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Янтра с Награда за малцинствата

Kisebbségekért Díjat 
kapott a Jantra

Танцов състав „Янтра”, който през 
ноември отпразнува своята 15-го-
дишнина, получи Наградата за мал-
цинствата. Тя беше връчена на 16 де-
кември на ръководителя на състава 

На празника присъства викари-
ят на Западно- и Средноевропей-
ския митрополит, епископ Ан-
тоний. След църковната служба, 
присъстващите се отправиха към 
река Дунав, за да извършат ритуала 
по хвърляне на кръста. 

На 6 януари българите в Унгария 
отбелязаха големия празник Йорда-
новден или Богоявление. По този по-
вод Негово преосвещенство констан-
тийски епископ Антоний, викарий 
на Западно- и Средноевропейския 
митрополит Симеон отслужи Света 
божествена литургия в Българския 
православен храм. Епископ Антоний 
пристигна от Берлин, за да бъде с нас 
на този празник. След литургията 
присъстващите се отправиха към 
река Дунав, където по стара тради-
ция се състоя хвърляне на кръста в 
ледените води на реката.
След празника разговарях с епископ 
Антоний, който бе любезен да отгово-
ри на въпросите на Български вести.
Ваше преосвещенство, какъв празник 
е 6 януари?
Шести януари е светъл празник за 
всички православни християни 
в целия християнски свят. Това е 
празникът на Кръщението Госпо-
дне, празникът на Просвещението 
на хиляди човеци, които дотогава 
са живели в мрака и сянката на Ста-
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A Jantra táncegyüttes, amely nov-
emberben ünnepelte a 15. év-
fordulóját, Kisebbségekért Díjat 
kapott. A díjat december 16-án 
nyújtotta át Orbán Viktor minisz-
terelnök megbízásából Navracsics 
Tibor közigazgatási és igazságügyi 
miniszter dr. Muszev Dancsónak 
a Parlamentben. A díjat 1995 óta ítélik 
oda. A Magyarországi Bolgárok Egye-
sülete 2008-ban kapta meg a díjat,  
így a Jantra tánccsoport a második 
olyan bolgár szervezet, amely ebben 
a magas állami kitüntetésben része-
sült.

Богоявление  
в Будапеща

Vízkereszt Budapesten

Az ünnepségen részt vett Antonij 
püspök, a nyugat- és közép- európai 
metropolita vikáriusa. Az istentisz-
telet után a résztvevôk a Duna felé 
vették az irányt, hogy részt vegyenek  
a rítuson, amelyen a keresztet a víz-
be dobják.

A magyarországi bolgárok január 6-án 
ünnepelték a Jordán-napot vagy más 
néven a Vízkeresztet. Ez alkalomból 
Ôeminenciája, a kostantini Antonij 
püspök, Simeon nyugat- és közép- 
európai metropolita vikáriusa isten-
tiszteletet tartott a Bolgár Ortodox 
Templomban. Az istentisztelet után a 
résztvevôk a Duna felé vették az irányt, 

д-р Данчо Мусев на церемония в ун-
гарския парламент от министър На-
врачич по поръчение на министър-
председателя на Унгария Виктор 
Орбан. Наградата за малцинствата 
се присъжда от 1995 г. насам. След 
Дружеството на българите в Унга-
рия, което получи наградата през 
2008 г., танцов състав „Янтра” е вто-
рата българска организация, удос-
тоена с високото държавно отличие. 
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рия завет. Празник, който е свързан 
с благодатното разкриване в пълнота 
на триединния Бог: Отец, Син и Дух 
свети и пред очите на събралото се 
множество край бреговете на река 
Йордан. Празникът Богоявление е 
един от основополагащите празни-
ци в богословието на съвременната 
православна църква, защото наред 
с всички други догмати, канони, по-
становления и учения на църквата, в 
основата стои именно триединният 
Бог: свързването на трите отделни 
лица в единния Бог, Син и Дух свети, 
които са изначално заедно, но всяко 
едно от тях се явява в определен пе-
риод пред човечеството. Бог Отец 
е благият старец, който съпътства 
старозаветния израелски народ през 
цялото му странстване и четирсет-
годишно изгнание в пустинята до 
идването на Спасителя, раждащото 
се във времето слово Божие, въплъ-
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щавано от Бог Син, и Светият дух, 
който на Петдесетница основа Църк-
вата Христова. Благодарение на тях 
всички ние, християните, черпим от 
даровете и получаваме насърчение 
и наставление в светата православна 
вяра. 
Защо избрахте на този голям празник 
да бъдете в Будапеща?
Вече се превръща в традиция, тъй 
като и миналата година бях тук на 
празника. Тук се намира една от мал-
кото църковни общини, които имат 
излаз на река Дунав. А за мене реката 
е връзката с България, тъй като ми-
нава по северната ни граница. Ос-
вен това, тука има едни много добри 
традиции, които са съхранени през 
годините и се поддържат от право-
славните християни, които днес, въ-
преки че е делничен ден, дойдоха на 
богослужението, защото са постави-
ли на първо място Бога. 

Смятате ли, че българската общ-
ност в Унгария изживя сътресението, 
на което беше подложена църквата?
В своята хилядолетна история църк-
вата Христова е преживяла не едно 
сътресение. Неин крайъгълен камък 
е самият Христос, върху който Бог 
съгради своята църква. Сътресения 
винаги ще има, защото наред с До-
брото, което Бог ни дарява със своя-
та благодат, съществува и злото. Има 
поднебесни сили, духове на злобата, 
дяволът, който води тази исконна 
борба с Бога, откак е паднал от девет-
те ангелски чина. Въпросът е дали 
можем да си направим съответните 
поуки след такива духовни трусове. 
Мисля, че Българската православна 
църковна община стана по-единна 
вследствие на тези сътресения. Обе-
дини се за съхраняване на исконните 
традиции. Аз мисля, че Бог, който е 
справедлив съдия, ще отсъди. 

hogy részt vegyenek a rítuson, ame-
lyen a keresztet a fagyos vízbe dobják.
Az ünnepség után alkalmam volt be-
szélgetni Antonij püspökkel, aki szíve-
sen válaszolt a Bolgár hírek kérdéseire.
Ôeminenciája, mit ünnepelünk január 
6-án?
Január 6-a minden ortodox keresztény 
számára szent ünnep. Jézus megke-
resztelését ünnepeljük, a Felvilágoso-
dás ünnepe ez mindazok számára, akik 
mindaddig az Ószövetség árnyékában 
éltek. Ez az ünnep a Szentháromság: 
az Atya, a Fiú és a Szentlélek egysé-
gét hirdette a Jordán folyó mellett 
összegyûlt tömeg elôtt.
Miért döntött úgy, hogy ezt a jeles ün-

nepet Budapesten tölti?
Már szinte hagyománnyá vált, mivel  
a múlt évben is itt töltöttem az ünnepet.
Itt van az egyik olyan egyházközség, 
amelnyek a templomától az út egyene-
sen a Dunáig vezet. Számomra a folyó 
a Bulgáriával való kapcsolatot jelenti, 
mivel az északon határos velünk. Ezen 
kívül az itteni ortodox keresztények az 
évek során mindig is ápolták a hagyo-
mányokat. És mivel Istent mindennél 
elôbbre helyezik, ezért még hétköznap 
is eljöttek az istentiszteletre.
Gondolja, hogy a magyarországi bol-
gár közösség túlélte azt a megrázkód-
tatást, amin az egyház keresztülment?
A keresztény egyház kétezer éves fenn-

állása óta már sok megrázkódtatást ért 
meg. Ilyenek mindig is lesznek, mivel  
a Jóság mellett – amivel Isten megál-
dott minket – mindig is ott lesz a Rossz is.  
A kérdés az, hogy a lelki megrázkódta-
tás után le tujduk-e vonni a tanulságot. 
Úgy gondolom, hogy a bolgár ortodox 
egyház közössége sokkal összetar-
tóbb lett ezen megrázkódtatásoknak 
köszönhetôen, azért, hogy megôrizze 
az ôsi hagyományokat. Úgy gondolom, 
hogy az igazságos Isten majd elbírálja 
a dolgokat.
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За Пенка Чангова споменът ще е 
дълго жив. Тя беше деликатен чо-
век, не само добре образован, но 
организиран, с огромна ерудиция. 
В началото на 60-те години на мина-
лия век отговарях за отдел "Култура 
и изкуство" към Община Свищов. 
Беше време не само на съзряване, 
но и на амбициите градът да е дос-
тоен следовник на възрожденското 
си минало. Обсъдихме идеята да 
съберем творци от всички области 
на културата, които живеят в Бъл-
гария и са родени в Свищов на зе-
мляческа среща, с която да сложим 
началото  на традиционен празник 
на града. С благословията на тога-
вашния министър на Културата д-р 
Петър Вутов нарекохме срещата "На 
гроздобер в Свищов". Случи се Пен-
ка Чангова да гостува по този повод 
и първият ми личен контакт с нея 
стана в редакцията на в. "Дунавско 
дело". Тогава тя разказа за своята 
мисия, за намерението на българи-
те градинари да имат свой културен 
дом в Будапеща. По това време тя 
беше служител на Българското по-

солство в Унгарската столица.
Беше тактичен събеседник, с без-
спорна интуиция и точна преценка 
за хората, с които общува. 
Не съм вярвал, че пътищата ни ня-
кога отново ще се пресекът, че ще се 
доверя на нейната култура и услуж-
лива памет. Благодарение на нея ня-
колко мои книги бяха представени 
в Будапеща в Българския културен 
институт, една от които е по неин 
сюжет: "Орисана за обич и сълзи". 
През годините поддържах една по-
лезна кореспонденция и взаимно се 
насърчавахме в творческите си на-
мерения. Организирах издаването 
на нейни спомени и разкази в из-
дателство "Фабер", Велико Търново. 
Изцяло го финансирах със собст-
вени средства като благодарност и 
жест за ползотворното ни сътруд-
ничество и личната ми почит към 
нея  като достойна българка и исто-
риограф на българската диаспора в 
Унгария. Тя ми предложи да напи-
шем книга за Фердинанд І – бъл-
гарския цар. Разбира се, не исках 
да я обезсърча, но споделих, че той 

е абдикирал от престола след тежка 
държавна катастрофа
и че в България изгоненият цар не 
е на почит, въпреки огромната му 
ерудиция, лична и държавническа 
култура. Тя продължи да настоява 
да редактирам ръкописа й, но твър-
де внимателно отклоних молбата, 
защото почерка й беше станал не-
четлив, а вече работех и по послед-
ната си трилогия "Непокаяните". Тя 
беше много фин и чувствителен чо-
век, като невидим приемник, който 
усещаше и разбираше всичко. Бях 
в много деликатно положение и се 
надявам, че близките й ще ме раз-
берат.

При всяка среща с Пенка Чангова 
през последните десет години се 
връщах обогатен с конкретно зна-
ние и чувство на истинско родолю-
бие, което тя умееше да внуши във 
всеки непредубеден слушател. Оби-
чаше истината и й служеше.

Поклон пред светлата й памет!
Валентин Антонов

Прощално за Пенка Чангова (1917-2011)
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Една голяма българка, обществе-
ничка и патриотка в Унгария ни 
напусна
Не мога да забравя една дълбока 
истина, която ми каза от дългия си 
опит:

Ние тук оставаме чужденци, но и в 
България сме вече гости!
С работата си в консулския отдел 
на посолството, Пенка Чангова 
имаше привилегията да бъде меж-
ду своите българи.

Тя беше човек с фина интуиция и 
човешки опит и зад "прозорчето" 
на консулския отдел, през очила-
та си виждаше "човека" пред нея, а 
не само гражданина! Така почва-
ше познанството от консулския 
отдел и оттам съдбите на хората й 
ставаха близки, вратите на жили-
щето й бяха отворени за много от 
нас, българи и българки, живееши 
тука. Тя беше стабилният човек в 
посолството, който умно помага-
ше в най-различни човешки ситу-
ации, къде със съвет, къде на дело 
и успокояваше с присъствието си!
Станахме много близки. Често ми 
казваше, че съм за нея "духовния й 
прозорец към света", радваше се на 
обажданията ми, на посещенията 
ми! Телефонът й звънеше непре-
къснато, хората я търсеха, посеща-
ваха я, това беше нейното голямо 
семейство!

Изключително интелигентна 
жена: въпреки напредналата си 
възраст, тя общуваше живо, ин-
тересуваше се от всичко, съдба-
та на близките до нея българи я 
вълнуваше, внимателна и жива 
събеседница и слушателка беше! 
Умееше да слуша, да размисли, по-
сле от торбата с голямия жизнен 
опит, който беше набрала, изваж-
даше този жив пример, с който да 
помогне. Удоволствие беше да чер-
пим знания от разказите й. Мъдър 
човек беше.

Знаех много неща за семейството 
й, разказваше ми как единият й 
дядо стигнал до земите на Чангок 
(”Csango foldje”), търгувал човекът, 
оттук идва семейното име „Чанго-
ви”!
Другият й дядо столетник, опъл-

ченец, бил стигнал върха „Шипка”, 
късмет имал да остане жив, та да 
разказва на поколенията за Осво-
бодителната война.

С леля Пенка се пренасях в Свищов, 
нейния любим и роден град. Имах 
чувството, че участвам с местните 
патриоти в събитията и живота 
на града. Почувствах гордите му 
граждани, творческата атмосфе-
ра, в която се ражда Бай Ганьо на 
Алеко Константинов, будните бъл-
гари, преминали през стопанската 
академия на Свищов!

Закърмена в този патриотичен дух, 
Пенка Чангова продължава своето 
патриотско задължение тук в Ун-
гария. Нищо чудно, че с времето 
изпъква с личноста си сред българ-
ското малцинство. Такава личност 
не може да се ограничи в рамките 
на едно посолство. Като местен чо-
век решава да опознае градинарите 
и семействата им, любознателнос-
та й, интелигентноста й я водят 
към тях. Пенка Чангова почва да 
се рови из архивите, да прави ин-
тервюта и един хубав ден започва 
да пише за тях. Ражда се първата й 
книга „Под слънцето на Унгария”!
Естествено, че с човешкото си от-
ношение към хората, с добрите си 
намерения и желанието да помог-
не тя си извоюва уважението им 
и става мотора на обществения 

живот. Проявява се с организа-
торски инициативи, онова, което е 
намислила е полезно и хубаво, хо-
рата вземат участие с удоволствие, 
проявяват се таланти и всички се 
чувстват добре! Малко ли са праз-
ниците, организирани по нейна 
инициатива, незабравимия Бабин 
ден ще остане в паметта ни! 

Дарбата й да работи с хората е 
призвание за нея. Пенка Чангова 
умееше да уважава хората, възхи-
щаваше се от способностите им 
и ако можеше да улесни пътя им 
в Унгария намираше пътеките за 
тях. Благодарение на гъвкавия й 
ум, на смелоста й, добър познавач 
на човешката психика, не един път 
тя действа правилно и помага там, 
където положението е сложно, по-
дава ръка, правилен съвет. Тя знае, 
че законите за гражданите са за 
тях и трябва преди всичко да рес-
пектират човека и не се поколебава 
умно да постъпи, в полза на хората!
Позволявам си от името на голя-
мото й семейство, от името на тези, 
които дълбоко я уважават и от мое 
име да й кажем последно, както 
матросите си пожелават: "попътен 
вятър", лельо Пенке, да стигнеш до 
брега на Свищов!
На добър час и прощавай!
Вечна й памет!

Д-р Милка Бояджиева-Фюльоп,  
лекар

berek tiszteletét és a közösségi élet 
hajtóerôjévé vált.
Mindenki szívesen vett részt az általa 
rendezett eseményeken. Annak elle-
nére, hogy kevés ünnepséget szer-
vezett, a felejthetetlen bábanapokra 
örökké emlékezni fogunk.

A családja, a saját és mindazok ne-
vében akik mélyen tisztelték ôt, a 
következô kívánsággal vegyünk tôle 
végsô búcsút: „jó szelet” Penka néni, 
hajód ússzon el Szvistov város partja-
ihoz!
Isten nyugosztalja!
Emléke örökké élni fog!

Dr. Milka Bojadzsieva-Fülöp, orvos

Egy igaz bolgár, közéleti személyiség 
és patrióta hagyott itt minket.
Penka Csangovának, mivel a nagykö-
vetség konzuli osztályán dolgozott, 
lehetôsége volt arra, hogy bolgárok 
között legyen.

Rendkívül inteligens nô volt: még 
az elôrehaladott korában is minden 
érdekelte. Érdekelte a hozzá kö-
zel álló bolgárok sorsa, figyelmes 
beszélgetôtárs volt, aki meghallgatta 
a többieket. Igyekezett mindenkit 
kisegíteni a tanácsaival. Öröm volt 
számunkra, hogy megosztotta velünk 
a tudását. Bölcs ember volt!
Hihetelen törôdésével és jóindulatá-
val, segíteni akarásával kivívta az em-

Penka Csangova emlékére
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Новогодишна вечеринка

Újévi est

На 7 януари 2012 година в Българ-
ския културен дом бе проведена 
традиционната новогодишна вече-
ринка. Залата побра многото хора, 

дошли да се забавляват и да се срещ-
нат със стари познати, както и да от-
празнуват новата година. 
И тази година програмата беше 
много разнообразна. Отец Танчо 
Попганчев благослови присъства-
щите и трапезата, пожела на всички 
дълголетие и берекет. 
От името на Дружеството на бълга-
рите в Унгария бяха приветствани 
всички с добре дошли в културния 
ни дом, не бяха забравени и именни-
ците (Ивановден). Малките членове 
на нашата общност, деца от танцов 
състав „Росица”, сурвакаха гостите 
и им пожелаваха късмет, здраве и 
щастие през новата година. 
В програмата участваха момчетата 

от танцов състав „Янтра” с коледар-
ски танц и Ангелидис Василис (Зеус), 
танцьорка с огън (tuzzsonglor). За 
доброто настроение се погрижи му-
зикална формация „Трапезица” от 
град Велико Търново.
Не липсваше и томболата с много 
интересни награди като козметич-
ни пакети, фотоапарати, пакети с 
български продукти, вечери в рес-
торант „Калтенберг”, почивка, DVD, 
кафемашина, печено прасенце и пе-
чена пуйка. 
Иванка Караилиева спечели маса за 
чочо, която дари на Културния дом, 
за да могат децата и младежите, кои-
то посещават дома да играят.

Теодора Иванова

Vaszilisz (Zeys), valamint egy tûzzsonglôr.  
A jó hangulatról a Veliko Tirnovói Trapezica 
együttes gondoskodott. A tombola sem 
hiányozhatott, amin igen értékes aján-
dékokat lehetett nyerni.

Ivanova Teodóra
 

országszerte •  из страната

2012. január 7-én tartották meg a hagyo-
mányos újévi estet a Bolgár Mûvelôdési 
Házban. Sok ember gyûlt össze  
a teremben, akik azért jöttek, hogy mu-
lassanak, régi ismerôsökkel találkozza-
nak, és megünnepeljék az új évet. 
A program az idén is nagyon válto-
zatos volt: Tancso Popgancsev atya 
megáldotta a jelenlevôket és az ünne-
pi asztalt. A Magyarországi Bolgárok 
Egyesülete köszöntötte a jelenlévôket, 
és nem feledkeztek meg a névnapo-
sokról sem (Iván-nap). A Roszica gyer-
mek tánccsoport tagjai szurvaknicával 
áldották meg az egybegyûlteket.
A mûsorban felléptek a Jantra tánccso-
port táncosai a koledari tánccal, Angelidisz 
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Празниците са време не само за 
почивка, но и за раздумка и спо-
деляне на тайни от кухнята. Така 
българките в Дебрецен видяха с 
очите си, приготвиха сами и опи-
таха прочутите сарми и вкусната 
баница на Димитранка Мишко-
лци. А после се похвалиха колко 
радост са донесли на празничната 
трапеза с новите си умения.
Да ви е сладко! Да е хаирлия! – така 
са пожелавали някога нашите деди. 
А ние ще добавим: Да е мирна и 
благодатна Новата година!

országszerte •  из страната

Az ünnepek nem csak a pihenésre szolgálnak, hanem a kony-
hai titkok, praktikák megosztására is. A debreceni bolgár asz-
szonyok a saját szemükkel láthatták és meg is kóstolhatták 
Miskolci Dimitranka híres tôtikéjét és ínycsiklandó bánicáját. 
Késôbb arról dicsekedtek egymásnak, hogy az újonnan tanult 
recepteknek köszönhetôen milyen örömteli volt az ünnepi asz-
talnál eltöltött idô.

Az idén januárban is összegyûltek a debreceni, a miskolci és 
a felsôzsolcai bolgárok és magyar barátaik, hogy megünne-
peljék a 2012-es évet. Bolgár ételekkel, bolgár zenével, bolgár 
táncokkal ünnepeltek és bolgár-magyar nyelven társalogtak. 
Krisztián pedig ôsi bolgár szokás szerint szurvaknicával kívánt 
jó egészséget mindenkinek az új esztendôre.
Boldog új évet kívánok!

Veneta Jankova
a Debreceni Egyetem bolgár lektora

Дебрецен

И този януари българите от Дебре-
цен, Мишколц, Фелшожолца и 
техните приятели се събраха, за да 
отпразнуват  заедно настъпващата 
2012 година. С българска трапеза, 
българска музика, български тан-
ци и българо-унгарска разговорка. 
А Кристиян сурвака всички и им 
пожела:

"Сурва, весела година!
Червена ябълка в градина,
жълт мамул на леса,
голям грозд на лоза.
Живо, здраво до година,

до година, до амина!"

И, ако искате вярвайте, ако 
не искате - не вярвайте... 
Сякаш някой бе чул благо-
слова му, идещ от древност-
та! Скоро след това заваля 
сняг - дългоочакван, из-
пълващ с надежда за повече 
радост и доброта.
Да ни е честита Новата го-
дина!

Венета Янкова
лектор по български език  

и култура
в Дебреценския  

университет

Debrecen
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Мирослав Пенков: На изток от Запада

Miroszlav Penkov: Nyugatról Keletre

Името на Мирослав Пенков е по-
популярно в литературните среди 
отвъд океана, отколкото в България. 
През 2008 година неговият разказ 

"Как купихме Ленин" влиза в анто-
логията "Best American Short Stories 
2008". Три години по-късно едно 
от най-големите американски из-
дателства "Фарар, Строс енд Жиру" 
издава сборника му с разкази "На 
Изток от Запада", оценен високо 
в рецензиите на западната преса. 
Книгата издават по същото време и 
авторитетните издателства "Ходън 
енд Стоутън" (Лондон) и "Дабълдей" 
(Торонто). С такъв успех не могат да 
се похвалят и вече утвърдени бъл-
гарски автори. Неотдавна книгата 
излезе и на български, издадена от 

"Сиела". Разказите са писани на ан-
глийски в оригинал, а българският 
им превод е дело на самия автор.

Роден през 1982 в Габрово и завър-
шил столичната Английска гим-
назия, Миро заминава за Америка 
през 2001 година. Учи психология 
в Университета в Арканзас, а после 
записва магистърска програма по 
творческо писане. Днес e препода-
вател по творческо писане в Универ-
ситета в Северен Тексас и редактор 
на списанието "American Literary 
Review".
Въпреки че го определят като 

"американско-български" писател, 
Миро съвсем не се чувства като 
американец. Свикнал е с живота в 
Америка, женен е за японка, с коя-
то се запознава там. Всяка година 
обаче прекарва по няколко месеца в 
България и винаги му е трудно да 
се раздели с близките си, когато си 
заминава.
За разлика от много автори, които 
не могат да се похвалят с неговия 
успех, Миро е взел насериозно пи-
сането, а не себе си. Запазил е чув-
ството си за самоирония и смята, че 
има да извърви дълъг път, преди да 
добави пред името си призванието 

"писател".
Заминаването ти в Щатите през 
2001 като че ли разделя живота 
ти на две - тук и там, преди и след. 
Може ли да се каже, че с разказите за 
България си се опитал по някакъв на-
чин да свържеш двата периода? 

Да, определено. Първоначално се 
чувствах смачкан в Щатите, наис-
тина има някакъв културен шок. 
Знаех английски и нямаше момент, 
в който да не разбирам хората. Но 
самият факт, че си чужденец... Из-
веднъж те пускат от нищото в една 
друга култура. И ти се чувстваш из-
ключително сам. Беше си ми мъчно, 
като на малко дете, за приятелите, 
за майка ми и баща ми. Но имаше 

много българи, които също учеха 
там, може би 15-16 човека, веднага 
станахме приятели, много си пома-
гахме. Но първите няколко години 
американските ми приятели се бро-
яха на пръстите на едната ми ръка.
Кога започна да пишеш на англий-
ски?

Заминах за Америка с идеята, че ще 
ставам писател. Проблемът беше, че 
някак не ми се струваше логично 
веднага да почна да пиша на англий-
ски. Имах желанието, обаче не знаех 
как точно ще стане, аджеба. Мислех, 
че ще ми трябват 10 години, за да се 
потопя в езика, да почета и да почна 
да пиша. Това беше рационалният 
план. От друга страна обаче почнах 
да пиша почти веднага. Започнах 
да си превеждам част от разказите, 
които си бях писал тук, и да ги из-
пращам по списания и те да ми ги 
отказват... През 2002 г., втори курс 
съм бил, записах един от големите 
задължителни курсове, "Западна 
цивилизация". Още първата седми-
ца си седя такъв на чина и идва про-
фесорът при мен, много формален: 
"г-н Пенков, вие откъде сте?". Викам 
"От България". А той: "Ти ебаваш ли 
се с мен?". "Защо да се ебавам?". И 

Miroszlav Penkov nevét jobban 
ismerik az óceánon túli irodalmi 
körökben, mint Bulgáriában. 2008-
ban a Hogy vettük meg Lenint 
címû elbeszélése bekerült a Best 
American Short Stories 2008 címû 
antológiába. Három évvel késôbb 
Amerika egyik legnagyobb kiadója, 
a Farrar, Straus and Giroux kiadta 
a Nyugatról keletre címû elbeszé-
léskötetét. A könyv megjelent bol-
gár fordításban is. A fordítást maga 
a szerzô készítette.

1982-ben született Gabrovóban.  
A fôvárosi angol gimnáziumban vég-
zett, majd 2001-ben kiment Ameriká-
ba. Pszichológiát tanult az arkansasi 

egyetemen, majd a mesterképzésen 
alkotó írás szakon tanult. Ma az észak-
texasi egyetemen tanít alkotó írást és 
az American Literary Review szerkesz-
tôje.

Úgy tûnik, hogy két részre osztja az 
életedet az, hogy kimentél Ameriká-
ba: itt és ott, akkor és most. Lehet-e 
azt mondani, hogy a Bulgáriáról szóló 
elbeszéléseid összeköti ezt a két 
periódust?

Igen. Elôször rosszul érezetem ma-
gam Amerikában, tényleg van valami-
lyen kulturális sokk. Tudtam a nyelvet 
és mindig megértettem a többieket. 
De maga a tény, hogy külföldi vagy… 

Egyszer csak a semmibôl egy másik 
kultúrába kerülsz. Nagyon magá-
nyosnak érzed magadat. Hiányoztak  
a szüleim és a barátaim. Rajtam kívül 
volt kb. 15-16 bolgár – akik szintén 
kint tanultak – velük hamar össze-
barátkoztam. Az elsô években egy 
kezemen is megtudtam számolni  
az amerikai barátaimat.

Mikor kezdtél el angolul írni?

Szinte rögtön. Elkezdtem lefordítani 
az elbeszéléseimnek egy részét. 
Elküldtem a fordításokat különbözô 
újságoknak.
2002-ben az egyik professzorom 
felkért, hogy olvassam el és foglaljam 

 bolgárok a nagyvilágban •  българите по света   
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и хората, като го прочетоха, викат, 
"аа, много интересно, давай още та-
кива разкази". Викам - що пък не. И 
понеже никой не знае нищо за Бъл-
гария там, ми дойде такава идея - да 
напиша книга за България, разкази 
с възможно най-широка палитра от 
гласове, за да може, ей така, ако ня-
кой американец вземе книгата, да 
добие някаква представа. (със съ-
кращения)

Интервю на Нели Томова
Материал на e-vestnik.bg

той "Искаш ли да изкараш някой 
долар?". Че кой не иска? И се ока-
за, че този човек прави дисертация 
на тема "Еничарите на балканските 
земи". Даде ми една книга, на една 
българска османистка, проф.Цве-
тана Георгиева, "Еничарите по бъл-
гарските земи". Каза ми да я прочета, 
да синтезирам отделни части и т. н. 
Прочетох книгата, станахме прия-
тели с него, три пъти ми идва тук на 
гости, ровихме се по библиотеките... 
Пари така и не взех, но понаучих 
доста неща за еничарския корпус, за 
кръвния данък. И си викам, така и 
така го прочетох това нещо, така и 
така ще го забравя след една година, 
познавайки себе си, защо пък да не 
седна да напиша един разказ? И на-
писах разказа "Девширме", послед-
ния в книгата.

"Девширме" е първият ти разказ, пи-
сан в САЩ, така ли?

Това е първият български разказ на 
английски, преди това може би имах 
два на различна тематика. По това 
време вече бях записал часове по 
творческо писане. А то пък жестока 
изненада - отидох да уча в Аркан-
зас, понеже оттам ми дадоха пълна 
стипендия, и той такъв уж неизвес-
тен университет. Оказва се обаче, че 
там е третата най-стара програма по 
творческо писане в цяла Америка - 
40 години със супер традиции. И аз 
записах един час 
такъв, записах 
втори, запознах 
се с професорите, 
които се оказаха 
някакви много 
добри хора, мно-
го голям кураж 
ми вдъхнаха. За-
несох го този раз-
каз, "Девширме" 
на един уъркшоп 

 bolgárok a nagyvilágban •  българите по света   

össze neki A jani-
csárok a bolgár 
földeken címû 
könyvet. Sok min-
dent tanultam 
a könyvbôl és a 
professzorral is 
ö s s ze bar á t koz-
tam. Mivel tud-
tam, hogy egy év 
múlva úgyis el-
felejteném, amit 
olvastam, leül-
tem és megírtam  
a Devsirme címû 
elbeszélést.

A Devsirme az elsô Amerikában írt el-
beszélésed, ugye?

Ez az elsô bolgár elbeszélés angol 
nyelven, elôtte volt már kettô más té-
makörben. A Devsirmét elvittem egy 
workshop-ra és az embereknek na-
gyon tetszett, még több ilyen mûvet 
követeltek. Miért is ne – mondtam 
magamban. Mivel kint senki sem tud 
semmit Bulgáriáról, jött az ötlet, hogy 
írjak egy könyvet Bulgáriáról.
 

Neli Tomova interjúja
az e-vestnik.bg anyaga
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Коледа в училище

ünnepségre azon helyi bolgár önkor-
mányzatok képviselôi is meghívást 
kaptak, akik a múlt évben támogatták 
az iskolát. 2011-ben a II., a IV., a VI., a 
VIII. és a XX. kerületi, illetve az érdi és 
a dunakeszi önkormányzat nyújtott 
anyagi segítséget az iskolának. Az ün-
nepség vendége volt Kocsor Ferenc, 
a bolgár iskola egykori kollégiumának 
igazgatója is. A vendégek ajándékok-
kal lepték meg a gyerekeket.

Szülôi munkaközösség

A 2012. január 11-i szülôi értekezleten 
a Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi  
Iskolában szülôi munkaközösséget 
(SzMK) választottak. 

Az SzMK tagjai Vanja Kotorova, Barnócz-
ki Annamária és Anna Najdenova 
lettek. Az SzMK célja, hogy a szülôket 
jobban bevonják az iskola életébe 
és tájékoztassák ôket az iskola pro-
blémáiról. „Ha a szülôk támogatják 
az iskolát, az tekintélyt sugárzó és bi-
zalomkeltô” – véli Kamelia Delinova 
és Maria Sztoilova tanárnô. Február-
ban nyílt napon lesznek az iskolában, 
amikor is a szülôk részt vehetnek  
az órákon és megnézhetik, hogyan tan-
ulnak a gyerekeik.

Избор на  
Родителски съвет

iskola • училище

клас бяха подготвили сценката „Ко-
ледари”, съставена по традиционни 
песни и наричания за Коледа. Об-
лечената в коледарски дрехи дрехи 
коледарска дружина пристигна, за 
да благослови насядалото около до-
машната трапеза семейство. Учени-
ците бяха подготвени от учителката 
Мария Стоилова. И деца, и родители, 
изпълнили залата станаха съпри-
частни на празника. Най-малките 
пък рецитираха стихотворения и 
пяха песни под съпровода на акор-
деона на своята учителка Камелия 
Делионова.  На празника бяха пока-
нени и представители на организа-
циите и българските самоуправле-
ния, които с помощи и дарения са 
подпомагали дейността на учили-
щето. За 2011 година това са българ-
ските самоуправления във ІІ, ІV, VІ, 
VІІІ, ХХ райони на Будапеща, както и 
самоуправленията в Ерд и Дунакеси. 
Гост на тържеството беше и Ференц 
Кочор, бивш директор на пансиона в 
училището. Гостите връчиха на деца-
та подаръци: фулмастри и блокове за 
рисуване за по-малките и бележник 
и химикалка за по-големите. За всяко 
дете имаше и по една българска кни-
га.  В края на тържеството всички се 
почерпиха с лакомствата, донесени 
от родителите. 

Българските деца отбелязаха колед-
ния празник по стара традиция.

Децата от Българското училище за 
роден език отпразнуваха коледния 
празник на 17 декември, спазвайки 
стара традиция. Учениците от ІІІ и ІV 

На родителската среща, проведена 
на 11 януари 2012 г. в Българското 
училище за роден език, бе избран 
Родителски съвет в състав: Ваня Ко-
торова, Аннамария Барноцки, Анна 
Найденова. На първото си заседание 
Родителският съвет избра за предсе-
дател Ваня Которова.

С избора на Родителски съвет Бъл-
гарското училище за роден език же-
лае да привлече родителите, да ги на-
прави съпричастни с проблемите на 
училището. „Когато родителите сто-
ят зад училището, то има авторитет 
и е привлекателно” – смятат и учите-
лите в училището Камелия Делионо-
ва и Мария Стоилова. Ето защо през 
месец февруари ще се състоят откри-
ти дни, в които родителите могат да 
присъстват в часовете и отблизо да 
наблюдават обучението на децата.  

В Българското училище по роден 
език се извършва обучение по бъл-
гарски език за деца, които посещават 
унгарски (или други) училища. На-
ред с привързаност към прародината 
и българското, целта е да се развият 
уменията на децата, отвореността 
им към света, да се създаде общност, 
която те с любов да посещават.

Karácsony az iskolában

A bolgár gyerekek a régi hagyomá-
nyoknak megfelelôen ünnepelték  
a karácsonyt.  

A Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola 
diákjai december 17-én ünnepelték a 
karácsonyt a régi hagyományok szerint. 
A III. és IV. osztályos tanulók elôadták 
a Koledari címû jelenetet, amelyben 
hagyományos karácsonyi énekeket 
énekeltek és karácsonyi mondókákat 
szavaltak. A koledari öltözékben 
megérkezett karácsonyi csapat megál-
dotta az ünnepi asztalnál ülô családot. 
A diákokat Maria Sztoilova tanárnô 
készítette fel. A legkisebbek pedig 
verseket szavaltak és énekeltek Kamelia 
Delionova tanárnô zenei kíséretével. Az 
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Nevezzenek be magyarországi bol-
gár diákokat is!
http://dberbatov.org/projects/na-
gradi/nominate
(Csak a bolgár iskola tanulói indul-
hatnak a versenyen. Ha a nevezés-
ben segítségre lenne szükségük, 
forduljanak a Bolgár Nyelvoktató 
Kisebbségi Iskolához.)

Рецептите на баба
Награди за успелите  
деца на България 2011

iskola • училище

Това е четвъртото поредно изда-
ние на Проекта, основан и финан-
сиран от Димитър Бербатов през 
2008 г. 
 За 2011 г. право на участие имат и 
децата от българските училища в 
чужбина (БУЧ), за да се почувст-
ват приобщени към българчетата 
в България, за да бъдат допълни-
телно мотивирани да посещават 
българските училища зад грани-
ца, както и повече хора да научат 
за техните успехи. Тези деца се съ-
ревновават помежду си, класират 
се отделно и получават отличия.

Номинирайте български деца от 
Унгария!
ht t p : / /dberbatov.org /projec t s /
nagradi/nominate
(В номинацията могат да участват 
само деца, които посещават бъл-
гарско училище. Ако имате нужда 
от помощ, за да номинирате ваше-
то или друго изявено дете, обърне-
те се към Българското училище за 
роден език.) 

Конкурс за детска рисунка на  
кулинарна тема

Регламент на конкурса:
1. Рисунките да са с размер блок 4
2. За рисуване могат да се използ-
ват моливи, пастели, флумастри, 
водни или маслени боички – т.е. 
всякакви достъпни материали; 
3. Участниците да са на възраст до 
14 години (долна граница няма), 
като рисунките ще бъдат оценява-
ни отделно в следните възрастови 
групи:
а) деца до 7 години 
б) деца от 7 до 10 години
в) деца от 10 до 14 години 
4. Важно условие е, че рисунки-
те остават в полза на Фестивала 

„Пъстра Трапеза на гости на моя 
град” 

– СЪБИРАНЕТО НА РИСУНКИТЕ 
ЗАПОЧВА НА 26-ти януари 2012 г. 
В конкурса могат да вземат участие 
деца от цялата страна, както и бъл-
гарски деца от чужбина. 
Краен срок за приемане на рисун-
ките – 23 март 2012 г. 

– Журирането ще се извърши след 
това, на 30-ти март ще бъдат обя-
вени резултатите от конкурса.

– Изложба и награждаване на побе-
дителите – 6-ти април. 
На гърба на рисунките изпишете 

имената на детето нарисувало кар-
тината. Изпратете и информация 
за обратна връзка с имена на ро-
дители или преподаватели, както 
и адрес за кореспонденция. Елек-
тронен адрес, телефон или скайп, 
както и профили в социалните 
мрежи са допълнително улеснение 
за контакт с вас. 
Изпращайте вашите творби на ад-
реса на Национален дворец на де-
цата, София, бул. Ал. Стамболий-
ски 191. 

След подбиране на събраните дет-
ски произведения, ще се проведе 
изложба в Двореца на децата на 
6-ти април.
Успех на участниците!
Нека всички заедно съживим бъл-
гарското минало чрез прекрасните 
бабини рецепти!

Фондация Про 
скола булгарика 
Фондацията организира детски и 
младежки програми и подпома-
га обучението по български език. 
Приканваме всички, които милеят 
за българския език и култура в Ун-
гария, да дарят 1% от своя данък за 
фондация Про скола булгарика.
Данъчен номер: 18066184-1-42

A Pro Schola Bulgarica 
Alapítvány

Az alapítvány gyermek- és ifjúsági 
programokat szervez és segíti a bolgár 
nyelv oktatását. Kérünk mindenkit, 
aki fontosnak tartja a magyarországi 
bolgár nyelv- és kultúra oktatását, 
hogy adója 1%-val támogassa a Pro 
Schola Bulgarica Alapítványt.
Az alapítvány adószáma:  
18066184-1-42 

A Projekt negyedik éve kerül meg-
rendezésre, amelyet Dimiter Berba-
tov hozott létre és támogat 2008-tól.

2011-ben a külföldi bolgár iskolák 
diákjai is részt vehetnek a verse-
nyen, hogy közel érezzék magukat  
a bulgáriai gyerekekhez és hogy 
ösztönzést kapjanak arra, hogy foly-
tassák a tanulmányaikat a külföldön 
mûködô bolgár iskolákban. Ezek 
a gyerekek egymás ellen verse-
nyeznek, és külön kategóriában 
kapnak díjakat.

Díjak Bulgária sikeres gyermekeinek 2011-ben
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Легендите разказват, че в мрачните 
години на робството еничарите съ-
бирали "кръвен данък". Те ходели по 
къщите и насила отнемали мъжки-
те рожби от родителите им. За да се 
знае в коя къща са били, те бележели 
вратите с кръв. За да скрие детето си, 
една майка заклала петел и с кръвта 
му напръскала пруста, портичката и 
оградата пред дома си. Когато енича-
рите пристигнали, видели кървавите 
следи и се убедили, че преди тях вече 
е минала друга потеря. Така майката 
успяла да спаси сина си. Всъщност е 
било практика българските семейства 
да маркират с кръв входните си врати, 
за да заблудят еничарите, че от тех-
ните къщи вече са взети момчета за 
попълване на войските на османската 
империя.
Вторият "Трифунеи", тоест денят след 
Трифон Зарезан, българите наричат 
Петльов ден и по своя харак-
тер това е мъжки ден. Стари-
те хора разправят, че този ден 
се почита, защото, още кога-
то цар Ирод избивал младен-
ците в търсене на новия цар, 
една майка, за да запази ро-
жбата си, накървила всички 
съседски порти с отрязаната 
глава на петле, като объркала 
нишана и спасила момченце-
то си. После тази легенда на-
годили към еничарските зо-
луми, но празникът останал.
Вече триста години денят 2 
февруари се отбелязва като 
празник на мъжките рожби. 
И досега жителите на варнен-
ските села Голица и Кривини, 
по стар български обичай 
празнуват Петльов ден. Об-
лечени с празнични дрехи, 
те разхождат из улиците по 
един петел, след което го 
обезглавяват рано сутринта 
на 2-ри февруари. Части от 
сварения петел, заедно с пита 
и мед се раздават на съседи-
те за здраве. В някои райони 
колят черна кокошка за кур-
бан. Забранено е да се рабо-
ти, защото се вярва, че това е 
"черен" ден и ако се подхване 
нещо, "къщата ще се почер-
ни" и децата ще се раждат белязани. 
Спазва се строго половото въздържа-
ние: така ще се увеличи плодовитост-
та на домашните животни и те ще бъ-

дат живи и здрави. Жените не пипат 
остри предмети, не режат хляб, конци 
или дърва, за да бъдат здрави децата. 
Не се правят годежи и сватби, за да не 
умре някой от младоженците. Дори 
в някои райони Петльов ден е познат 
като св. Черна, баба Черна, Черен ден и 
е символ на тъмнина; мрак, смърт. За-
това обредните действия на празника 
трябва да умилостивят лошите сили. 
Те включват жертвоприношение на 
петел или кокошка, а също и житна 
жертва (питата с мед). Тези езически 
по съдържанието си ритуали, са адап-
тирани към култа на св. Евтимий, по-
кровител на децата. В християнските 
и дохристиянските култури петелът 
възвестява изгрева на слънцето. С не-
говия образ е свързана и представата 
за възкресението на мъртвите - той е 
символ на вечно възраждащия се жи-
вот, а 2 февруари става ден на мъжката 

рожба. Майките, които имат момчен-
ца, гостуват на своята баба-акушерка 
в селото. Носят се погача, заклан петел 
и дарове.

На този ден Българската православна 
църква празнува Сретение Господне.
Това е един от четирите празника; 
посветени на Божията майка. Чети-
ридесет дни след раждането на Гос-
пода Иисуса Христа света Дева Мария 
донесла своя Младенец в Йерусалим-
ския храм според Мойсеевия закон, 
който заповядвал всяко първородно 
от мъжки пол да бъде посвещавано 
или представяно пред Бога. Това било 
установено за спомен от избавянето 
на израилските първородни от смър-
тта, която поразила всички египет-
ски първородни от човек до добитък 
(Изход 12:29). Затова всеки първоро-
ден като собственост на Господа бил 
длъжен с определена от закона цена да 
бъде откупен. Смята се, че Богороди-
ца закриля бременните жени, майки-
те, раждаемостта и семейството.
Традиционната храна за празника са 

т.н. тиганици, кравайчета, пресни пи-
тки, зелник или пък сготвен петел със 
зеле, ориз и каша.

Източник: интернет

Петльов ден - 2 февруари

hagyomány • традиции
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Някога, когато в България земята се 
обработвала най-вече с волове, наро-
дът празнувал строго 11 февруари, 
посветен на свети Власий, защото 
според народната вяра, впрегатните 
волове били морени от болест, наре-
чена влас и за да я умилостивят са ус-
тройвали този празник.
За здравето и силата на добитъка във 
всяка къща стопанките рано сутрин, 
облечени в нови и чисти дрехи, ме-
сели по два обредни хляба: единият 
наречен на свети Влас, а другият - на 
света Петка. Омесвали и гевречета, от 
които поставяли по едно на рогата на 
животните.

Хлябовете занасяли в обора при во-
ловете, преклаждали с кадилница, в 
която освен тамян поставяли и сит-
но стрито изсъхнало сено и казвали 
молитва. Гевречетата разчупвали и 
давали на добитъка; същото правели 
и с част от наречената на свети Влас 
питка. От питата на света Петка раз-
давали на съседите. Някъде на този 
ден варят царевица или жито и ги 
раздават заедно с питата.
На места в страната наричат празни-
ка Муовден, понеже говедата мучат. 
Те не се впрягат, не се изкарват извън 
двора на обора. По-мераклиите сто-
пани украсяват рогата и опашките 
им с нанизани сини мъниста против 
уроки.

Източник: интерне

Традиционната храна 

за празника включва:

Шарена питка
Продукти: 500 г брашно, 200 г вода, 
лъжица сол, орехови ядки, скилид-
ки чесън,  Начин на приготвяне: От 
брашното, солта и водата се замесва 
тесто, от което се оформя пита. Вър-
ху нея се нареждат орехови ядки и 
скилидки чесън и всичко се пече. Яде 
се с мед. 

Баница
Продукти: 500 г 
брашно, 350 г масло, 
250 г вода, 100 г сухо 
грозде /стафиди/, 1 
жълтък 
5 г настъргана лимо-
нова кора 
Начин на пригот-
вяне: В брашното се 
прави кладенче, в 
което се слагата леко 
разтопеното масло, 
200 г от водата и ли-
моновата кора, като 
от тези продукти се 
замесва тесто.Към 
края на месенето се 
напръсква с остана-
лата вода и се прибавят стафидите. 
Тестото престоява половин час, после 
от него се разточват няколко дебели 

кори, които се слагат една върху дру-
га и се пекат, като най-горната кора /
преди печенето/ се намазва с разби-
тия жълтък и се поръсва със захар. 

Кашник
Продукти: 1 кг брашно, 250 г прясно 
мляко, 5 яйца, 5 г сол, 300 г масло 
Начин на приготвяне: От брашното, 
хладкото прясно мляко, солта и раз-
битите яйца се меси тесто, от него се 

оформя пита, която се пече в кръгла 
тава. Топла, се намазва с предвари-
телно разтопеното масло. 

Власовден - 11 
февруари
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ката хладница. Реве и не излиза.
– Чакай да те науча! – викнал умник 
Гюро, па рекъл на своите умници 
другари: – вържете ме през кръста 
с яки въжета, па ме пуснете в меча-
та дупка, мечка стръвница жива за 
ушите да изтегля!
Умници юнаци вързали умник 
Гюро и го в мечата дупка пуснали.
Лапнала мецана Тодора умната гла-
ва на Гюро и заревала.

– Аа, улови я! Дръж, Гюро! – завика-
ли умниците и задърпали въжето.
Те дърпат навънка, мечка дърпа 
навътре. Мечка дърпа навътре, те 
дърпат навънка!
По едно време – що да видиш? Из-
влекли умник Гюро без глава...
Чудом се чудят умници юнаци:
– Бре, де му на Гюро главата?
– Ама той имаше ли глава?
– Мисля, че имаше.
– Пък аз мисля, че нямаше.
– Имаше.
– Нямаше.
Скарали се умници юнаци и не мо-
гат да решат – имал ли умник Гюро 
глава или нямал?
И отишли до питат булка Гюрови-
ца. Почукали, потропали на врата-
та:

– Излез, излез, булка Гюровице, да 
ни кажеш – имаше ли Гюро глава 
или нямаше?
Излязла булка Гюровица, почесала 
се, помислила, па рекла:
– Не знам!
– Как да не знаеш? Помисли си!
– Е, знам ли... За Великден Гюро си 
капа купува, та трябва да е имал 
глава.

Появила се мечка стръвница, та из-
пояла момите по кладенците, баби-
те по огнищата, старците по меха-
ните, децата по улиците. Никой не 
се наел мечката да убие, селото от 
зло да отърве.
Наел се умник Гюро с умници юна-
ци. Повел ги Гюро по гора зелена, 
по върхища и долища, повел ги, 
заклел ги – мечката да хванат, жива 
или мъртва в село да я докарат.
Ходили, скитали, падали, ставали – 
мечата дупка стигнали.
Зарадвали се умник Гюро с умници 
юнаци.

– Ей те тебе, мецано Тодоро – ви-
кнал Гюро, – излез да се поборим!
Заревала мечката стръвница в дуп-

gyerekoldal • детска страница

Елин Пелин
Умник Гюро с умници другари
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Февруари е месец на карнавалите. 
Как да се маскираме? Много идеи 
можем да почерпим от българския 
сайт krokotak.com. Има готови мо-
дели, които може да разпечатате и 
да оцветите сами. Или просто, ако 
ви се оцветява, да си извадите ня-
кои любими картинки. 
Има и интересни игри, лабиринти, 
скрити картинки, картинки за из-
рязване и др. 
Приятна игра!

убеждавате – динамичната рисунка 
веднага показва проблемните зони 
в семейството. 

На какво да обърнете вни-
мание
1. Разбира се, на състава на семей-
ството. Всички ли присъстват на 
рисунката? Ако не – кой липсва? 
Това означава, че детето не го ува-
жава или че често имат конфликт 
помежду си. При всички случаи е 
тревожен проблем. 
2. Възможно е на рисунката да при-
съства някой, който вие не опреде-
ляте като член на вашето семейство, 
но мнението на детето ви е друго. 
Това се случва обикновено с баби 
и дядовци, които живеят отделно. 
При всички случаи имайте едно 
наум, че детето го тегли към този 
човек, липсва му общуване с него. 
3. Ако на рисунката има несъщест-
вуващи в реалността лица, напри-
мер, детето е само, а е нарисувало 
братче или сестриче, това е повод да 

szülőknek •  за родителите

Нестандартен тест с рисунка на тема 
"Семейство"

Обичам да рисувам!

се замислите дали не възприема се-
мейството си като непълно. Ако са-
мият автор на рисунката отсъства 
от нея, това означава че се чувства 
отхвърлен от семейството. 
4. Ако на рисунката има изобразени 
домашни животни – това е добър 
знак. Но ако в действителност ня-
мате домашни животни, означава 
че на детето не му достига общува-
не, емоции, топлина. 

Какво рисува детето? 
Разбира се, себе си, 
ситуацията наоко-
ло и своите ро-
дители. Семей-
ството е малък 
космос за всяко 
дете, а члено-
вете му – звез-
ди и планети, 
много важни 
и необходими, 
свързани в едно. 
Рисунките на 
децата са като от-
ворени книги, от 
които може да про-
четете цяла сага. Но 
как да се разчетат? 
Има различни методи, 
а ето и един нестандар-
тен. 

Защо нестандар-
тен тест?
Всички сме свикнали, гледай-
ки детска рисунка, да видим нещо 
от сорта: мама-дете-татко-заедно-
държат се за ръцете. Психолози са 
на мнение че по-информативният 
начин за разбиране на "семейния 
портрет" е т.нар. динамична ри-
сунка на семейството. Този способ 
е подходящ за 5-6-годишни деца, 
които рисуват смислено и започват 
да овлaдяват изкуството на преда-
ване на емоция и действие. 
За разлика от традиционната ри-
сунка, в този случай се предлага 
на детето да нарисува семейство-
то си така, че всеки негов член да 
прави нещо. Така поставен, въпро-
сът дава възможност да се получи 
най-пълна информация за това как 
детето възприема своето семейство 
като цяло и в частност – всеки не-
гов член, как разбира и вижда раз-
пределението на семейните роли. 
Децата на 4-6 г. рисуват подобни 
рисунки с хумор (понякога жес-
ток), но при всички случаи по този 
начин може да видите ситуацията 

"отстрани" и да ви помогне да реши-
те различни проблеми. 
Например – съвсем показателно е 
ако бащата е нарисуван с гръб към 
всички и с лице само към компю-
търа, майката – да говори по теле-
фона, дядото – с чаша ракия в ръка, 
бабата – да готви. Както сами се 
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Икони върху камък

Камъкът е един от най-древните 
материали – казва Татяна Петрова, 
художник, чиято изложба бе 
открита през месец декември в 
Българския културен институт. 

През месец декември в Българския 
културен институт бе открита 
изложба на художничката Татяна 
Петрова – иконопис върху камък, 
която предизвика голям интерес. 
Тя бе осъществена благодарение 
на БКИ и неговия директор 
Пламен Пейков в сътрудничество 
с Българското самоуправление в 
ХV район на Будапеща и открита от 
изкуствоведката Елизабет-Изабела 
Маркова. 
Татяна Петрова е родена през 
1974 г. Завършва Художествената 
академия „Николай Павлович”. 
Първата й самостоятелна изложба 
е през 1997 г. Работи в студиото за 
анимация на киноцентър „Бояна”. 
БВ разговаря с Таня по време на 
пребиваването й в Будапеща.
Таня, откъде е този интерес към 
иконата?
Завършила съм специалност 
Стенопис в Художествената 
академия, където сме учили 
иконография. Впоследствие 
имах възможност да участвам в 
изписването на черквата в Якоруда 
заедно с мои приятели и колеги. 

Имам стенописи в АГ – София. 
Имам желание да правя и икони 
върху камък или върху дърво, 
които са по-миниатюрни.
Какво изисква рисуването на икони? 
Какви знания са необходими?
На първо място трябва да можеш 
да рисуваш. Хубаво е да имаш 
и отношение към вярата и към 
темата, върху  която работиш, 
защото иначе не можеш да 
придадеш дълбочина на работите 
си, те ще станат повърхностни и 
плитки. Това винаги се забелязва 
от хората. Аконямаш отношение 
е нагласа, нещата нямат толкова 
силно излъчване. Аз лично съм 
вярваща, познавам биографиите 
на всеки от светците – кой какъв 
е бил, с какво се е занимавал, с 
какво се е отличавал, както е било 
социалното му положение. Всички 
тези хора са обединени от това, че 
са били благородни, възвишени 
и не на последно място – силни 
духом.
В тези изображения личи, че те не 
са обикновени рисунки. Как долавяш 
лицето, как го измисляш? Измисляш 
ли го всъщност?
Не точно. Бих казала, че то си 
идва само в процеса на работата. 
Съобразявам се с установените 
канони и с историческите факти – 
дали е възрастен с брада или млад, 

kiállítás • изложба

Ikonfestés kövekre

но оттам насетне физиономията 
идва постепенно, някак от само 
себе си. Държа лицата да са живи, 
да имат излъчване и да бъдат 
удохотворени и добри, каквито 
всъщност са били тези хора. 
Взаимствам естествено елементи от 
лицата на моите познати, но никога 
буквално.
Как реши да рисуваш върху камък?
Не е чак толкова нетрадиционно 
да се рисува върху камък. Ако 
се върнем още към зората на 
изкуството, първите рисунки 
и най-ранната художествена 
дейност на човека е върху камък. 
Откритите рисунки в пещерите 
на първобитните хора са първите 
свидетелства за изкуство в света 
въобще. След това се сещаме за 
скалните християнски манастири 
в различни страни. За индийските 
манастири в Аджанта, скалните 
манастири в Петра, има ги на 
много места. Камъкът е използван 
като свещен и сакрален предмет в 
долмени, менхири, в Стоунхендж. 
Оттам някак естествено идва 
асоциацията, че върху камък 
може да се изобразяват светци или 
изображения със сакрална цел и 
предназначение. 
Съпротивлява ли се камъкът или 
ти помага?
Зависи. Камъкът е това, което е – 

A kô az egyik legôsibb anyag- mondta 
Tatjana Petrova festômûvésznô. 
A mûvésznô kiállítása a Bolgár Kul-
turális Intézetben decemberben 
nyílt meg. Decemberben nyílt meg 
Tatjana Petrova mûvésznô kiállítása  
a Bolgár Kulturális Intézetben.

Tatjana Petrova 1974-ben született. 
Elvégezte a Nikolaj Pavlovics Mûvé-
szeti Akadémiát. Az elsô önálló kiál-
lítása 1997-ben volt. A Bojanai an-
imációs filmstúdióban dolgozik. Amíg 
Budapesten tartózkodott, a Bolgár 
hírek interjút készített vele.

Tanja, honnan ez az érdeklôdés az iko-
nok iránt?
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нито помага, нито пречи. Но да се 
рисува върху камък е по-трудно, 
защото той е жив материал и дърпа 
боята. Докато върху платното, 

kiállítás • изложба

каквото сложиш, то остава така. 
Камъкът дърпа и са нужни повече 
напластявания, повече работа. 
Върху камък е по-трудно да се 

рисува, отколкото върху всеки друг 
материал. Освен това е и по-грапав, 
което увеличава трудностите. 
Смяташ ли, че си намерила себе си? 
Че си направила нещо, което друг не 
прави?
Не бих казала, че правя нещо, 
което друг не прави. Сигурно има 
и други хора, които рисуват върху 
камък. За мене важното е не просто 
материалът, а какво и как ще се 
нарисува. Всеки може да рисува 
– върху камък, върху стена или 
върху лист – по-важното е какво 
ще нарисуваш и с какви качества 
ще бъде рисунката, живописта. 
В този смисъл мисля, че съм 
намерила себе си донякъде, но това 
не е завършен процес. Той никога 
няма да завърши – смятам, че и 
занапред ще продължавам да се 
развивам, да търся, да донамирам. 
За момента – да, открила съм себе 
си по този начин. Единственото, 
което бих казала е, че работата на 
художника е да рисува. За мене 
обаче рисуването не е само начин 
да опозная правилата на материята, 
законите на живописта или 
светлосянката. За мене рисуването 
е начин да се самодисциплинирам, 
да се усъвършенствам, за да стана 
един чудесен инструмент за по-
висшите си божествени цели. 

Falfestészet szakon végeztem a 
mûvészeti akadémián, ott tanultunk 
szentképfestést. Késôbb lehetôsé-
günk volt a kollégáimmal együtt arra, 
hogy kifessük a Jakoruda templo-
mot. Vannak falfestményeim a szó-
fiai szülészeti-nôgyógyászati klinikán. 
Szeretek szentképeket is festeni kôre 
vagy fára – amelyik éppen kisebb.

Ezeken a képeken látszik, hogy nem 
mindennapiak. Hogy találod ki az ar-
cokat? Egyáltalán  kitalálod ôket?

Nem egészen. Azt kell mondanom, 
hogy ez csak úgy jön festés közben. 
Egyeztetek az ünnepi énekek és a 
történelmi tények között – hogy idôs-

e az adott személy vagy fiatal. Utána 
pedig csak úgy egymás után kialakul-
nak az arcvonások. Igyekszem az arco-
kat minél élethûbben ábrázolni, hogy 
legyen kisugárzásuk, és hogy jóságo-
sak legyenek. Olyanok, amilyenek 
ezek az emberek valójában voltak.  
Az ismerôseim arcából is merítek 
némi ihletet.

Úgy gondolod, hogy megtaláltad 
önmagadat? Hogy valami olyasmit 
csinálsz, amit más nem?

Nem mondanám, hogy olyat csinálok, 
amit más nem. Biztosan vannak még 
rajtam kívül, akik kôre festenek. Szá-
momra nem csak maga az anyag  

a fontos, hanem az, hogy mit és ho-
gyan fogok lefesteni. Bárki festhet 
kôre, falra vagy akár lapra, de a leg-
fontosabb az az, hogy mit festesz és 
hogy milyen lesz a festmény minô-
sége. Pillanatnyilag azt mondhatom, 
hogy megtaláltam önmagamat. Csak 
azt mondhatom, hogy a festômûvész 
dolga a festés. Számomra a festés visz-
ont nem csak arról szól, hogy megis-
merjem az anyagokat, a festészet és 
a fény-árnyék szabályait. Számomra  
a festés az önfegyelem gyakorlása, 
hogy egy csodás eszköz legyek a ma-
gasztosabb isteni céljaim eléréséhez.
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Трифоновден Напут 9/2011

programok •  програми

На 5 февруари ще се състои тра-
диционният празник Трифонов-
ден. Той ще започне със Света бо-
жествена литургия в Българския 
православен храм „Св. св. Кирил 
и иМетодий”. След службава ще 
бъде зарязана лозата в църковния 
двор. Вече няколкогодишна тради-
ция събира любителите на таблата 
в Българския културен дом, къде-
то в остра надпревара се излъчва 
победител. Кой ще бъде тази годи-
на?

ОЧАКВАЙТЕ!
По случай 3 март ще ни 
гостува Фолклорна формация 
“Филипополи” Пловдив с 
диригент Светла Калудова.

ведения на Светослав Стойчев, Генчо 
Христозов, Тошо Дончев. Броят е 
илюстриран с графики и живопис-
ни творби на български художници 
в Унгария (Карой Саренчев, Милена 
Владимирова, Росен Русев, Клавдия 
Орос, Петер Лукач, . Не са пропусна-
ти и музикантите, които споделят за 
своите срещи с българската музика 
(Силви Богнар, Емил Билярски, Аг-
неш Херцку, Каталин Ижак, Андреа 
Навради, Никола Паров, Аннамария 
Олах, Беа Пая, Ференц Шебьо, Аги 
Салоки).

Sztefka Hruszanova, Julia Krumova, 
stb.), tudományos kutatatásokat 
(Nagy Márta, Pandur Julianna, Aszja 
Szabeva-Juricskai, Katus Elvira).  
A kiadványban olvashatók Szvetosz-
lav Sztojcsev, Gencso Hrisztozov, 
Toso Doncsev mûvei is. A számban 
a Magyarországon élô bolgár mûvé-
szek (Szarencsev Károly, Milena Vladi-
mirova, Roszen Ruszev, Orosz Kaludia, 
Lukács Péter) grafikái és festményei 
is megtalálhatók. Nem maradtak ki 
az énekesek és a zenészek sem, akik  
a bolgár zenével való találkozásukról 
mesélnek (Bognár Szilvi, Emil Bil-
jarszki, Hercku Ágnes, Izsák Katalin, 
Navradi Andrea, Nikola Parov, Oláh 
Annamária, Paya Bea, Sebô Ferenc, 
Szalóki Ági).

Отделен брой на списанието е 
посветен на българите в Унгария 
и българската култура.

Брой 9 на списание „Напут” за 2011 
г. излезе с подзаглавие Tih bjal Dunav. 
Това едва ли говори нещо на човек, 
който не е българин. Но ние, бълга-
рите, още от корицата, преди да сме 
разтворили страниците, ще се досе-
тим, че тук става въпрос за Бълга-
рия. И наистина: броят е посветен на 
българите, на българските творци и 
на българската култура в Унгария. В 
него има всичко: интервюта (с Габри-
ела Хаджикостова, Светла Кьосева), 
отбелязване на годишнините на 
Малко театро и „Хемус”, на юбилея 
на „Янтра, представяне на преводачи 
(Ласло Наги, Димо Бойклиев и Дьорд 
Фалуди, Ендре Рожа, Стефка Хруса-
нова, Юлия Крумова и др.), научни 
изследвания (Марта Над, Юлиана 
Пандур, Ася Събева-Юричкаи, Елви-
ра Катуш), както и авторски произ-

Napút 2011/9
A kiadvány ezen száma a magyar-
országi bolgárokkal és a bolgár 
kultúrával foglalkozik.

A Napút folyóirat 9-es száma 2011-
ben a Tih bjal Dunav címmel jelent 
meg. Ez aligha mond valamit annak, 
aki nem bolgár. De a bolgárok már  
a borítóról tudják, hogy itt Bulgáriáról 
van szó. És így is van, ebben a szám-
ban a bolgárokról, a bolgár alkotókról 
és a magyarországi bolgár kultúráról 
olvashatunk. Található benne in-
terjú (Hadzsikosztova Gabriellával, 
Kjoszeva Szvetlával), írnak a Malko 
Teatro és a Haemus évfordulójáról, 
a Jantra jubileumáról, fordítókat 
mutatnak be (Nagy László, Dimo Boi-
kliev, Faludy György, Rózsa Endre, 

1% a Jantra Néptánc Egyesületnek
adószám: 18704950-1-13  vagy a
Pro Schola Bulgarica Alapítványnak
adószám: 18066184-1-42

A Magyarországi Bolgár 
Ortodox Egyház technikai száma: 
0372

Ajánlja adója 1%-át a Magyarországi Bolgár Ortodox  
Egyháznak és magyarországi bolgár civil szervezeteknek!

Február 5-én ünnepeljük meg  
a hagyományos egyházi ünnepet, 
Szent Trifon napját. Az ünnepség 
szent liturgiával kezdôdik a Szent 
Cirill és Szent Metód Bolgár Orto-
dox Templomban, ezután kerül sor  
a szôlômetszésre a templom udvarán. 
A többéves hagyomány szerint idén is 
lesz táblabajnokság a Bolgár Mûvelô-
dési Házban, hogy eldôljön, ki a tábla 
mestere 2012-ben.



Magyarországi Bolgárok Egyesülete
1097 Bp., Vágóhíd u. 62.
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Bolgár Országos Önkormányzat
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tel.: 216-4210

Fôvárosi Bolgár Önkormányzat
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Bolgár Köztársaság Nagykövetsége
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tel.: 322-0836, 322-0824

Szent Cirill és Szent Metód Bolgár Pravosz-
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Конкурсът за рисунка “Тъпан бие, хоро се вие” цели да провокира вниманието 
на подрастващите към духовите оркестри и творчеството на Дико Илиев, към 
музикално-танцовото богатство на България. 

Условия за участие в конкурса за рисунка. 
В конкурса могат да участват деца на възраст от 7 до 15 г., които при класиране-
то ще бъдат разделени на 2 възрастови групи:
- І възрастова грапа – от 7 до 11 г.;
- ІІ възрастова група - от 12 до 15 г. 
Всеки участник може да се представи с не повече от 3 рисунки, за децата от І 
възрастова група - формат 25 х 35 cm, а за участниците от ІІ  възрастова група – 
формат 35 х 50 cm. Няма ограничения относно техниката и жанра на творбите. 
Към рисунката да се приложи формуляр за кандидатстване. Те се изпращат по 
пощата на организаторите най-късно до 1 април 2012 г. на адрес: ул. “Извора” 1, 
Община Монтана, 3400 Монтана. 
Наградите на отличените участници в конкурса за рисунка “ Тъпан бие, хоро 
се вие” се връчват в тържествена обстановка при откриването на празниците 
на духовите оркестри “Дико Илиев”. На церемонията се кани и Министърът на 
културата. 
Творбите на отличените деца се предават на Художествена галерия “Кирил 
Петров” и зачисляват към фонда на галерията в раздел “Детско изкуство”.
Творбите на участниците, класирани на първите 50 места се показват на излож-
ба в експозиционна зала “Кутловица” на дружество на художниците “Тенец” – 
Монтана.
Изпратените творби не се връщат на авторите им.
Формуляри за кандидатстване можете да получите от Българското републи-
канско самоуправление. 

Международeн конкурс за рисунка  
“Тъпан бие, хоро се вие”  Монтана, 2012 

A rajzpályázat célja, hogy felhívja a felnövekvô nemzedék figyelmét a fúvós  
zenekarokra, Diko Iliev munkásságára és Bulgária gazdag zenei és tánc világára.
A pályázaton való részvétel feltétele a rajzkészítés. A pályázaton a 7-15 éves  
gyerekek vehetnek részt. A díjazáson két csoportba lesznek osztva a gyermekek.
I. csoport: 7-11 éves korig
II. csoport: 12-15 éves korig
Minden résztvevô maximum 3 rajzzal pályázhat. Az I. csoport 25 x 35 cm 
nagyságú rajzzal, a II. csoport 35 x 50 cm nagyságú rajzzal pályázhat.  
Az alkotások stílusában és technikájában nincs kikötés. A rajzhoz csatolni kell  
a jelentkezési lapot, amelyet legkésôbb 2012. április 1-ig kell elküldeni a szervezôk  
címére: “Извора” 1, Община Монтана, 3400 Монтана. 
A díjnyertes rajzok a Kiril Petrov Szépmûvészeti Galéria Gyerekmûvészeti Részlege 
gyûjteményét fogja gazdagítani.
Az elsô 50 helyezet mûvet a montanai Kutlovica Kiállítóteremben lehet majd meg-
tekinteni. A beküldött rajzokat a pályázók nem kapják vissza.
Jelentkezési lap a Bolgár Országos Önkormányzattól igényelhetô.

Nemzetközi rajzpályázat 
„Felcsendül a dobszó, mindenki táncol”  2012, Montana



A rendezôk a mûsorváltozás jogát fenntartják. Az aktuális programról tájékozódjon a www.bolgarok.hu weboldalon
Организаторите си запазват правото за промени в програмата. За актуалните събития можете да се информирате на www.bolgarok.hu

Цена: 150 форинта • Ára: 150 Ft

február 2012 •  февруари  2012

MÛSOR • ПРОГРАМАТА

E-mail

Българското републиканско самоуправление създаде списък с e-mail адреси, чрез който вече разпратихме информация 
за някои програми на всички, които са включени в него.
Всеки, който желае да получава известия по e-mail, може да изпрати своя адрес на  bolgonk@bul.hu. 

Elindult a Bolgár Országos Önkormányzat e-mail levelezôrendszere, amelyen keresztül már több programról tájékoztattuk minda-
zokat, akik szerepelnek a listánkon.
Kérjük, hogy aki szeretne e-mailben értesítést kapni a rendezvényeinkrôl, küldje el az e-mail címét a  bolgonk@bul.hu címre.

На международното рали Бамако участва и един българин: на 14 януари Димитър  
Танев бе изпратен от танцьорите на състав "Янтра", чиято емблема носи на колата си. 

A 2012. évi Budapest-Bamako ralinak bolgár résztvevôje is van: Tanev Dimitert a Jantra 
táncosai is elkísérték a rajthoz, akinek az autóján is rajta van a táncegyüttes emblémája.

1, сряда Български културен дом 12.00   Пенсионерски клуб
1,  szerda  Bolgár Mûvelôdési Ház 12.00   Nyugdíjasklub
5,  неделя                  Български православен храм  10.00   Трифоновден
   "Св. св. Кирил и Методий"       
5,  vasárnap Szent Cirill és Szent Metód 10.00   Szôlômetszô Trifon ünnepe
       Bolgár Ortodox Templom                         
5,  неделя                 Български културен дом  11.00   Турнир по табла 
5,  vasárnap Bolgár Mûvelôdési Ház  11.00    Ostáblabajnokság 
10, петък Български културен дом 17.30   Изработване на кукерски 
      маски
10,  péntek Bolgár Mûvelôdési Ház 17.30   Kukeri maszkok készítése
24,  петък Български културен дом 17.30   Изработване на мартеници
24, péntek Bolgár Mûvelôdési Ház 17.30   Martenica készítés


