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Празник във 
Фелшьожолца

По повод Деня на българската пис-
меност и култура Българското на-
ционално самоуправление във Фел-
шожолца покани на литературна 
среща жителите на града в излож-
бената зала на замъка Барцаи. На 
срещата Адриен Фалуши рецитира 
стихотворение, а Моника Жеков 
изнесе камерен концерт. Цигулар-
ката Моника Жеков е с български 
корен и участва в много от про-
грамите, организирани от самоу-
правлението. Почетен гост на тър-
жеството беше Бисерка Бенишева, 
новата българска посланичка в 
Унгария, за която това беше пър-
вото посещение в провинцията. 
След тържеството в дома на Майор 
Адамне бе открита частна изложба с 
реликви от живота на българските 
градинари. 

Председателката на Българското 
национално самоуправление във 
Фелшожолца и кметът на разполо-
жения на река Шайо град приеха с 
цветя посланичката на Република 
България Бисерка Бенишева, коя-
то направи първото си официално 
посещение във Фелшожолца. Само 
ден по рано новата посланичка пре-
даде акредитивните си писма на 
президента на републиката. 
Радвам се, че се намирам на място, 
където преди стотици години са се 

A szláv írásbeliség és a bolgár kultúra 
napja alkalmából a Felsôzsolcai Bol-
gár Nemzetiségi Önkormányzat zenés 
irodalmi délutánra várta a város lakóit 
a Bárczay-kastély földszinti kiállítóter-
mébe. Az elôadóesten Falusi Adrienn 
mondott verset, majd Zsekov Mónika 
hegedûmûvész adott kamarakoncer-
tet. A bolgár gyökerekkel rendelkezô 
elôadómûvész már több zsolcai bolgár 
rendezvényen is fellépett. A rendez-
vényt megtisztelte jelenlétével Bisserka 
Benisheva asszony, a Bolgár Köztár-
saság új magyarországi nagykövete, 
akinek ez volt az elsô vidéki útja. Az 
ünnepséget követôen Major Ádámné 
otthonában felavatták azt a magánkiál-

Ünnepség Felsôzsolcán

24 май

Május 24-e

Филипова – ІІ клас; Алтай Абдура-
химов – І клас; Гита Барта – 5 г.; Лена 
Барта – І клас; Шаламон Кожухаров – 
І клас; Бендегуз Агарди – І клас. 
Българското самоуправление в Те-
резварош присъди еднократни сти-
пендии на 5-има средношколци от 
Българското училище.
Програмата продължи с изпълнения 
на български фолклорни състави от 
Унгария. На сцената излязоха танцо-
вите състави Росица, Янтра, Марте-
ница и Зорница. 
Хубавото време привлече много бъл-
гари от цялата страна, които имаха 
възможност да се видят с близки и 
познати, да се насладят на изпълне-
нията на българските танцови съста-
ви, които обхващат всички възрасти 

– от 4-5 – 50-60-годишни. 
Съборът на 24 май е една 
от най-старите традиции наф 
българите в Унгария и се отбелязва 
без прекъсване от 20-те години насам. 

Традиционната среща на българи от 
цялата страна по случай празника на 
светите братя Кирил и Методий се 
състоя на 20 май тази година на хъл-
ма Сечени. Скъп гост на общността 
бе новоназначеният пълномощен 
посланик на Република България Би-
серка Бенишева, която поздрави при-
състващите на тържеството. Офици-
алната част продължи с програма на 
Българското училище за роден език 
и на Българската двуезична малцин-
ствена детска градина, в която децата 
показаха наученото през годината, 
под ръководството на своите учи-
телки Мария Стоилова и Камелия 
Делионова. Ваня Авджиева, пред-
седател на Родителския съвет при 
Българското училище, обяви резул-
татите от конкурса за рисунка, в кой-
то бяха наградени учениците: Йор-
дан Даринов Симеонов, ІІ клас; Лия 

Szent Cirill és Metód ünnepét az idén 
május 20-án tartották meg a Széchenyi-
hegyen. A közösség a vendégei között 
tudhatta Bulgária újonnan kinevezett 
nagykövetét, Biszerka Beniseva asz-
szonyt, aki köszöntötte a jelenlévôket. 
A hivatalos rész a Bolgár Nyelvoktató 
Kisebbségi Iskola programjával foly-
tatódott, a tanáraik: Maria Sztoilova 
és Kamelia Delionova vezetésével. 
Vanja Avdzsieva az iskola szülôi mun-
kaközösségének tagja kihirdette a 
rajzverseny gyôzteseit. A nyertesek: 
Jordan Darinov Simeonov – II. osztá-
lyos, Lia Filipova – II. osztályos, Altaj 
Abdurahimov – I. osztályos, Barta Lena 
- I. osztályos, Barta Gitta – I. osztályos, 
Salamon Kozsuharov – I. osztályos, 

Agárdi Bendegúz – I. osztályos tanulók. 
A Terézvárosi Bolgár Önkormányzat 
5 darab egy összegû ösztöndíjat ítélt 
oda a bolgár iskola középiskolásainak.
A mûsor a magyarországi bolgár nép-
táncegyüttesek elôadásaival folytató-
dott. A mûsorban szerepeltek a Roszica, 
a Jantra, a Martenica és a Zornica tán-
cosai. A kellemes idô az ország egész 
részérôl rengeteg bolgárt csalt el az ün-
nepségre. Találkozhattak ismerôseikkel, 
barátaikkal és élvezhették a bolgár nép-
táncosok elôadásait.
A május 24-i összejövetel az egyik 
legôssibb tradíció a magyarországi bol-
gárok körében és az 1920-as ével óta 
folyamatosan megrendezésre kerül.
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заселили българи – каза посланик 
Бисерка Бенишева. Имам желани-
ето да сътрудничим с всяко бъл-
гарско самоуправление в Унгария. 
Но най-важното е да подпомагаме 
и уважаваме хората, които са се за-
селили отдавна и въпреки това още 
пазят българските обичаи, спазват 
традициите. 
Българо-унгарските отношения 
имат дълга история. Науката смята, 
че българи и унгарци имат родстве-
ни корени. Смята се, че в далечното 
минало българските и унгарските 
племена дълго време са били чле-
нове на един и същи племенен съюз. 
Тези взаимополезни връзки дати-
рат от повече от хиляда години и 
са били предимно стопански, тър-

ban a magyar és bolgár törzsek több 
alkalommal ugyanazon törzsszövetség 
tagjai voltak. Az egymás érdekeit nem 
sértô kapcsolat ezer évnél is többre 
visszavezethetô, sokkal inkább gazda-
sági, kereskedelmi volt – tette hozzá a 
három éves szolgálati ideje lejártával 
búcsúzó Botyo Sretenov tanácsos.
A szláv írásbeliség és a bolgár kultúra 
napját ünnepelték a Felsôzsolcán diasz-
pórában élô bolgárok, akik ôrzik nem-
zetiségi mivoltukat és identitásukat. 
Hriszto Botev a legnagyobb bol-
gár költô, az önálló bolgár irodalom 
megteremtôjének versét szavalta Falusi 
Adrienn. A "bolgár Petôfi "-nek nevezik, 
mert forradalmi-demokratikus eszméit 

 

lítást is, amely a bolgárkertészet hagya-
tékát mutatja be.
Örülök annak, hogy eljutottam arra 
a földre, ahol több száz évvel ezelôtt 
a bolgárok letelepedtek. – mondta 
Bisserka Benisheva nagykövet asszony. 
Szándékom, hogy minden bolgár ön-
kormányzattal együttmûködjünk Ma-
gyarországon. De ami a legfontosabb 
számomra, hogy segítsük és tiszteljük 
azokat az embereket, akik régen tele-
pedtek le és még mindig ôrzik a bolgár 
szokásokat, ápolják a hagyományokat.
A magyar-bolgár kapcsolatok nem mai 
keletûek. A tudományos világ úgy tartja, 
hogy a bolgárok és a magyarok távoli 
testvérek. Úgy vélik, hogy a régmúlt-

говски – каза сбогуващият  се след 
тригодишна дипломатическа служ-
ба съветник при посолството Ботьо 
Сретенов. 
Във Фелшьожолца живеещите в 
диаспора българи, които са съхра-
нили националната си идентич-
ност, отбелязаха деня на славян-
ската писменост и на българската 
култура.
Адриен Фалуши декламира стихо-
творение на Христо Ботев, най-го-
лемият български поет. Наричат 
го „българският Петьофи”, защото 
превръща в поезия революционно-
демократичните идеи. По време на 
Априлското въстание от 1876 годи-
на преминава Дунав начело на въс-
таническа чета и загива геройски. 

verseiben is hangoztatta. Az 1876. évi 
felkelés alkalmával egy emigráns sza-
badcsapat élén átkelt a Dunán, s hôsi 
halált halt. Mindösszesen 22 verset írt, 
mégis a legnagyobb bolgár költôként 
tartják számon.
A bolgár gyökerekkel rendelkezô 
Zsekov Éva Mónika hegedûmûvész már 
több bolgár rendezvényen is fellépett. 
Ez alkalommal a hegedûszó mellett 
bolgár népdal is felcsendült, melyet a 
közönség is megtanult.
Idén lesz tíz éves a Felsôzsolcai Bolgár 
Nemzetiségi Önkormányzat – mondta 
Major Ádámné elnök, az otthonában 
berendezetett magánkiállításon, ahol a 
bolgár kertészet hagyatékát mutatja be.

Czéklás Réka

Написал е 22 стихотворения, но въ-
преки това е считан за най-големи-
ят български поет.
Цигуларката Моника Ева Жеков, 
която има български корен, има 
участия на много от български-
те прояви. Този път тя изпя и една 
българска народна песен, която и 
публиката научи. 
Тази година Българското нацио-
нално самоуправление във Фелшо-
жолца празнува своята десетгоди-
шнина – заяви Майор Адамне на 
откриването на изложбата, посве-
тена на българското градинарство в 
собствения си дом. 

Река Цеклаш
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bolgár közösségek központja szerepét 
játssza, és messze túllépik az informá-
tori szerepüket.
A Bolgár Távirati Iroda és a Bolgár 
Média Világtársasága által szervezett 
fórumon a résztvevôk találkozhattak a 
bolgár központi és regionális sajtó, a 
Televíziós Producerek Szövetsége és a 
bulgáriai és határon túli rádiós újság-
írók képviselôivel.
A találkozó kísérôprogramjai is érde-
kesek voltak. Az elsô napon került sor 
a Szabadnak születtek címû kiállítás 
megnyitójára, amely az újonnan meg-
nyitott bolgár nemzeti könyvtárban a 
bolgár újjászületés-kori sajtót mutatta 
be. A kiállítást a Szent Cirill és Szent 

Metód Nemzeti Könyvtár archívumá-
nak anyagából Ivo Hadzsimisev bolgár 
fotómûvész állította össze. A megnyitón 
beszédet mondott Borjana Hrisztova 
és Elena Tirizman, a két nemzeti könyv-
tár igazgatója, Plamen Legkosztup, a 
Veliko Tirnovói Tudományegyetem 

aktuális • актуално

„Родени свободни”

Осмата световна среща на българ-
ските медии се състоя от 16 до 20 
май. Тази година представителите 
на българските медии се събраха в 
румънската столица. На открива-
нето във Военния клуб в Букурещ 
присъства кметът на София Йор-
данка Фандъкова. 
Представителите на печатни и елек-
тронни издания на българите по 
света обсъдиха проблеми на бъл-
гарските общности зад граница, оп-
итаха се да съгласуват усилията си за 
въздействие върху българското об-
ществено мнение, бизнеса и власт-
та, за да бъдат създадени оптимал-
ни условия за работа на медийните 
центрове. Стана ясно, че много от 
медиите играят ролята на средища 
на българските общности зад гра-
ница и далеч надхвърлят ролята си 
на информатори. 
На организирания от БТА и Асоциа-
цията на българските медии по све-
та форум се състояха срещи с пред-
ставители на българския централен 
и регионален печат, с Асоциацията 
на телевизионните продуценти, с 
представители на радиожурнали-
стиката в България и по света. Спе-
циално внимание бе обърнато на 
навлизането на новите технологии 

и предизвикателствата, които те по-
ставят пред журналистиката. 
Интересни бяха и съпровождащите 
програми на срещата. В първия ден 
бе открита изложбата „Родени сво-
бодни”, която представи в новата 
румънска национална библиотека 
– само три седмици след отваряне-
то й – българският възрожденски 
печат. Изложбата е изготвена по 
архивите на Националната библи-
отека „Кирил и Методий” в София 
от големия български фотограф 
Иво Хаджимишев. Тя бе открита 
от двете директорки на национал-
ните библиотеки – проф. Боряна 
Христова и проф. Елена Тирзиман, 
които изразиха надежда, че това ще 
бъде начало на едно добро сътруд-
ничество, което ще бъде последвано 
от серия от такива изложби и други 
съвместни дейности. За значението 
и материалите на изложбата гово-
ри ректорът на Великотърновския 
университет Пламен Легкоступ. 
Кметът на София Йорданка Фандъ-
кова изтъкна, че Букурещ е люлка 
на свободната българска журна-
листика и че тази изложба задава 
мотото на журналистическата сре-
ща тази година. На изложбата бяха 
представени основните български 
вестници, свързани с имената на 
Христо Ботев, Любен Каравелов, 
Стефан Стамболов, както и цялото 

„Szabadnak születtek”

VІІІ Световна среща на български-
те медии
Букурещ 16-20 май

A Bolgár Média VIII. Világtalálkozója
Bukarest, május 16-20
Idén a bolgár média képviselôi a román 
fôvárosban találkoztak. A bukaresti Ka-
tonai Klubban megtartott megnyitón 
részt vett Jordanka Fandakova, Szófi a 
fôpolgármestere is. 
A világon megjelenô bolgár nyomtatott 
és elektronikus kiadványok képviselôi 
megvitatták a határon túli bolgár kö-
zösségek problémáit, megpróbálták 
összehangolni a bolgár közvélemény-
re, az üzleti életre és a hatalomra való 
ráhatás iránti erôfeszítéseiket, hogy 
optimális körülményeket teremtsenek 
a médiaközpontok munkájához. Kide-
rült, hogy a média jó része a határon túli 
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rektora, valamint Jordanka Fandakova, 
Szófi a fôpolgármestere. 
A találkozó résztvevôinek lehetôségük 
nyílt arra is, hogy megtekintsék 
Ljudmil Dimitrov új játékfi lmjét 
A makréla vándorlása  címmel. A be-
mutatón a rendezô is részt vett, és a 
vetítés után mesélt a fi lm készítésének 
körülményeirôl. 
Egy séta Luka Valcsov professzorral, a 
helyi bolgár egyesület tagjával segí-
tett képet alkotni a román fôvárosról 
mint a bolgárok történelmileg fontos 
városáról. Itt található például a Capsa 
Kávéház, ahol 1876-ban megalakult a 
Bolgár Központi Jótékonysági Társa-
ság, amelyhez eszmeiségét támogatva 

aktualis • актуално

Българското централно благотво-
рително общество е организация  
на български емигранти в Румъ-
ния. Създадена е в Букурещ на 10 
юли 1876 г. и се явява продълже-
ние на Българското човеколюби-
во настоятелство. Голяма роля за 
създаването му изиграва Влади-
мир Йонин, който е бил пратеник 
на Славянските благотворителни 
комитети. Ръководството на об-
ществото включва Киряк Цанков, 
Олимпи Панов, Иван Вазов и дру-
ги. След общото събрание от 18-22 
ноември 1876 обществото се обя-
вява за създаване на независима 
българска държава с монархическа 
форма на управление. Обществото 
подпомага дейно пострадалите 
българи при Априлското въста-
ние, както и набира доброволци 
за Сръбско-турската война от 1876 
г. Използва вестникът на Христо 
Ботев "Нова България" с цел при-
вличане на европейското внима-
ние към проблемите на българите. 
След обявяването на Руско-турска-
та война от 1877-1878, то обявява 
прекратяването на своята дейност.

Victor Hugo is a nevét adta. A kávéház-
tól nem messze található Szathmáry Ká-
roly fényképész mûterme, ahol nagyon 
sok bolgár forradalmárról készült fény-
képfelvétel. Itt készült Vaszil Levszki 
utolsó fényképe is 1872-ben. 
További kísérôprogram volt Bulgária 
turisztikai desztinációként való bemu-
tatkozása román újságírók elôtt.
Az újságíró-közösség ôsszel egy újabb 
találkozóra készül, amelyen a Bolgár Új-
ságíró Szövetséget szeretnék újjáélesz-
teni, bevonva oda a határon túli bolgár 
médiát is. 
A magyarországi bolgár médiát Genát 
Andrea és Kjoszeva Szvetla képviselte a 
találkozón.

разнообразие от възрожденски пе-
чат, представящо голямото разноо-
бразие от теми, вълнували човека на 
ХІХ век. 
Участниците в срещата имаха въз-
можност да видят новия българ-
ски игрален филм „Миграцията на 
паламуда” на режисьора Людмил 
Димитров, който присъства на 
прожекцията и разказа за работата 
си по филма. Да се поддържа жив 
българският дух, да не изтъняват 
нишките между сънародниците ни, 
разпръснати в чужбина, да не из-
съхват корените на българщината 
– това е символът-верую и до днес 
на всеки роден хъш, независимо от 
историческата епоха и географските 
ширини, където се е пръкнал, е за-
явил Христо Мутафчиев, който за 
съжаление не можа да присъства на 
срещата.
Една разходка из Букурещ с профе-
сор Лука Вълчов от местното бъл-
гарско дружество създава образа на 
румънската столица като свято ис-
торическо място за всеки българин. 
Тук се намира кафене „Капса”, къде-
то през 1876 се създава Българското 
централно благотворително обще-
ство. Тази среща на видни българи 
по-късно е наречена от Иван Вазов 
– също участник в нея – първи бъл-
гарски парламент. В подкрепа на ка-
узата на БЦБО дава своето име като 

патрон Виктор Юго. Недалеч от 
кафенето се е намирало фотограф-
ското ателие на Карол фон Сатмари, 
където са били снимани много от 
видните български революционери. 
Тук е правена и последната снимка 
на Васил Левски от 1872 г. Няко-
гашната българска черква, която е 
била иззета и е преминала под ръ-
ководството на румънската църква. 
А в градските гробища се намират 
гробниците на видни българи, за 
съжаление, в доста окаяно състоя-
ние. Булевард „Христо Ботев” е един 
от централните артерии на града. 
Съпътстваща програма беше и 
представянето на България като 
туристическа дестинация пред ру-
мънски журналисти. Срещата бе 
изключително добре отразена в ру-
мънския печат.
Журналистическата гилдия готви 
за есента нова среща, на която да се 
направи опит да се възроди Съюза 
на журналистите в България, в рам-
ките на който да бъдат включени и 
българите по света.
Българските медии в Унгария бяха 
представени от Андреа Генат и 
Светла Кьосева.
Срещата е осъществена с подкре-
пата на "Петрол", "ЧЕЗ България", 
Първа инвестиционна банка, АЕЦ 
"Козлодуй", "Оргахим", „Дими-
тър Маджаров”, "Уестърн Юнион", 
"Астра Зенека".

БЦБО
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През месеца на българската култу-
ра в Дебрецен бе открита излож-
бата “Тиха светлина – Ангели” на 
художника Андрей Янев. 
Андрей Янев е роден в Бургас. 
Завършва Националната худо-
жествена галерия – специалност 
стенопис в класа на проф. Мито 
Гановски. Специализира худо-
жествен емайл при проф. Таласчук 
в Художествената академия “Вера 
Мухина” – Санкт Петербург, Русия. 
Изложбата „Тиха светлина” е реа-
лизирана с подкрепата на Минис-
терство на културата на Република 
България

На 3 юни, неделя, самоуправле-
нията на роми, българи, гърци, 
хървати, поляци, немци, арменци, 
румънци, русини, сърби и словаци 
се събраха за пореден път на тра-
диционния фестивал на нацио-
налностите в ХІІІ район, който се 
проведе под егидата на кмета на 
района д-р Йожеф Тот, народен 
представител. Празникът започ-
на с шествие на националностите 
и веднага след приветствието на 
заместник-кмета Гюла Борсеки се 
представиха арменците с техните 
народни песни и българите – с блок 
на танцовия състав „Янтра”. До 
вечерта се изредиха всички мал-
цинства, а денят завърши с тан-
цова къща на гръцкия оркестър 

„Фанари”. По време на фестивала 
бяха представени туристическите 
забележителности на отделните 
държави, не мина и без гастроно-
мическа изложба и дегустация на 
националните специалитети. 

A bolgár kultúra hónapjában nyi-
tották meg Andrei Janev Csendes 
fény – Angyalok címû kiállítását 
Debrecenben. 
Andrei Janev Burgaszban született. 
A Nemzeti Mûvészeti Galérián végzett, 
falfestészet szakon, Mito Ganovszki 
professzornál. Mûvészeti zománcra 
szakosodott Talaszcsuk professzornál, 
a Vera Muhina Mûvészeti Akadémián, 
Szentpétervárott.
A Csendes fény címû kiállítás a Bolgár 
Kulturális Minisztérium támogatásával 
valósult meg.

Изложба в 
Дебрецен Фестивал в ХІІІ район

Кметът на Община Русе Пламен 
Стоилов и неговите заместници 
Даниела Шилкова и Страхил 
Карапчански участваха в Меж-
дународна конференция на тема 
„Европейско културно наследство 
– мрежа за съхраняването 
на побратимените градове” в 
Будапеща. Форумът се реализира 
по проект на побратимения с 
Община Русе 11-ти район на 
унгарската столица Уйбуда, 
подкрепен от програмата на 
Европейския съюз „Европа на 
гражданите”. Международната 
конференция беше открита от 
кмета на Уйбуда д-р Хофман 
Тамаш. Зам.-кметът по европейско 
развитие на Община Русе 
направи презентация на тема 
„Културното наследство като 
основа за подготовката на Русе за 
културна столица на Европа през 
2019 г.”.  Наред с град Русе, във 
форума участваха представители и 
на останалите партньори по 
проекта – градовете Трогир, Прага, 
Харкан и Охрид.

Изложба в 
Дебрецен

Kiállítás Debrecenben

Кметът на Русе 
в Уйбуда

Rusze - Óbuda Fesztivál a XIII. 
kerületben

Rusze város polgármestere Plamen 
Sztoilov és helyettesei, Daniela Szilkova 
és Sztrahil Karapcsanszki részt vettek az 
Európai Örökségvédelem – a testvér-
városok megôrzésének hálózata címû 
nemzetközi konferencián Budapesten.
A fórum Rusze testvérvárosa, Újbuda 
projektje keretében valósult meg, a 
Európa a Polgárokért program fi nanszí-
rozásában. A nemzetközi konferenciát 
Dr. Hoffmann Tamás, Újbuda polgár-
mestere nyitotta meg. Rusze európai 
fejlesztésért felelôs polgármester-he-
lyettese „A kulturális örökség mint Ru-
sze felkészülésének alapja a 2019-es Eu-
rópa Kulturális Fôvárosa címre.”

Rusze városa mellett a további projekt-
partnerek, Trogir, Prága, Harkány és 
Ohrid városának képviselôi is részt vet-
tek a fórumon.

Június 3-án, vasárnap a már hagyomány-
nak számító nemzetek fesztiválján újra 
összegyûltek a roma, a bolgár, a horvát, 
a lengyel, a német, az örmény, a román, 
a ruszin, a szerb és a szlovák kisebbség 
képviselôi a XIII. kerületben azon a fesz-
tiválon, amely a kerület polgármestere, 
dr. Tóth József védnöksége alatt került 
megrendezésre.  Az ünnepség a nem-
zetiségek  felvonulásával  kezdôdött, 
amit  az alpolgármester,  Borszéki 
Gyula köszöntôje  követett.  Ezután  az  
örmények bemutatkozását láthattuk, 
majd a bolgárok következtek a Jantra 
Néptáncegyüttes   mûsorával.  Minden  
nemzetiség bemutatkozott a délután 
folyamán, az estet a görög Fanari zene-
kar táncháza zárta. A fesztivál ideje alatt 
megtekinthetôek voltak a különbözô 
államok  turisztikai látványosságai és 
persze a gasztronómiai bemutatóra és 
ételkóstolóra is sor került.
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Музикалната академия Ференц 
Лист в Будапеща и има много ус-
пешни концерти в страната и в 
чужбина. На концертите си свири 
собствени композиции, някои от 
тях бяха изпълнени солово, а дру-
ги в дует с Росица Бояджиева. Той 
представи известната Кошутова 
песен в собствен аранжимент, а 
заедно с Темниском и Бояджиева 
изсвириха „Зимата” от Четирите 
годишни времена на Вивалди. На 
концерта прозвучаха и произве-
дения на български композитори, 
изпълнени в дует или в трио. 
Другият участник във вечерта 
Виктория Аведикян бе представе-
на от председателя на арменското 
самоуправление Дьорд Шойомва-
ри. Тя е завършила музика и фи-
лология в Мишколцкия универси-
тет. Канят е постоянно на прояви 
на националното самоуправление, 
както със солови изпълнения, така 
и с музикални формации. През 
2010 основава състава „Комитас”, 
който изпълнява арменски народ-
ни песни. Втората й плоча е заис-
ана в Аржентина, където с голям 
успех изпълнява ролята на Йорже 
от операта „Хари Янош” на Золтан 
Кодай. Наред с изпълнителската 
си дейност, тя преподава пеене. На 
концерта се представи с арменски 
църковни песнопения и избрани 

народни песни от колекцията на 
арменския монах Комитас. Проз-
вуча и песента „Изгнаници”, пос-
ветена на нелеката съдба на армен-
ския народ. 
След концерта директорката 
на училище Бардош Хорватне 
Сентлелеки Каталин изказа благо-
дарност за високото майсторство 
на изпълнителите, създали трайна 
наслада за присъстващите. 

Ищван М. Катона
Снимки на автора

www.dunakanyarregio.hu

Музиката не познава граници

elnöke  mutatta  be  a  fellépô  mûvésze-
ket. Roszica Bojadzsieva  fuvolamûvész 
a plovdivi zenemûvészeti fôiskolán szer-
zett diplomát. A múlt évtôl szólistája a 
Bécsben mûködô Sinfonietta del'Arte 
együttesnek, emellett Európa számos 
országába kap folyamatosan felkérést 
kortárs zeneszerzôk mûveinek bemu-
tatására. A koncerten partnere volt 
Nikolaj Temniszkov tubamûvész, akivel 
közösen hozták létre a DUO elnevezésû 
formációt. Virtuóz hangszerjátékával 
bûvölte el a közönséget Györffy Ger-
gely hegedûmûvész, aki a budapesti 
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskolán 
végzett, és számtalan sikeres fellépést 
tudhat maga mögött idehaza és külföl-
dön egyaránt. Halhattunk még a kon-
certen duóban és trióban klasszikus és 
kortárs bolgár komponisták mûveit is. 
Az est emlékezetes szereplôje volt még 
Avedikian Viktória örmény származású 

énekmûvész, akit elöljáróban Sólyom-
vári György, az örmény nemzetiségi 
önkormányzat elnöke mutatott be. A 
mûvésznô bölcsész- és énekmûvészeti 
tanulmányait a miskolci egyetemen 
végezte. 2010-ben megalapította a 
Komitasz Együttest és örmény nép-
dalokat adnak elô. A koncerten ez al-
kalommal örmény egyházi énekeket és 
Komitasz örmény szerzetes, zenepeda-
gógus gyûjtésébôl válogatott népdalo-
kat mutatott be. Emellett halhattuk az 
örmény nép hányatott sorsát felidézô 
Számûzöttek dalát is.

A koncertet követôen Horváthné 
Szentléleki Katalin, a Bárdos iskola 
igazgatóasszonya mondott köszönetet 
a színvonalas, maradandó mûvészi él-
ményt nyújtó elôadásért. 

Katona M. István
A szerzô felvételei 

A fenti nemes gondolat jegyében in-
dított útra koncertsorozatot 2011 nov-
emberében a Dunakeszi Bolgár Nem-
zetiségi Önkormányzat. Elôször a helyi 
Német Nemzetiségi Önkormányzattal 
közösen rendeztek emlékezetes estet, 
május 30-án pedig az Örmény Nem-
zetiségi Önkormányzattal összefogva 
hívták a zenebarátokat hangversenyre 
a Bárdos Lajos Általános Iskolába.A 
megjelenteket Szilágyi Ferencné 
igazgatóhelyettes köszöntötte, majd 
Kirov Gábor, a bolgár önkormányzat 

През ноември 2011 г. Българското 
самоуправление в Дунакеси започна 
поредица от концерти под горния 
надслов. Най-напред организира 
обща вечер съвместно с Немското 
самоуправление, а на 30 май заедно с 
арменското самоеправление покани 
приятелите на музиката на концерт 
в Основно училище Лайош Бардош.

Гостите бяха приветствани от ди-
ректорката на училището Силади 
Ференцне, след което Габор Киров, 
председател на българското самоу-
правление, представи концертира-
щите музиканти. Флейтистката Ро-
сица Бояджиева е възпитаничка на 
Пловдивската музикална академия. 
Свирила е в симфоничния оркестър 
на родния си град Добрич, а едно-
временно с това започва да изграж-
да и личната си кариера. От мина-
лата година е солистка на виенската 
Sinfonietta del'Arte и непрекъснато я 
канят да изнася концерти от произ-
ведения на съвременни композито-
ри в много европейски страни. 
Неин партньор на концерта беше 
тубистът Николай Темнисков, с 
когото са създали формация ДУО. 
В програмата прозвуча и дуетът 
на Росини за флейта и туба. С 
виртуозността си превзе сърцата 
на публиката и цигуларят Гергей 
Дьорфи, който е завършил
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Óvodában egész évben

Броят на децата в детската градина 
беше траен през цялата година – 28, 
въпреки че имаше движение – две 
деца си заминаха за България, две 
нови се записаха.
Вече четвърта година участваме в 
проект по Програма Коменски. От 
2011 работим по проекта е „Нека 

délutánok, Anyák napja, Európa Nap, 
Cirill és Metód napja, kirándulások, ôsz, 
téli, tavaszi ünnepkör óvodásoknak is 
érthetô ünnepe tartalma.
A közösségi nevelésünk egyik fô 
feladata, hogy a gyermekeket közös 
élményekhez juttassuk. Idén két napig 
nyílt napot tartottunk. Örömünkre 
nagyon sok érdeklôdô szülô jött el. A 
természethez kapcsolódó ünnepeink 
közül a föld napján szülôkkel virágokat 
ültettünk. Idén mi is részt vettünk 
Cirill és Metód ünnepén, ahol rövid 
énekes-táncos mûsort adtunk elô. 
Programokban gazdag évünket 
évzáró mûsorral zártuk, ahol a 
nagycsoportosokat is búcsúztattuk.

Egerváriné Gabriella 
óvodavezetô

A Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi 
Iskola tanulói a tanévzáró ünnepségen 
elénekelték a Hol van Bulgária címû 
dalt. Az ünnepséget a harkányi 
katonai temetôben tartották. Itt 
temették el a II. világháborúban 
elhunyt bolgár katonákat. A tanulók 
egy perces néma csenddel rótták le 
tiszteletüket a háborús hôsök elôtt., 
majd megkapták a bizonyítványukat.
A Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi 
Iskola egy sikeres tanéven van túl. 
Közel 60 diák járt az iskolába, 7 
csoportban. Az iskola programját, 
a tanulók létszámát és az iskola 
felszereltségét a Bolgár Oktatási 
Minisztérium is értékelte, így felvette 

Az óvodába járó gyermekek létszáma 
tartósan 28 fô volt egész évben.
4. éve veszünk részt a Comenius 
projektben: 2011-ben új projektünk  
címe: „Engedd be a napfényt!” A 
Comenius projektben résztvevô 
partnerek – Bulgária, Törökország, 
Ausztria – egyik célja, hogy összetett 
kapcsolatrendszert fejlesszen ki az 
óvoda, a családok, és a helyi közös-
ségek között. Feladatunk, hogy a 
gyermekeket segítsük fejlôdésében, 
a beilleszkedésben. Ehhez szükséges 
a családokkal való szoros kapcsolat. 
A szülôkkel tervezett közös tevé-
kenységeink erre egyre több alkalmat 
teremtenek: pl.: bolgár táncház, játszó-

Ez a tanév is véget ért!

слънцето при нас да влезе!”
Наши партньори в проекта на Комен-
ски са България, Турция и Австрия. 
Една от целите ни е да разработим 
система за контакти между детска-
та градина, семейството и местната 
общност. Общата ни дейност с ро-
дителите ни предоставя все повече 
възможности: българска танцова 
къща, следобедни игри, ден на май-
ката, ден на Европа, ден на Кирил и 
Методий, екскурзии, есенно-зимни и 
пролетни празници по разбираем за 
децата начин.
Една от главните ни възпитателни 
задачи е да създадем общи прежи-
вявания за децата. Новост беше бъл-
гарската седмица, която организи-
рахме заедно с родителите по случай 
празника на Баба Марта: Имахме два 
открити дни и за наша най-голяма ра-
дост много родители се отзоваха. По 
случай Деня на Земята садихме цветя 
заедно с родителите. Взехме участие 
в празника на Кирил и Методий, на 
който изнесохме кратка програма с 
песни и танци. Закрихме богатата на 
събития година с програма, на която 
се сбогувахме с децата от голямата 
група.

Габриела Егерварине
ръководител на ДГ

Първи път тази година Българското 
училище за роден език имаше група, 
чиито занимания бяха извън Буда-
пеща. Шест деца усъвършенстваха 
знанията си по български език в Ха-
ластелек: редовно посещаваха заня-
тията с учителката Мария Стоилова 
и напреднаха извънредно много в 
усвояването на родния език. 
Подтикнато от положителните ре-
зултати училището има намерение 
да открие група и за по-малките. От 
учебната 2012-2013 г. ще действа и 
група за първи клас (начален курс), за 
която вече се извършват записвания.
Завършването на учебната година 
приключи с тържество, на което при-
състваха и родителите. 

ХаластелекЕдна година в детската градина
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lôi munkaközösséget, amely segíti az 
iskola mûködését és a tanárok, szülôk 
és tanulók szoros kapcsolattartását. 
Folyamatosan bôvül és javul az 
iskola anyagi bázisa, amely saját 
könyvtárral és számítástechnikai 
teremmel is rendelkezik. A tanárok 
továbbképzéseken vesznek részt 
bolgár felsôoktatási intézményekben.
Augusztus utolsó hetében nyári 
napközis tábor lesz, amely nemcsak 
a szülôknek segít, hanem a diákok 
bolgárnyelv-tudását is felfrissíti és 
elmélyíti.
Szeptemberben az elsô osztályosok 
olyan bolgár ábécéskönyvet tart-hat-
nak majd a kezükben, amely megfelel 

az iskolát a határon túl hivatalosan 
elismert bolgár iskolák listájára, 
amelyek normatív állami támogatást 
kapnak. Ez fontos elismerés az 
iskola számára.
A  tanév  során  megválasztottuk a szü-

Хей, свърши се таз година!

az iskola speciális szükség-leteinek.
Szeretettel várjuk a beiratkozni 
vágyókat a Bolgár Nyelvoktató 
Kisebbségi Iskolába. A beiratkozás 
feltételeirôl a Bolgár Országos 
Önkormányzatnál érdeklôdhetnek.

Учениците от Българското училище 
за роден език изпяха песента „Де е 
България” на тържеството, посветено 
на завършването на учебната година, 
което се състоя във военния мемо-
риал Харкан. Там са погребани заги-
налите по време на Втората световна 
война български воини. Учениците 
почетоха с едноминутно мълчание 
паметта на героите. Тук бяха раздаде-
ни и свидетелствата за завършен клас.
Българското училище за роден език 
приключи една успешна учебна го-
дина. То бе посещавано от близо 60 
деца, разпределени в 7 групи. Про-
грамата на училището, броят на 
децата, материалната база бяха оце-
нени от българското Министерство 
на образованието, младежта и нау-
ката и то бе включено в списъка на 
МОМН за официално признати бъл-
гарски училища зад граница. Това е 
признание за училището, което мно-
го задължава. 
През учебната година бе избран Ро-
дителски съвет, който подпомага 
работата на училището и подпомага 
контактите между учители, родители 
и ученици. Непрекъснато се разши-
рява и подобрява материалната база 
на училището, което има своя биб-
лиотека, компютърна зала и необхо-
димите учебно-технически средства. 
Учителите участват в квалифика-
ционни курсове в български висши 
учебни заведения. 

В последната седмица на август ще 
бъде организирана лятна занимал-
ня, чиято задача е не само да бъде в 
помощ на родителите, а да опресни 
и задълбочи знанията по български 
език чрез различни занимания. 
През септември първокласниците 
ще държат в ръце и първият българ-
ски буквар, изданен в Унгария, спе-
циално за нуждите на училището. 

Българското училище за роден език 
записва ученици за следващата учеб-
на година. За условията и възмож-
ностите може да се интересувате на 
телефоните на Българското републи-
канско самоуправление. 
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A fenti projekt megvalósítása létkérdés 
volt, hiszen az évi közel 5.000.000,-Ft-os 
fûtésköltség veszélyeztette az épület 
és intézményeink (óvoda, nyelvoktató 
iskola, könyvtár) mûködtetését. A 
fûtéskorszerûsítés közel 12 millió 
forintba került, ebbôl 8 millió forintot 
tett ki dr. Latorczai Csaba KIM 
helyettes államtitkár által a „kisebbség-
politikai tevékenység támogatása” 
címûfejezet terhére nyújtott egyedi 
támogatás, emellett a Fôvárosi Bolgár 
Önkormányzat és az Újpesti Bolgár 
Önkormányzat is támogatta a projektet.

Akirôl azt gondolták, poraiból 
feltámadva visszajárhat majd, hogy 
éjszakánként ne csak kísértsen, de 
vérszívóként támadjon az élôkre, annak 
gyalázták meg holttestét. Mindez 
nagyon is valóságos gyakorlat volt 
néhány száz éve. Ezt bizonyítják azok 
a leletek, amelyekre nemrégiben 
bukkantak Bulgáriában. A hétszáz éve 
élt férfi ak mellkasából vaspálca állt 
ki. Mint Bozsidar Dimitrov, a bolgár 
Nemzeti Történeti Múzeum igazgatója 
elmondta, az elhunytakat többször 
hasba és mellkasba szúrták, hogy 
megakadályozzák vámpírrá válásukat. 
Ez a szokás a középkori Bulgária egész 
területén elterjedt, az országban 
eddig több mint száz középkori 
vámpírsírt tártak fel.

hírek • новини  

жизнено значение, тъй като разхо-
дите за отопление от близо 5 мили-
она форинта годишно заплашваха 
самото функциониране на самоу-
правлението и неговите институ-
ции (детска градина, училище, биб-
лиотека). Осъвременяването на 
отоплителната система се осъщест-
ви с бюджет от 12 милиона форинта, 
от които 8 бяха осигурени от фонда 

„подкрепа на малцинствената по-
литика” на заместник-държавния 
секретар при Министерството на 
държавната администрация Чаба 
Латорцаи. Останалата част от су-
мата бе допълнена от Столичното 
българско самоуправление и от 
Българското самоуправление в Уй-
пеща.

През май Българското републи-
канско самоуправления приключи 
един голям проект. В сградата на ул. 
Байза 44 бе изграден нов и модерен 
отоплителен център, бяха сменени 
остарелите, повече от 20-годишни 
казани и на мястото на стария и 
опасен комин бе изграден топло-
изолирана и затворена система на 
проветряване. Благодарение на 
изработените по най-модерни тех-
нологии кондензационни казани  
разходите за отопление на сградата 
ще намалеят до 30% през зимните 
месеци, а освен това новият газов 
часовник, който е свързан с иконо-
мичната отоплителна система също 
има по-ниска месечна тарифа. За 
една година това ще донесе спестя-
вания от 2 милиона форинта за БРС.
Осъществяването на проекта бе от 

Ако за някого се е смятало, че би 
могъл да вампиряса и нощем да 
броди не само като призрак, а и да 
пие кръвта на живите, при погре-
бение тялото му е било пробожда-
но с копие. И това не е част от ро-
ман, а действителна практика само 
преди няколко века. Това доказват 
и археологическите данни, откри-
ти неотдавна в България. В гърди-
те на живелите преди 700 години 
мъже са били намерени забити 
железни пръчки. Според Божидар 
Димитров, директор на Нацио-
налния исторически музей,    мър–
тъвците са били многократно про-
бодени в корема и в гърдите, за да 
попречат на вампирясването им. 
Този обичай бил разпространен по 
цялата територия на средновеков-
на България, досега са открити над 
сто гроба на вампири.

A Bolgár Országos Önkormányzat 
egy nagy projektet fejezett be 
májusban. A Bajza utca 44. szám alatti 
épületben ki lett építve egy új korszerû 
hôközpont, ki lettek cserélve a több 
mint 20 éves elavult gázkazánok és 
a régi életveszélyes kémény helyett 
fel lett építve egy zárt hôszigetelt 
kéményrendszer. A legmodernebb 
technológiával készült Remeha 
kondenzációs kazánok segítségével az 
épületben a fûtés költsége akár 30%-
kal is csökkenhet a téli hónapokban, 
valamint az új takarékos rendszerhez 
szükséges kisebb teljesítményû 
gázóra havi alapdíja is lényegesen 
kevesebb lesz. Ez éves szinten összesen 
mintegy 2.000.000,-Ft megtakarítást 
eredményezhet az Önkormányzatnak. 

Új kazánok a Bajza 
utcai épületben

Vámpírsírok 
Bulgáriában

Вампирски гробове 
в България
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A fogyasztói árak uniós átlagát száz 
százaléknak alapul véve a legolcsóbb 
ország Bulgária 51 százalékkal. A 
második és a harmadik helyen 60 
százalékkal Lengyelország és Románia 
áll, majd Magyarország következik 
64 százalékkal. A legdrágább Dánia 
volt 142 százalékkal a fogyasztói 
árak szintje alapján. Magyarországon 
a fogyasztói energiaárak és a 
személygépjármûvek árai közelítenek 
az uniós átlaghoz.
A kategóriákat tekintve az élelmiszerek 
és nem alkoholos ita-lok Bulgáriában 
a legolcsóbbak 67 százalékkal a 
100 százalékos átlaghoz képest. A 
második helyen Románia (68 százalék), 
a harmadik helyen Lengyelország 

Европейските цени

Потребителски цени в страните на Европейския съюз: 

Средна цена за ЕС 100
България 51
Полша 60
Румъния 60
Унгария 64
Словакия 72
Чехия 77
Словения 84
Гърция 95
Германия 103
Австрия 107
Белгия 112
Дания 142

Средните цени на потребителските 
стоки са най-ниски в България. Ако 
средната цена се вземе за 100%, то 
най-евтината страна е България с 
51%. На второ и трето място с 60% 
са Румъния и Полша, следвани от 
Унгария с 65%. Най-скъпата страна 
е Дания – 142% от средната цена на 
потребителските стоки в ЕС. В Унга-
рия цените на енергията и личните 
автомобили са близки до средната 
европейска цена. 
В отделните категории хранител-
ните стоки и неалкохолните напит-
ки са най-евтини в България – 67%. 
На второ място е Румъния – 68%, а 
на трето място е Полша с 69%. На 
четвърто място са Унгария и Слова-
кия с по 83%. Най-скъпото място в 
тази категория е Дания – 136%. Ал-
кохолните напитки и тютюневите 
произведения по данни на Еуростат 
през миналата година най-евтина е 
била Унгария – 63%, изпреварвайки 
България – 64%, Румъния – 66% и 
Полша – 73%. Най-скъпата държава 
в тази категория е Ирландия – 163%.

EU-s árak

található (69 százalékkal). A negyedik 
helyen Magyarország és Szlovákia volt 
egyaránt  83  százalékkal. A legdrágább 
hely a kategóriában Dánia volt 
136 százalékkal. Az alkoholos italok 
és dohánytermékek tekintetében 
a legolcsóbb Magyarország volt 
tavaly az Eurostat adatai szerint 63 
százalékkal, megelôzve Bulgáriát 
(64 százalék), Romániát (66 százalék) 
és Lengyelországot (73 százalék). 
A legdrágább a kategóriában Írország 
lett 163 százalékkal.

Bulgária 51

Lengyelország 60

Románia 60

Magyarország 64

Szlovákia 72

Csehország 77

Szlovénia 84

Görögország 95

Németország 103

Ausztria 107

Belgium 112

Dánia 142

Fogyasztói árak összehasonlítása 

az EU tagországaiban
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Основният поминък на българ-
ския народ било земеделието. Чрез 
земеделието по-голяма част от на-
селението изкарвало своята пре-
храна. То е важно и за скотовъд-
ството, тъй като без продуктите 
на земеделеца няма скотовъдство. 
Ако няма ярма, в животновъдство-
то настъпва криза.
Случва се понякога реколтата да 
бъде сполетяна от природни бед-
ствия като суша, киша, градушка 
и други. Тъй като българинът е су-
еверен, той вярва, че всички тези 
нещастия ги изпраща небето, т. е. 
Бог. Това суеверие намира израз в 
думите „ Бог дал, Бог взел“.
За да умилостивят Бога или при-
родните стихии, хората са им пос-
ветили празници. Такива са и го-
рещниците, които се празнуват на 
15, 16, и 17 юли.
Вярва се, че това са най-горещите 
дни в годината. Тяхното честване 
е свързано с борбата с градушки-

те. Това природно бедствие нанася 
големи щети на селскостопанската 
реколта. Последиците от градуш-
ката са непредсазуеми. Унищо-
жаването на реколтата в повечето 
случаи води до глад. 
Тези летни празници са характер-
ни за всички български региони. 
В различните краища на Бълга-
рия празниците имат разнообраз-
ни названия. В северните части на 
страната те са известни под името 
Чурлига, Пърлига и Марига.
В Северна България особено се 
тачи Св. Марина. Денят на тази 
светица се чества на 17 юли. Той 
съвпада с последния ден от тъй 
наречените горещници. Поради 
това тя е наричана Марина огнена. 
Според народните вярвания тя е 
покровителка на градушките. По-
ради това светицата може да бъде 
отнесена към групата на светците 
градушкари: Св. Герман, Св. Вар-
толомей, Св. Елисей и Св. Илия. 

Към празниците на гореспомена-
тите светци може да се прибави и 
празникът Видовден.
Горещниците са празници, раз-
пространени и в Южна България. 
Там те се наричат Люта, Чурута ( 
Чюрука ) и Опалена Мария. Там 
хората почитат седмицата от 15 
юли до 20 юли и я наричат Запале-
на, Опалена неделя. В Пиринския 
край е известна и като Гръмна не-
деля.
Българите, живеещи в Македония, 
също тачат тези празници. В облас-
тта на Охрид, Битоля и Велес те са 
известни като Блъсъци, Германов-
ци, Ч руци или Чуреци.
На всички празници, посветени на 
светци покровители на градушки-
те, гръмотевиците и пожарите, се 
спазва строги забрани. Горещни-
ците, които принадлежат към тази 
група, не правят изключение. През 
тези три дни (15, 16, и 17 юли) не 
се извършва никаква селскосто-
панска дейност, т.е. не се работи на 
полето. Освен това забраната важи 
и за къщната (домашна) работа. 
Не трябва да се пере и мие. Поради 
страх от пожар домашните не па-
лят огън и не поддържат огнището. 
През този период не се пече и хляб. 
Ако някой наруши забраната – гра-
душка или пожар ще унищожи ре-
колтата. Тази вяра е била дълбоко 
вкорeнена в душата на селянина. 
Обикновенените хора осъзнавали, 
че природата е по-силна от тях, за-
това тачели празниците и спазвали 
стриктно забраните.
Празниците са съпроводени с мо-
литви за дъжд, но понякога се 
случва да се прави молебен и за 
суша. Това се случва, когато годи-
ната е кишава.
В някои райони на страната – ве-
черта на 15 юли, т.е. на първия от 
трите празнични дни, се гаси огъ-
нят от всички огнища. Това се пра-
ви с цел да се предпазят хората и 
техния имот от пожари. Огънят в 
домашното огнище се подновява 
вечерта на третия и последен го-
рещник (17 юли). Подновяването 
на домашния огън е съпроводено 
със специален обред. Вечерта на 
17 юли се пали един общ огън на-
речен нов, жив или млад огън. От 
него всяко домакинство подновява 
огъня в своето огнище.

Горещници и Илинден 15, 16, 17 и 20 юли

hagyomány • традиции
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При повечето празници от бъл-
гарския празничен календар се 
извършва ритуално гадание. Го-
рещниците не правят изключение. 
Тези предсказания са свързани с 
времето. Правят се прогнози за 
времето през януари, февруари и 
март. Всеки ден отговаря на един 
от споменатите месеци: 15 юли - 
на януари, 16 - на февруари, 17 - на 
март.
В някои краища на страната се из-
вършва и ритуално къпане на бо-
лни и здрави хора в лековити води. 
Цикълът на летните празници, 
свързани с предпазване от градуш-
ка и гръм, завършва с деня на св. 
Пророк Илия – Илинден, който 
се чества на 20 юли. В представи-
те на хората св. Илия е повелител 
на мълниите. Той препуска с ог-
нена колесница по небето. Според 
народните вярвания огнената ко-
лесница на св. Илия е теглена от 
четири или шест коня. Докато кара 
своята колесница, той хвърля огне-
ни стрели срещу ламите.
В образа на св. пророк Илия на-
мират отражения остатъци от 
езическите култове. Народът от-
ъждествява светеца със старите 
езически богове –Тангра и Перун. 
На този празник се прави курбан. 
Обикновено се коли най-старият 
петел.
Илинден спада към групата на ес-
нафските празници. Той се почита 
от задругата на кожарите, самар-
джиите, кожухарите и кереми-
дарите. На този ден се устройват 
селските сборове. Както при Го-
рещниците, така и на Илинден не 
се работи. Тази забрана е валидна и 
за полската, и за домашната рабо-
та. Целта на тези забрани е една – 
предпазване от природни бедствия 
и катаклизми като суша, градушки 
и други.
Българинът е изпитвал страх от 
природата и в същото време я е 
боготворял. Знаел, че природата 
винаги си отмъщава на тези, кои-
то посягат да я унищожат. И за да 
умилостиви природата, българи-
нът й посвещава празници и при-
нася жертви за укротяване на при-
родните стихии.

www.bulgarian-folklore.com

Християнският празник Успение 
Богородично е посветен на веч-
ното заспиване, на смъртта на 
Божията Майка. Когато на 64-го-
дишна възраст Богородица се мо-
лела в Елеонската планина, при 
нея се спуснал Архангел Гавраил с 
палмова клонка в ръка и й възве-
стил, че след три дни духът й ще 
се пресели в царството небесно. 
Божията Майка приела с радост 
вестта и си пожелала да види още 
веднъж преди смъртта си Светите 
апостоли. Желанието й се сбъдна-
ло и на третия ден ангелите слезли 
да вземат душата й. Богородица 
била погребана в пещера до Гетси-
манската градина. На третия ден 
след кончината й гробницата ос-
танала празна, тъй като светицата 
възкръснала.
Българите наричат празника "Го-
ляма Богородица" или "Голяма 
чьорква" (в Родопите). Той се от-
белязва навсякъде с тържествена 
църковна литургия. След служба-
та жените си раздават "богородич-
ни пити" за здраве. Често на този 
ден се правят сборове, на които 
пристигат гости от съседните села. 
Сборовете се свикват в селищата, 
където Св. Богородица е патрон 

на местната черква. Селяните ку-
пуват с общи пари животно, което 
колят за курбан.
Във всички български краища Св. 
Богородица е почитана като по-
кровителка на майчинството, бра-
ка и семейството. Вярва се, че све-
тицата помага на бездетни съпрузи 
да се сдобият с рожба. Ето защо на 
нейния празник всяка млада булка 
или невеста без деца отива да поло-
жи дар пред иконата на светицата. 
Често жените закачат на иконата 
вотиви - малки метални изобра-
жения на бременна жена или пе-
леначе, с надеждата за скорошно 
забременяване и раждане.
По аналогичен начин жените отбе-
лязват и празника "Малка Богоро-
дица" (Рождеството на Пресветата 
Богородица) на 8 септември. На-
родната традиция често забранява 
на домакините да сноват и да тъ-
чат, да плетат и да шият между Го-
ляма и Малка Богородица. Това се 
спазва за здраве на домочадието. В 
християнската религия Мадоната 
или Божията Майка е носителка 
на божественото женско начало, 
въплъщавано в епохата на езиче-
ството от Великата богиня майка 
на земята.

Голяма Богородица



 познава и признава 
добрия музикант!

– Ох, забръмча ми главата! - гъсенич-
ката се свила в тревата.

– Нали! Нали!?
– Дори ме боли...
– Я си върви по пътя тогава! От теб ни 
звезда, нито публика става! 
Вървяла гъсеничката, вървяла, вър-
вяла... Зад тревите надзъртала и си 
пяла, додето внезапно спряла. Защо 
ли? Съзряла да жужи над цветята 
златна девойка с гърненце в ръка-
та. Към нея приближила с усмивка 
мила:

– Аз съм гъсеничка. А вие, простете, 
коя сте, кажете?

– Хей, пчелици-сестрици, елате на-
сам! Тази малка госпожица няма ли 
срам? Представете си, коя съм, ме 
пита! Нима не си чувала за медена 
пита? 

- Жу-жу-жин, жу-жу-жин, 
кой лети под свода син?

Ние, златните пчелички 
със работните ръчички.

Виж, от билки и цветенца 
сбираме прашец в гърненца,

после си варим в пчелина 
мед за цялата година.

Жу-жу-жин, жу-жу-жин, 
идвай в нашия пчелин –
ще научиш тук подред 

как се прави сладък мед!

– Но аз не мога да летя, а само бавнич-
ко пълзя. Как да събера прашец? Как 
да си варя медец?

– Че ти нищо не умееш! За какво жи-
вееш? Поне да беше красива, че злат-
на рокля да ти отива... 
Вървяла гъсеничката, вървяла, вър-
вяла... Зад тревите надзъртала и си 
пяла, додето луната изгряла. И то-
гава внезапно съзряла в мрака, сред 
храсталака, току пред нея, едно топло 
фенерче да грее. И пак приближила с 
усмивка мила:

– Аз съм гъсеничка. А вие, простете, 
коя сте, кажете?

- Аз съм светулка - блещук, блещук...
В тъмното светя ту там, ту тук.

Скитам на воля в гори, в села...
Аз съм фенерче с крила - ла-ла-ла!
Лунна трошица в гъстия мрак –

смело летя на зиг-заг...
Дзак!
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- Гледай колко сме модерни –
алени, на точки черни.

Бяхме с другите калинки
в школата за балеринки.
Ще завършим този танц

с пирует и реверанс...

– А пък ти си без червена пелеринка... 
И си тромава за балеринка... И изоб-
що, не си за нас. На добър час!
Вървяла гъсеничката, вървяла, вър-

вяла... Зад тревите надзъртала и си 
пяла, додето внезапно спряла. Защо 
ли? Съзряла на близкия друм един 
момък, който вдигал ужасен шум! 
Натам приближила с усмивка мила.

– Аз съм гъсеничка. А вие, простете, 
кой сте, кажете? И защо вдигате та-
кава врява?

– Малката, нещо ти става! Не различа-
ваш рок от гълчава! Бжжж! Бжжж!
 

- Рокпевецът Бръмбаран
е прочут от Рим до Кан,
защото всеки уважава,

В едно утро лятно със слънчице злат-
но гъсеничката отвори очи, погъде-
личкана от ярките лъчи. Прозя се, 
протегна се и си рече:

– Мммм, време за разходка е вече. Ще 
тръгна полечка по тази пътечка, пък 
дано най-накрая се запозная с някой, 
с когото да си играя!

- Скучно е да бъдеш сам
в този свят голям –

със приятели мечтая
аз да си играя...

Вървяла гъсеничката, вървяла, вър-
вяла... Зад тревите надзъртала и си 
пяла, додето внезапно спряла. Защо 
ли? Съзряла три буболечета с черве-
ни елечета. Към тях приближила с 
усмивка мила. 

– Привет, буболечета с червени елече-
та! Аз съм гъсеничка. А вие, просте-
те, кои сте, кажете?

– Ние сме красивите калинки. И това 
не са елечета, а пелеринки!

gyerek oldal • за децата

Как гъсеничката се събуди или как се 
раждат пеперуди



– Искаш ли със мен да си играеш?
– Ако се научиш да сияеш.
– Ще ми покажеш ли как се сияе?
– О, голям майсторлък това е! Но е 
нужен талант, то се знае... 
Тогава гъсеничката се сви в мрака и 
заплака - беше невзрачна наглед, не 
умееше да играе балет, от рок не раз-
бираше, мед не събираше... Не умее-
ше и да свети в нивите лете. И изоб-
що, защо ли се е родила само с едната 
си усмивка мила?
– Да можех поне хубавица да стана... 
А то - нищо и никаква дебелана! Кой 
ще дружи с такава буба безполезна? 
О, ще ми се от света да изчезна! 
И плакала, плакала сред тежки въз-
дишки, а от сълзите й ставали ниш-
ки, които я увили като одеяло в едно 
пашкулче топло и бяло. Накрая, от 
плач изнемощяла, гъсеничката зас-
пала.
Но призори се разбудила от странен 
звук. Някой чукал по пашкулчето: 
чук-чук-чук!
– Чук-чук-чук! Ама че сънливи пепе-
руди - и гръм не може да ги събуди! Я 
да изсвиря една ръченица за спящата 
хубавица! 

- Цигу-мигу, цигу-миг, 
аз съм цигулар велик.

Ставай, миличка, от сън, 
че е утро вече вън!

Цигу-мигу, цигу-миг, 
идва твоят звезден миг!

– Благодаря, маестро, но сте сбъркали 
адреса - мене никой в гората не ме ха-
реса.

– Но погледни се - та ти си прекрасна! 
Я излизай от тази хралупа тясна! Из-
прави главата, разпери крилата - като 
тебе втора няма във гората!
И щурецът продължил да свири, 
додето от поляни и баири дотичали 
всички: пчелички-сестрички, ка-
линки-балеринки, Бръмбаран и све-
тулката да видят кого Щурчо възпя-
ва с цигулката.
А малката гъсеничка не можела да се 
начуди - мислела, че само в приказ-
ките гъсеничките се превръщат в пе-
перуди. Размахвала щастливо крила-
та, рисувани сякаш с бои от дъгата, и 
на всички простила, защото си била 
още с предишната усмивка мила. И 
предишната песничка своя запяла, и 
танцувала, цялата засияла...

- Скучно е да бъдеш сам
в този свят голям.

С вас, приятели, мечтая
аз да си играя...

И аз там бях, смях се, пях, играх... И 
нещичко разбрах: ако срещнеш на 
някоя крива пътечка нищо и никак-
ва буболечка, не я подминавай, не я 
натъжавай, че може би тя в сърчи-
цето си крие една пеперудена цветна 
магия!

Мая Дългъчева

gyerek oldal • за децата

Ако пия свойто мляко,
без да ме подсеща някой,
ако в шепа се прозявам,
ако в касичка спестявам,
за да мога да си купя
нов аквариум със гупи,
ако с гостите на татко
поседя съвсем закратко,
а накрая ги изпратя
с „Питат ли ме дей зората”,
ако всичко искам с „моля”,
а не се налагам с воля,
ако книжките опазвам... -
то тогава мама казва,
че на нея съм приличал!

Но в калта ако съм тичал
и съм вир-вода до кости,
ако скитал съм по гости,
дето черпят до насита
с кока-коли, с малебита,
ако глупост съм изръсил,
ако зяпна с пръст в носа си,
ако семки вкъщи лющя,
ако гущера си пущам
върху кухненската маса... -
съм приличал на баща си!

На кое да вярвам – ха де?

Снощи пък преспах у дядо
и дочух как баба каза:

”Внукът ни на тебе мяза.
Де що има лампи – светнал...
Целият на теб се метнал!”

Виктор Самуилов

На кого приличам?
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Будапеща
София с България Ер

rövid hírek • кратки новини

A bolgár nemzeti légitársaság új 
járatokat indít a Szófi a-Budapest 
útvonalon a légitársaság weboldalán 
olvasható nem hivatalos információ 
szerint. A járatok július 2-án indulnak, 
és a nyár végéig rendszeressé válnak, 
hétfôi, szerdai és pénteki napokon 
fognak járni. A jegyárak oda-vissza 255 
levától kezdôdnek majd, egy irányban 
121 leva lesz az átlagár. A Bulgaria 
Air ezzel a WizzAir légitársasággal 
szeretne konkurálni.

Budapest-Szófi a 
a Bulgaria Airrel

Az óriási, 200 kilogrammos tojás az 
egyik legfurcsább ajándék, amelyet 
XVI. Benedek pápa valaha is kapott. 
Az ajándékot május 24-én kapta 
a pápa Roszen Plevneliev bolgár 
elnöktôl. Sôt mi több – ez a harmadik 
legbizarrabb ajándék a top tízbôl, írta 

a Romereports.com. A lista élén egy 
német püspök ajándéka áll: 20 gallon 
sör a római katolikus egyház fejének 
80. születésnapja alkalmából.
Károly herceg ajándéka a második 
a listán: 12 desszertes tányér. A 
rangsorban szerepel még: egy 
autókormány a Ferrari cég elnökétôl; 
ipod egy mexikói TV-tôl, mexikói 
zenével feltöltve; countryzenei CD-k 
George Bush-tól.
A hetedik helyen szerepelnek a 
koncertek. Államférfi ak és gazdag 
emberek hírességeket bérelnek, hogy 
azok énekeljenek a pápának. A különös 
ajándékok között van a világ legkisebb 
Bibliája és az óriási csokitojás is.

Яйцето на Плевнелиев - №3 най-
странен подарък за папата

Гигантското 200-килограмо-
во яйце, което президентът Ро-
сен Плевнелиев подари на папа 
Бенедикт ХVI на 24 май, е сред 
най-странните подаръци, кои-
то понтифът някога е получавал. 
Нещо повече - то е на трето мяс-
то в челната десетка, пише сайтът 
Romereports.com. Начело е дар от 
20 галона бира от немски епископ 
за 80-ия рожден ден на главата на 
Римокатолическата църква. Вто-
рият най-особняшки подарък е от 
принц Чарлз - сервиз от 12 десерт-

ни чинийки. Следващите в кла-
сацията са: кормило от ферари от 
президента на компанията, айпод 
с мексиканска музика от една мек-
сиканска телевизия, дискове с кън-
три от Джордж Буш. На 7-о място 
се нареждат множеството концер-
ти - оказва се, че държавници и бо-
гаташи се надпреварват да наемат 
звезди, за да пеят за папата. Сред 
чудатите подаръци са най-малката 
Библия в света и огромно яйце от 
шоколад.

Plevneliev ajándéka a harmadik legkülönösebb, 
amit a pápa valaha kapott

Националният въздушен превозвач 
България Ер пуска нова линия 
полети, които ще се движат по 
направление София – Будапеща, 
сочат неофициални данни от сайта 
на самолетната компания. Полетите 
стартират от 2 юли (понеделник).
Очаква се до края на лятото 
линията да бъде редовна, с полети 
към унгарската столица всеки 
понеделник, сряда и петък.
Цените на билетите започват от 
255 лв. за пътуване в двете посоки. 
Средната цена на билета в едната 
посока е 121 лв., като включва 
летищни такси, багаж и кетъринг в 
самолета. От България Ер вероятно 
ще се опитат да конкурират 
нискобюджетния въздушен пре-
возвач WizzAir,  койтоорганизира 
полети до Будапеща всеки вторник 
и четвъртък от седмицата. След 
фалита на унгарския авиопревозвач 
Malev близо 2 месеца нямаше полети 
между София и Будапеща.
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cég mutatkozott be standokkal, céges 
prezentációkkal és szemináriumok–
kal, és mintegy 30 vezetô beosztású 
menedzser osztotta meg tapasztalatait 
az érdeklôdôkkel. Az egyesület azon is 
dolgozik, hogy kellemes környezetet 
biztosítson azok számára, akik 
visszatértek. Különbözô esemény–
eket szerveznek, amelyek célja, hogy 
az emberek megismerkedhessenek 
egymással, és hasznos kapcsolatokra 
tehessenek szert.

Szakmák és képzések (My Way)
Egy szakma vagy képzés kiválasztása 
nem könnyû feladat, a fi ataloknak 
gyakran van szükségük egy kis 
segítségre. A My Way projekt 
segít a tanulóknak: eligazít és informál 

Тук-Там

rövid hírek • кратки новини

Itt-Ott

Вече са събрани над 250 интервюта 
с българи, учили в университети 
в целия свят! Вие също можете да 
се включите, като споделите своя 
опит! 
Сдружението и работи
 за осигуряване на добра среда на 
завърналите се. 
Организираме различни събития, 
които целят да дадат възможности 
на хората да се запознаят и да за-
вържат полезни контакти. Всяка 
седмица има 
редовна среща, а няколко пъти го-
дишно се организират по-големи 
събития за над 100 човека. 
Професия и образование за мен 
(MyWay) 
Изборът на професия
 и образование не е лесен и младите 
хора често имат нужда от подкрепа 
в тази насока. Проектът MyWay е в 
помощ на учениците – той насочва 
и информира за възможностите за 
академична и професионална реа-
лизация. 
Това се постига чрез личностна 
ориентация, информация и мо-
тивация на учениците по време 
на персонални срещи в училище с 
ментори. 

a tanulmányok és a karrierfejlesztés 
lehetôségeirôl.
Szolgáltatások:
Külföldi diploma fordítása, hitelesítése 
és elismertetése
http://www.tuk-tam.bg/diploma-
translation-legalisation-recognition/ 
– Munka keresése, bulgáriai munkae-
rôpiac
– Lakások, albérletek
– Vállalkozások, és üzleti fejlesztések 
lehetôségei
– Oktatás, továbbképzés
–          Speciális  szolgáltatások (számviteli, jogi)
– Banki szolgáltatások
–Sport, szórakozás és érdekes 
rendezvények
– Szociális projektek és önkéntességi 
lehetôségek, Turizmus

Az Itt-Ott egy közösség, egyesület 
és kezdeményezés is egyben. 2008 
tavaszán alapították és a mai napig 
közösséget teremt a Bulgáriába 
visszatérteknek. Bôvebben az 
alábbiakban olvashatnak az Itt-Ott 
tevékenységeirôl:
A Karrier Bulgáriában: Miért ne? 
elnevezésû fórum összegyûjti egy helyre 
azokat a bolgárokat, akik külföldön 
tanultak, vagy dolgoztak. A céljuk az, 
hogy vezetô bolgár cégekkel tudjanak 
megismerkedni, hogy megtudhassák, 
hogy milyenek a megvalósítási 
lehetôségek az országban, és hogy 
hasonló helyzetben lévô bolgárokkal 
ismerkedjenek meg. Több mint 3500 
jelentkezô vett részt a négy fórumon, 
ahol több mint 200 vezetô bolgár 

Тук-Там е общност, сдружение, 
инициатива. 
Основано през пролетта на 2008 
година, сдружението и до днес съз-
дава социална среда на завърнали-
те се в България. 
Ето малко повече за проектите, по 
които работи Тук-Там: 
Кариера в България: Защо не? 
Ежегодният форум "Кариера в 
България. Защо не?" събира на 
едно място българи, учили и рабо-
тили в чужбина, с цел да се срещ-
нат с водещи фирми в България, да 
разберат повече за възможностите 
за реализация в страната, както 
и да се запознаят с други българи 
като тях.
Над 3500 кандидати са участвали в 
четирите форума, където около над 
200 водещи фирми в България се 
представиха с щандове, фирмени 
презентации и семинари, а над 30 
водещи мениджъри споделиха своя 
опит. Следващото издание на фору
ма ще бъде на 13 септември 2012 г. 
Образование в чужбина 
Проектът "Образование в чужби-
на" включва сайта edu.tuk-tam.bg, 
създаден и поддържан от сдружени
ето. Целта е онлайн порталът да е 
полезен за бъдещите български сту
денти в чужбина като постоян
но се включва информация и се уве
личава броят на университетите. 

Услуги: 
- Превод, легализация и признава-
не на диплома от чужбина 
http://www.tuk-tam.bg/diploma-
translation-legalisation-recognition/ 
- Намиране на работа и пазар на 
труда в България
- Квартири, наеми и жилища 
- Предприемачество и възможнос-
ти за развиване на бизнес 
- Образование и допълнителна 
квалификация 
- Специализирани услуги (счето-
водни, правни) 
- Банкови услуги 
- Спорт, забавления и интересни 
събития 
- Социални проекти и възможнос-
ти за доброволчество 
- Туризъм 
- Възможности за езиково обучение 

За контакти: 
Mail: hey@tuk-tam.bg 
Facebook group: 
http://www.facebook.com/
groups/8916792214/ 
Facebook page: 
https://www.facebook.com/tuktam 
LinkedIn:
 http://www.linkedin.com/
groups?home=&gid=660497 
Youtube: 
http://www.youtube.com/tuktambg
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вечер отидохме в нашето студио и 
цяла нощ свирихме, импровизи-
рахме, даже танцувахме – така се 
образува групата „Триград”, която 
беше нещо много силно и емоцио-
нално. И въпреки че живеехме в 
различни държави – те в България, 
аз тука – успяхме да съставим про-
грама, свирихме на Сигет, имахме 
поредица от концерти през лятото 
и есента на същата година. С тях 
продължавам да поддържам връз-
ки и когато можем, работим заед-
но. Те пеят и в албума на „Кораи 
йорьом”, издаден през 2005.

- Последният състав носи даже и в 
името си българското: „Месечинка”. 
Как се приема българската музика 
от другите музиканти.
- Българската народна музика е 
много популарна и обичана в Унга-
рия. Ние не се опитваме да подра-
жаваме автентичното изпълнение. 
Първо, защото не можем, и второ, 
защото го пречупваме през своя 
поглед и правим наша музика, в 
която те много добре се вписват. 
Аннамария Олах е много добра. 
Тя се нарежда в поредицата от ун-
гарски певици, изпълнители на 
български народни песни и заема 
достойно място сред тях. Месечин-
ка пее и на испански, и на арабски, 
и на цигански, и на английски... 
А името произлиза от любимата 
народна песен на Аннамари „Ди-
наминка”, в която се пее „Огреяла 
месечинка...”

в групата „Кораи йорьом”. Тя ста-
ва особено популярна в България, 
където получава почти легендарен 
ореол. 
Преди три години основава група-
та Фокателеп с някои от музикан-
тите на „Кораи йорьом”, а заедно с 
певицата Аннамария Олах, с която 
заедно пишат и създават песни, се 
ражда групата „Месечинка”. 

- Пътят ти към българската му-
зика очевидно е бил малко дълъг и 
заобиколен. Кой беше този подтик, 
който те отведе все пак до нея

- Българската народна музика е 
нещо уникално, това всички го 
знаят. Аз я преоткрих през 90-те 
години и започнах все повече да я 
слушам. Тогава започна и вълната 
на така наречената етно или све-
товна музика, която смесва съвре-

менната музика 
с музиката на 
народите. Мен 
страшно ме 
з а и н т е р е с у в а 
българската и 
балканската му-
зика. През 1997 
г. работихме за-
едно с Роза Бан-
чева – една мно-
го добра и силна 
народна певица. 
Поканихме я да 
пее в албума на 

„Кораи йорьом” 
и оттогава се оп-
итвам да рабо-
тя с български 
музиканти и с 
българска музи-
ка. Най-силното 
въздействие ми 
оказа групата 

„Триград”, която 
направихме за-

едно с Николай Иванов – певец и 
музикант, който смесва езотерич-
ни, джазови и народни елементи, 
и с две български народни певици. 
Това се случи през 2003 г. след един 
концерт на „Кораи йорьом”. Ни-
колай Иванов дойде с две негови 
познати, народни певици, след те-
хен концерт в Българската църква 
в Будапеща. Бяхме в компания с 
унгарски музиканти и след време 
някой ги помоли да изпеят нещо. 
Те запяха и всички останаха със 
зяпнали уста, аз също. Още същата 

Месечинка е името на най-новата 
музикална формация на Емил Би-
лярски и едновременно на най-но-
вия албум на дуото Емил и Аннама-
рия Олах. По данни на класацията 
МАХАЗ, само няколко седмици 
след излизането си албумът е кла-
сиран на 17-то място по броя на 
продадени плочи сред  всички ун-
гарски и чуждестранни състави. 

„В това тежко време, когато много 
малко хора купуват дискове, да сме 
17-ия най-много продаван състав 
в Унгария, е сериозно постижение, 
като се има предвид, че тук се на-
реждат и всички най-големи звезди 
на световната и унгарската музика. 
Особено като се вземе предвид, че 
това е първият албум на състава” – 
споделя Емил.
Неговата предистория на музи-

кант обаче е дълга: през 1982 г. 
прави първата си група в училище, 
т.е. тази година отбелязва своята 
30-годишнина на сцената. Това се 
случва в Русия, по-точно Съвет-
ския съюз, където родителите му 
работят като строители. После се 
връща в България, завършва гим-
назия и продължава учението си 
в Будапеща, където се и заселва. В 
Унгария живее от 1984 г. Отначало 
свири с руснаци предимно руска 
музика. После създава връзки с ун-
гарски музиканти. 15 години свири 
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"HONORATUS KODÁLY ZOLTÁN"
Kodály szellemisége a Kárpát medencében
Nemzetiségi Összmûvészeti Fesztivál
Kodály Zoltán születésének 130. évében ünnepi esemény lesz az újbudai Kerület 
Napja (2012. november 10). Nemzetiségi Összmûvészeti Fesztiválunk tiszteleg 
a zeneszerzô, zenetudós munkássága elôtt és felidézi jelenkori szellemiségét. 
Pályázati felhívásunkkal szeretnénk elismerni és bemutatni a Magyarországon 
élô nemzetiségek Kodály ihlette alkotásait.
Részvételi feltételek:
A "Honoratus Kodály Zoltán" összmûvészeti felhíváson a magyarországi nem-
zetiségek tagjai és csoportjai vehetnek részt (bolgár, görög, horvát, lengyel, 
német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán, interetnikus 
(több nemzetiséget érintô). A résztvevôk egyaránt lehetnek amatôr és profesz-
szionális alkotók.
A pályázat témája: bármely képzô-, vizuális és akusztikus mûvészeti alkotás me-
lyet Kodály Zoltán munkássága vagy zenemûve inspirált.
A jelentkezôk két fôkategóriában indulhatnak.
Fesztivál mûvészeti kategóriái:
Alkotó-mûvészeti kategóriák:
irodalom (vers, próza); zeneszerzés; fi lm- és fotómûvészet; szobrászat; festészet; 
kerámia; 
grafi ka; gyöngy-ékszer, hímzés; tûzzománc; egyéb
Elôadómûvészeti kategóriák:
19.oldal:

népdal; kórusmû; néptánc; hangszeres zene 
Eredmények, díjak: 
A "Honoratus Kodály Zoltán" rendezvényen résztvevô valamennyi nemzetiség 
díszdobozos bronz emlékplakett díjazásban részesül.
Az egyes mûvészeti kategóriákon belül kiosztásra kerül a "Kodály díj" (díszdo-
bozos bronz plakett).
A mûvészeti kategóriákon belüli egyéb díjazottak névre szóló díszoklevelet 
kapnak.
Bôvebb információ: 279-3600, info@ujbudakulti.hu
A jelentkezés határideje: 2012. augusztus 31.
A jelentkezési ûrlapon föl kell tüntetni: 
- az egyéni vagy csoportos jelentkezô nevét, címét és egyéb elérhetôségét; 
- a választott kategóriát (több kategória esetén annyi ûrlapot kell kitölteni, 
ahány kategóriában indul a jelentkezô); 
- zenei produkció esetén: a részletes mûsort - a szerzôk nevének, a mû címének, 
idôtartamának, szövegírójának megjelölésével.

Pályázati felhívás
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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.

1   събота  11 часа ул. Байза 44 Откриване на учебната година

1   szombat 11.00 Bajza u. 44 Tanévnyitó a Bolgár Iskolában

22 събота 11 часа Халастелек Поднасяне на венци по случай

    „Българско колело” Деня на българската независимост

22   szombat 11 .00 Halásztelek Koszorúzás a bolgár függetlenség

    Bolgárkerék emlékpark  napja alkalmából




