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Това беше единодушното мнение
на участниците в конференцията
„Българското училище – настояще
и бъдеще“, която се състоя на 14
ноември в Българския куртурен
дом. Тя бе организирана от
Българското републиканско само-
управление с подкрепата на Фонда
за национални и етнически малцин-
ства. Добра основа за срещата бе
писмото от министъра на образова-
нието и науката и заместник-пред-
седател на Министерския съвет
Даниел Вълчев, получено в навече-
рието на конференцията, в което
той отговаря на много поставени от
БРС въпроси за бъдещето на учи-
лището. В присъствието на пред-
ставители на Министерството на
образованието и науката (Бъл -
гария) и Министерството на образ-
ованието и културата (Унгария)
бяха обсъдени възможните пътища
за бъдещето. 
Със закриването на издържаната
от българската държава детска
градина, с факта че вече втора
година не се открива първи клас,
няма следобедни занятия, няма
прием да подготвителен клас МОН
даде недвусмислено да се разбере,
че желае да се оттегли от издръж-
ката на българското училище в

Будапеща и показа готовност да
приема други решения за по-ната-
тъшното му развитие. В отговор на
писмото на БРС министърът на
образованието подкрепи идеята за
основаване на българско двуезично
училище в рамките на унгарската
образователна система и изрази
готовност българската държава и
занапред да оказва подкрепа на
учеб ното заведение с учители,
учеб ници, квалификационни курсо-
ве и др. 
В хода на разговорите, проведени с
Милка Коджабашиева, директор на
Дирекция „Координация и контрол
на средното образование“ и Лю бо -
мир Йосифов, директор на Дирек -
ция „Правна“, представителите на
министерството се отнесоха поло-
жително към замисъла на БРС.
Конкретните стъпки, които ще оси-
гурят качествено и желано образ-
ование за българските деца в Унга -
рия, трябва да бъдат направени в
най-скоро време и  БРС има готов-
ност за това. 
Преди откриването на конферен-
цията във фоайето на Българския
културен дом бе открита изложба,
посветена на 100 годишнината от
обявяването на независимостта на
България (дело на Райна Симео -

нова Харгитаи), а доцент Веселин
Янчев от СУ „Св. Климент Охрид -
ски“ изнесе кратка беседа по тема-
та.
Конференцията бе приветствата от
извънредния и пълномощен посла-
ник на Република България в
Унгарската република Димитър
Икономов. Кони Димитрова от
ДАБЧ прочете приветствие на
заместник-председателя на аген-
цията Йордан Янев до форума. 
Събразена с нуждите на по-ната-
тъшното развитие на българското
образование в Унгария беше и про-
грамата на конференцията. От ун -
гарска страна д-р Габор Франк,
председател на Държавната мал-
цинствена комисия и директор на
немско двуезично училище, говори
за образованието на малцинствата
в Унгария – форми на обучение и
учебни програми, като се спря
преди всичко на особеностите на
двуезичното училище, а Ищван
Краслан, заместник-началник на
Главния отдел за малцинствата при
Министерството на образованието
и културата се спря на въпроса за
финансирането на малцинственото
образование в Унгария. Милка
Коджабашиева запозна присъства-
щите с образователната политика

създаден по инициатива в ДАБЧ. С
усилията на деца и преподаватели
от много страни са събрани смисло-
ви преводи на пословици на 13
езика. В сборника са включени и
работи на български деца от
Унгария, възпитаници на
Българското училище за роден
език и на Българо-унгарското сред-
но езиково училище „Христо
Ботев“. 
В обобщението, с което закри кон -
ференцията, д-р Данчо Мусев из -
рази надежда, че колкото и задача-
та да изглежда непосилна, БРС ще
съумее да се справи и с това предиз-
викателство и ще запази българ-
ското училище в Будапеща. 

Bolgár iskolának lennie kell
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Българско училище трябва да има

на българската държава по отно-
шение на българите зад граница, а
доц. Росица Пенкова от СУ „Св.
Климент Охридски“ говори за въз-
можностите и необходимостта от
създаването на педагогическа про-
грама и учебен план, съобразени с
нуждите на местната общност. 
Добра илюстрация за постигнатото
от местната българска общност в
сферата на образованието на под-
растващите бяха изказванията на
Цанка Маринова, учителка в Бъл -
гарското училище за роден език, и
Донка Хаяш, ръководител на Бъл -
гарската двуезична детска градина,
които разказаха за работата в
двете учебни заведения. 

Гости на конференцията бяха и
представители на Държавната
агенция за българите в чужбина,
които представиха политиката на
България по отношение на бълга-
рите зад граница. Галина Ганчева
запозна присъстващите с новата
правна уредба за българите в чуж-
бина, а Мария Гарева представи
програмите на ДАБЧ, като обърна
специално внимание на работата с
младото поколение. 
Конференцията завърши с предста-
вянето на две книги: учебника по
български език ІІ част с автор
Росица Пенкова, издаден от Нем -
зети Танкьонвкиадо и сборникът
„Българските пословици по света“,
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Ez volt az egyhangú véleménye mindazoknak, akik részt vettek
A Bolgár Iskola jelene és jövôje elnevezésû konferencián, amely
november 14-én került megrendezésre a Bolgár Mûve lôdési
Házban. A konferenciát a Bolgár Országos Önkormányzat
szer vezte a Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapít vány
támogatásával. A tanácskozáshoz jó alapot adott a bolgár ok -
ta tási és tudományos miniszter levele, amelyben válaszolt a
BOÖ által feltett kérdésekre az iskola jövôjére vonatkozóan.
A bolgár állam által fenntartott óvoda bezárásával, azzal a
ténnyel, hogy második éve nem indul 1. osztály, nincs napkö-
zi, nem indul elôkészítô osztály a bolgár Oktatási és Tudo -
mányos Minisztérium egyértelmûen jelezte, hogy ki akar száll-
ni a budapesti bolgár iskola fenntartásából, és hajlandóságot
mutat más megoldásokat elfogadni az iskola jövôbeni fejlôdé-
sével kapcsolatban. A bolgár miniszter válaszlevelében kifejtet-

te, hogy támogatja a BOÖ elképzelését egy kéttannyelvû isko-
la indítására vonatkozóan, amely a magyar oktatási rendszer
részét képezi, és ígéretet tett, hogy az oktatási intézményt ta -
ná rokkal, tankönyvekkel, továbbképzési lehetôségekkel fogja
támogatni.
A Milka Kodzsabasievával, a Középfokú Oktatás Koordinációs
és Ellenôrzô Igazgatóság igazgatójával, valamint Ljubomir Jo -
szi  fovval, a Jogi Igazgatóság igazgatójával folytatott megbe-
széléseken a minisztérium képviselôi pozitívan álltak hozzá a
BOÖ elgondolásaihoz. A magyarországi bolgár gyerekek mi -
nô  ségi oktatását biztosító konkrét lépéseket mielôbb meg kell
tenni, és a BOÖ készen áll erre.
A konferencia megnyitása elôtt a Bolgár Mûvelôdési Ház elôte-
rében a Hargitainé Szimeonova Rajna által összeállított, Bul gá -
ria függetlensége kikiáltásának 100. évfordulójának szentelt

kiállítás megnyitójára került sor, Veszelin Jancsev, a Szófia
Szent Kliment Ohridszki Tudományegyetem docense pedig
rövid elôadást tartott a témáról.
A konferencia megnyitóján Dimitar Ikonomov nagykövet kö -
szön tötte az egybegyûlteket, majd a Határon Túli Bolgárok Hi -
va  ta la képviseletében Kony Dimitrova olvasta fel a hivatal el -
nök  helyettesének, Jordan Janevnek az üdvözlô sorait.
A konferencia elsô részében elhangzott elôadások a magyar-
országi bolgár oktatás további fejlesztésének lehetôségeivel
fog  lalkoztak. Dr. Frank Gábor, az Országos Kisebbségi Bizott -
ság elnöke és egy pécsi német iskola igazgatója a magyaror-
szági kisebbségi oktatás formáiról beszélt, Kraszlán István, az
Oktatási és Kulturális Minisztérium fôosztályvezetô-helyettese
pedig a kisebbségi oktatás finanszírozásáról. Milka Kodzsa ba -
si eva megismertette a jelenlévôket a bolgár államnak határon
túli bolgárokra vonatkozó oktatáspolitikájával, Roszica Pen ko -
va, a Szófiai Tudományegyetem docense pedig a bolgár kö -
zös ség igényeinek megfelelô tanterv kidolgozásának lehetôsé-
geirôl tartott elôadást. Maria Gareva, a Határon Túli Bol gárok

Hivatalának képviselôje bemutatta a hivatal által ki dol  gozott
programokat, különös figyelemmel az ifjú nemzedéknek szóló
programokra.
A délutáni plenáris ülésen a bolgár közösség által az oktatás
terén már elért sikerekrôl esett szó. Canka Marinova, a Bolgár
Nyelvoktató Kisebbségi Iskola tanára és Hajas Donka, a Bol -
gár Kétnyelvû Nemzetiségi Óvoda vezetôje a két oktatási in -
téz ményben folyó munkáról beszélt. Galina Gancseva a Hatá -
ron Túli Bolgárok Hivatalából pedig a határon túli bolgárokra
vonatkozó új jogi szabályozást ismertette. A konferencia záró-
akkordjaként pedig két könyv került bemutatásra, Roszica
Penkova Bolgár Nyelvkönyv II. címû tankönyve, és a Határon
Túli Bolgárok Hivatala által kiadott Bolgár közmondások világ-
szerte címû kötet, amelyben magyarországi bolgár gyerekek
közmondás-fordításai is olvashatók.
Dr. Muszev Dancso zárszavában reményét fejezte ki, hogy
bár mennyire is nehéznek tûnik a feladat, a BOÖ megbirkózik a
kihívással, és sikerülnie fog megôriznie a bolgár iskolát Buda -
pesten.



Октомври е забележителен месец
за българите в Унгария, тъй като
тогава се отбелязва празникът на
патронния светец на българските
градинари, Свети Димитър. Тази
година 18 октомври се превърна
във важна дата за българите от
Фелшьожолца не само заради праз-
ника. На този ден кметът на
Фелшьо жолца Атила Фехер и Петър
Суванджиев, кмет на Драга ново

подписаха споразумение за по -
братимяване. 
Начало на поредицата от събития
постави обедния звън на камбана-
та. В парадната зала на Кметството
на Фелшьожолца бе прочетено
споразумението за побратимяване
на двете селища на два езика и
документът бе подписан. Както и
предишни години, бяха поднесени
венци пред паметника на българ-

ския градинар в двора на замъка
Барцаи. След церемонията в уни-
атската църква свещенослужите-
лят Алберт Ватаман отслужи праз-
нична литургия в чест на българ-
ските градинари. По традиция бе
направено възпоменание за бъл-
гарските предци. Денят завърши с
културна програма.

Драганово: побратимено
селище на Фелшьожолца
Мероприятия по случай Димитровден

Габриела Хаджикостова
Вече много пъти съм участвала на
тържествата във Фелшьожолца
през последните години. Изпитвам
уважение към местните българи,
които съхраняват традициите си с
неугасима енергия. Обичам тукаш-
ната публика, тъй като хората във
Фелшьожолца имат усет за изкуст-
вото и винаги улавят посланието на
спектакъла. Не случайно избрах
разказите на Станислав Стратиев,
защото описва с хумор света около
нас и ни подтиква към размисъл.
Намирам голяма прилика между
българи и унгарци: с топли сърца,
дълбока мисъл и темпераментни.
Не случайно избрах да живея в
Унгария. Българите имат щастли-
вата възможност да опазват култу-
рата си, благодарение на подкрепа-

та на унгарската държава. Преди
дванадесет години създадохме в
Будапеща българския театър, за да
запознаем хората с българските
традиции. 

Петър Суванджиев
По време на посещението ми във
Фелшьожолца през миналата годи-
на местното българско самоуправ-
ление предложи да обвържем по
тясно двете български селища. По-
късно заедно с кмета Атила Фехер
уточнихме основните принципи, в
центъра на които стои развитието
на културното сътрудничество
между двата града. В Драганово
има няколко хора, танцови трупи и
спортни дружества, които  биха
желали да осъществят контакти с
културните и обществени органи-

зации във Фелшьожолца. Щастлив
съм, че подписахме споразумение-
то за побратимяване.

Майор Адамне
Българското самоуправление във
Фелшьожолца работи от шест
години и през това време постиг-
нахме добри резултати. Радвам се,
че доведохме докрай подписването
на споразумението за побратимява-
не, защото така отново ще се въз-
становят старите контакти. Това е
важно, за да съумеем да съхраним
корените си, макар и далеч от роди-
ната. Аз съм родена в Унгария, но
обичам и двете страни. Радвам се,
че връзките между Драганово и
Фелшьожолца се заздравиха. 

Оршоя Путц
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Draganovo: Felsôzsolca bulgáriai testvértelepülése
Dimiter napi rendezvénysorozat városunkban

Az október mindig jeles hónapnak számít a magyarországi
bolgárság számára, hiszen ekkor ünneplik a bolgár kertészek
védôszentjének, Dimiternek a napját. A felsôzsolcai bolgár
kisebbség életében az idén október 18-a nemcsak az ünnep-
nek köszönhetôen vált emlékezetes alkalommá. E napon
ugyanis együttmûködési megállapodást írt alá Fehér Attila, vá -
ro sunk polgármestere, és Peter Szuvandjiev, a bulgáriai Dra -
ga novo elsô embere. A szerzôdés értelmében Draganovo és
Felsôzsolca testvérvárosi kapcsolatra lépett egymással.

A rendezvénysorozat kezdetét a déli harangszó megkondulá-
sa jelezte. Ekkor a felsôzsolcai Városháza Dísztermében bol-
gár és magyar nyelven felolvasták a két település között kötött
testvértelepülési megállapodás szövegét, majd aláírták a

doku mentumot. Az elôzô évekhez hasonlóan idén is koszorú-
zást tartottak a bolgár kertészek emlékmûvénél a Bárczay-
kastély kertjében. Ezt követôen a görög-katolikus templomban
Vatamány Albert esperes celebrált ünnepi misét a bolgár ker-
tészek tiszteletére. A hagyományoknak megfelelôen a bolgár
ôsökre emlékeztek az egybegyûltek. A nap zárásaként a Ren -
dezvények Házában kulturális mûsor várta az érdeklôdôket. A
Felsôzsolcai Tanári Zenekar élvezetes játékával szórakoztatta
a közönséget, sôt a repertoárban meglepetésként egy bolgár
csokor is szerepelt. Az est folyamán színpadra lépett
Hadzsikosztova Gabriella színmûvész, aki a bolgár Sztaniszlav
Sztratiev egyperceseibôl adott elô tanulságos novellákat, illet-
ve egy hagyományos bolgár dallal is megajándékozta a közön-
séget.

Hadzsikosztova Gabriella: Nem elôször lépek fel Felsô zsol -
cán, már több éve visszajáró vendég vagyok. Tisztelettel tekin-
tek a helyi bolgárságra, amiért a hagyományainkat töretlen lel-
kesedéssel ápolják. Szeretek itt fellépni, ugyanis a zsolcai
emberek fogékonyak a mûvészetekre, mindig meghallják elôa-
dásom üzenetét. Erre az alkalomra azért választottam Szta -
niszlav Sztratiev írásait, mert humorral festi le a körülöttünk
lévô világot, miközben gondolkodásra sarkall mindannyiunkat.
Nagyon hasonlónak találom a bolgár és a magyar embereket:
meleg szívûek, mélyen gondolkodóak és temperamentumo-
sak. Tehát nem véletlen választottam Magyarországot lakóhe-
lyemül. Szerencsés helyzetben van a bolgárság, hiszen a ma -
gyar állam támogatásának köszönhetôen megtarthatja kultúr-
áját. Tizenkét évvel ezelôtt azzal a céllal alapítottunk Buda -
pesten bolgár színházat, hogy megismertessük az embereket
a bolgár tradíciókkal. 

Peter Szuvandjiev: A múlt évi felsôzsolcai látogatásom során
a helyi kisebbségi önkormányzat javasolta, hogy a két város

kapcsolatát tegyük szorosabbá. Késôbb Fehér Attila polgár-
mesterrel meghatároztuk az együttmûködés alapelveit, mely-
nek középpontjában a két város közötti kulturális együttmûkö-
dés fejlesztése áll. Draganovoban több kórus, tánccsoport és
sportegyesület mûködik, melyek szívesen lépnek kapcsolatba
a felsôzsolcai kulturális- és civil szervezetekkel. Örömömre
szolgál, hogy a két város között létrejött a testvérvárosi meg-
állapodás.

Major Ádámné: Hat éve mûködik a Bolgár Kisebbségi Ön -
kor mányzat Felsôzsolcán, ez idô alatt szép eredményeket ér -
tünk el. Boldog vagyok, hogy sikerült létrehozni a két város
közötti megállapodást, így ismét felelevenült a régi jó kapcso-
lat. Ez azért fontos, mert így az óhazától elszakadva is meg
tudjuk ôrizni gyökereinket. Én már Magyarországon születtem,
de mindkét ország ugyan olyan kedves a szívemnek. Örülök,
hogy a Felsôzsolca és Draganovo közötti kötelék még szoro-
sabb lett.

Putz Orsolya
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В Дунакеси

Българското самоуправление в Дунакеси организира на 26 септември
концерт в театралната зала на Културен дом „Атила Йожеф“ със
съдействието на Българското самоуправление в VІІ р. Ержебетварош и на
Българския културен институт.  На концерта най-напред се представи
блус състава „Вадвираг“, състоящ се от талантливи студенти, след което
пред публиката излезе световноизвестният български блус певец Васко
Кръпката, композитор и автор на текстовете на песните си, заедно със
софийския Блус Бенд. 
Васил Георгиев, известен като Васко Кръпката, е един от изтъкнатите
представители на българската и международната блус музика. Започва
музикалната си кариера през 80-те години, като свири в различни състави.
Започнал като самоук, той усвоява тънкостите на композицията, писането
на текстове и пеенето. Свири на китара, на хармоника и отлично бие
барабани. От години изпълнява своите парчета заедно с основания от него
Подуене блус бенд. Музиката, текстовете на песните, тяхното послание са
се превърнали в символ на борбата срещу комунистическия режим в
България. Той е познат и обичан не само в родината си, а и в целия свят.
Появата му, облеклото (скъсани дънки, кърпа на точки), артистичният
стил, музиката, скромността и откровеността, както и бликащото от
стиховете неудържимо усещане за свобода и любов към живота го правят
популярен и любимец както в родината, така и по целия свят. Издал е 11
албума. Стар приятел е на Ласло Фьолдеш (НОВО), с когото е пял заедно
на редица блус фестивали. 

На 11 октомври в Дунакеси бе организирана традиционната Фолклорна
вечер в театралната зала на Културен дом „Атила Йожеф“ с участието на
унгарски и чуждестранни танцови състави. Българите в Унгария се
представиха с танцов състав „Янтра“. В програмата взе участие и 20 членна
делегация на българското с Равда с което Дунакеси предстои да подпише
договор за побратимяване.

Традиционният Димитровден, известен сред бълга-
рите в Унгария като  Ден на дялбата и отбелязващ
края на селскостопанския сезон, бе отбелязан в
Българския културен дом на 8 ноември тази година.
Тържеството започна с благословия на отец Стефан
Мамаков, след което председателят на Дружеството
на българите в Унгария Димитър Танев поздрави
присъстващите. 
Програмата бе изнесена от Ансамбъл ,,Мадара“ при
Народно читалище ,,Тодор Петков“ от град Шумен с
ръководител: Асен Мутафчиев. Ансамбъл „Мадара“
не за пръв път гостува в Унгария. Освен тесните си
връзки с побратимения град Дебрецен, където е чест
гост, съставът е концертирал неведнъж и в Буда -
пеща. През 2007 г. певците и танцьорите от Шумен
отбелязаха 50 годишния юбилей на фолклорния
ансамбъл. Посетил редица страни по света, ансамбъ-
лът е много известен и в програмите му са включени
песни и танци на североизточна България.  
Празникът продължи с танци до зори.

Димитровден

Események Dunakeszin

A Dunakeszi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a Budapest VII.
ker. Erzsébetvárosi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat és a
Bolgár Kulturális Intézet közremûködésével koncertet szerve-
zett szeptember 26-án József Attila Mûvelôdési Központ szín-
háztermében. A koncerten elôször a tehetséges egyetemis-
tákból álló budapesti Vadvirágok blues-együttes mutatkozott
be, majd Vasko Krapkata, a világszerte ismert bolgár blues-
énekes, zenész és szövegíró és a szófiai Blues Band együttest
hallhatta a közönség.

Vasil Georgiev, közismert nevén Vasko Krapkata (Foltos Vasz -
ko) a bolgár és a nemzetközi blues zene egyik kiemelkedô
képviselôje. A 80-as évektôl kezdôdôen kezdett el zenélni,
különbözô együttesekben lépett fel. Gitáron, szájharmonikán
játszik és kiválóan dobol. Néhány évre rá már saját számait

énekli az általa alapított Poduene Blues Band, blues-rock for-
mációban. Zenéje, szövegeinek tartalma, mondanivalója az
akkori kommunista rendszer elleni tiltakozás szimbólumává
vált Bulgáriában. 11 albuma jelent meg eddigi pályafutása so -
rán. Földes László (HOBO) régi jó barátja, számtalan blues-
fesztiválon léptek már fel együtt.  

2008. október 11-én került megrendezésre Dunakeszin a ha -
gyo mányos nemzetközi Néptánc Est a József Attila Mûvelô -
dési Központ színháztermében több külföldi és magyar nép-
táncegyüttes közremûködésével. A magyarországi bolgárokat
a Jantra Néptáncegyüttes képviselte. Az eseményen részt vett
Dunakeszi leendô bolgár testvértelepülésének, Ravdának min-
tegy 20 fôs küldöttsége is.

Demeter-nap

November 8-án ünnepelte a magyarországi bolgár kolónia a
Bolgár Mûvelôdési Házban a hagyományos kertészünnepet,
a Demeter-napot. Az ünnepség Sztefan Mamakov atya áldá-
sával kezdôdött, majd Tanev Dimiter, a Magyarországi
Bolgárok Egyesülete elnöke köszöntötte az egybegyûlteket.
A mûsorban a sumeni Madara Folklóregyüttes lépett fel. Az
együttes, amelynek mûvészeti vezetôje Aszen Mutafcsiev,
nem elôször vendégszerepelt Magyarországon. Többször
adott már koncertet Debrecenben, Sumen testvérvárosában
és Budapesten is. A folklóregyüttes 2007-ben ünnepelte
fennállásának 50. évfordulóját, repertoárján Bulgária észak-
keleti régiójának táncai és dalai szerepelnek.
Az ünnepség hajnalig tartó táncházzal fejezôdött be.
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Konferencia Szófiában
Tendenciák és hangsúlyok a magyar és a bolgár irodalomban 1989-2008 címmel
tizenöt résztvevôs konferenciára került sor Szófiában. Magyar elôadók: Bedecs Lász -
ló, Deres Péter, Jász Attila, Rácz Péter és Szondi György. Utóbbiak hárman – másik
három bolgár elôadó költôvel együtt (Plamen Antov, Plamen Dojnov, Petar Csuhov) –
a rilai kolostor környékén költôi versenyen is részt vettek. A tanácskozást könyvkiállí-
tás kísérte (az utóbbi 15 évben magyarból fordított bolgár könyvek száma jóval több
mint száz), majd irodalmi est zárta. A magyar-bolgár költôi és irodalmártalálkozót kísé-
rô vitán erôs hangsúlyt kapott a magyar könyv- és folyóirat, valamint fordítás-, illetve
író- és fordítótámogatás bolgár szempontból irigyelt rendszere. A kon ferenciára a
Balassi Intézet által a külföldön szolgáló ma gyar vendégoktatók számára tavaly elsô
ízben meghírdetett pályázat keretében (ekként döntôen a BI anyagi támogatásával)
került sor. A szervezô (szófiai vendégtanár) Szondi György partnerei a Bolgár Tudo -
mányos Akadémia Irodalomtudományi Intézete, a Bolgár Irók Egyesülete és a Magyar
Kulturális Intézet volt – az utóbbi adta helyszínét is a rendezvénynek. A konferencián
elhangzott elôadások bôvített változatai, valamint a témához felkért további kutatók
írásai az év végén könyv formában is megjelennek mind a két nyelven.   Szondi György

Az Aqua Delia
Budapesten

2008. november 2-án a budapesti
Szent Cirill és Szent Metód Bolgár
Orto dox Templomban adott koncertet
az Aqua Delia énekegyüttes Diljana
Micseva vezényletével. A koncert a
bolgár Külügyminisztérium támogatá-
sával valósult meg. Az énekegyüttest
15 évvel ezelôtt alapította meg Diljana
Micseva professzor. Az együttes re -
per toárján egyházi dalok, autentikus
nép dalok és nyugat-európai dallamok
is szerepelnek. 

На 30 октомври 2008 г. бяха поднесени венци в Българското военно
гробище в Харкан по повод Деня на мъртвите. На възпоменанието
двама възпитаници на Българо-унгарското средно езиково училище
„Христо Ботев“, Тимеа Тодоров и Йордан Бебревски, рецитираха
стихове на български и на унгарски, след което представители на
институции и организации поднесоха венци пред паметника. Сред тях
бяха представители на българското и на унгарското военно министер -
ство, на Българското републи кан ско самоуправление, на Дру  жест вото
на българите в Унгария, Българското самоуправление в V р. Белварош-
Липотварош, Бъл гар с кото самоуправление в Печ, кмет ст вото на град
Харкан и много организации. 

Литературно
„Братство“

Дружество „Братство“ организира
литературна вечер, на която се
представиха писатели и преводачи
от различни малцинства. Тя се
състоя на 11 ноември в Зала „Деак“
на Унгарската фондация за култура
с участието на Мария Берени, Пи -
рош ка Крайчир, Петер Мило ше -
вич, Магда Раднич, Бренер Коло -
ман и Кристина Хаджипеткова.
Вечерта бе подкрепена от Немс -
кото самоуправление в Обуда. 

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

Irodalmi
Barátság
A Filantróp Társaság Barátság Egye sü -
le te 2008. november 11-én zenés, iro-
dalmi Barátság délutánt rendezett a
Magyar Kultúra Alapítvány Deák Termé -
ben, amelyen kisebbségi írók és mûfor-
dítók olvastak fel a mûveikbôl. Bolgár
részrôl Hadzsipetkova Krisztina kapott
meghívást az eseményre. 

„Тенденции и акценти в унгарската и българската лите-
ратура 1989-2008“ бе темата на конференцията, която
се състоя в Унгарския културен институт в София с
участието на от Ласло Бедеч, Петер Дереш, Атила Яс,
Петер Рац и Дьорд Сонди от Унгария. Последните
трима заедно с българските поети Пла мен Антов,
Пламен Дойнов и Петър Чухов взеха участие в поетич-
но състезание край Рилския манастир. Конференцията
бе придружена от изложба на книги (бройката на изда-
дените през последните 15 години унгарски книги на
български език надвишава 100) и завърши с литератур-
на вечер. В състоялата се дискусия стана дума и за сис-
темата от субсидии за литературни издания, унгарски
книги, списания, преводи и стипендии за писатели и пре-
водачи, за които в България само може да се мечтае.
Конференцията е организирана с подкрепата на
Институт Балаши, който през изминалата година за
първи път обяви конкурс за организирани от унгарски-
те лектори в чужбина мероприятия. Партньори на орга-
низатора Дьорд Сонди (унгарски лектор в София) са
Института по литература при БАН, Съюза на българ-
ските писатели и Унгарския културен институт, който
осигури място за конференцията. Допълнен вариант 
на лекциите, изнесени на конференцията, както и мате-
риали на други поканени участници ще бъдат публику-
вани до края на годината в отделно двуезично издание.

Дьорд Сонди

Двустранни
контакти:
унгарските книги 
на български

Аква Делия 
в Будапеща

На 2 ноември 2008 г., в Българския православен
храм „Св. Св. Кирил и Методий“ в Будапеща, се
състоя концерт на вокалната формация „Аква-
Делия“ с диригент проф. Диляна Мичева, осъщест -
вен с подкрепата на Министерството на външните
работи на Република България. Преди 15 г. проф.
Диляна Мичева – преподавател в Националната
академия за театрално и филмово изкуство „Кръс -
тьо Сарафов“ – основава със свои студенти група
„Аква“, наречена по-късно Аква-Делия. От създава-
нето й досега проф. Мичева и нейната формация не
са преставали да популяризират България и бъл-
гарския дух по света. Концертите на „Аква Делия“
са уникална смесица от черковнославянски песно-
пения, автентичен фолклор и западноевропейски
мотиви. Формацията има осъществени записи в
Българското национално радио, 12 само стоя телни
филма в Бъл гарс ката национална телевизия, както
и успешни концерти във Франция, Германия,
Люксембург, Белгия, Италия и други европейски
страни. 

Поднасяне на венци в Харкан

Koszorúzás Harkányban
2008. október 30-án került sor a harkányi Bolgár Katonai Temetôben a hagyo-
mányos koszorúzásra halottak napja alkalmából. Az ünnepségen a budapesti
Hriszto Botev Bolgár-Magyar Általános Iskola és Gimnázium két tanulója,
Todorov Tímea és Bebrevszky Jordán szavalt verseket bolgár és magyar nyel-
ven, majd a különbözô intézmények és szervezetek képviselôi elhelyezték koszo-
rúikat az emlékmûnél. A megemlékezésen képviseltette magát a magyar és a
bolgár Honvédelmi Minisztérium, a Bolgár Országos Önkormányzat, a Ma gyar -
országi Bolgárok Egyesülete, Belváros-Lipótváros V. ker. Bolgár Kisebbségi
Önkormányzata, a Pécsi Bolgár Önkormányzat, Harkány város önkormányzata
és több civil szervezet.



Когато се размисляме за религиоз-
ността на българина, колкото и
банално да прозвучи, но не можем
да отминем обстоятелството, че
много поколения българи прекара-
ха живота си като роби. Вярата ни
сякаш се е подхранвала изключи-
телно и единствено от традициите,
запазили се непокътнати в народ-
ната душа през робските векове. А
и в далечното миналото малко бъл-
гарски семейства познаваха печат-

добро!“, ,,С Богом“. Със „Слава
богу!“ и ,,Благодаря на Бога!“ –
изразяваше смирено удовлетво -
рението си от живота. С мисълта за
Бога българинът започваше всяко
начинаие и с надежда очакваше
успех, само „ако е рекъл Бог“. С
Бога тръгваше на път; с Бога сяда-
ше да се храни: „ела, Боже, да
ядем!“ и с молитва към Бога си
лягаше. Сякаш самата идея за Бога
и нравственото учение на Бого -
човека се всмукваше инстинктивно
в българската душа, в която с без-
погрешно чувство за правда и доб-
родетел лежаха Евангелските
принципи.
„Бог вижда“ – казваше човека от
народа, призовавайки Бога да сви-
детелства за неговата искреност; С
„Бога нямаш“ – упрекваше всяка
непочтена постъпка, а „Господи!“,
„Боже!“ – бе горестния вопъл на
душата му. 
Най-изразителният и изящен епи-
тет в речта на българина за добро -
детелта бе „божествено“, а за 
потъ пкването й бе – „безбожно“.
Образите на Бога и на светиите
гледаха не само покровителствено
от домашния иконостас, но и
живееха в сърцата  на стари и на
млади. Молитвен шепот пулсираше
винаги на устните им, а погледът
им се свеждаше плахо пред освете-
ната икона, питайки се дали пос-
тъпката им не ще възбуди гнева на
„Дядо Господ“. Защото бъл га ринът
не само знаеше, но и чувстваше със
сърцето си завета на Спасителя:
,,Където са двама или трима събра-
ни в Мое име, там съм и Аз посред
тях“; и защото единствено Христос
е: пътят, истината и живота.
Кой ще отрече, че вярата опази
българския дух през столетията на
робско мъртвило? Вярата на бъл -
гарина. Вярата ни в Бога, единстве-
ната надежда на старостта, жизне-
радостта на младостта и озарява-
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действителна и пълна представата
ни за българския дом, ако в неговия
интериор липсваха иконостасът
със запаленото кандило.
Неук бе българинът, не знаеше
много  за вярата си, но я тачеше и
пазеше с любов и жертвоготовност.
Никога напуканата му десница не
преставаше да осенява гърдите му с
кръстния знак и да долива елей в
пръстеното кандило. Поздравите
му бяха: ,,Помага Бог!“, ,,Дал Бог

Българският дом 
и християнското семейство

щата светлина в очите на подраст-
ващите. Вярата на българския дом,
заради която добродетелите надви-
шаваха плевелите на порочността.
Трябва ли днес да говорим за вяра-
та на българина само в минало
време? Не властва ли Бог винаги
над времето – бил е, е и ще бъде!
Нима сме остранили от сърцата си
чувствата за Него? Или  прахът на
забравата се е напластил върху све-
тостта Му? Или елеят в кандилото
се е втвърдил? Бог винаги е жив! И
е близо: „Ето, стоя пред вратата ви
и хлопам: ако някой чуе гласа Ми и
отвори вратата, ще вляза при него и
ще вечеряме заедно“. 
Замисляли ли сме се, какво значи
това – Христос да вечеря с нас? Бог
да присъства на нашата трапеза и
да станем участници във вечерята
на любовта на която в продъл -
жение на векове българското
семейст во стоеше редом с Бога. И
залъкът му беше и благословен, и
сладък, и наситен с неговата истина
и любов.
А искаме ли и къшеят от нашата
трапеза да има същата сладост?
Всичко това зависи от самите нас –
доколко осъзнаваме потребността
от ценностите, които поколения
българи – с осъзната жертвоготов -
ност и благоговение опазиха и съх-
раниха за нас през вековете.

ното слово. Свещеното писание
късно стана достъпно за всеки,
който желаеше теоретически да се
просвети в традиционната си вяра.
Но въпреки всички превратности
на тринадесет вековна България,
не е имало българско семейство,
което в най-интимния кът на своя
патриархален дом да не е пазело с
неповторим пиетет и благоговейна
вяра светата икона и пламъчето на
кандилото пред нея. Не би била

СКРЪБНА ВЕСТ

С болка и дълбоко прискърбие 
съобщаваме на нашите сънарод-

ници в Унгария, че 
на 5 ноември 2008 г. в. гр. Печ

почина

НАДЕЖДА ПЪРВАНОВА
БОНЕВА

на 82 години

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА 
Й ПАМЕТ

От опечалените: син, дъщеря,
снаха, зет, внуци и правнуци
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Vetélkedô
A budapesti iskolai könyvtárak szövetsége októ-
ber hónapban vetélkedôsorozatot szervezett,
amelynek során a különbözô fôvárosi iskolák
tanulói összemérhették a tudásukat a 13
magyarországi kisebbség élete és kultúrája
témakörben. A vetélkedôsorozat elsô körében a
diákoknak elôre elkészített kérdéssorokra kellett
választ adniuk az iskolai könyvtárban található
könyvek segítségével. A második fordulóban
különbözô feladatokat kellett megoldaniuk. A
program ezen részében, amikor a tanulók meg-
tanultak martenicát készíteni és cirill betûkkel
leírni a nevüket, a Bolgár Nyelvoktató Kisebb -
ségi Iskola két tanulója, Dócszi Violett és Szabó
Viktor, valamint Canka Marinova tanárnô is tevé-
keny részt vállaltak. 

Megemlékezés ’56-ról 

A Hriszto Botev Bolgár-Magyar Általános Iskola és Gimná zium tanulói irodalmi mûsorral emlékeztek
meg az 1956-os forradalom 52. évfordulójáról. A történelmi események, naplótöredékek felidézésé-
vel, versekkel, dalokkal próbálták kö zelebb hozni a mai gyerekekhez 1956. október 23-án és az azt
követô napokban történteket. Többek között elhangzott Jordan Ruszkov plovdivi költô magyar for-
radalmat dicsôítô verse, a Kiáltás a szabadságért (Зов за свобода), amely miatt a szerzô öt évet töl-
tött börtönben, és közel harminc évig nem adhatta ki mûveit.

A külföldi költôk hazánk történelmi sorsfordulóját méltató mû vei is hozzájárultak az ünnepi hangulat
megteremtéséhez. Így például Zbigniew Herbert lengyel költô a Magyaroknak, Jules Superville fran-
cia költô Magyar barátainkhoz és Ernesto Pinti Dal azokról, akiket a holnap megkoszorúz c. verse. 
A mûsort az énekkar két dallal zárta. 

Szabó Mária
magyarnyelv és irodalom tanár

Възпитаниците на Българо-унгар-
ското средно езиково училище
„Христо Ботев“ отбелязаха с лите-
ратурна програма 52-та годишнина
от унгарската революция. С
помощта на исторически факти,
фрагменти от дневници, стихотво-
рения и  песни те се опитаха да доб-
лижат до света на днешните деца
събитията от 23 октомври 1956 г. и
следващите дни. Прозвуча стихо-
творението „Зов за свобода“ на
българския поет Йордан Русков,
посветено на революцията, заради
което авторът е бил пет години в
затвора и близо тридесет години не
са издавали книгите му. 
Стихотворенията на чуждестранни
поети като полския Збигнев Хер -
берт („На унгарците“), френския
Жюл Супервил („Към моите ун -
гар ски приятели“) и Ернесто Пин -
ти („Песен за тези, пред които
утрешният ден ще поднесе венци“),
също допринесоха за празничната
атмосфера, достойна за това голя-
мо историческо събитие.
Програмата завърши с две песни,
изпълнени от училищния хор.

Марика Сабо
учител по унгарски език и литература

Възпоменание ’56

Съюзът на будапещенските училищни
библиотеки организира през месец
октомври викторина, в рамките на която
ученици от различни столични училища
премериха знанията си за живота и култу-
рата на 13-те малцинства в Унгария. На
първия етап учениците се съзтезаваха по
различни предварително изготвени
въпроси, на които трябваше да намерят
отговор, използвайки библиотеката. На
втория кръг, който се проведе на 20
октомври, те трябваше да изпълнят
отделни задачи. За осъществяването на
тази част от програмата помогнаха уче-
ници от Българското училище за роден
език. Със съдействието на Виолет Доци и
Виктор Сабо (както и тяхната преподава-
телка Цанка Маринова), които посрещна-
ха своите гости с питка и шарена сол,
децата от различни училища се научиха
да правят мартеници и да пишат имената
си на кирилица. 

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

Викторина

1%
Българското младежко дружество изказва благодар -
ност на всички, отделили 1% от своите данъци за
подпомагане на дейността му. Средствата, получени за
2007 г. на стойност 336 425 форинта, са използвани за
финансиране на дейността на дружеството. 

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

Egy százalék!
A Bolgár Ifjúsági Egyesület köszönetet mond mindenkinek, aki
az adója 1%-át az alapítványnak ajánlotta fel. A 2007. évi adóból
ka pott 336 425 Ft-ot az egyesület mûködési költségeinek finan-
szírozására használtuk fel.
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Безработицата у
нас остава под
европейската
Равнището на безработицата у нас
през деветмесечието на т.г. спадна
до 6.42% средно на месец и се
задържа под средното за ЕС, съоб-
щи Агенцията по заетостта. В
първите 9 месеца на годината бю -
ра та по труда са обявени 116 300
свободни работни места за несубси-
дирана заетост. По мерки и програ-
ми на държавата пък са наети 98
129 лица. 3528 бедни са се хванали
на работа, след като отпаднаха от
системата на социалното подпома-
гане.
7407 българи са заминали на рабо-
та по силата на международните
спогодби, които имаме с Германия,
Швейцария, Испания и Франция.
Въпреки сигналите от различни
браншове, че наемат работна ръка
от Азия, за 9 месеца са издадени
само 1474 разрешения за работа на
чужденци у нас. 178 чужди граж -
дани са регистрирани за крат ко-
  с ро ч на заетост, показват още дан-
ните на агенцията.

Правителството
забрани на
младежите да
карат мощни коли
Младежите до 25 г. със стаж като
шофьори до 1 година няма да могат
да карат мощни автомобили и
джипове. Това реши правителст -
вото при разглеждането на проме-
ните в закона за движение по пъти-
щата. Ограничението е за коли над
1300 кубика. 
Вътрешният министър Михаил
Миков обяви, че се мисли дали
такава забрана да не се запише и за
моторите. 
Остава забраната за новите шо -
фьори да возят деца до 18-годишна
възраст без по-опитен придружи-
тел. Освен това точките в талона
им ще бъдат 26 вместо 39. Това е 2/3
от точките на опитен шофьор.
Нарушението на забраните ще се
наказва с глоба от 100 лв. и лишава-
не от правоуправление за 1 месец.
При повторно и всяко следващо
нарушение санкциите ще се удвоя-
ват.

Разсроченото
плащане на
парното става
задължително
Държавната комисия за енергийно
и водно регулиране обмисля да
направи разсроченото плащане на
парното задължително. 
Плащане на парното на равни
месечни вноски през цялата година
и сега съществува като въз мож -
ност, но топлофикациите не го
използват. Разсроченото плащане
щеше да е задължително и преди
десетина години, когато се въвеж-
даше топлинното счетоводство, но
в последния момент парламентът
реши да остави на потребителите
избор.
В момента от 405 000 потребители
в София едва около 20 000 плащат
разсрочено. Всеки август те пода -
ват молба до топлофикация, която
разделя потреблението им за пре-
дишната година на 11 равни части.
Потребителите ги плащат до юли,
когато от изравнителната сметка
става ясно дали имат да доплащат,
или да им връщат пари.

Под 40% от
българите ходят на
профилактичен
преглед
Българинът още не е настроен да
ходи редовно на профилактични
прегледи, сочат данни на здравната
каса за деветмесечието. Според тях
2.608 млн. възрастни и деца са
преминали през кабинетите, което
е около 38% от хората със здравни
вноски, съобщи пред агенция
,,Фокус“ д-р Галя Йорданова от
НЗОК. 
Към 30 септември здравно оси -
гурени са 6 626 919 българи, от тях
възрастните са 5 362 331 души, а
децата – 1 264 588, сочат данните на
Националната агенция по
приходите. При население от около
7.6 млн. излиза, че 1.013 млн. остават
извън здравноосигурителната
система. Възрастните, преминали
профилактика, са 1.721 млн. При
децата посещаемостта е по-добра -
на преглед са минали повече от
половината малчугани, или над 886
000 души. 
Според закона неявяването на
преглед се санкционира с глоба от
50 до 100 лв., а при повторно
нарушение се удвоява. Системата
обаче е много тромава и на
практика глобени няма.

Българите държат
22 млрд. лв. в
банките
Българските домакинства все още
спестяват повече, отколкото взе -
мат заеми. Гражданите имат
влогове в банките в общ размер на
21.8 млрд. лв. към края на
септември, което се равнява на
около 1/3 от БВП. В същото време
кредитите им са за 17.6 млрд. лв.
Това показва статистиката на БНБ
към 30 септември. Запазва се обаче
тенденцията новите заеми на
хората да нарастват по-бързо,
отколкото ново откритите влогове.
Депозитите на домакинствата
нарастват с 28% на годишна база, а
кредитите – с 44%. Тази статистика
обаче обхваща само банките и не
включва заемите, които се раздават
от фирми за кредити, от заложни
къщи или пък от нелегални
лихвари. Хората обаче пестят доста
ниски суми. 8.7 милиона от
всичките 12 милиона влога на
граждани са на стойност до 1000 лв.

59 лв. скок на
средната заплата
за 9 месеца
Средната заплата у нас е скочила с
59 лв. през последните девет месеца,
отчетоха от НСИ. Според данните
през септември българинът е взи-
мал средно по 538 лв. В началото на
годината средната заплата е била
479 лв. По-добре платени остават
работещите в обществения сектор,
там увеличението на средната запла-
та е 142 лв. от началото на годината
и в момента служителите получават
средно по 693 лв. на месец. Частният
сектор пък регистрира скок с едва
31 лв. за деветте месеца на 2008 г.
През септември работещите там са
получавали средно 484 лв. Въпреки
че има понижение с 91 лв. спрямо
януари, заетите с финансово сътруд-
ничество и в двата сектора продъл-
жават да получават най-големи
заплати – 1162 лв. Най-слабо плате-
ни в частния сектор са работещите в
хотели и ресторанти. Тяхната запла-
та е средно 326 лв., а увеличението –
едва 17 лв. спрямо януари. Въпреки
отчетения ръст от статистиката от
КНСБ обявиха, че възнаграждения-
та у нас са само 20% от средните за
Европа, а българските цени пред-
ставляват двойно по-висок процент
– 46% от средноевропейските.
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A bolgárok kevesebb
mint 40%-a jár
szûrôvizsgálatokra

Az év elsô kilenc hónapjában 2 millió 608
ezer bolgár felnôtt és gyerek járt szû -
rôvizsgálaton, ami az egészségbiztosí-
tással rendelkezôknek mindössze 38%-
a. Szeptember 30-án 6 626 919 bolgár
embernek volt egészségbiztosítása, ami
azt jelenti, hogy a mintegy 7,6 milliós
lakosságból több mint 1 millióan nincse-
nek biztosítva. A törvény kötelezôvé teszi
a szûrôvizsgálatokon való megjelenést,
és büntetést irányoz elô azok számára,
akik ezt nem teszik meg, de a rendszer
nehézkesen mûködik, ezért gyakorlatilag
senkit sem büntetnek meg.

A bolgárok 22 milliárd
levát tartanak a
bankokban

A bolgár háztartások még mindig többet
takarítanak meg, mint amennyi hitelt
vesz nek fel. A lakosságnak szeptember
végén összesen 21,8 milliárd leva meg-
takarítása volt a bankokban, ami a GDP
1/3-a. A lakossági hitelállomány ugyan-
ebben az idôben 17,6 milliárd levát tett
ki. A tendencia azonban az, hogy az
emberek újonnan felvett hitelei gyorsab-
ban nônek, mint a bankbetéteik.

59 levával emelkedett
az átlagfizetés 9 hónap
alatt

Az elmúlt 9 hónapban 59 levával emel-
kedett az átlagfizetés Bulgáriában, mely
az év elején 479 leva, szeptemberben
pedig 538 leva volt.
Továbbra is az állami szektorban dolgo-
zók a jobban fizetettek, ott az átlagfize-
tés 142 levával nôtt, míg a magánszek-
torban csak 31 levával. Így az állami
szektorban 693 leva, a magánszektor-
ban pedig 484 leva volt az átlagfizetés
szeptemberben. Mindkét szektorban a
pénzügyi területen foglalkoztatottak
kapják a legmagasabb fizetést, a legala-
csonyabbat pedig a magánszektorban a

szállodákban és az éttermekben dolgo-
zók kapják.
Az emelkedés ellenére a bulgáriai fizeté-
sek az európai átlagfizetéseknek csak
mint egy a 20%-át teszik ki, az árak
viszont kétszer gyorsabban emelkednek
az európai átlagnál.

A kormány megtiltotta
a fiataloknak, hogy
nagy teljesítményû
autókat vezessenek

A 25 év alatti fiatalok, akik kevesebb
mint egy éve szereztek jogosítványt,
nem vezethetnek nagy teljesítményû
gép kocsikat Bulgáriában. A korlátozás

az 1300 cm3-nél nagyobb hengerûrtar-
talmú jármûvekre vonatkozik. Érvényben
marad az a megszorítás is, hogy a
kezdô vezetôk nem szállíthatnak tapasz-
talt kísérô nélkül 18 évnél fiatalabb gye-
rekeket. Ezenkívül a pontjaik száma is
csak 26 lesz a tapasztalt sofôrök 39
pontja helyett. Ezen elôírások megsze-
gése esetén 100 leva büntetésre és a
jogosítvány 1 hónapos bevonására szá-
míthatnak a szabálysértôk.

A munkanélküliség
Bulgáriában az euró-
pai átlag alatt van

Az év elsô kilenc hónapjában a munka-
nélküliség 6,42%-os volt Bulgáriában,
ami az európai átlag alatt van. Az elsô
háromnegyed évben a munkanélküli hi -
va talokban 116 300 szabad állás került
meghirdetésre, az állami programban
pe dig 98 129 ember talált munkát ma -
gának. 
Nemzetközi szerzôdések alapján 7407
bolgár munkavállaló ment külföldre dol-
gozni, Bulgáriába pedig 1474 külföldi
munkavállaló érkezett.
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Hozzávalók: 1 db kb. 80 dkg-os csirke, 0,5 dl olaj,
2 fej hagyma, 1 ek. liszt, 1 tk. pirospaprika, 5-6
szem feketebors, 10 gerezd fokhagyma, 12 kg
paradicsom, 0,6 dl vörösbor, só

Elkészítés: Az olajban aranysárgára pároljuk az apró-
ra vágott hagymát, majd hozzáadjuk a lisztet, és az
apróra vágott paradicsomot és fokhagymagerezdeket,
és az egészet tovább pároljuk. Hozzáadjuk a fekete-
borsot és a pirospaprikát, megsózzuk, és az egészet jól
összekeverjük.
A csirkét feldaraboljuk, besózzuk, egy lábosba tesszük,
ráöntjük a paradicsomos mártást, felöntjük 1 teáscsésze
meleg vízzel és a borral, és kis lángon puhára fôzzük.

Продукти: 1 пиле около 800 г, растително масло 50 мл
(1/4 чаена чаша), кромид лук 100 г (2 глави),брашно 10 г (1
супена лъжица), червен пипер 5 г (1 чаена лъжичка), черен
пипер 5-6 зърна, чесън 10 скилидки, домати 0.500 кг (6 бр.),
червено вино 60 мл (1/2 винена чаша), сол.

Приготвяне: В мазнината се задушава до златисто оцветява-
не ситно нарязаният лук, а след това се прибавят и задушават
брашното и нарязаните на ситно домати и скилидки чесън.
Сместа се поръсва с червения и черния пипер, посолява се и
се разбърква добре. Пилето се нарязва на парчета, посолява
се, поставя се в тенджера, покрива се със задушените продук-
ти, залива се с 1 чаена чаша топла вода и виното и се вари на
тих огън до омекване.

Задушено пиле 
с чесън (Великотърновско)

Párolt csirke
fokhagymával

Гроздето
За човешкия организъм няма по-полезен продукт,
създаден от природата, от вкусното и ароматно гроз-
де. Този уникален плод ни предлага повече от 800
биологично активни вещества, които определят
положителното му влияние върху кожата и косата
ни. Всичко в гроздето е полезно – от ципата до семки-
те. Гроздовите ципи са богати на баластни вещества,
които спомагат изхвърлянето на различни течности
от организма и топят мазнините. В ципите се намират
и много витамини, като А, B, C, PP, както и тези от
група B. Всички те представляват мощен щит срещу
свободните радикали. Няма друг плод, който да пре-
възхожда гроздето по съдържание на витамини.
Вътрешността на гроздето също е богата на витами-
ни, минерали и органични киселини. Витамини А, C и
Е осигуряват регенерирането на клетките. В състава
на гроздето влиза и веществото ресвератрол – един
от най-мощните природни антиоксиданти – десетки
пъти по силен от витамин Е. Особено ценни са семки-
те на гроздето. Те са богати на витамин C и А, а лино-
ловата киселина в тях забавя възпалителните проце-
си. Гроздето ни помага да изглеждаме млади и краси-
ви. Ако редовно го консумираме дъхът ни става свеж.
Ефектът му като превъзходно козметично средство
се дължи на съдържащите се в него мед, цинк, манган
– много важни елементи за здравината на косата и
ноктите. Прясно изцеденият сок от грозде е богат на
витамини, включително и витамин C, благодарение
на който се изгражда фината колагенова мрежа на
кожата. А пилинга и масажа с олио от гроздови семки
прави кожата на тялото изключително нежна.
Полифенолите, съдържащи се в гроздовите семки са
перфектни ,,чистачи“ на кръвоносните съдове и заед-
но с това много ефективни като предпазно средство
срещу появата на бръчки по лицето.

из чуждестранния печат
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Веднъж Хитър Петър подгонил с
тоягата си един заек. Заекът бягал
към поляната и Хитър Петър хвър-
чал подире му. Гонитбата траяла
цял ден. Най-сетне пред дългоухия
бегач се изпречила река Вит.
Заекът, без да мисли много, се
хвърлил да я прескочи. Но река
Вит прескача ли се? Заекът паднал
сред реката и се удавил. Хитър
Петър спрял запъхтян на брега,
посъвзел се и се почесал по врата.
– Брей – рекъл си той, – ама че
дълъг път изминах! Замръкнах по
чужди краища.
Тръгнал край брега, слязъл надолу
и влязъл в едно село. Спрял пред
вратнята на една хубава къща и си
рекъл:
– Тук навярно живеят заможни
хора.
Почукал. Показала се млада жена
със запретнати ръкави.
– Какво дириш, чичо?
– Диря подслон за нощуване.
– Влез – поканила го жената, – у нас
ще спиш.
Хитър Петър влязъл. Невестата му
изнесла стол да седне пред къщи,
додето се върне мъжът й от нивата.
Хитър Петър седнал. По едно вре -
ме усетил миризма на варена пати-
ца. Надникнал да види какво готви
невестата и се ухилил: над огъня в
една тенджера чукуркала голяма
патка.
– Ех, че вечеря ще падне – рекъл си
Хитър Петър и често-често обръ-
щал очи към вратнята да види дали
не си иде стопанинът.
В туй време невестата, която шъта-
ла край огъня, си помислила: ,,Този

чужденец ми се вижда много гладен
и морен. Ако му сложа напреде пат-
ката, ще я излапа, додето се усетим.
Я да я скрия с тенджерата, че утре,
като си замине, ще я изядем двама с
мъжа ми.“
Дигнала сварената патка с тендже-
рата и я захлупила с една паница на
полицата.
– Захлупи я с паничка, за да бъде
топличка – си рекъл Хитър Петър
и се облизал като котарак, когато
види прясна риба.
Затрополяла кола. Дошъл си орачът.
Разпрегнал воловете, влязъл вкъщи.
– Гостенин си имаме! – викнала
жената.
– Да е жив – отвърнал мъжът, –
хайде по-бърже слагай да ядем, че
умирам от глад.
– Ох – въздъхнала жената, – ами
като не съм готвила нищо!
– Давай, каквото има!
Невестата сложила на трапезата
малко сух хляб и три глави лук.
Орачът, нали бил гладен и не знаел,
че има варена патка, гълтал лако-
мо. Хитър Петър ронел трошици,
колкото да залъже глада си, чакал
домакинята да сложи патката и се
чудел на ума й: защо почва с лук и
разваля хубавата вечеря!
Но ето, че орачът се нахранил и
рекъл:
– Благодаря ти, жено, и тая вечер се
нахранихме!
– Ний май че те прегостихме –
обър нала се домакинята към Хи -
тър Петра, – какво да правим, ко -
гато дойде късно и аз нищо не сва-
рих да приготвя.
Тогава Хитър Петър разбрал, че

тая жена е скрила патката от него,
и рекъл:
– Стига ми. Добра беше вечерята.
– Хайде сега да спим, че утре рано
ще ставаме! – казал орачът и влязъл
във вътрешната стаичка. Дома киня -
та постлала една черга край огъня
за Хитър Петър, рекла му ,,лека
нощ“ и се прибрала при мъжа си.
Хитър Петър туй чакал. Бърже из -
мъкнал патката от тенджерата,
излапал половината, скрил другата
половина в торбата си, напил се със
студена вода и легнал да спи. На
другата сутрин той станал рано,
видял край огъня цървулите на
орача, мушнал ги в тенджерата,
похлупил ги с една паница и седнал
до огъня да стегне своите. В туй
време отвътре се показал и дома-
кинът.
– Добро утро! – рекъл той. – Къде
тъй рано побратиме?
– Ще си ходя – отвърнал Хитър Петър,
– дълъг път ме чака. Аз съм ловец,
трябва да ударя нещо и да го отнеса
на чедата си.
– Че какъв си ловец, кога нямаш
пушка?
– Аз гоня зайци с тояга.
Орачът се усмихнал под мустак.
– Има ги всякакви – рекъл той. Ами
как живее народът по вас?
– Добре е сега. Ние си имаме един
град – Тенджерград го казват. До де -
то този град управляваше Пат-
патаран, на някои беше добре, а на
други зле – смесена работа. Но
откак в Тенджерград се настани цар
Цървулан – много добре стана за
сиромасите и за гладните. Хайде
прощавай!
Селянинът не разбрал какви са тия
управници на Тенджерграда.
Хитър Петър щом излязъл, крив-
нал из върбалака край Вит и се
загубил.
Станала подир малко и домакиня-
та. Като видяла, че гостенинът си е
отишъл, бърже се затекла към по -
лицата, отхлупила тенджерата и що
да види: наместо обварената пат ка
вътре се мъдрели мъжовите й цър-
вули. Разказала всичко на мъжа си.
Той чак сега разбрал приказката на
гостенина за двамата управници на
Тенджерграда и рекъл:
– Пада ти се! От гостенин ядене
никога да не криеш.

Лакът за нокти в историята
Лакът за нокти произлиза от Китай – появява се 3000 г
преди новата ера. Китайците боядисвали ноктите си с
оцветена политура, съставена от арабска смола, яйчени
белтъци, желатин и восък. Освен нея използвали и смес
от смачкани розови листа, листа от орхидея или друг цвят
и стипца. Сместа трябва да престои върху ноктите
няколко часа и в зависимост от времето на действие и
състава ги оцветява в нюансите на розовото и червеното.
В Египет използвали червено кафява боя, за да оцветяват
ръцете си – практика, наричана Mehndi.
600 г пр. н.е. в Китай управлява династията Чу. Членовете
на императорското семейство използват златни и
сребърни плочки, за да украсяват ноктите си.
В ръкопис на династията Минг от XV век се утвърждава
правилото, че черното и червеното са цветовете на
императорското семейство (избрани векове преди това).
В Египет също червения цвят е кралски символ.
Нефертити, съпругата на фараон Ехнатон оцветявала
ноктите на ръцете и краката си в рубинено червено. А
Клеопатра предпочитала ръждиво червеното. Жените с
по-нисък ранг са боядисвали ноктите си в бледи цветове.
Никой нямал право да оцветява ноктите си в цветовете на
семейството на фараона.
Древните инки декорирали ноктите си с изображения на
орли.
През XIX век ноктите са оцветявани с ароматни червени
масла, след което са полирани с парче кожа.
Век по-късно жените продължават да полират ноктите
си, за да постигнат блясък. В началото на XX век се
продава специална паста за тази цел. По това време
обикновен лак се е нанасял върху ноктите с четки,
изработени от камилски косми.
След създаването на автомобилната боя през 1920 година
се появява и емайлът за нокти. Мишел Менард започва да
произвежда първия лак за нокти.

Из чуждестранния печат

Патаран и Цървулан
българска народна приказка
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Екскурзоводка българка
с перфектно владеене на унгарски език, официално регистрирана в
Унгария, с професионално удостоверение, издаваща фактура, наема
екскурзоводски услуги на БЪЛГАРСКИ, немски, руски. Добри
референции. Придружаване на групи в Унгария и в чужбина
Контакт: bulgarian.guide@gmail.com

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

Bolgár anyanyelvû

– perfekt magyar nyelvtudással, Magyarországon hivatalosan regisztrált, enge-
déllyel rendelkezô, számlaképes idegenvezetônô munkát vállal BOLGÁR,
német, orosz nyelveken. Referenciával. Csoprtkisérés belföldön és külföldön.
Elérhetôség: bulgarian.guide@gmail.com

Покана •• Meghívó

Kedves Gyerekek!

Idén is eljön hozzátok 
a Mikulás!

A Mikulás-ünnepség
2008. december 7-én 11.00
órakor kezdôdik a Szent Cirill
és Szent Metód Bolgár
Pravoszláv Templomban.
Megnézhetitek a Malko Teatro
bábelôadását és meglepeté-
sek is lesznek a számotokra

Mindenkit szeretettel
várunk!

Автобуси
Разписание на фирма
Туринг по коледните и
новогодишните празници.
Автобуси няма да има на
следните дати и
направления:
София – Будапеща
23, 24, 25, 30, 31. 12. 2008 г.
и 01. 01. 2009 г.
Будапеща – София
24, 25, 26, 31. 12. 2008 г. и
01, 02. 01. 2009 г.

За повече информация:
Стоян Недялков
06 30 839 7088 
---------------------------

Bolgár tolmácsot
keresünk
A Fornetti Kft. Kecskeméten felvételt hirdet bolgár
tolmács részére. Élelmiszeripari ismeretekkel ren-
delkezôk elônyben részesülnek.

Érdeklôdni lehet:
06 20 965 4131
00 359 88 503 8111
Karailiev Ivánnál

Форнети ООД – Кечкемет търси да назначи

Преводач на български
език

С предимство се ползват кандидати, които
имат познания в хранително-вкусовата про-
мишленост.

За повече информация:
06 20 965 4131, 00 359 88 503 8111
при Иван Караилиев

Мили деца,

Микулаш ще ви посети и тази
година!

Празненството ще се състои
на 7 декември 2008 г. от 11.00
часа в Българската
православна църква „Св. св.
Кирил и Методий“.
Ще видите куклен спектакъл
на Малко театро и ще има
изненади!

Очакваме ви!
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Запишете се! 
В курса по български език за начи -
наещи с учител Мария Дудаш, който
се провежда всеки вторник в сградата
на Българското републиканско само -
управление на ул. Лоняи 41. 
Записване на телефон 216 4210.

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

Beiratkozás

Kezdô bolgárnyelv-tanfolyam Dudás Mária
tanárnô vezetésével, minden kedden a Bol -
gár Országos Önkormányzat épületében
(1093 Budapest, Lónyay u. 41.)
Jelentkezés a 216-4210-es telefonon.

Autóbuszjáratok

A Touring cég autóbuszai a
karácsonyi és az újévi ünne-
pek körül a következô
napokon nem közlekednek:
Szófia-Budapest
2008. december 23., 24.,
25., 30., 31. 
és 2009. január 1.
Budapest-Szófia
2008. december 24., 25.,
26., 31. és 
2009. január 1. és 2.

További információ:
Sztojan Nedjalkov
06 30 839 7088
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3, сряда 17.00 Малко театро – Театрално ателие
7, неделя 11.00 Микулаш
10, сряда 18.00 Киноклуб ,,Орисия“ режисьор Никола Корабов.

По мотиви от разказа на Николай Хайтов ,,Дервишево семе“.

17, сряда 18.00 Литературно кафене – Георги Господинов
,,Естествен роман“ 

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

Magyarországi Bolgárok
Egyesülete
1097 Bp., Vágóhíd u. 62.
tel.: 216-6560

Bolgár Országos Önkor-
mányzat
1093 Budapest, Lónyay u. 41.
tel.: 216-4210

Fôvárosi Bolgár Önkor-
mányzat
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 k

я
н

у
а

р
и

••
ja

n
u

á
r

7, сряда 17.00 Малко театро – Театрално ателие

14, сряда 18.00 Литературно кафене – Творчеството на Боян Папазов

21, сряда 18.00 Киноклуб „Суматоха“
28, сряда 18.00 Творчески клуб

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

в а ж н и  а д р е с и

3. szerda 17.00 Malko Teatro – Színházi Mûhely
7. vasárnap 11.00 Mikulás ünnepség
10. szerda 18.00 Filmklub – Oriszija
17. szerda 18.00 Irodalmi kávéház – Georgi Goszpodinov:

Természetes regény címû regényének bemutatása

•• 2 0 0 8 .  d e c e m b e rм е с е ц  д е к е м в р и  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

7. szerda 17.00 Malko Teatro – Színházi Mûhely

14. szerda 18.00 Irodalmi kávéház – Bojan Papazov munkássága

21. szerda 18.00 Filmklub – Szumatoha

28. szerda 18.00 Alkotók klubja


