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Március 3-a Bulgária és a bolgár nép nemzeti ünnepe, az ötszáz éven át tartó

török rabság alóli felszabadulás ünnepe. Az 1878-ban aláírt békeszerzôdéssel a

bolgár állam nem csak politikai szabadságát nyerte el, hanem a bolgár nemzet

szellemi, lelki szabadságát is visszakapta – hangzott el a Felsôzsolcai Bolgár

Kisebbségi Önkormányzat ünnepi rendezvényén. A Miskolc melletti kisvárosban

idén bélyegkiállítást nyílt nemzeti ünnepünk alkalmából. Az egykori

kastélyépületben lévô kiállító teremben Halász Ferenc helyi bélyeggyûjtô tárlatát

láthatja a közönség. A bélyegek feliratait Karamarinov Jordánka fordította. Halász

Ferenc sok évtizede gyûjti már a bélyegeket. E mostani tárlaton bulgáriai

képeslapok társaságában néprajzi,  bélyegeket láthat a közönség. A tárlat egyfajta

képes históriás könyvként tárja a közönség elé Bulgária történetét az ôskortól az

ûrkorszakig. A kiállítás megnyitóján Fehér Attila Felsôzsolca Város polgármestere,

a miskolci bolgár kisebbségi önkormányzat elnöke, a megyei kisebbségi bizottság

tagja, a helyi kisebbségi önkormányzat tagjai is részt vettek. A Magyarországi

Bolgárok Egyesületét Kalicov Vladimir képviselte. A bolgár bélyegekbôl nyílt

kiállítás április 15-éig tekinthetô meg a felsôzsolcai Bárczay-kastélyban.

На 6 април в неделя се състоя

годишното отчетно събрание на

Дружеството на българите в Унга-

рия. На събранието бе направен

отчет на културната, стопанската и

обществена дейност на дружество-

то през изминалата година и бяха

приети планове за следващата

година. Събранието бе ръководено

от Николай Велков, зам.-председа-

тел на ДБУ. Годишният отчет на на

Дружеството бе изнесен от неговия

председател Димитър Танев. Габ-

риела Хаджикостова говори за кул-

турните програми, организирани от

Българския културен дом и със

съдействието на ДБУ, а Емил Ива-

нов представи финансовият отчет

за 2007 г. Норберт Варо от името на

Контролната комисия анализира

финансовата дейност на дружест-

вото и изрази задоволство от

постигнатите резултати.

Димитър Танев изтъкна усилията

на Управителния съвет да създаде

един съвременен и модерно обзаве-

ден дом на българите в Унгария,

който от година на година подобря-

ва своята база, създавайки прекра-

сни възможности за работа на

всички творчески колективи –

танцовите състави Росица, Янтра,

Зорница, оркестър Право, Малко

театро и ръководеното от него

театрално ателие, редакцията на сп.

Хемус и т.н.

Габриела Хаджикостова очерта ос-

новните насоки на дейността, която

се развива в клубовете в Българ-

ския културен дом: Литературно

кафене, в което се представят бъл-

гарски писатели с участието на

известни унгарски актьори; кино-

клуб, в който се прожектират съв-

ременни български филми; етно-

графски клуб, където се провеждат

занимания за изработване на мар-

теници, сурвачки, кукерски маски и

др.; театрално ателие, което вече

представи първия си спектакъл

,,Никола в страната на градинари-

те“ с участието на младите Марина

Тютюнкова, Йордан Бебревски и

Беата Бебревска. Наред с тради-

ционните и национални празници

се организират редица концерти,

изложби, срещи, чиято цел е да при-

вличат все по-широки кръгове от

българи и приятели на България.

В своето изказване заместник пред-

седателят на ДБУ

и председател на

Българското ре-

п у б л и к а н с к о

самоуправление

д-р Данчо Мусев

изрази загриженост за това, че

младите хора не чувстват присърце

организационната дейност и макар

да пълнят залите на дома при други

мероприятия, рядко присъстват на

събрания и отчети. С отмирането

на старото поколение ДБУ може да

се окаже пред липса на кадри и ис-

тински продължители на традици-

ите. Всички бяха единодушни, че

трябва да се положат сериозни

усилия за привличане на младото

поколение в редиците на организа-

торите и активните членове ва Дру-

жеството.

След изнасянето на отчетите се

разви дискусия, участниците в коя-

то повдигнаха и такива, интересу-

ващи цялата общност проблеми

като съдбата на българското учи-

лище, финансирането на църквата,

които не са от пряката компетент-

ност на ДБУ, но разбира се имат

важно значение за всеки българин

и не могат да бъдат подминати с

лека ръка.

Трети март е национален празник на България и

на всички българи, бележещ освобождението от

петстотингодишното турско робство. С мирния

договор, подписан през 1878 г. българската

държава получава не само политическо освобож-

дение, възстановена е духовната и културна

свобода на българската нация – прозвуча на

тържеството, организирано от Българското само-

управление във Фелшьожолца. В градчето край

Мишколц тази година по случай празника бе от-

крита филателна изложба. В изложбената зала в

сградата на някогашния замък присъстващите се

запознаха с колекцията на местния филателист

Ференц Халас. Надписите за изложбата бяха

преведени от Йорданка Карамаринов. Ференц

Халас колекционира своите марки от десетилетия

насам. В настоящата колекция, наред с картички

от България, бяха изложени марки с етнографски

и исторически сюжет. Като картинна историческа

хроника изложбата разкрива историята на Бъл-

гария от древността до епохата на космическите

полети. На откриването присъстваха Атила

Фехер, кмет на Фелшьожолца, председателят на

Българското самоуправление в Мишколц, члено-

вете на областната комисия за малцинствата,

както и членовете на местното българско само-

управление. Дружеството на българите в Унгария

бе представено от Владимир Калицов. Изложбата

от български марки ще бъде открита до 15 април

и може да бъде разгледана в замъка Барцаи във

Фелшьожолца.
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Az MBE közgyûlése

Április 6-án került sor a Magyarországi Bolgárok Egyesülete

éves közgyûlésére a Bolgár Mûvelôdési Házban. A közgyûlés

levezetô elnöke Nikolaj Velkov, az MBE elnökhelyettese volt.

Tanev Dimiter, az Egyesület elnöke tartotta meg az éves be-

számolót, a kulturális tevékenységrôl Hadzsikosztova Gabriella

adott tájékoztatót, a 2007. évi pénzügyi beszámolót pedig Iva-

nov Emil készítette el és ismertette. Az Ellenôrzô Bizottság ne-

vében Varró Norbert elemezte az egyesület pénzügyi tevé-

kenységét, és megelégedettségét fejezte ki az elért eredmé-

nyeket illetôen.

Tanev Dimiter kiemelte a vezetôség azon erôfeszítésit, hogy

egy modern mûvelôdési házat hozzanak létre, amely évrôl évre

korszerûsödik és szépül, kiváló feltételeket teremtve a külön-

bözô együtteseknek és mûvészeti csoportoknak. Hadzsikosz-

tova Gabriella beszámolt a Mûvelôdési Házban folyó klubtevé-

kenységekrôl (Irodalmi Kávéház, Filmklub, Színházi Mûhely,

Néprajzi Klub), valamint arról, hogy a hagyományos és a nem-

zeti ünnepek mellett egy sor koncert, kiállítás és találkozó is

megrendezésre került az elmúlt egy évben.

Dr. Muszev Dancso az MBE alelnöke és a Bolgár Országos

Önkormányzat elnöke hozzászólásában arról beszélt, hogy a

fiatalok nem viselik a szívükön a szervezet mûködését, ezért

mindent meg kell tenni, hogy az egyesület aktív tagjaivá és

szervezôivé váljanak.

A beszámolók elhangzása után élénk vita alakult ki, amelyben

a felszólalók olyan fontos, a közösséget érdeklô kérdéseket is

érintettek, mint például a bolgár templom finanszírozása vagy

a bolgár iskola sorsa, amelyek nem tartoznak szorosan az

egyesület hatáskörébe.

Ünnepség Felsôzsolcán

Празник във
Фелшьожолца

A Debreceni Bolgár Kisebbségi Önkor-

mányzat március 6-án délelôtt, tavasz-

köszöntô hagyományôrzô ünnepet ren-

dezett a Debreceni Mûvelôdési Központ

Belvárosi Közösségi házában, ahol az

Újkerti Általános Iskolából 50 tanuló

megismerkedett a martenicák történe-

tével, majd a kisebbség néhány tagja

segítségével hozzáláttak a piros-fehér

fonalból a martenicskák készítéséhez.

A foglalkozás végén minden gyermek

boldogan feltûzte magának az elkészí-

tett martenicskát, várva az érkezô fecs-

két vagy gólyát és remélve, hogy az sok

sikert hoz ebben az esztendôben.

2008. március 7-én a kisebbség klubjá-

ban a bolgárok és magyarok együtt ün-

nepelték Bulgária felszabadulásának

130. évfordulóját, a tavaszköszöntô népi

ünnepet és a nemzetközi nônapot. Elô-

ször az elnök asszony üdvözlô beszédet

mondott. A szombati iskolába járó gye-

rekek rövid mûsorral kedveskedtek a

megjelenteknek. A végén a kisebbség

férfi tagjai virággal köszöntötték a nôket.

Miskolczi Dimitranka

a Debreceni Bolgár Önkormányzat elnöke

Българското самоуправление в Дебрецен организира в

Културния дом в Дебрецен българска фолклорна вечер

за посрещане на пролетта. В новото основно училище 50

деца се запознаха с обичая мартеница, след което се зае-

ха да приготвят мартеници под ръководството на бъл-

гарските си домакини.

В края на заниманието всяко дете се закичи със собстве-

норъчно изработената мартеница, в очакване на щърке-

лите или лястовичките, които да донесат радост и успехи

и през тази година.

На 7 март в клуба на малцинствата българи и унгарци за-

едно отбелязаха 130 годишнина от Освобождението на

България, първа пролет и деня на жената. Председател-

ката на самоуправлението приветства присъстващите, а

учениците от Съботното училище изнесоха кратка прог-

рама. В края на тържеството мъжете поздравиха жените

с цветя.

Димитранка Мишколци

Hírek Debrecenbôl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Празник 
в Дебрецен



На 28 март в кинотеатър Урания се

състоя V. Филмов преглед на мал-

цинствата, чиито домакини тази

година бяха българите в Унгария.

Прегледът бе посетен от видни

представители на политическия

елит на малцинствата и на институ-

циите и държавните органи, които

имат отношение към малцинстве-

ната политика, сред които държав-

ният секретар Ференц Гимеши,

омбудсмана Йеньо Калаи, дирек-

торката на Главния отдел при МС

Ерика Немет, ръководители на

Унгарската телевизия и т.н.

Жури, ръководено от унгарския

филмов и театрален режисьор Кор-

нел Мундроцо и с участието на

Петер Габор и Росен Русев, избра 15

произведения от явилите се на

конкурса близо 50 творби. Те бяха

прожектирани в една от залите на

кинотеатър Урания. Същия ден в

друга зала бяха прожектирани и

български игрални и документални

филми, доставени от България със

съдействието на БКИ. В края на

деня се проведе дискусия, в която

участваха и членовете на работната

група по медиите към Главния отдел

за национални и етнически мал-

цинства към Министерския съвет.

Вечерта на специално тържество

бяха връчени наградите. Сред на-

градените бе и филма ,,Забравени

от небето“, направен от програма

Рондо на Унгарската телевизия по

едноименния спектакъл на Малко

театро (режисьор Рита Пасти, ре-

дактор Светла Кьосева, оператор

Корнел Месарош). Денят завърши

с концерт на Роуд Сикс Сакс и

прием с български специалитети.

Прегледът на малцинствените

филми премина при голям интерес

от страна на публиката и специа-

листите. В двете зали, в които се

прожектираха филмите, както и

във фоайето пред тях през целия

ден имаше зрители и интересуващи

се, както от различните малцинст-

ва, така и от по-широката общест-

веност. Доказателство за проявения

интерес бе и оживената дискусия, с

която завърши работната част на

деня.

Проявата бе осъществена с подкре-

пата на Българското републикан-

ско самоуправление.

Филмите на
малцинствата
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Nemzetiségi Filmszemle

Az V. Nemzetiségi Filmszemlét idén március 28-án rendezték

meg az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Az MTV kezdeménye-

zésére született Nemzetiségi Filmszemle mára olyan kulturális

eseménnyé vált, amelyet a szakma és a nagyközönség is szá-

mon tart. 

Az esemény idei házigazdái a bolgárok voltak: a hivatalos ve-

títéssel párhuzamosan egy különteremben csak bolgár nem-

zetiségi filmeket vetítettek. A sajtótájékoztatón és a díjátadót

követô fogadáson bolgár ételeket, süteményeket fogyaszthat-

tak a vendégek. 

A döntôben szereplô tizenöt alkotást mintegy félszáz filmbôl

választotta ki a háromtagú zsûri, amelyet Mundruczó Kornél

filmrendezô vezetett, tagjai pedig Gábor Péter és Ruszev Ro-

szen voltak. A rangos mezônyben több olyan film is helyet ka-

pott – a Tesla, a Svédtelenül vagy a „C” mint cigány –, amelyek

különbözô hazai és külföldi seregszemléken már bizonyítottak.

Láthatják az érdeklôdôk az örmény származású Agárdy Gá-

borról szóló portréfilmet, az idôs emberek monológjaiból álló

bolgár színházi elôadás tévéváltozatát, az Itt felejtette ôket az

ég címû filmet, illetve az egyetlen magyarországi bizánci kórust

bemutató alkotást. A szemlére megkötés nélkül nevezhettek

alkotómûhelyek, magánszemélyek és televíziók 2006. január

1. után készült, nemzetiségekkel foglalkozó pályamunkáikkal.

A zsûri egyik különdíját „kiemelkedô produkcióért” az Itt felej-

tette ôket az ég c. alkotás kapta (szerkesztô: Kjoszeva Szvet-

la, rendezô: Pászti Rita, operatôr: Mészáros Kornél, vágó: Ré-

vész Márta). A díjkiosztó ünnepség után a Road Six Sax együt-

tes adott koncertet.

A nagy érdeklôdéssel kísért eseményt a Bolgár Országos Ön-

kormányzat támogatta.

Nemzetiségi színjátszás 2008

A Magyar Mûvelôdési Intézet és Képzômûvészeti Lektorátus (MMIKL) a Kisebbség –

többség – integráció? címmel 2007 ôszén megrendezett nemzetiségi konferencián

elhatározta, hogy szakmai mûhelyek létrehozása céljából mûhelybeszélgetéseket

szervez. Az elsô mûhelybeszélgetésre 2008. március 28-án került sor. A Magyaror-

szágon élô nemzetiségi színházi szakemberek és a közönség, valamint az érdeklôdô

kulturális tisztségviselôk, a jelentôs kulturális intézmények, országos kulturális szö-

vetségek, országos kisebbségi önkormányzatok kulturális bizottságai, kultúrát is

kutató kisebbségi intézetek, az érintett külképviseletek kulturális tanácsosai, attaséi,

valamint az érintett szakminisztériumok munkatársai számára nemzetiségi mûhely-

beszélgetést tartottak.

A mûhelybeszélgetés témája: 

A 21. század küszöbén hogyan alakul a magyarországi nemzetiségek színházi

helyzete? 

Milyen struktúrákban dolgoznak a mûhelyek és milyen jövôképek vázolhatók?  

A beszélgetéshez kiindulási alapot szolgáltatott a február végén sikeresen lezajlott

ARCUSFEST 2008 Nemzetiségi Színházi Találkozó, annak elôadásai és szakmai

fórumai. A nemzetiségi színjátszás helyzetét elméleti és gyakorlati szempontból egy-

aránt áttekintették, a tévutak helyett járható utakat keresve.

Малцинствен
театър 2008
Института за унгарска култура и Лектората по изобразително изкуство

проведе през есента на 2007 г. конференция на тема ,,Малцинство –
мнозинство – интеграция?“, на която бе взето решението за организиране

на разговори, които да станат основа за образуването на гилдийни

средища на малцинствата. Първият разговор се състоя на 28 март т.г.

В разговора бяха поканени за участие театрални дейци на малцинствата и

публиката, занимаващи се с култура чиновници, значими културни инсти-

туции, културни организации от държавен мащаб, културните комисии

към републиканските самоуправления на малцинствата, институти, в

чийто профил влиза изследването на културата, културните съветници

към съответните посолства, аташета, както и сътрудниците на заинтере-

сованите министрества. Темата на разговора беше:

Какво е състоянието на малцинствените театри в Унгария в
началото на ХХІ век?
Каква е структурата на различните театрални формации и какво
бъдеще ги очаква?

Изходна точка за разговора беше проведеният в края на февруари

Преглед на малцинствените театри АРКУС 2008 с неговите спектакли и

професионални форуми. Беше направен преглед на състоянието на

малцинствените театри както на теоретично, така и на практическо

равнище, търсейки възможните пътища за неговото развитие, избягвайки

задънените улици.

Целта на разговора бе да даде ясна картина за състоянието на малцинст-

вената театрална култура, да се изследват възможностите за тясното й

интегриране с унгарските професионални среди и публиката, да се на-

правят изводи за досегашната структура и да се обмислят нови възмож-

ности, да се проучат възможностите на континюитет и да се начертаят

определени планове.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nemzetiségi
est Érden
Az érdi Bolgár és Szerb Kisebbségi

Önkormányzat 2008. április 12-én a

Szepes Gyula Mûvelôdési Központ-

ban bolgár-szerb estet rendezett. A

zenés-táncos nemzetiségi programon

T. Mészáros András, Érd polgármes-

tere, az est fôvédnöke mondott meg-

nyitó beszédet. A mûsorban fellépett

a Jantra és a Roszica Néptánc-

együttes és a Pravo zenekar, valamint

a Tabán Szerb Néptáncegyüttes és a

-Dido zenekar.

Вечер на
малцин-
ствата 
в Ерд
Българското и сръбското само-

управление в Ерд организираха

на 12 април т.г. българо-сръбска

вечер в Културен дом ,,Гюла Се-

пеш“ в Ерд. Вечерта бе привет-

ствана от Андраш Т. Месарош,

кмет на Ерд и патрон на вечерта.

В програмата взеха участие танцо-

вите състави ,,Янтра“ и ,,Росица“,

сръбският танцов състав Табан и

оркестър Джидо.

Fotóalbum
Március 28-án a Magyar Mûvelô-

dési Intézetben nyitották meg a

Nemzetiségek képekben c., fotókiál-

lítást és bemutatták az ugyanezen

címet viselô albumot. A kiállításon

és az albumban látható bolgár té-

májú fényképeket Tyutyunkov Móni-

ka készítette.

Фото-
албум

На 28 март в Унгарския инсти-

тут за култура беше открита

изложбата ,,Малцинствата в
снимки“, организирана от сът-

рудниците на института и пред-

ставянето на едноименния ал-

бум. Фотографиите с българс-

ка тематика са дело на Моника

Тютюнкова.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Представление
в детската
градина

На 2 април младите артисти на Малко театро

гостуваха в Българската детска градина. Беата

Бебревски, Марина Тютюнкова и Йордан Бебрев-

ски представиха спектакъла ,,Никола в страната

на градинарите“ на децата от детстката градита и

от началния курс на българското училище. Децата

се наслаждаваха на представлението, което приеха

с много внимание и смях. Книжка с
приказки
Имало едно време…
Детски преводи
100 стр.
Изд. Български културен форум

Изданието е посветено на 90 годишнината от

основаването на Българското училище в Будапеща. То

съдържа преводи, направени от деца – от унгарски на

български и от български на унгарски – на народни

приказки и два разказа от Емилиян Станев и Елин

Пелин. Текстовете са събрани в резултат на

проведените в разстояние на няколко години конкурси

за превод, предназначени за ученици. Похвални са

усилията на организатори, учители и родители за

създаване на тези текстове и за насърчаване на най-

младите в усвояването на езика и прилагането на

уменията в художествения превод. Използвана като

помагало в обучението, книжката може да насърчи и

други да опитат сили в този нелесен занаят.

Изложба
Тази година честваме 130 г от  Руско-турската война

(1877-78 г.) обявена от руския цар Александър III. на

Турция.

Войната е наречена от българския народ Освободител-

на, защото с нея се слага край  на петвековното ни роб-

ство. Българите в XI район отпразнуваха тази годиш-

нина с откриване  на изложба на рисунките на унгар-

ския художник от Трансилвания – Карол Пап Сатмари.

Сатмари е известен за времето си художник – фото-

граф, който е участвал в руско-турската война, като

военен кореспондент. По време на войната Сатмари

рисува непосредствено на фронта бойните действия и

заедно с кратък коментар ги изпраща на лайпцигския в.

,,Илюстрирте Цайтунг“ и лондонския вестник ,,Лондон

Нюс“. Така руско-турската война е била представена и

нагледно пред европейската общественост. Изложбата

бе открита в залата на Българския Културен Институт

в Будапеща. Материалите на изложбата събра и под-

готви Райна Симеонова Харгитаине, жител на XI район.

Райна Симеонова Харгитаине

Затворете очи и си представете вашия дом.

Крепостта, където се чувставте сигурни и защитени

от целия свят. Оградата, зад която никой не може да

ви вини, да ви нарани или огорчи. Хората издигат

високи огради, толкова високи, че да няма шанс да

ги прескочат. И защо им е? Та те толкова се боят от

това, което се крие зад оградата. Ами, ако случайно

успеят да я прескочат! Ще разберат, че могат да

летят, че са свободни. Не, това не бива да става! Хо-

рата не знаят какво да правят със свободата си.Те се

боят от нея като от огън. Макар цял живот да

твърдят, че се стремят към свободата, всъщност не

я обичат, не могат да я преживеят. Всяка клетка от

тялото им се парализира само при представата за

нея. Умът им отказва да действа, когато е лишен от

рамките и ограниченията. Сетивата им за непозна-

тото отдавна са притъпени. От тях е останала

единствено бледа сянка. Но и сянката е безпомощна

– и тя се е научила да живее зад оградата.

Ами ако полетят! Ако се издигнат високо в обла-

ците, над оградата!

Хората не могат да понесат дори мисълта за

висините и слънцето. Та това е нещо толкова чисто

и светло.То ще заслепи очите им, ще изгори ръцете

им. За какво са им тези очи – те отдавна са слепи, за

какво са им ръцете – те отдавна не чувстват нищо.

Цял живот  се опитват да прескочат оградата, за

успокоение на съвестта си, но дълбоко в себе си

знаят, че е невъзможно. Единствено това ги крепи и

им носи вътрешен мир. Оградата е твърде висока!

Само безумците успяват да я прескочат. Но те

никога не се завръщат. Те вече принадлежат на

висините, на другия живот – живота отвъд оградата.

Ангел Грозданов

Да пре-
скочиш
оградата

Bábelôadás 
a Bolgár Óvodában

Április 2-án a Malko Teatro ifjú színészei a Bolgár

Óvodában vendégeskedtek. Bebrevszki Beáta, Tyutyun-

kova Marina és Bebrevszki Jordán a Nikola Kertészország-

ban c. elôadást játszotta el az óvodásoknak és a Bolgár

Iskola alsó tagozatos tanulóinak. A gyerekek nagy élve-

zettel nézték a produkciót, amely sok mosolyt csalt az

arcukra.

Kiállítás
Idén ünnepeltük az orosz-török háború (1877-78) befejezôdésé-

nek 130. évfordulóját, amelyet a bolgár nép felszabadító háború-

nak nevez, mivel ezzel ér véget az öt évszázados török rabsága.

A XI. kerületi bolgárok az erdélyi magyar festômûvész, Szathmári

Papp Károly kiállításával emlékeztek meg az ünneprôl. Szathmári

haditudósítóként részt vett az orosz-török háborúban, ahol folya-

matosan készített rajzokat a hadieseményekrôl, amelyeket rövid

kommentárral küldött el különbözô újságoknak. A kiállításnak,

amelynek anyagát Hargitainé Szimeonova Rajna gyûjtötte össze

és rendezte, a Bolgár Kulturális Intézet adott otthont. 

Hargitainé Szimeonova Rajna

Mesekönyv
Hol volt, hol nem volt

Gyerekfordítások

100 oldal

Kiadó: Bolgár Kulturális Fórum

A budapesti Bolgár Iskola megalapítása 90. évfordulójának

szentelt kiadvány gyerekek mese- és elbeszélésfordításait tar-

talmazza. A könyv alapját a Bolgár Kulturális Fórum által kiírt

ifjúsági és gyermek fordítási pályázat szolgáltatta. A kétnyelvû

kiadvány jól felhasználható kétnyelvû gyermekek oktatásához,

és bátorítást adhat másoknak is, hogy kipróbálják  ebben a

nem könnyû mesterségben. 

,,...Дори не посмях да погледна към небето, към
невзрачните звезди, които едва забележимо
мигаха над главата ми. Те никога вече нямаше да
бъдат мои. Просто нямах криле за тях. Или пък
нямах сили. Аз никога нямаше да премина
бариерата.“

,,Бариерата“
Павел Вежинов
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Voskresenie Közhasznú Alapítvány

A Voskresenie Közhasznú Alapítvány 2007-ben alakult azzal a

céllal, hogy elôsegítse a magyarországi bolgár közösség további

kulturális kibontakozását. Alapítói egyrészrôl a bolgár közösség

kultúrájával foglalkozó szakemberek, másrészrôl Magyarországon

tevékenykedô, bolgár származású, illetve kötôdésû üzletemberek.

Az alapítvány feladatai között a legnagyobb prioritást a magyar-

országi bolgár kisebbség építészeti, kulturális és vallási emlékei-

nek megôrzése és karbantartása élvezi, ezen belül is a Szt. Cirill

és Szt. Metód Bolgár Ortodox Templom épületének felújítása. A

kisebb léptékû célok közül kiemelhetô a bolgár-magyar szótár

kiadásának támogatása, továbbá különbözô kulturális, tudomá-

nyos és oktatási rendezvények szervezése és lebonyolítása.

A budapesti bolgár templom építése 1931-ben fejezôdött be,

tervezôje a magyar modern templomépítészet kiemelkedô

személyisége, Árkay Aladár. A templom különleges helyet fog-

lal el Árkay munkásságában, hiszen számos temploma között

ez az egyetlen bizánci stílusú épület, emellett az utolsó munká-

ja is. A Szt. Cirill és Szt. Metód templom más szempontból is

egyedülálló: az 1996-ban Beloianniszban felépült görög temp-

lom elôtt az egyetlen bizánci stílusú templom volt Magyaror-

szágon. Az épület megsérült a háború alatt (kitörtek a figurális

mintázatú ablakok), illetve anyagi források hiányában a falak

freskókkal történô díszítése soha nem is készült el.  

A Voskresenie Alapítvány szándékai szerint egyszerre kell az

épület gépészeti felújítását és a színvonalas rekonstrukciós

munkálatokat – az ablakok pótlását az eredeti terveknek meg-

felelôen, illetve a falfreskók elkészítését – elvégezni. Az alapítók

tisztában vannak azzal, hogy a templom felújításának projektje

csak hosszabb idôintervallumban (a végsô határidô 2016, a

magyarországi bolgár egyházközség megalapításának cente-

náriuma), illetve igen jelentôs anyagi ráfordítással valósítható

meg.  Ebben számítunk egyrészrôl az üzleti körök támogatá-

sára, magánszemélyek adományaira, másrészrôl a pályázato-

kon elnyerhetô állami és európai uniós forrásokra. 

Kérjük, amennyiben módjában áll, támogassa adományával

vagy adójának 1%-val a Voskresenie Közhasznú Alapítvány

célkitûzéseit.

Aszenov V. Aszen, a kuratórium elnöke

На 5 април преди 151 години във Ве-

рона е роден принц Александър

Йозеф фон Батенберг – първият мо-

нарх на третата българска държава.

По- голямата част от живота му

минава под знака на изграждащата

се българска държава. Неговото

име остава в историята ни с дръз-

кото обявяване на Съединението и

неговата героична защита.

След Освобождението се обсъждат

няколко кандидатури за държавен

глава, приемлив както за европей-

ките държави, така и за Русия.

Батенберг е подходящ поради ня-

колко причини – племенник е на

руската императрица и кръщелник

на император Александър II, като

същевременно е възпитаник на

Дрезденското военно училище и има

родствена връзка с английското

кралско семейство.

Предложен от Русия и одобрен от

Европа, Първото Велико народно

събрание единодушно го избира за

княз на България. 22 – годишният

принц полага клетва на 26 юни 1879

г. в Търново.

Още с възкачването си на българс-

кия престол Александър I Батен-

берг е с убеждението, че Търновска-

та конституция със ограничените

права, които дава на монарха и своя-

та демократичност, е непригодна за

изостанала и без традиции в управ-

лението страна, като България.

На 27 април 1881 г. Александър I

отменя Конституцията и установява

т.нар. Режим на пълномощията. Този

акт не дава очакваните резултати и

вместо да засили позициите си, кня-

зът губи своя престиж в България и

се лишава от подкрепата на Русия.

Той е принуден да възстанови Кон-

ституцията на 7 септември 1883 г.,

преди да е изтекъл определеният 7-

годишен период на пълномощията.

Обявяването на Съединението на

Източна Румелия с Княжество Бъл-

гария през 1885 г. заздравява пози-

циите на монарха сред народа.

Личното отношение на руския импе-

ратор към Батенберг надделява над

държавните интереси и той се обя-

вява за възстановяване на статукво-

то. Англия се възползва и е един-

ствената страна, която признава

Съединението.

Сърбия обявява война на 2 ноември

1885 г. – България става най-голяма-

та държава на Балканите и това

притеснява съседката ни, която виж-

да пречка за своите аспирации към

Македония и заплаха за и без това

нестабилното си вътрешнополити-

ческо положение.

Тези планове обаче бързо и неочак-

вано са посечени от младата Бъл-

гарска армия. За един месец Сърбия

е изправена пред пълен разгром и

само намесата на покровителката й

Австро-Унгария я спасява.

Княз Батенберг лично е заплашен,

че ако продължи настъплението си

към Ниш, ще се наложи да воюва с

австрийската войска.

На 7 декември е подписано прими-

рие. Съединението трябва да се уза-

кони и това става с подписването на

Топханския акт.

Но Русия вече си е поставила за цел да

премахне Батенберг от престола.

На 9 август 1886 г. офицери русофили

организират преврат. Подготовката

му обаче не е добра и само след ня-

колко дни е извършен е контрапрев-

рат. Батенберг, който вече не е в стра-

ната,е помолен да се завърне.Руският

император е категорично против.

На 26 август Батенберг абдикира и

напуска завинаги пределите на стра-

ната, като се отказва от българската

княжеска титла и от привилегиите

си на принц. През следвашите седем

години до края на живота си служи в

австроунгарската армия.

През 1888 г. влиза в морганатичен

брак с актрисата от Дармщадския

театър Йохана Лойзингер. Заради

това е принуден да приеме по-ниска-

та титла граф Хартенау.Александър

и Йохана имат син и дъщеря – Асен,

граф Хартенау (1890 – 1965 г.) и Цве-

тана (1893 – 1924 г.) 

Александър I Батенберг умира в

Грац, Австрия, на 17 ноември 1893 г.

Седем години след като напуска

България той се завръща, за да оста-

не тук завинаги. По негово желание

останките му са пренесени в София

и с почит е погребан в центъра на

столицата, където му е изграден

мавзолей.

През 1937 г. съпругата на княза

графиня Йохана Хартенау дарява на

главния Военен музей личните му

вещи и документи. Музеят експони-

ра част от тях в гробницата. След

1946 г. тя е затворена за посещение,

но от 1991 г. Министерството на от-

браната отваря мавзолея.

Фондация ,,Възкресение“ бе създа-

дена през 2007 г. с цел да съдейства

за по-нататъшното културно раз-

витие на българската общност в

Унгария. Нейните създатели са от

една страна специалисти, които се

занимават с културата на българс-

ката общност в Унгария, а от друга

– бизнесмени от български про-

изход, които работят или са свърза-

ни с Унгария. Сътрудничеството

между културната и бизнес- сфера-

та създава възможност да реализи-

ране на амбициозни проекти.

Приоритет сред задачите, които си

е поставила фондацията, имат

свързаните със съхранението и

поддържането на архитектурните,

културни и религиозни паметници

на българите в Унгария, сред които

на първо място стои реновацията

на сградата на Българския правос-

лавен храм ,,Св. Св. Кирил и

Методий“. Сред задачите фигурира

и подкрепа за издаването на бълга-

ро-унгарски речник, организиране-

то и провеждането на прояви от

културно, научно и образователно

естество.

Строежът на българската църква

във Ференцварош (1097, ул. Вагохид

15) завършва през 1931 и е дело на

един от изтъкнатите представители

на модерната унгарска архитектура

Аладар Аркаи. Църквата заема

особено място в творчеството на

Аркаи, тъй като сред създадените

от него многобройни проекти за

църкви, тя е единствената в славя-

но-византийски стил и в същото

време негово последно дело. Църк-

вата ,,Св. Св. Кирил и Методий“ е

единствена по рода си и в един друг

аспект: до построяването на гръц-

ката църква в с. Белоянис през 1966

г., тя е единствената църква в славя-

но-византийски стил в Унгария, а в

столицата тя остава единствена и

до днес, а като архитектурен памет-

ник има много по-голямо значение

от тази в Белоянис. За съжаление,

сградата й е била повредена по вре-

ме на войната (счупени са витражи-

те), а по липса на достатъчно средс-

тва вътрешната й украса (зогра-

фисването) никога не е било на-

правено.

Намерението на фондация ,,Възк-

ресение“ е да бъде извършена едно-

временно техническа реконструк-

ция на сградата и наред с нея да се

довърши и украсата – възстановя-
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ване на витражите и зографисване

на храма. Основателите са наясно,

че проектът за обновяване на

църквата е дългосрочна задача

(най-късно до 2016 г. – центенари-

ума от основаването на Българс-

ката църковна община) и е свърза-

на със сериозен разход на средства.

В това отношение разчитаме от

една страна на подкрепата на биз-

нес сферата, на дарения от частни

лица, а от друга – спечелени в

държавни и европейски конкурси

средства. Даренията, предоставени

на фондацията, могат да бъдат от-

писани от данъците 100%.

Моля, направете според възмож-

ностите си дарение на фондацията

или подкрепете с 1% от доходите

си целите на фондация ,,Възкре-

сение“.

Асен В. Асенов

Председател на кураториума

На 22 март тази година в обзор-
ното предаване ,,Събота 150“ на
Българското национално радио
Хоризонт прозвуча интервю на
Румен Стоичков с Асен Асенов за
Фондация Възкресение.

Александър Батенберг
първият княз на свободна България



Някои църковни празници, като

Рождество Христово, Благовеще-

ние, Петровден – се честват в стро-

го определени дати и се наричат

неподвижни, а Възкресение Хрис-

тово /Пасха/, Възнесение, Петдесе-

тница се честват в определени дни

от седмицата, но в на различни дати

и се наричат подвижни. Ето на

какво се дължи тази подвижност.

Още от дълбока древност юдеите

честват своя празник Пасха в чест

на избавлението си от египетското

робство, който трае едно дено-

нощие – 14-15 нисан. Непосредстве-

но след Пасха и тясно свързан с нея

е празникът Безквасници, с про-

дължителност – 15-21 нисан. Макар

и чествани по-отделно, те образу-

вали един общ юдейски празник с

център Пасха, която се празнувала

от вечерта на 14 до 21 нисан. Еврей-

ският месец нисан съответства

приблизително на втората полови-

на на март и първата половина на

април. Той е първия месец с който

започва библейското леточислене

и седми пореден месец от еврейска-

та гражданска година, когато е и

първото пролетно пълнолуние.

За възпоминание на Христовите

изкупителни страдания, кръстна

смърт и славното Му  възкресение,

древните християни също устано-

вили свой празник Пасха. Под влия-

ние на юдеите, много от източните

църкви – предимно малоазийските,

празнували християнската Пасха в

деня на юдейската, независимо в

кой ден от седмицата  се пада 14 ни-

сан. Източните християни считали

този обичай за апостолско преда-

ние, което се опирало и на автори-

тета  на светите апостоли Иоан

Богослов и Филип. Това свързване

на християнската с юдейската Пас-

ха намирало оправдание в обстоя-

телството, че страданията и кръст-

ната смърт на Иисуса Христа ста-

нали на юдейската Пасха.

сение Христово, се нарича пасхален

кръг. И след изтичане на 532 г. (т.н

велик индиктион), в течение на

които Пасха ежегодно се чествува
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ското пълнолуние, към него да се

прибавят 3 денонощия, за да се

получи т.н.пасхално пълнолуние. А

ако то се падне не по-рано от 21

март, тогава Пасхата се празнува в

следващата неделя. Но ако мартен-

ското пълнолуние и юдейската

Пасха се случат преди 21 март, то за

пасхално се счита идващото чак

след един месец априлско пълнолу-

ние.Ако датата на пълнолунието се

пада в неделя, Пасха се празнува в

следващия неделен ден.

Всичко казано до тук обуславя

нашата Пасха като подвижен праз-

ник в границите на 35 дни – от 22

март до 27 април. И е в тясна за-

висимост от времепразнуването на

юдейската Пасха, която не отговаря

на определено число от наш месец,

тъй като еврейте се водят по т.н.

лунен, а не по слънчевия (тропи-

чески) календар. Лунната година се

състои от 12 месеца с по 30 и 29 дни

– общо 354, а слънчевата – от 365

(високосната от 366) денонощия.

Слънчевата  година е по-голяма от

лунната с 11 денонощия, което ще

рече, че за 3 години лунната година

ще я ,,изпревари“с около един месец.

Тъй като юдейската Пасха се праз-

нува на 14-15 нисан, за съгласуване

на лунната със слънчевата година в

еврейския календар бил приет ци-

къл от 19 години, 7 от които са ви-

сокосни.Обикновените години в ев-

рейския календар имат 12 м. общо

353-355 денонощия, а високосните –

13 м. с 383-385 денонощия. Чрез

внасянето на високосни години в

лунния календар, след изтичане на

19 годишния цикъл, слънчевата и

лунната години започват едновре-

менно; фазите на луната идват в

същите дати от месеците на слън-

чевата година.

Порядъкът на дните през март и

април в който празнуваме Възкре-

Защо Великден 
е подвижен празник

в различни дни от месеците март и

април, нейното празнуване започва

отново в предишния порядък.

Силоам Левит

Имало обаче и друга практика.

Римската, както и другите западни

църкви празнували Пасха след 14

нисан – в първия неделен ден след

пълнолунието от пролетното рав-

ноденствие, което също се основа-

вало на апостолско предание, свър-

зано с имената на светите Петър и

Павел. Тази практикувана разлика

още през 2 век довела до голям

спор,и благодарение на авторитета

и мъдростта на някои епископи,

както и на братската любов между

древните християни, мирът в църк-

вата бил възстановен. Още на Пър-

вия вселенски събор в Никея през

325 г. се взело окончателно съборно

решение валидно за цялата Църква

– християнската Пасха да се празну-

ва винаги след юдейската, в първия

неделен ден след пълнолунието от

пролетното равноденствие. Глав-

ната цел на това съборно решение

била да се унифицира пасхалната

практика и да се откъснат христия-

ните от юдейския обичай, защото

център на християнската Пасха е

Възкресението (станало в неделята

след юдейската Пасха) – основно

различие в съдържанието и същ-

ността на двата празника.

Никейския събор възложил на

Александрийския епископ, всяка

година да съобщава на поместните

църкви деня и месеца за празнуване

на християнската Пасха, като от-

правна точка за определяне на да-

тата да е 21 март и първото пълно-

луние след него. Тъй като въпрос-

ното пълнолуние след всеки 128 г. и

половина(както и фазите на луната

след всеки 310 г.) се случват един

ден по-рано, се налагало да се прав-

ят твърде сложи изчисления, както

и да се спазват известни правила,

като например: да се считат за па-

схални пълнолунията на 21 март

или непосредствено след датата,

както и тези които се случват 3 де-

нонощия по-рано от пълнолунията

по времето на Никейския събор. И

след намиране датата на мартен-
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Bulgária
felszabadulásának
130. évfordulója 
a Bolgár Iskolában

130 évvel ezelôtt, március 3-án írták alá az Isztanbultól 12

km-re fekvô San Stefanóban Oroszország és szövetségesei:

Románia, Szerbia és Montenegró, valamint Törökország azt

a békeszerzôdést, amellyel végérvényesen ledôlt a Bulgáriát

Európától elválasztó fal. A Hriszto Botev Bolgár-Magyar Ál-

talános Iskola és Gimnáziumban február 29-én emlékeztünk

meg errôl a jeles ünneprôl. A diákok felelevenítették a 130

évvel ezelôtt történteket és újjászületés kori bolgár költôk

verseivel köszöntötték az ünnepet.

Március 15. a Bolgár Iskolában

Idén március 11-én rendeztük meg – a forradalom 160. évfor-

dulójának tiszteletére – a március 15-i megemlékezést. Az ün-

nepségen részt vett Kircso Atanaszov úr, a bolgár Oktatási Mi-

nisztérium oktatási miniszterhelyettese és a Szófiai Közgaz-

dasági és Pénzügyi Gimnázium tanárai és tanulói.

A mûsort a magyar és bolgár himnusszal kezdtük. A történelmi

eseményeket a narrátorok mindkét nyelven ismertették, mi-

közben Petôfi-verseket szavaltak az általános iskola alsó és

felsô tagozatos tanulói és a gimnazisták. Megelevenítették a

márciusi eseményeket, ismertették a 12 pontot Petôfi Naplója

alapján. A gyerekek felkészülten és lelkesen szavalták a ver-

seket magyar és bolgár nyelven. A mûsort korabeli és mai ze-

nével, népdallal színesítettük. A Nemzeti dalt együtt szavalták

és énekelték el a tanulóink.

Az oktatási miniszterhelyettes úr elismerését fejezte ki a mûsor

és a tanulók szereplése iránt.

Kiemelte a kétnyelvûséget, és hogy a gyerekek olyan szépen

mondták a verseket, hogy ô maga sem tudta, ki a bolgár, ill. a

magyar tanuló. Véleménye szerint érezni lehetett, hogy a sze-

replôk átélték a márciusi eseményeket.

Ágoston Pálné és Szabó Mária 

magyartanárok

И днес йощ Балканът, щом буря захваща,

спомня тоз ден бурен, шуми и препраща

славата му дивна, като някой ек,

от урва на урва и от век на век!

От падането си под османска власт

през 1396 г. българите извървяват

дълъг път докато стигнат отново до

своята национална идентичност.

Първите стъпки на етническо про-

буждане започват от монаха  Паи-

сий Хилендарски, минават през из-

воюването на независима българска

църква и достигат до организира-

ната борба за независима държава.

През 1876 г. избухва Априлското

въстание. То е удавено в кръв, но

пламъците на Перущица и Батак,

безпримерната саможертва на 205-

имата ботеви четници дават без-

спорно доказателство за готовност-

та на цял един народ да умре за

своята свобода. Въстанието има

впечатляващ политически отзвук. С

цената на 30 хиляди жертви бълга-

рите фокусират вниманието на све-

та върху проблема за тяхната неза-

висимост. Най-великите умове по

това време като Виктор Юго, Чарлз

Дарвин, Оскар Уайлд, Лев Толстой,

Достоевски и много други издигат

своя глас в защита на българската

кауза.

Жестокото потушаване на Април-

ското въстание дава повод на Русия

активно да се намеси в решаването

на Източния въпрос. В продълже-

ние на две столетия руските монар-

си водят 13 войни с Турция и Русия се

утвърждава като защитник на бал-

канските християни и на славяните в

Османската империя. За осем месе-

ца руските войски окупират цяла

България и стигат до Константино-

пол. В цялата страна те са посрещ-

нати като освободители.

На паметната за всички българи да-

та 3 март, преди 130 години, в мал-

кото селце Сан Стефано, разполо-

жено на 12 км от Истанбул е подпи-

сан мирният договор между Русия и

нейните съюзници Румъния, Сър-

бия и Черна гора от една страна и

Османската империя от друга.

За нас, българите, 3 март 1878 е въп-

лъщение на едно начало. На този

ден е направена онази първа поли-

тическа крачка, заради която дадоха

живота си хиляди верни синове и

дъщери на България.Този ден пока-

за на българите, че жертвите от

Априлското въстание не бяха на-

празно, че 15 хиляди доброволци,

които загинаха, сражавайки се в

руско-турската освободителна вой-

на, не дадоха живота си безславно.

Сан Стефано срути окончателно за-

почналата да се пропуква стена, коя-

то отделяше България от Европа.

Той постави началото на онази Тре-

та България, на която историята бе

отредила да се намира на кръс-

топътя между Запада и Изтока,

между Европа и Азия, там, където

така сложно и съдбовно се препли-

тат интересите на великите сили.

Българският празник бе отбелязан

на 29 февруари в БУСЕУ ,,Христо

Ботев“ с кратък рецитал и истори-

чески прочит на събития, случили се

преди 130 години. Атмосферата на

паметните събития създадоха ,,Вя-

тър ечи“, ,,Боят настана“ и ,,Къде си

вярна ти любов народна“, познати и

близки до сърцето на всеки бълга-

рин. Репродукции на ,,Боят за Орло-

во гнездо“ и ,,Паметника на Шипка“

допълваха духът на величие и под-

виг на народ изстрадал свободата. В

този вълнуващ момент благодар-

ност и преклонение изпълваше сър-

цата на признателните потомци.

Румяна Стоянова

учител по математика

130 години от Освобождинието
на България в БУСЕУ ”Хр.Ботев“ На два езика

На 11 март т.г. бе организирано тържеството по

случай 160-тата годишнина от унгарската рево-

люция. На тържеството присъства и г-н Кирчо

Атанасов, заместник-министър на образованието

и науката, както и учители и ученици от Технику-

ма по финанси и икономика.

Програмата започна с изпълнението на българс-

кия и унгарския химн. Наратори проследиха съ-

битията на български и унгарски език, звучаха

стихове на Петьофи, изпълнени от ученици от

основното училище и гимназията. Припомнени

бяха мартенските събития, а 12 искания на ре-

волюцията прозвучаха, както са записани в днев-

ника на Петьофи. Стиховете бяха декламирани

на български и унгарски от учениците, които

бяха добре подготвени и въодушевени. Програ-

мата бе изпъстрена с музика от епохата и на-

родни песни. гНационална песен” бе изпълнена

от всички ученици.

Заместник-министърът на образованието изрази

задоволство от изнесената от учениците програ-

ма. Той изтъкна на първо място двуезичието, спо-

менавайки, че децата така добре са се предста-

вили, че не е могъл да различи кой е българин и

кой е унгарец.

Агощон Палне и Мария Сабо

учителки по унгарски език



Българите крият
съжителството без
брак

Малка част от българите са склон-

ни да признаят, че съжителстват

без брак, отчитат от националната

статистика. По техни данни подо-

бен статут имат 314 718 българи.

Според социални работници обаче

съжителството без брак е доста

масова практика в страната. Това

стана причина и за въвеждането на

фактическото съжителство в но-

вия Семеен кодекс като форма за

легитимиране на общи имуществе-

ни отношения и за узаконяване на

родени по време на такова съжи-

телство деца.

3 950 291 са обявили, че живеят в

брачно съжителство при последно-

то преброяване от НСИ през 2001 г.

При следващото преброяване през

2009 г. новата преброителна карта

ще бъде съобразена с новия Се-

меен кодекс, обясниха от статисти-

ката. Според него фактическите

съжителства ще се регистрират в

общината по улеснена процедура.

Техническите
специалисти са
най-търсени в
Европа
Чуждите работодатели търсят бъл-

гари предимно за строителството и

туризма. В цяла Европа има офер-

ти за български заварчици, Герма-

ния наема инженери и технически

специалисти, а в Кипър са готови

да дадат работа на работници за

новопостроеното летище в Ларна-

ка. Там се предлагат оферти и за

стажант-бармани и сервитьори.

Норвегия пък има нужда от бъл-

гарски водолази.

Противно на заявките от бизнеса,

кандидатите за работа предпочитат

администрацията, икономиката и

правото. Следват продажбите, по-

купките и маркетинга, културата и

средствата за масова информация,

както и хотелите и ресторантите.

Повечето хора търсят работа като

системни инженери и програмисти,

готвачи, бармани, машинни инже-

нери и техници, компютърни спе-

циалисти, продавачи, но на трудов

договор, дърводелци, заварчици и

монтажисти, по-малко искат да ра-

ботят в строителството.

Българите могат да работят сво-

бодно без ограничения в 12 държа-

ви от ЕС, сред които Румъния,

Унгария, Малта, Кипър и др., съо-

бщи Владимир Калчев от социал-

ното министерство. По думите му

много скоро се очаква и останалите

държави от 27-те членки на ЕС да

облекчат режима си за наемане на

българи.

Магистрала
,,Марица“ ще е
готова до
края на 2009 година, заяви строи-

телният министър Асен Гагаузов.

По думите му тази година ще за-

почне цялостното изграждане на

пътя, за което са заложени сред-

ства в оперативна програма ,,Тран-

спорт“. ,,Марица“ трябва да свърже

магистрала ,,Тракия“ с ГКПП Ка-

питан Андреево и тя трябваше да

бъде построена от ,,Джейлан хол-

динг“ по споразумението, подписа-

но през 1999 г. с Турция. За проекти-

ране на пречиствателни станции за

питейна вода по поречието на

Марица са предвидени 400 000 лв.

60 нови частни
училища са раз-
крити за 1 година

60 нови частни училища са раз-

крити в България само за 2007 г.,

обяви националната статистика.

Частният образователен сектор е

единственият, в който се наблюдава

оживление. Децата, предпочели

частното средно и висше образова-

ние, са се увеличили с близо 10 000

и вече са 81 573. Заедно с универ-

ситетите, при които няма промяна,

частните учебни заведения са 363.

В държавното образование тенден-

циите са точно обратните. Въпреки

мерките срещу отпадането на уче-

ници децата в различните образо-

вателни степени намаляват с 32 440.

Тази тенденция се запазва прибли-

зително в същите граници от 1999 г.

насам.Така през учебната 2007/2008

г. има 1 349 508 ученици и студенти.

Заради държавната политика за

по-широк вход във вузовете сту-

дентите в университетите са се уве-

личили с над 7000, но колежаните и

докторантите намаляват – съответ-

но със 784 и 463 души.

Общински съвет-
ници негодуват
срещу тавана на
заплатите им

Общинските съветници са недово-

лни от възнагражденията си и на-

стояват да отпадне ограничението

за размера им, предвидено в Закона

за местното самоуправление, обя-

сни новият председател на Нацио-

налното сдружение на общините

Дора Янкова.

От 1 януари съветниците получа-

ват до 50% от средната работна за-

плата за общинската администра-

ция. Преди промяната в закона об-

щинските съвети сами определяха

възнагражденията си. ,,Тогава в Со-

фия съветниците взимаха близо

1000 лв. – 450 лв. базова заплата и

допълнително по 50 лв. на заседа-

ние на комисия. Сега в столицата

средната заплата в администрация-

та е 520 лв., това означава, че един

съветник взима 260 лв.“, пресметна

Янкова. В Смолян, където тя е

кмет, съветниците получават мак-

симум 240 лв.

Билетите за спални
вагони ще се дават
срещу ЕГН

От няколко дни насам БДЖ

записва ЕГН-тата на всички път-

ници, които са си купили билети за

спален вагон. Железниците възна-

меряват да правят това и за кушет

вагоните, след като бъдат пуснати

отново в експлоатация, съобщиха

от БДЖ.

След трагедията от 29 февруари

във влака София – Кардам трябва-

ха няколко дни, за да се идентифи-

цират жертвите.Тогава се стигна до

ситуацията да се приканват родни-

ни и близки, които смятат, че имат

свои хора в изгорелия влак, да се

обаждат в БДЖ.

Освен ЕГН-то на пътника, във вла-

ка ще има и информация за името

му, от коя гара е купен билетът и от

коя гара се е качил. Екземпляр от

тези данни ще остава и в БДЖ.

Компанията, която осъществява

пътническите превози, вече е полу-

чила удостоверение за администра-

тор на лични данни.
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Hálókocsijegyhez
személyi szám

Néhány napja a bolgár vasút elkéri min-

den utas személyi számát, aki háló-

kocsijegyet vásárol, és ugyanezt tervezi

a kusettjegyek esetében is. Az intéz-

kedésre azért volt szükség, mert a

Szófia-Kardam vasútvonalon bekövet-

kezett vonatszerencsétlenség után több

napba tellett, mire sikerült azonosítani az

áldozatokat. A vonaton lévô utaslista a

személyi számon kívül az utasok nevét is

tartalmazza, valamint azt is, hogy ki hol

vette meg a jegyét és melyik állomáson

szállt fel a vonatra. A lista egyik példánya

a vasúttársaságnál marad.

Az önkormányzati
képviselôk zúgolódnak
a fizetési plafon ellen
Az önkormányzati képviselôk elégedet-

lenek a tiszteletdíjukkal és azt követelik,

hogy töröljék el a tiszteletdíjaknak a Helyi

önkormányzatokról szóló törvényben

elôírt felsô határát, mondta Dora Jan-

kova, az Önkormányzatok Nemzeti Tár-

sulásának új elnöke.

Január 1. óta a képviselôk a polgármes-

teri hivatal alkalmazottai fizetésének leg-

feljebb 50%-át kaphatják. A törvénymó-

dosítás elôtt maguk határozták meg a

tiszteletdíjukat, akkor Szófiában egy

képviselô közel 1000 levát vehetett fel,

most ez az összeg ott 260 levára csök-

kent.

A bolgárok titkolják az
élettársi kapcsolatot

A bolgároknak csak kis része vallja be

szívesen, hogy élettársi kapcsolatban él,

pedig a szociális munkások szerint ez

egyre tömegesebb gyakorlattá válik az

országban. Ez az oka annak is, hogy az

új családjogi törvényben az élettársi jog-

viszony is szabályozásra került. A sta-

tisztikák szerint közel 4 millióan élnek

házastársi kapcsolatban és 314 718-an

élettársi kapcsolatban.

Hatvan új magán-
iskola egy év alatt

2007-ben Bulgáriában 60 magániskola

nyílt. A magán oktatási szektor az egyet-

len, ahol élénkülés tapasztalható.

A magán középfokú és felsôfokú okta-

tásban részt vevô fiatalok száma mintegy

10 000-rel nôtt, és jelenleg 81 573-an

vannak. Az egyetemekkel együtt, ame-

lyek számában nem történt változás,

összesen 363 magán oktatási intéz-

mény van az országban.

A mûszaki szakemberek
a legkeresettebbek
Európában
A külföldi munkaadók leginkább az épí-

tôiparban és a turizmusban foglalkoztat-

nának bolgárokat. Egész Európában

vannak álláshelyek bolgár kômûvesek-

nek, Németország a mérnököket és a

mûszaki szakembereket is várja, Cipru-

son pedig az új larnacai repülôtéren fel-

szolgálókat keresnek. Norvégiának bol-

gár búvárokra van szüksége.

Az álláskeresôk viszont inkább admin-

isztrációs, közgazdasági vagy jogi te-

rületen keresnek állást. A bolgárok az

Európai Unió 12 országában vállalhat-

nak szabadon munkát, köztük Magyar-

országon is, de a közeljövôben valószí-

nûleg a többi EU-tagország is meg-

könnyíti a bolgárok munkavállalásának a

feltételeit.

A Marica autópálya

2009 végéig elkészül, jelentette ki az

építészeti miniszter. A Marica autópálya

a Trakia autópályát köti össze Kapitan

Andreevo határátkelôvel. Az autópálya

építéséhez szükséges pénzt már elkülö-

nítették a közlekedési operatív program-

ban.
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Hozzávalók: 50 dkg paraj, 20 dkg szirene sajt, 

1 cs. újhagyma, 2 tojás, 2 dkg vaj, 2 dl tej, 

1 cs. petrezselyem, 0,5 dl olaj, 1 gr gyömbér 

Elkészítés: A hagymát apróra vágjuk és az olajban

megpároljuk. Amikor zsírjára sült, hozzáadjuk a meg-

mosott és nagyobb darabokra vágott parajt. Addig pá-

roljuk, amíg a zsírjára sül, majd levesszük a tûzrôl és

hozzáadjuk az összemorzsolt szirenét, a finomra vágott

petrezselymet, a vajat és a gyömbért. Az egészet egy

megfelelô méretû, kivajazott és zsemlemorzsával meg-

szórt tûzálló tálba tesszük. A tojásokat felverjük a tejjel

és egy csipet sóval, és leöntjük vele a parajt. Elômele-

gített sütôben, 180-200 °C-on aranybarnára sütjük,

majd kivesszük a sütôbôl és kockákra vágjuk. Melegen

és hidegen is tálalhatjuk.

Продукти: 500 гр. лапад, 200 гр. сирене краве, 1 вр. лук кро-
мид пресен, 2 бр. яйца, 20 гр. масло, 200 мл. мляко краве
прясно, 1 вр. магданоз пресен, 50 мл. олио, 1 гр. джинджи-
фил

Приготвяне: Нарежете лука на ситно и го задушете с олиото.

Когато остане на мазнина, добавете измития и нарязан на

едро лапад. Задушете, докато сместа остане на мазнина. Сне-

мете от котлона и към нея прибавете натрошеното сирене.

Добавете ситно нарязания магданоз, маслото и джинджифи-

ла. Изсипете в подходяща тавичка, предварително намазнeнa

и поръсeнa с галета. Разбийте яйцата с щипка сол и прясното

мляко и изсипете тази смес върху лапада. Ястието запечете до

златисто в предварително затоплена фурна на 180-200

градуса. След като го извадите от фурната го нарежете на

квадрати. Ястието може да се сервира топло или студено.

Лапад(спанак) 
със сирене на фурна 

Csôben sült paraj
szirenével

Иде пролет 
Ах, усещам, вече иде 

пролетта,

в ръцете и китка росна 

от цветя! 

Косите и - лози вити 

и бръшлян,

бял венец и по главата 

разпилян.

Дрехите и - рози бледи,

сливов цвет,

по устните и пчелите 

сбират мед.

Дето мине, тя със радост 

дава дар – 

кукуряк, кокиче бяло,

минзухар.

Усмивката и - слънце ясно 

над света...

Ей, излезте да пострещнем 

пролетта!

Елин Пелин

Българскят народ
под османско
бладичество

Българският народ под османско

владичество. След дълга и упорита

въоръжена съпротива българският

народ в края на XIV в. пада под

властта на османските нашестве-

ници. Чуждото владичество силно

влошава положението на потисна-

тия народ. Османската държава е

силно централизирана, с неограни-

чена султанска власт. Според мю-

сюлманското религиозно право

земята е пълна собственост на сул-

тана. Турските феодали, наричани

спахии, получават временни позем-

лени владения срещу задължението

да носят военна и гражданска служ-

ба. Понеже не са собственици, а само

временни владетели на представени-

те им имения, спахиите се стремят за

кратко време да натрупат колкото

може повече богатства от зависимо-

то население. Поради тази причина

българският народ е подложен на

безпощадно ограбване.

Броят на държавните данъци на-

дхвърля осемдесет. Населението

често е задължавано да изпълнява

тежки ангарии към спахиите. Най-

безчовечен е кръвният данък, чрез

който османската войска се попълва

с еничари.

В османската държава не съществу-

ват закони, които да защитават жи-

вота, имота и честта на раята. Бъл-

гаринът няма право да живее в по-

хубава къща от своя господар, да

носи по-пъстри дрехи от него. Всеки

от тях може да налага на българина

ангария, да отнема добитък и друго

имущество, да малтретира и без-

чинства.

Страшен бич за българското насе-

ление са единичните и масовите по-

мохамеданчвания. Отделни българи

и цели области насилствено са при-

нуждавани да приемат исляма с цел

да загубят народностното си съзна-

ние и да се превърнат в надеждна

опора на завоевателите. Османските

потисници прогонват българите от

плодородните равнини и на тяхно

място заселват турци и други азиат-

ски народности. Особено тежки зли-

ни причиняват черкезите, заселени в

разни краища на България през

XVIII–ХІX век.

Османското владичество разрушава

безценни културни паметници. А

през XVIII–XIX в. в българските зе-

ми развиват асимилаторска дейност

и фанариотските духовници. Под

тяхно влияние някои заможни бъл-

гари започват да се гърчеят.

Българският народ е включен на-

силствено под властта на потисни-

ческа и чужда нему експлоататорска

върхушка. Той страда от политичес-

ко безправие, от липсата на правов

ред, от ширещото се разбойничество

и необузданите произволи. Като ог-

ромен похлупак османската феодал-

на държавна машина потиска и

смазва своите поданици. Българс-

кото стопанство и култура са силно

спънати в своето развитие.

Хайдушко
движение

Хайдушко движение. Мнозина силни

и непокорни българи не могат да се

примирят със съдбата си, напускат

родните си огнища и стават хайдути.

Хайдутството е най-упоритата и по-

стоянна форма на борба през целия

период на османското владичество.

Породило се още през XV в., то от-

начало е пряко продължение на съп-

ротивата срещу нашествениците.

През следващите векове се разраст-

ва. В народните песни се възпяват

подвизите на смели народни закрил-

ници – Чавдар, Сидер, Индже, Зла-

тю, Сирма, Бойка, Румяна, Кара Та-

нас, Алтънлъ Стоян, Страхил, Дете-

лин, Дончо Ватаха, Ангел, Чакър и

много други. Редица дейци на орга-

низираното революционно движе-

ние като Панайот Хитов, Филип

Тотю, Хаджи Димитър, Стоил вой-

вода и много други, преминават през

школата на хайдутството.

Главните причини за хайдушкото

движение са личното отмъщение и

избавление от преследванията на

спахиите и на властите. Но в някои

случаи хайдутите водят освободи-

телна борба. Хайдушкото движение

се развива по строго спазвани непи-

сани закони. Войводата на всяка че-

та се избира навсякъде според него-

вия ум и лична храброст. Вторият

човек след него е байрактарят (зна-

меносецът). Хайдутите имат свои

морални закони, които неизменно

съблюдават. Броят им в отделните

дружини е различен. Всяка дружина

има район на действие, а хайдутите

са майстори на партизанската война.

Те действат енергично и маневрено,

следят търговски кервани, отделни

турски сановници и войскови части,

които нападат от засада. Наказват

със смърт най-върлите народни

изедници, освобождават затворници.

Някои войводи подпомагат населе-

нието с пари. Те пречат на събира-

нето и превозването на данъците,

подбуждат народа към неподчине-

ние и бунт.

Османската власт предприема мер-

ки за ликвидирането на хайдутство-

то, като изпраща войски и потери,

изсича обширни гори, за да не бъдат

хайдушки убежища, изземва оръжи-

ето от жителите на големи области,

а заловените хайдути предава на

смърт или каторжен труд. Но всичко

е напразно. Хайдутството е неизко-

ренимо. Цели селища и области да-

ват подслон на народните закрилни-

ци. Народът възпява в своя хайдуш-

ки епос смелостта и мъжеството,

силата ловкостта, издръжливостта,

високия морал и хуманността на ге-

роите. От хайдутите се възхищават

ръководните дейци на нашето Въз-

раждане Георги Раковски, Васил

Левски, Любен Каравелов, Христо

Ботев.

Хайдутите водят борбата разпокъ-

сано, без единен център. Те нямат

идеология и програма. По тези при-

чини хайдутството не е в състояние

да доведе до освобождението на

България, но със смелите си акции

хайдутите всяват смут у потисници-

те. На много места страхът от хай-

душкото отмъщение ограничава

грабежите и произволите. През це-

лия период на чуждото владичество

хайдутите са въплъщение на стреме-

жа към свобода, поддържат буден и

действен народния дух. Те имат гла-

вен принос за оцеляването на нашия

народ през годините на тежкото

чуждо владичество.
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Beiratkozás 
a Bolgár Óvodába
A fôvárosi beiratkozással összhangban a gyerekek elôjegyzése a

2008/2009-es tanévre 2008. május 5-9 között lesz a Bolgár

Kétnyelvû Nemzetiségi Óvodában (1062 Budapest, Bajza u. 44.).

Az érdeklôdô szülôk és gyerekek elôzetes egyeztetés után  me-

gtekinthetik az óvodát, az idôpont megbeszéléséhez, kérjük, hívják

fel az óvodát a  06-20-2507339 telefonszámon.

Biljarszki Emil
koncertje
A bolgár kultúra ünnepének elôestéjén, május 22-én 19.00 órai kez-

dettel az egyik legismertebb magyarországi bolgár zenész, Biljarszki

Emil ad koncertet a Bolgár Mûvelôdési Házban. Az általa játszott zené-

nek már kialakult hallgatóközönsége van. A mûvész így vall saját zené-

jérôl: 

„A népzenei és a rockzenei mozgalom között látok párhuzamot, de az

elektronikus zene egészen más. Az inkább a 21. század, az individua-

lista-virtualista korszak jellemzôje. Az elektronikus zenének nincs kap-

csolata a természettel (míg a népzenének van), hanem az ember te-

remtette világ eredménye. Egy ember képzeletébôl születik steril kör-

nyezetben és nem az emberek kölcsönhatásából egy élethelyzetben.

Amire gondolsz, talán a népzene »felturbózása« remixek és modern

hangszerelések formájában. Ez tényleg tekinthetô a népzene tovább-

vitelének.“

Български
концерт в
Амбиент кафе
На 2 май ще се състои концерт на известния

български музикант Николай Иванов и него-

вата формация MAXAVIRA. Проявата е под-

крепена от Българското републиканско само-

управление.

Bolgár koncert 
az Ambient
Kávézóban
Május 2-án az ismert bolgár zenész, Nikolaj Ivanov és

Maxavira nevû formációja ad koncertet az Ambient

Kávézóban. A rendezvényt a Bolgár Országos Önkor-

mányzat támogatja.

CÖKXPÔN AMBIENT CAFE THEATER

CULTURAL CENTER

1095 Budapest, Soroksári út 8-10. (Boráros tér)

www.cokxponambient.hu, info@cokxponambient.hu

Tel.: +36 30 826 4804

Концерт на 
Емил Билярски
В навечерието на празника на българската

култура Българският културен дом ще даде

подслон на един от най-известните български

музиканти в Унгария. Музиката, която Емил

свири заедно с Кораи йорьом има своя

утвърдена слушателска публика. ,,Това е музика

на 21 век, Юарактерна за един индивидуа-

листичен и виртуален период. Електронната

музика няма връзка с природата, за разлика от

народната музика, а със сътворения от човека

свят. Тя се ражда от човешкото въображение и

понякога използва елементи на народната

музика в модерен аранжимент. Само в този

смисъл може да бъде възприета, като по-

нататъшно развитие на народната музика.“

Концертът ще се състои на 22 май от 19 часа в
Българския културен дом на ул. Вагохид 62 л 

Interetnikus

– bolgár, görög és szerb –

Szent György-nap a Bolgár

Mûvelôdési Házban bolgár,

görög és szerb zenekarok

részvételével.

Idôpont:

2008. május 9.

(szombat), 19.00 óra

Táncház, buli hajnalig

Записване в
Българската
детска градина
Предварителното записване на децата в Българската

детска градина за учебната 2008-2009 година ще се състои

от 5 до 9 май в сградата на ул. Байза 44. Всички родители,

които желаят да се запознаят с условията в детската

градина могат да я посетят, след като предварително са

уточнили деня и часа на посещението си. За съгласуване се

обаждайте на телефона на Българската детска градина 06-

20-2507339.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Посещение 
в Микулчице
По случай деня на славянската писменост 

и българската култура на 10 май 2008 г.

(събота) ще се организира среща на

българите от Централна Европа в

Микулчице (Чехия), където се предполага,

че се намира гробът на Св. Методий.

Дружеството на българите в Унгария,

осигурява автобусен превоз до мястото на

еднодневната среща, с богата фолклорна

програма.

Пътните разноски се поемат от ДБУ,

таксата за участие е 2000 форинта, в която

е включен обяд.

Сборен пункт – в 5.45 часа пред

Българския културен дом 

(1097 Bp., Vágóhíd u. 62.)

Тръгване – 6.00 часа

Заявки да участие: от 20 април до 5 май,

с предплащане на таксата за участие

при Мария Тютюнкова в Българския

културен дом (тел. 216 6560)

Kirándulás
Mikulc̆icébe
A szláv írásbeliség és a bolgár kultúra napja alkal-

mából 2008. május 10-én (szombaton) kerül

megrendezésre a Közép-európai bolgárok talál-

kozója a csehországi Mikulc̆icében, ahol Szent

Metód feltételezett sírja található.

A Magyarországi Bolgárok Egyesülete autóbuszo-

kat indít az egész napos, folklórmûsorral színesí-

tett találkozóra. 

Az autóbuszok költségét az Egyesület magára

vállalja, így a részvételi díj 2000 Ft/fô, ami az ebéd

árát foglalja magába.

Gyülekezés: 5.45 órakor a Bolgár Mûvelôdési

Ház elôtt (1097 Bp., Vágóhíd u. 62.)

Indulás: 6.00 órakor

Jelentkezés április 20. és május 5. között sze-

mélyesen, a részvételi díj befizetésével Tyutyun-

kov Máriánál a Bolgár Mûvelôdési Házban (tel.:

216-65-60). 

Интеретнически

Гергьовден (с българи, гърци

и сърби) в Българския

културен дом с участието на

български, гръцки и сръбски

оркестри на 9 май 2008 г.
(събота) от 19.00 часа.

Танци, музика, купон до зори!

Покана
Традиционният празник
по случай 24 май

Ден на българската просвета и култура и на славянската

писменост ще се състои на 25 май 2007 г. (неделя) 

от 10.00 часа в младежкия лагер, Будапеща, XII район,

ул. Фюлемюле No8.

С участието на танцови състави и оркестри от България 

и Унгария, средновековни игри, детски игри, изненади,

щанд за литература.

За най-малките ще се играе представлението на Малко

театро ,,Никола в Страната на градинарите“.

При лошо време мероприятието ще се състои в

Българския културен дом (1097 Будапеща, ул. Вагохид 62.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Meghívó

Május 24., a szláv írásbeliség 
és a bolgár kultúra napja 

alkalmából rendezett hagyományos ünnepségére 2007. május 25-én,

vasárnap 10.00 órai kezdettel kerül megrendezésre a Budapest, XII.

kerület, Fülemüle u. 8. sz. alatti Ifjúsági Táborban.

A mûsorban fellépnek magyarországi és bulgáriai együttesek, lesznek

történelmi játékok, gyerekjátékok, meglepetések és könyvvásár.

A legkisebbek számára a Malko Teatro 

Nikola Kertészországban c. darabja kerül bemutatásra.

Rossz idô esetén a rendezvényre a Bolgár Mûvelôdési Házban

(1097 Budapest, Vágóhíd u. 62.) kerül sor.



4, неделя 10.00 Света божествена литургия в Българския

православен храм и празненство по случай

Гергьовден в църковния двор. Традиционни люлки 

и курбан за малки и големи.

7, сряда 18.00 Малко театро – Театрално ателие

9, петък 19.00 Интеретнически Гергьовден
(с българи, гърци и сърби)

14, сряда 18.00 Литературно кафене
– Кафе с автограф – Георги Данаилов 
,,Къща на край света“

22, четвъртък 19.00 Творчески клуб – Концерт на Емил Билярски по

случай Деня на българската култура 

25, неделя 10.00 Ден на славянската писменост и българската

култура (хълма Сечени).

28, сряда 17.00 Киноклуб

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

Bolgár Kétnyelvû

Nemzetiségi Óvoda

1062 Budapest, Bajza u. 44.

tel.: 06 20 250-7339

Carevec Étterem 

és Hotel Rila

1097 Bp., Vágóhíd u. 62.

tel.: 216-1797 és 216-1621

Програмата
Български културен дом

•• Program
Bolgár Mûvelôdési Ház

•• k ö z é r d e k û  c í m e kв а ж н и  а д р е с и

4., vasárnap 10.00 Szent György-napi istentisztelet a templomban és

ünnepség a templomkertben

7., szerda 18.00 Malko Teatro – Színházi Mûhely

9., péntek 19.00 Interetnikus bolgár, görög, szerb Szent György-nap

14 szerda 18.00 Irodalmi kávéház – Kávé autogrammal

Georgi Danailov: Ház a világ végén

22., csütörtök 19.00 Alkotók klubja – Emil Biljarszki koncertje a bolgár

kultúra napja alkalmából 

25., vasárnap 10.00 A szláv írásbeliség és a bolgár kultúra napja

(Széchenyi-hegy)

28., szerda 17.00 Filmklub

•• 2 0 0 8 .  m á j u sм е с е ц  м а й  2 0 0 8  г .

Állandó
programok

péntek 17.30

Bolgárnéptánc-oktatás

vasárnap 10.00-12.00

Játszóház gyerekeknek

minden hónap 

elsô szerdája, 10.00

Nyugdíjasklub


