмосфе-

рата на християнския ви домашен

живот. Колко е хубаво, когато на-

дникнеш в къщата на едно семей-

ство и видиш всички със смирение

готови за молитва, която се понася

като кадилен тамян към Бога. Те се

молят за себе си, за своите братя и

сестри, както и за онези членове от

семейството, които са напуснали

този свят, и са във вечността.

Познавайки тясното родство между

тялото и духа, родителите християни

трябва особено да внимават, за да

опазят да не заболее детския духо-

вен мир. Ако това все пак се случи,

за внимателната майка не ще бъде

трудно да открие в обноските и в по-

гледите на своите деца, пораженията

на този червей, който напада един-

ствено източника на живота – ду-

шата и добродетелта. Тогава майка-

та единствено с нравствения и рели-

гиозен цяр ще изтръгне детето от

пипалата на порока.

По-късно, след като детето е вече

завършило училището, вие сте длъ-

жни безопасно и успешно да го насо-

чите към живота. Осигурете свобо-

дата на децата си да извършват свои-

те задължения като християни. В ре-

да на желанията им, нека християн-

ското има винаги първостепенно

значение. И винаги имайте предвид

този въпрос – не оставайте равноду-

шни към религиозния и нравствен

живот на онези, на които поверявате

съдбините на децата си!

И тъй очите на родителите никога

да не се затварят! Майката винаги да

внимава и да бди до момента, когато

малките семейни издънки се отделят

от семейното стъбло, за да станат на

свой ред корени на ново стъбло. Де-

тето ще бъде ли за това напълно

подготвено? Аз се въздържам да ка-

жа »не«. А и ролята на майката, как-

то и домашното възпитание, не са

всичко в човешкото съществувание.

Защото има по природа темпера-

ментни, буйни и избухливи деца. Но

кризата каквато и да е ще премине.

Споменът за добрия баща и честна

любвеобилна майка, за мъдрите им

наставления и най-вече  за техните

добри примери, спират блудника,

който стъпва по наклонената плос-

кост и връщат погледа му надълбо-

ко в неговата опорочена душа. Един

мислител казва, че човек си остава в

живота винаги такъв, какъвто е бил

в майчините скути. В спомените на

Ламартин четем: »Щастлив е оня чо-

век, комуто Бог е дал добра майка.

Защото никога животът му не ще е

корав и смъртта му горчива«. А аз

ще прибавя: Щастливи са родители-

те, които са убедени, че тяхното пър-

во задължение е да направят от

своите деца преди всичко достойни

християни. Родители, които са им

вдъхнали страх от порока и любов

към добродетелта, след години ще

берат най-живоносни плодове. Деца-

та им ще победят изкушенията и

страданията, а и за техните старини

ще бъдат най-добрата утеха.

Силоам Левит  

»Аз ви родих в Иисуса Христа чрез
Евангелието« (I Кор. 4, 15)

Братя и сестри,
Вие несъмнено обичате децата си.

Затова с вкус ги обличате и грижли-

во ги храните. Мечтата ви е да ги ви-

дите застанали по-високо от вас

върху стъпалата на обществената и

житейска стълба. Затова се стараете

цял живот да им подсигурите щаст-

ливо бъдеще.

Обичта и грижата ви за децата, оба-

че, трябва да изхождат от убежде-

нието ви, че и те имат безсмъртна

душа, която има по-висши желания

от краткотрайните и преходни нуж-

ди и наслади тук на земята, и жадува

за вечните блага. Пренебргнете ли

нуждите на душата, вие не сте напра-

вили за децата си повече от това, ко-

ето правят птичките, пъхайки весе-

ло човките си в устата на своите

малки. Затова, обичайте децата си с

разумна обич; обичайте повече ду-

шата, отколкото тялото; същността

повече от формата и добродетелта

повече от знанието. С други думи, аз

искам да ви помоля да насочите

всичкото си внимание към тяхното

релегиозно оформяне, към тяхното

християнско възпитание.

I.
Двама млади и влюбени искат да

свържат съдбите си в свещен съюз.

Венчалните халки и царствените ко-

рони запечатват Божия благослов и

превръща огнището на новият им

дом в олтар и светиня. Но той може

да се превърне в пустиня или на небе

без звезди, но се ражда детето –

сияйният лъч на слънцето, което ще

осмисли и радва бъдещето им.

Подарявайки на съпрузите роди-

телското щастие, Бог иска да им ка-

же: »детето, което е родено от ваша-

та кръв, от Мене е получило своята

душа«, то е Мое преди да бъде ваше.

Аз не съм оттеглил Своите върхов-

ни права. Аз съм ви възложил само

да заместите грижите ми.Аз съм на-

товарил вас, неговите родители, да

заемете до него Моето място. Зато-

ва за неговата душа вие сте длъжни

да се грижите. Тежко ви, ако вие из-

неверите на това свещено родителс-

ко задължение.А един ден ще ви по-

искам сметка за начина, по който сте

изпълнили пълномощното, което ви

дадох.

Родителите християни, осмислили

дълбоко този свой възвишен дълг,

завеждат детето си в енорийската

църква, за да го кръстят. И проник-

нати от чувство на благоговение към

това малко скъпо създание, с възро-

дена чрез кръщението душа, те го

обкръжават с мила нежност и чисто-

та, за да не обидят ангела пазител,

който бди над него.

Едва детето е започнало да отваря

очите си и неговите първи и невинни

погледи срещат заедно с щастливо

усмихнатите лица на своите родите-

ли и светите образи. И там, отстрана

на Разпятието, се намира иконата на

Дева Мария до портретите на праде-

дите. И това вече е първото посве-

щение на детето в християнския жи-

вот.

Преди още да може да прави какво-

то и да е било, родителите чертаят

с неговата малка ръчичка знака на

кръста, те слагат медальон с образа

на св. Дева Мария, те го учат да це-

лува Разпятието, и първата дума,

която произнася заедно с милите

имена на мама и на татко е божест-

веното име на Иисус Христос. Не

ви ли трогва това? 

Детето пораства. Време е вече да на-

учи своята първа молитва. На три

или четири години може да знае »От-

че наш«, както и няколко други по-

лесно усвоими молитви като: »Мал-

ки Иисусе, аз те обичам и искам да

бъда мъдър и послушен като Тебе«.

На тази възраст майката го води на

църква, но преди да влезе там, дете-

то е предупредено, че това е домът

на добрия Бог, че вътре трябва да се

пази дълбока тишина, както и че се

изисква смирено държание. С влиза-

нето си – да се прекръсти, свещица

за здраве да запали. После го повеж-

да към иконостаса, показва му две-

рите към св. олтар, където Христос

тъпка: »Каква мъка причиняваш ти

на Бога? На добрия Бог! Защо поз-

воляваш да страда кроткия Иисус!«

II.
Тя, майката християнка, внушава

малко по малко култа към светите

неща в душата на своето дете. Тя на-

поява чистото му сърце с любов към

религията, съзнавайки нейната ос-

нополагаща роля в живота му. Май-

ката прави от душата му един златен

потир и в него вместо калта на ули-

цата и мимолетната земна суета,

слага Св. Дарове. От тогава Бог

приема грижата за тази детска душа

и тя става Негово притежание, кога-

то нивата е засята. Духът на детето е

проникнат от чистите истини, него-

вата съвест е оформена от семейно-

то възпитание. С една дума приго-

товлението е завършило и то може

да коленичи пред Светата Трапеза с

невинно чело и сърце изпълнено с

радост, любов и неизразима надежда

важен.

Възниква един изключително важен

въпрос: къде да учи детето? В ено-

рийско или светско училище! Роди-

телите християни нито за миг не би-

ва да се колебаят. Разбира се, ще го

изпратят там, където успоредно с

всички светски науки ще се изучават

Катехизиса и Евангелието. И под

опеката и грижите на учител – про-

дължил вашата мисия, детето ще се

оформи като активен християнин.

Ако обаче, по независещи от вас

причини, нямате възможността да

осигурите на децата си обучение в

християнски дух в учебно заведение,

тогава сте длъжни сами да продъл-

жите възпитанието в семейното ог-

нище. Нима не сте почувствали праз-

нина в душата на човек, на който ка-

то дете, заедно  с другите науки не се
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Пътя на детето към Христа
пребивава и слуша нашите молитви

и ни благославя. А когато са пред

иконите на Христа и Дева Мария, тя

нежно му прошепва да целуне обра-

зите им. А на път за вкъщи, мама да

помисли върху въпросите: »защо и

как«, които детето ще и зададе. Това

ще е и първият му урок по христиа-

низация. Прочее, каква по-хубава и

привлекателна историйка от тази за

сътворението на света и човека, за

потопа, за жертвата на Авраам, за

Йосиф, продаден от свойте братя, за

божествения Спасител, прикован на

кръста, за възкресението Му. Пред-

разположете детето, постарайте се

да го заинтересувате, макар и най-

буйното и най-разсеяното да е, вие

ще го накарате втренчено и с трепет

да ви слуша.

Религията не е наука.Тя е дух и исти-

на, която трябва да се следва. Зaтова

родителите са призовани да облаго-

родят съвестта на своето дете.Това е

творчество, което е по-извисено от

това на художника, възпроизвеждащ

върху платното идеята на своя дух.

Родителите християни ваят и грави-

рат печата на Бога върху живото

създание учейки го, че Божиите очи

го следват навсякъде, и че всеки ще

получи отплата за делата си.

Скоро уви, ще се появат и недоста-

тъците на детето... Един ден ще го

видите да буйства, да се гневи, да

краде лакомства или ще го чуете да

лъже. Какво правим обикновено в

такива случаи? Отстъпваме от сла-

бост или безразличие на капризите

на тази кипяща от енергия, воля,

само за да има мир.А ако се опитаме

да ги осмиряваме, ние постигаме

това с доста жестоки средства – с

пристъпи на гняв, последвани ведна-

га от окаяни и унизителни утешения.

Би било обаче толкова лесно за ро-

дителите да разделят доброто от

злото, като вмъкнат в разговора, не-

натрапчиво идеята за Бога, който

винаги вижда всичко и дори чете

мислите ни. А какъв по-добър урок

по религия и морал от този, разказан

от майката, която без гняв, но с глас

проникнат от болка ще каже на свое-

то дете след поредната груба пос-



Már több mint egy éve mûködik az ún. Vasárnapi óvoda,
amelyben az óvodás korú gyerekek bolgár nyelvû játékos fog-
lalkozásokon vehetnek részt 9-12 óráig. Szeptember hónaptól
az óvoda a Bolgár Ortodox Templom melletti paplakban mû-
ködik (IX. ker., Vágóhíd u. 15.). A teremben gyerekbútorok és
sok játék várja a legkisebbeket, akik a tágas udvart is használ-
hatják. A vasárnapi óvodában a gyerekek megismerkedhetnek
bolgár származású kortársaikkal, így már kiskorukban kialakul
bennük a kötôdés a bolgár közösséghez.

Коя е моята любима българска по-
говорка, пословица или гатанка и
какви чувства и спомени буди у мен? 

Наталия Буй, 7 клас

Имам си гатанка любима,
която чух от мойта баба мила.
Разказа ми я тя,
когато търсих си игра.
Ето така звучи
в моите уши.
Девойчица златопола
вода носи от три дола,
девойчица с очи вакли
брашно сбира от три ракли,
ту излиза, ту се връща
питки меси в тъмна къща.
Рекох питка да си грабна,
тя ме бодна с остра сабя –
поду ми се страничката,
заболя ме главичката.

Що е то?
Ето ми игра, макар и странна,
но дори да съм сама, е пак забавна.
Но съм свикнала така
да играя с моята сестра.
Такава е моята баба,
винаги знае как да ме забавлява.
Ту се цупя, ту се мръщя,
баба всичко в смях обръща.

Как си представям България след
влизането й в Европейския съюз?

Естер Хедеши, 7 клас

Представете си една огромна фами-

лия. Всяко семейство има свой език,

история и традиции... Обичаите им

са различни, многоцветни, колори-

тни и интересни, но в едно си прили-

чат – живеят в един общ дом. Не ги

разделят граници, могат да се дви-

жат свободно, където пожелаят, не

трябва да чакат денонощно по гра-

ниците и се наричат с фамилното
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Vasárnaponként 
a kicsiknek

A Határon Túli Bolgárok Hivatala kidolgozta és a honlapján
(http://www.aba.governmet.bg/IGRA/index.htm) közzétette az
Ôseim szent nyelve elnevezésû tananyagot kezdôknek önálló
tanuláshoz. A tananyaggal könnyen és játékosan lehet elsajátí-
tani a bolgár ábécét és néhány alapvetô helyesírási szabályt. A
fô célcsoport a külföldön élô bolgárok gyerekei, akik egy bizo-
nyos szinten beszélik a bolgár nyelvet, de az írás gondot okoz
nekik.

Ábécé a legkiseb-
beknek

Млади творци

Това е филмът, който гледаха уче-

ниците и учителите от БУСЕУ

»Христо Ботев« на 15 октомври

2007 година. Инициативата за ме-

роприятието беше на Българския

културен институт и е част от изя-

вите в Будапеща на гостуващия ко-

легиум за камерна музика »АРС

МУЗИКА ШУМЕН«. Филмът пред-

стави подготовката и присъеди-

няването на България към ЕС.

Прожекцията бе съпътствана от

коментарите на господин Вангел
Панов, участник в колегиума.

Bulgária útja
az EU-ba
Ez volt a címe annak a filmnek, amit a
Hriszto Botev Bolgár-Magyar Általános
Iskola és Gimnázium tanulói megnéztek
szeptember 15-én. A film bemutatta Bul-
gária EU-csatlakozásának folyamatát. A
filmvetítést a Budapesten vendégsze-
replô Ars Musica Sumen kamarazenei
kollégium tartotta, és Vangel Panov, a
kollégium tagja fûzött hozzá kommentá-
rokat.

име »Граждани на Европейския

съюз«.

1-ви януари 2007-ма година е вълну-

ваща дата за всеки българин! Това е

денят, в който България се присъе-

дини към голямата европейска фа-

милия. Българският народ е изклю-

чително гостоприемен. Той отвори

широко вратите на своята Родина с

надежда да посрещне много нови

гости, да им покаже нейните несрав-

ними природни красоти – примамва-

що море, божествени планини, жи-

вописни равнини и пленяващи гори,

да ги покани на щедра трапеза с не-

повторимите вкусове на българска-

та кухня, да ги разведе по пътеките

на своята древна история и богата

култура, да ги дари със своята дъл-

бока душевност.

България е в очакване на големи

промени! Отворените врати означа-

ват огромна динам ика навсякъде и

във всичко. Много хора ще се от-

правят свободно да работят и учат в

други страни и един ден ще се вър-

нат, обогатени от видяното и науче-

но там. В България ще влязат много

нови неща – в икономиката, науката,

изкуството, нов приток на хора и ка-

питал. Предстои невероятно по

мащабите си строителство.

Не след дълго, за продуктите и услу-

гите ще плащаме с единна валута –

евро.Тази възможност  ще създаде

още по-силно усещане за единство и

обща принадлежност. Навсякъде ще

се чувстваме у дома си,където всички

ще можем да разчитаме един на друг.

Много от моите близки и роднини

живеят в България. Моите родите-

ли, малката ми сестричка и аз живе-

ем в Унгария.

Безкрайно се радвам, че и двете ми

родни страни са част от нашата нова

Европа!

Учете
български
език!
Всяка сряда от 16.00 в класната стая

на ул. Лоняи 41 се провеждат часо-

ве по български език за възрастни

(т.е. хора, които вече не са в учи-

лищна възраст:). Преподавателката

Мария Дудаш е специалист по бъл-

гарски език в българската специал-

ност в будапещенския университет

ЕЛТЕ. Желаещите да научат езика

или да опреснят знанията си по него

заплащат по 5000 форинта на месец

за 8-10 часа (два часа седмично).

Запишете се в курса по български

език! 

Tanuljunk
bolgárul!

Szerdánként 16.00 órától a Lónyay u.
41. szám alatt a Bolgár Országos Ön-
kormányzat tantermében bolgárnyelv-
oktatás folyik felnôtteknek. Az órákat
Dudás Mária, az ELTE bolgár nyelv és
irodalom szakán oktató tanár tartja. A
tanulni vagy tudásukat felfrissíteni vá-
gyóknak havi 5000 Ft-os tandíjat kell fi-
zetniük a heti két óráért.
Érdeklôdni lehet a 216-4210 vagy 216-
4211-es telefonszámon.

АБВ за
най-
малките

В неделя с децата
Вече повече от година функциони-

ра т.нар. Неделна детска градина,

която осигурява всяка неделя от 9

до 12 часа занимания за деца в до-

училищна възраст на български

език. От месец септември занятия-

та се провеждат в сградата на па-

раклиса на Българската православ-

на църква на ул. Вагохид 15. По-

мещението е специално обзаведено

с подходящи за възрастта мебели и

играчки, децата ползват и простор-

ния двор. Мястото и времето е

удобно за родителите, които в не-

делния ден могат да поверят за ня-

колко часа децата си на компетен-

тен педагог.

Посетете неделните занимания за

най-малките и дайте възможност

на детето си да общува с българс-

ките си връстници от най-ранна

възраст! 

Държавната агенция за бълга-

рите в чужбина е разработила и

публикувала на своя сайт про-

дукта »Език свещен на моите

деди« – онлайн самоучител по

български език за начинаещи:

www.aba.government.bg/IGRA

/index.htm 

Помагалото е предназначено за

лесно и забавно изучаване на

българската азбука и някои основни правописни правила. Основна це-

лева група са децата на българите, живеещи в чужбина, които разби-

рат и говорят в определена степен български език, но имат затрудне-

ния с писаното слово. Продуктът е естествено продължение на дей-

ността на агенцията за запазване и развитието на родния език и съх-

раняване на българската идентичност сред българската диаспора и

особено сред най-младото поколение.

»Пътят на
България
към
Европейски
съюз«

През месец май 2007 година за пореден път Агенцията за българите в

чужбина организира детско-юношенски литературен конкурс »Стефан

Гечев«. В единадесетото издание отново  взеха участие ученици от БУСЕУ

»Христо Ботев« и от съботното училище по български език. Младите

творци имаха възможност да избират между две теми: »Как си представям
България след влизането й в ЕС?«, »Коя е моята любима българска по-
говорка, пословица или гатанка, какви чувства и спомени буди у мен?«
Представяме на вниманието на читателите някои от творбите на наши

ученици, участвали в конкурса.



да се отчитат на здравната каса.

Проектът засега ще бъде 2 месеца,

след което ще се прецени дали той

да се продължи. Има вариант ин-

формацията в картите на пациенти-

те да се разшири и да се включат

данни за алергии, кръвна група и

друга информация, нужна при оказ-

ване на спешна помощ.

България била най-
евтината в ЕС

България продължава да бъде най-

евтината държава сред членките на

Европейския съюз. Цените у нас са

56% от средноевропейското ниво.

Тези данни от швейцарско проучва-

не изнесе на конференция министъ-

рът на икономиката и енергетиката

Петър Димитров.

Страната ни е на 31-во място в света

по ефективност на икономиката, на

38-о място – по ефективност на пра-

вителството, но на далечното 54-о

място по бизнес ефективност, каза

още Димитров. Сред най-големите

предимства на българската иконо-

мика са ръстът на износа, големите

приходи от международен туризъм

и реалният икономически растеж,

като по този показател страната ни

е на 7-о място в ЕС. Що се отнася до

темпа на износа, през първите 7 ме-

сеца на тази година има влошаване,

посочи Димитров.

Новите паспорти –
на »социална« цена
до 100 лева

Новите паспорти с биометрични

данни ще струват около 50 евро и

ще се издават от юни 2008 г. Издава-

нето на паспортите трябваше да за-

почне през ноември т.г., но процеду-

рата се забави както у нас, така и в

страните от Европейския съюз.

Новият план включва до края на го-

дината да бъде избрана фирма, коя-

то ще изпълни обществена поръчка

за изготвянето на новите документи.

Издаването на новите паспорти мо-

же да стартира около 6 месеца след

определяне на изпълнителя.

В момента паспортите се издават на

цени от 35 лв. за нормална поръчка,

60 лв. за бърза поръчка и 150 лв. за

експресна, която се изпълнява за 8

часа. Същите 3 типа поръчки ще се

запазят и при новите паспорти.

Окончателната полиграфическа

изработка ще бъде извършена в

България от печатницата на БНБ.

Въвеждането на биометричните

данни пък ще се извършва в спе-

циален център в Главна дирекция

»Полиция«. Хората ще се снимат в

биометрични станции в МВР. Няма

да се попълват и заявления, а про-

цедурата ще е: с даването на личен

документ на едно гише служителят

да разпечатва готово заявление,

което хората само ще си проверяват.

От МВР изрично подчертаха, че но-

вите паспорти няма да се подменят

масово, а едва след като изтече сро-

кът на старите документи. Очаква

се едва през 2010 г. да започне

издаването на лични карти с

биометрични данни.

Пратките за чужби-
на вече минават на
скенер

Специален скенер, чрез който се

разпознават специфични вещества,

работи от вчера в новооткрития

сортировъчен център на »Българс-

ки пощи«. Това стана ясно при от-

криването на центъра в столичния

квартал »Враждебна«.

Техниката разпознава редица пред-

мети като наркотици, оръжие и

други забранени за пренасяне чрез

пощенски пратки. Центърът, чието

изграждане струва 30 млн. лв., ще

обработва 6000-7000 колета и до

300 000 писма на денонощие.

Близо 100 села на
избори за първи път

В 96 селища за първи път ще има из-

бори.Това са все населени места с по-

малко от 250 и повече от 150 жители.

Последните промени в закона за мест-

ния вот дадоха възможност и на мал-

ките селца с над 150 жители да си из-

бират кмет. Под тази граница управ-

ниците се назначават. От избирател-

ния комитет дадоха за пример с. Ма-

ло Крушево, община Хисаря, където

имало седем претенденти за кмет.

Вносът изскочи над
износа с 8.7 млрд. лева

Минусът в търговския баланс на

България вече гони 9 млрд. лева. За

първите седем месеца на годината

страната е изнесла стоки и услуги

за 14.45 млрд. лв., а вносът е достиг-

нал 23.16 млрд. лева, или с 8.71

млрд. лева повече.

Спрямо същия период на 2006 г.

дефицитът в търговското салдо е

пораснал с 40%. Причината е, че

вносът продължава да се увеличава

много по-бързо от експорта. На-

пливът на стоки към България е

отбелязал 18.7% скок, а при износа

има едва 8.6% повишение.

Най-купуваните стоки от чужбина

са машини, оборудване и превозни

средства – с обща стойност от над

6.7 млрд. лева те са перо Nо 1 във

вноса през януари-юли. Като

процент обаче най-впечатляващ е

ръстът на импортните цигари и

алкохол – със 156.8% спрямо

същия период предната година.

НАП ще опростява
данъчните деклара-
ции

От средата на следващата година

всеки българин ще може да провери

в интернет какъв данък дължи,

съобщиха от Националната агенция

за приходите. Сега гражданите

могат да получат такава справка са-

мо на място в офисите на агенцията.

От догодина данъчните деклара-

ции за доходите, а също и за корпо-

ративното облагане ще бъдат оп-

ростени. Приложенията ще се от-

печатват отделно, а не заедно с ос-

новната част. Ще се попълват само

от онези, които са реализирали

съответния доход през годината.

Например, ако гражданинът освен

заплата по трудов договор получа-

ва и хонорар, той ще подаде в НАП

само две приложения, а не цялата

декларация, както сега. Това ще

спести значителни средства на хаз-

ната, казаха от НАП. За да подадат

данъчните си декларации за дохо-

дите, гражданите могат да ползват

както офисите на НАП, така и по-

щите, а също и интернет.

Всички българи с
електронни здравни
карти от 2009 г.

Най-рано в края на 2009 г. електрон-

ната здравна карта ще бъде въведе-

на на национално ниво, смята здрав-

ният министър Радослав Гайдарски.

Вчера той присъства на издаването

на първата у нас електронна рецеп-

та, която е част от пилотен проект

за внедряване на електронни здра-

вни карти.

Проектът се изпълнява в Сливни-

ца. За целта са раздадени електрон-

ни карти на 7 лични лекари, 4 апте-

ки и 1000 пациенти. Те съдържат

информация за ЕГН, дали пациен-

тът е осигурен и за изписваните ле-

карства. С картите се спестява мно-

го време и бумаги, а възможността

за злоупотреби намалява. Въпреки

това лекарите в Сливница ще тряб-

ва да пишат паралелно и хартиени

рецепти, тъй като няма как иначе
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Elektronikus
egészségbiztosítási
kártya 2009-tôl

Legkorábban 2009 végén kerül beveze-
tésre országosan az elektronikus egész-
ségbiztosítási kártya Bulgáriában. Jelen
pillanatban Szlivnicában 7 háziorvossal,
4 gyógyszertárral és 1000 pácienssel
tesztelik a az elektronikus kártyákat,
amelyek információt tartalmaznak a tu-
lajdonosa személyi számáról, arról, hogy
van-e érvényes egészségbiztosítása és
hogy milyen gyógyszereket írtak fel neki.
A kártyákkal idôt és papírmunkát lehet
majd megtakarítani, bár jelen pillanatban
az orvosoknak a recepteket is meg kell
még írniuk, mert az elszámolást egyelô-

re nem lehet másképp megoldani az
egészségpénztárban.

Átvilágítják a külföldre
menô postai
küldeményeket

A Bolgár Posta nemrég megnyitott szor-
tírozóközpontjában speciális átvilágító
gép is mûködik, amely képes felismerni
például a drogokat, a fegyvert és más
postai úton nem küldhetô dolgot. A köz-
pont, amelynek felépítése 30 millió levá-
ba került, napi 300 000 levelet és 6-7000
csomagot tud feldolgozni.

Az export 8,7 milliárd
levával haladta meg 
az importot

A kereskedelmi mérleg hiánya Bulgáriá-
ban már közel 9 milliárd levára rúg. Az
év elsô hét hónapjában a kivitel 14,45
milliárd, a behozatal 23,16 milliárd levát
tett ki. 2006 hasonló idôszakához ké-
pest a kereskedelmi mérleg deficitje
40%-kal nôtt.
A külföldrôl behozott árucikkek legna-
gyobb részét a gépek, felszerelések és
közlekedési eszközök teszik ki, de szá-
zalékos arányban a legnagyobb növeke-
dést a cigaretta- és alkoholexport mu-
tatja – 156% az elôzô év elsô hét hónap-
jához képest.

Mintegy 100 faluban
elôször lesznek válasz-
tások

96 bulgáriai faluban idén elôször tarta-
nak helyhatósági választásokat. Ezeken
a településeken a lakosság száma 150
és 250 fô között van. A törvény most
elôször ad lehetôséget arra, hogy 150
fônél nagyobb lélekszámú falvakban vá-
lasztásokat tartsanak, az ennél keve-
sebb lakosúakban kinevezik a polgár-
mestert. Az egyik ilyen helyen, a Hiszarja
városkörzethez tartozó Malo Krusevo
nevû faluban hét polgármesterjelölt is
van.

Bulgária a legolcsóbb
az EU-ban

Bulgária továbbra is a legolcsóbb az Eu-
rópai Unió tagországai közül, az árak
56%-kal vannak az átlagos európai ár-
színvonal alatt. A gazdaság hatékonysá-
gát tekintve az ország a 31. helyen áll a
világon, a kormány hatékonyságát te-
kintve a 38.-on, de az üzleti élet haté-
konysága alapján csak az 58.-on. A bol-
gár gazdaság legfôbb elônyei az export
növekedése (amely azonban idén meg-
torpanást mutat), a nemzetközi turiz-
musból származó nagy bevételek és a
valós gazdasági növekedés.

100 levába kerül 
majd az új útlevél

2008 júniusától kerülnek kibocsátásra
biometrikus adatokat is tartalmazó útle-
velek, amelyek kb. 50 Euróba fognak
kerülni. Az új útleveleket eredetileg no-
vembertôl lehetett volna igényelni, de az
EU összes országa késésben van. Je-
lenleg a közbeszerzési eljárás folyik, és a
nyertes kiválasztása után 6 hónappal
kezdôdhet meg az új útlevelek kiadása,
amelyet mindenkinek csak akkor kell
majd igényelnie, amikor a régi útlevele
lejár. A személyazonosító kártyák várha-
tóan 2010-tôl fognak biometrikus ada-
tokat tartalmazni..
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Тракийското изкуство е доста

пъстро в стилово отношение и по-

казва различни степени и етапи на

възприемане на образци и похвати,

заимствани от гръцкото, персий-

ското или скитското изкуство и

съчетани с местните художествени

традиции. Тракийците са живели

разделени на племена, които често

са воювали помежду си.

В началото на V в. пр.Хр. възниква

най-значителното тракийско дър-

жавно обединение – Одриското

царство. След смъртта на цар Котис

в Одриското царство избухват ди-

настични борби и то се разпада на

три части, които една след друга по-

падат под властта на македонския

цар Филип ІІ. По времето на Алек-

сандър Велики (336-323 г. пр. Хр.)

покорените от Филип тракийски

земи се управляват от специално

назначаван от македонския цар

стратег на Тракия.

Одриското царство остава най-

голямата тракийска държава и през

елинистичната епоха, но и то нико-

га повече не достига някогашното

си могъщество.

Славяните
Славяните идват в балканските

провинции на Византия от север в

края на V и в началото на VI в. За

да предпази столицата Константи-

нопол от тях, император Анастасий

I строи т.нар. Дълга стена. В сблъ-

съците често участват и прабълга-

ри, които в началото са съюзници

на империята, но след това се об-

ръщат срещу нея. Император Юс-

тиниан I (527-565) прави всичко

възможно, за да спре славянските

нападения. Там, където оръжието е

безсилно, той използва диплома-

цията. Назначава на служба славян-

ски пълководци, настройва племе-

ната едно срещу друго, праща

скъпи подаръци на други народи, за

да нападнат славяните в гръб.

През втората половина на VI в.

славянските нападения зачестяват.

Огромни маси лековъоръжени

воини пресичат Балканския полу-

остров от север на юг, като опусто-

шават Пелопонес. В тези набези

все по-често участват и прабългари.

През 658 г. император Констанций

II (641-668) организира поход срещу

славяните в Беломорието. Успява

да ги покори и преселва част от тях

в Мала Азия, за да ги изправи

срещу арабите.

През втората половина на VII в.

Византия възстановява властта си

над по-голямата част от Балкан-

ския полуостров. Славяните стават

поданици на империята, с изключе-

ние на тези, които населяват зе-

мите между Стара планина и р. Ду-

нав. За да устоят на византийския

натиск, те създават военно-полити-

чески съюз от седем неизвестни

поименно племена и северите.

Прабългарите
Прабългарите са един от най- древ-

ните и интересни народи. Първото

писмено сведение, в което прабъл-

гарите са отбелязани с народност-

ното им име – Vulgares, е в Анони-

мен римски хронограф от 354 г. В

него се посочва, че прабългарите

живеят северно от Кавказ, в земите

на днешен Казахстан. Движението

на хуните през втората половина на

IV в. увлича и прабългарските

племена. По-голямата част от тях

се заселват в Предкавказието, При-

азовието и по поречията на реките

Дон и Донец. Друга част продължа-

ват с хуните на запад и се заселват в

Панония (Унгария) и Северозапад-

ните Карпати. След смъртта на

Атила през 453 г. те излизат само-

стоятелно на европейската полити-

ческа сцена.

През 631-632 г. в Аварския хаганат

избухва конфликт между прабъл-

гари и авари. Победените 9000

прабългари бягат в Бавария. Тук

франкският крал Дагоберт нареж-

да те да бъдат настанени по домо-

вете на баварците. По негова запо-

вед една нощ прабългарите са из-

бити. Оцеляват 700 воини, които със

семействата си бягат при ланго-

бардския крал Гримуалд с молба да

се заселят. Той ги изпраща при сина

си Ромуалд в областта Беневент в

Италия. Пътят на бегълците спира

в днешната италианска област

Кампобасо. В края на VIII в. Павел

Дякон пише, че тези прабългари

освен латински говорят и своя ро-

ден език.

Стара Велика
България
Останалите в Приазовието пра-

българи са покорени през 567-568 г.

от Тюркския хаганат. Тюркският

натиск обединява прабългарските

племена от земите край Азовско и

Каспийско море. Начело с вожда на

оногондурите – Кубрат (Курт) от

рода Дуло, през 632 г. те се осво-

бождават от тюрките и създават

голям военно-племенен съюз. Ви-

зантийските хронисти наричат това

политическо обединение Стара Ве-

лика България. За кратко време

тази България укрепва и влиза в

орбитата на византийската полити-

ка в Северното Черноморие. Куб-

рат изпраща пратеници в двора на

император Ираклий. Императорът

дава на прабългарския хан титлата

патриций и му изпраща скъпи даро-

ве.

Хан Кубрат е не само силна лич-

ност, но и голям авторитет за пра-

българските племена. По всяка ве-

роятност  идеята за българска дър-

жавност в нейния ранносреднове-

ковен вид се заражда при неговото

управление. Кубрат умира около

660-665 г., като завещава на своите

синове да не се разделят, за да »не

робуват на друг народ«. След него в

продължение на три години управ-

лява най-големият му син – Безмер.

Византийските хронисти го нари-

чат Батбаян или Баян.

По-късно Батбаян, се подчинява на

хазарите и започва да им плаща да-

нък. Вторият син на Кубрат - Кот-

раг, потегля на североизток и се за-

селва по средното течение на р.

Волга. Тук поставя началото на

т.нар. Волжко-Камска България.

Тази България съществува до 30-те

години на XIII в., когато е разгро-

мена от татаро-монголското на-

шествие.

Третият син – Аспарух, пресича ре-

ките Днепър и Днестър и през 60-те

години на VII в. се заселва в т.нар.

Онгъл (Оглос, Онглос) – земите на

днешна Южна Бесарабия.

Hozzávalók: 25 dkg darált sertéshús, 1 szelet

kenyér, 1 tojás, 5 dkg szalonna, 25 dkg (5 köze-

pes gumó) zeller, 20 dkg gomba, 15 dkg sajt,

1/2 pohár növényi zsiradék, 1 teáskanál piros-

paprika, 1 citrom, feketebors, petrezselyem és

só

Elkészítés: A zellergumókat meghámozzuk, a citrom
levével bedörzsöljük, és sós vízben 15-20 percig fôz-
zük, majd félbevágjuk és kivájjuk a közepüket. A
zeller kivájt belsejét apróra vágjuk, és összekeverjük a
darált hússal, a vízbe áztatott kenyérrel, az apróra
vágott gombával és petrezselyemmel, a pirospapri-
kával és a feketeborssal, a tojással és a kis darabokra
vágott és kissé megpirított szalonnával.
A zellergumókat megtöltjük az így kapott töltelékkel,
olajjal vagy margarinnal kikent tepsibe tesszük, meg-
szórjuk reszelt sajttal, ráöntjük a zsiradékot és 1 kávés-
csésze meleg vizet, és közepes lángon megsütjük.

Продукти: свинско смляно месо 250 г, хляб 75 г (1 филия),
яйце 1 бр., сланина 50 г, целина 250 г (5 средно големи
глави), гъби печурки 200 г, кашкавал 150 г, растително
масло 50 мл (1/4 чаена чаша), червен пипер 5 г (1 чаена
лъжичка), лимон 1 бр., черен пипер, магданоз и сол на вкус.

Приготвяне: Главите на целината се обелват, а след това се

натриват с лимона, варят се в подсолена вода 15-20 минути,

разрязват се на половинки и се издълбават с малка лъжичка.

Издълбаната вътрешност на целината се нарязва на ситно и

се смесва със смляното месо, натопения във вода хляб,

нарязаните на ситно гъби и магданоз, червения и черния пи-

пер, яйцето и сланината, нарязана на малки парченца и леко

запържена.

Със сместа се пълнят издълбаните половинки на целината.

Нареждат се в намазана тавичка, поръсват се с настъргания

кашкавал, заливат се с мазнината и 1 кафена чашка топла во-

да и се пекат в умерена фурна.

Пълнена целина
със свинско месо

Една сутрин кичестата липа в гора-

та се пробуди изтръпнала от студ.

– Какво ли е станало? – помисли тя

и разгледа наоколо.

Първите лъчи на слънцето се мята-

ха през високите върхове и падаха

върху гората. И цялатa гора изглеж-

даше сребърна и блещеше, блещеше.

И листата на липата бяха сребърни

и също блещяха.

Беше тихо, тихо. Нищо живо се не

обаждаше. Само близкият поток

шумеше и водите му бягаха надолу,

бистри и студени.

– Какво има? – пошушна липата.

– Слана, студена слана падна нощес

– обади се един лист.

Той искаше да каже още нещо, но

се отрони и бавно падна.

Липата чу въздишката му. Скоро

след това падна друг лист. По него

друг...

– Листенца, какво правите?... Стой-

те! Защо падате?

– Сбогом, сбогом, мила липо, наша

родна майко – зашепнаха листата. –

Есента е дошла вече. Нашият жи-

вот е свършен. Ние трябва да пад-

нем, но в нашите пазухи ние отгле-

дахме малки пъпки, пълни с живот.

Те са облечени хубаво. Техните ка-

фени люспички, макар и тънки, ще

пазят сърцата им от студ и мраз. Те

всякога ще бъдат готови за новия

живот, който ще дойде с пролетта.

От тях ще се развият нови листенца

и ти пак цяла ще се облечеш с тях,

стара майко. Сега сбогом! Сбогом!

– Сбогом! – пошушна липата.

И пожълтелите, попарени от слана-

та листи почнаха полека едно след

друго да падат като златни птички

около дънера на своята майка ли-

па. Елин Пелин

Hússal töltött zeller

kertész módra

Началото

Най-древните археологически на-

ходки по днешните български земи

са на възраст над 100 000 години и

са от епохата на палеолита (старо-

каменна епоха). В много пещери, а

и в открити находища край реките,

в планините или край морския бряг

са открити следи от присъствието

на палеолитни ловци: останки от

огнища, животински кости, оръдия

от камък или кост.

Край черноморското пристанище

Варна през 1972 г. бе намерено най-

старото златно съкровище в Европа

(от епохата на халколита, т.е. от-

преди 60 века). Сред предметите,

чието общо тегло е 1516 грама, има

и владетелски символи. Предпола-

га се, че тази цивилизация е най-

старата в Европа.

Траките
Липсата на писмени извори затруд-

нява изучаването на древнотракий-

ската култура. Запазените сведения

на древногръцки и римски автори

за Древна Тракия са пречупени през

техния светоглед. Орфей е най-по-

пулярният тракийски митичен герой.

Листата



7, сряда 17.00 Театрално ателие на Малко театро

14, сряда 18.00 Киноклуб: “Шантав ден”
За шантавата приятност на “Шантав ден” говорят наградите,

които е получил досега на редица филмви фестивали и участието

на Весела Казакова и Коста Цонев в главните роли. Коста Цонев,

който се превъплъщава в ролята на дядото, обича музиката,

виното, домашното си коте и внучката си. За ролята си Коста

Цонев казва: “По-добре щури, отколкото банално нормални!”

21, сряда 18.00 Литературно кафене – разказите на Павел Вежинов,

поржекция на откъси от филма “Следите остават”

24, събота 20.00 БУЛФЕСТ
28, сряда 18.00 Творчески 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
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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., vasárnap 11.00 Mikulás-ünnep a templomban

5., szerda 17.00 Malko Teatro Színházi Mûhely

12., szerda 18.00 Filmklub Podgrjavane na vcserasnija objad

19., szerda 18.00 Irodalmi Kávéház

26., szerda 19.00 Karácsonyi-újévi est

2, сряда 11.00 Тържество по случай Никулден

5, сряда 18.00 Театрално ателие на Малко театро

12, сряда 18.00 Киноклуб: Подгряване ан вчерашния обед
19, сряда 18.00 Литературно кафене

26, сряда 19.00 Коледно-новогодишна вечеринка

в а ж н и  а д р е с и

7.,  szerda 17.00 Malko Teatro Színházi Mûhely

14., szerda 18.00 Filmklub Santav den
21., szerda 18.00 Irodalmi Kávéház – Pavel Vezsinov elbeszélései és részletek 

a Nyomok megmaradnak c. filmbôl

24., szombat 20.00 BULFEST

28., szerda 18.00 Alkotók Klubja

•• 2 0 0 7 .  n o v e m b e rм е с е ц  н о е м в р и  2 0 0 7  г .


