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Днешният ден
Общо събрание на ДБУ

а 5 април в Българския
културен дом се състоя
годишното отчетно-изборно събрание на Дружеството на
българите в Унгария. Преди да започне работа председателят на
събранието Николай Велков прикани присъстващите да почетат
паметта на тези членове на дружеството, които са ни напуснали
през изминалата година.

Н

В кратко приветствие Димитър
Танев, председател на ДБУ, отбеляза решаващата роля на трите стълба на българщината в Унгария –
дружеството, училището и църквата, като отбеляза, че без тях българите днес навярно нямаше и да се
познават.
След това Симеон Варга изнесе
доклада за културната дейност на
дружеството, придружен с мултимедийна прожекция. В него бяха
проследени най-важните културни
събития в дружествения живот през
изминалата година. Наред с тради-

95 éves

ционните и националните празници
прави впечатление колко много
прояви са посветени на младото
поколение и се организират с активното участие на децата и младежите. Сред най-важните събития са
основаването на Двуезичната българска детска градина, отбелязването на 90 г. на Българското училище „Христо Ботев“ с активната
подкрепа на местната общност, танцовият лагер и галаконцертите на
Янтра и Росица на Булфест и Булфест-лято, конференцията, посветена на българското училище, детският лагер в Равда, тържества за
откриване и закриване на учебната
година и др. Много от празничните
прояви се организират с активното
участие на местните самоуправления в различни селища на страната (Дунахарасти – Деня на Съединението 6 септември, Халастелек –
Деня на Независимостта 22 септември, Сегед – Дни на българската
култура, както и традиционните:
поднасяне на венци в Харкан, Димитровден във Фелшьожолца).

Прави се и за развитието на по-широки контакти на ДБУ – пример за
това е организираният интеретнически Гергьовден (с участието на
гърци и сърби), както и посещението на близо 200 души в Микулчице
по случай деня на светите братя
Кирил и Методий, където се предполага, че се намира гробът на св.
Методий. Българският културен
дом даде сцена за спектаклите на
Малко театро, както и за поредицата Литературно кафене – връхна
точка в която бе гостуването на
Мари Тьорьочик, която прочете откъси от романа на Керана Ангелова „Елада Пиньо и времето“.
В плана за следващата година бе
изтъкнато, че дейността ще бъде
посветена на 95 годишнината от
основаването на Дружеството на
българите в Унгария като централното тържество ще бъде на
традиционния градинарски празник
Димитровден.
Д-р Данчо Мусев, председател на
БРС, говори за задачите, които
стоят пред българската общност,

като изтъкна на преден план въпросът за запазването на българското училище и преминаването му
под ръководството на българското
самоуправление. Той изтъкна положителния опит от основаването на
двуезична българска детска градина, която е първа стъпка към изграждането на собствени образователни звена, които да обединяват
младите хора и да създават постоянна база за българщината в Унгария.
Емил Иванов изнесе финансовия
отчет на дружеството, в който бе
установено рязко спадане на приходите от нестопанска дейност. В
същото време дружеството разполага със сериозни запаси, което позволява да се посрещнат и нарасналите разходи през тази година.
Заместник-председателят на контролната комисия Йордан Тютюн-

ков прочете доклада на контролната комисия, с който се одобрява
културната и стопанската дейност
на дружеството и се дава препоръка за по-нататъшната работа.
В изказванията си членовете повдигнаха въпроси, свързани с актуалното състояние на дружеството и
членството в него, поддържането

на материалната база в културния
дом, поискаха да се определи приемен час на председателя и неговите заместници, изтъкнаха грижите,
които полага ДБУ за църквата.

a Magyarországi Bolgárok Egyesülete

Közgyûlés az MBE-ben
Április 5-én került sor a Magyarországi Bolgárok Egyesülete
éves közgyûlésére. Mielôtt elkezdték volna a munkát, a közgyûlés levezetô elnöke, Nikolaj Velkov mindenkit megkért,
hogy egyperces néma felállással adózzanak mindazok emlékének, akik az elmúlt egy évben hagytak itt minket.
Tanev Dimiter, az MBE elnöke rövid köszöntôjében hangsúlyozta a három pillér – az egyesület, az iskola és a templom –
szerepét, és megjegyezte, hogy ezek nélkül a bolgárok valószínûleg ma már nem is ismernék egymást.
Ezután Varga Szimeon megtartotta az egyesület kulturális tevékenységérôl szóló, vetítéssel egybekötött beszámolót,

amelyben felsorolta az egyesület életének legfontosabb kulturális eseményeit az elmúlt egy évben. A hagyományos és az
állami ünnepek mellett egyre több rendezvény szól a gyereknek és a fiataloknak. A legfontosabb események között voltn
a Bolgár Kétnyelvû Nemzetiségi Óvoda megalapítása, a Hriszto Botev Bolgár Iskola megalapítása 90. évfordulójának megünneplése, a tánctábor és a Jantra és a Roszica Néptáncegyüttes gálakoncertje a BULFEST-en és a BULFEST-Nyár
rendezvényen, a bolgár iskolának szentelt konferencia, a ravdai nyári tábor, a tanévnyitó és a tanévzáró ünnepség stb. Sok
ünnepség megszervezésében vesznek részt a helyi önkormányzatok is (Dunaharaszti – szeptember 6., az egyesülés
napja, Halásztelek – szeptember 22., a függetlenség napja,
Szeged – a Bolgár Kultúra Napjai, valamint a hagyományos
rendezvények: a harkányi koszorúzás, Demeter-nap Felsô-

zsolcán). Az MBE kapcsolatainak szélesítését célozzák például az interetnikus Szent György-nap megrendezése, valamint a
Mikulčicei látogatás. A Bolgár Mûvelôdési Ház színpadán lép
fel a Malko Teatro, valamint itt kerül megrendezésre az Irodalmi Kávéház, amelynek csúcspontja az elmúlt évben Törôcsik
Mari felolvasóestje volt. Az idei tervekre vonatkozóan megtudhattuk, hogy az egyesület tevékenysége középpontjában az
MBE megalapításának 90. évfordulója áll, a központi ünnepség a hagyományos kertészünnepen, Demeter-napon lesz.
Dr. Muszev Dancso, a BOÖ elnöke a bolgár közösség elôtt
álló feladatokról beszélt, közülük is kiemelte a bolgár iskola átvételét. Hangsúlyozta a Bolgár Óvoda megalapításának pozitív tapasztalatait, ami az elsô lépés volt a saját oktatási intézmények kiépítéséhez.

Ivanov Emil felolvasta az egyesület pénzügyi beszámolóját,
amely a bevételek csökkenését mutatja. Ugyanakkor az egyesületnek komoly tartalékai vannak, amelyek az idei évben
növekvô kiadásokat is fedezik.
Tyutyunkov Jordan, az Ellenôrzô Bizottság elnökhelyettese
felolvasta az Ellenôrzô Bizottság beszámolóját, amely jóváhagyta az egyesület kulturális és gazdasági tevékenységét, és
javaslatokat tett a további munkára.
A hozzászólások során a tagok kérdéseket tettek fel az egyesület jelenlegi helyzetével és a tagfelvétellel, valamint a mûvelôdési ház fenntartásával kapcsolatban, és azt kérték, hogy az
egyesület elnökének és helyetteseinek legyen fogadóórája.
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Kép: Fülep Erzsébet

Паметник
на Ласло Наги за
деня на поезията

Договор
за побратимяване
Българският черноморски град
Обзор и кметството на ХVІІІ район
Пещльоринц-Пещсентимре вече
години наред си сътрудничат
успешно в областта на културата и
спорта въз основа на подписаното
през 2004 г. споразумение за сътрудничество. Тези контакти, за
чието изграждане голяма роля има
местното българско самоуправление, бяха утвърдени с договор за
побратимяване. На 14 март 2009 г.
договорът бе подписан в парадната
зала на кметството на ХVІІІ район
от двата кмета д-р Ласло Мещер и
Кирил Стоянов.

Целта на договора е да бъде продължено успешното сътрудничество, обмяната на административен
опит и развитието на стопански,
туристически и търговски връзки.
Запланувана е обмяна на детски
групи за летуване, организиране на
културни мероприятия и разработването на съвместни проекти към
Европейския съюз.
Марин Цанов
председател на Българското
самоуправление в ХVІІІ район

Testvérvárosi szerzôdés
Obzor, a bolgár tengerpart egyik kisvárosa és a XVIII. kerületi
Pestszentlôrinc-Pestszentimre önkormányzata már több éve sikeresen mûködnek együtt különbözô kulturális és sportesemények kapcsán, melyet eddig formálisan a 2004-ben aláírt együttmûködési megállapodás igazolt. Ezt a kapcsolatot, melynek
kialakításában a kerületi bolgár kisebbségi önkormányzat nagy
szerepet játszott, most még szorosabbá kívánták fûzni, ezért
2009. március 14-én a XVIII. kerületi Városháza Dísztermében
testvérvárosi szerzôdést írt alá dr. Mester László és Kiril Sztojanov polgármester.
Az aláírás célja a továbbra is sikeres együttmûködés, településigazgatási tapasztalatcsere, gazdasági, turisztikai és kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése. Tervben van az iskolák közötti gyermekcsoportok csereüdültetése, további kulturális rendezvények
szervezése, közös Európai Uniós pályázatok kidolgozása.
Canov Marin
a XVIII. kerületi Bolgár Önkormányzat elnöke

Национални празници

На 17 април 2009 г. в ХVІІІ район на
Будапеща бе открит паметникът на
Ласло Наги, който на времето е
живял тук.
Творбата на скулптора Пал Кьо,
носител на наградата Кошут, е
върху постамент от варовик, който
изобразява разтворена книга.
Високитя 84 см бронзов бюст изобразява поета на средна възраст с
лавров венец, обърнат към паметника на своята съпруга Маргит
Сечи. Идвайки по алеята в посока
към площад Кошут в ХVІІІ район
човек среща най-напред погледа на
поета, а минавайки край нея се
очертава профила на бюста.
Идеята за създаването на подобна
алея се ражда през 90-те години, когато се взема решение да се издигнат паметници на творците, които
са живяли в района.
Наред с паметниците на Бела Кондор и Маргит Сечи минаващите могат да поспрат на алеята и пред
бюст-паметник на Ласло Наги.

Месец март е времето, когато българи и унгарци отбелязват важни
събития от своята история. Това е
добър повод да се почете паметта
на героите за национална свобода и
да се припомнят вечните ценности,
завещани от предците ни.
Българското самоуправление в
Дебрецен беше съ-организатор на
тържеството за 3 март във Фелшожьолца, където г-жа Димитранка
Мишколци откри изложба с български икони. По-късно представители на Българските самоуправления от различни краища на Унгария поднесоха цветя на паметната
плоча на училището в квартал
„Българска земя“ в Мишколц.
На 12 март унгарци и българи от-

ново бяха заедно. Този път в град
Хайдухатхаз за откриване на документална изложба „Емиграцията на
Лайош Кошут по българска земя“,
дело на изследователя-историк Александър Гюров. В библиотеката с
галерия на името на художника
Фьолди Янош се състоя мило тържество, на което присъстваха множество граждани. Литературно-музикална програма беше поднесена
от учениците от основно училище
„Бочкаи Янош“, а г-жа Д. Мишколци
представи подробно трите основни
части на изложбата, проследяващи
пътя на Кошутовата емиграция след
революцията от 1848. Специално
внимание беше отделено на книгата
на Стилиян Чилингиров „Маджари и

Szoboravatás

Nemzeti ünnepek

2009. április 17-én avatták fel a XVIII. kerületben Nagy László
szobrát, aki egykor a fôváros ezen kerületében élt. Kô Pál Kossuth-díjas szobrász alkotása egy nyitott könyvet idézô mészkô
posztamensre került; a mintegy 84 centiméter magas bronz
mellszobor a középkorú költôt ábrázolja fején babérkoszorúval, és felesége, Szécsi Margit szobra felé tekint. A kerületi
mûvészek mellszobrait bemutató szoborsétány kialakításának
ötlete a 90-es években született meg. A sétányon az érdeklôdôk Kondor Béla és Szécsi Margit után most már Nagy László
szobra elôtt is elidôzhetnek.

Március hónapban mind a bolgárok, mind a magyarok történelmük fontos eseményeit ünneplik, megemlékeznek a nemzet szabadságáért harcolt hôsökrôl és felidézik az ôseik által
rájuk hagyott örök értékeket.
A Debreceni Bolgár Önkormányzat társszervezôje volt a Felsôzsolcán megtartott március 3-i ünnepségen, amelyen Miskolczi Dimitranka nyitotta meg a bolgár ikonokból megrendezett
kiállítást. Késôbb több magyarországi bolgár önkormányzat
képviselôje virágot helyezett el a miskolci Bolgárföld városrészben található iskola emléktáblájánál.
Március 12-én ismét együtt voltak a magyarok és a bolgárok.
Ez alkalommal Hajdúhadház városában a Gjurov Alexander által összeállított Kossuth-emigráció bolgár földön c. kiállítás

поляци в Шумен“ (1943 г.), неотдавна
преведена на унгарски език.
В приветственото си слово заместник-кметът на града, г-н Комор
Шандор говори за отколешните
връзки на местните жители с българите: днес земята тук ражда един
от най-хубавите сортове зеле, донесени някога именно от български
градинари. Той благодари и на г-н
Гюров за чудесната изложба и
изрази задоволството си от близките контакти и съвместната дейност
с Българското самоуправление в
Дебрецен.
Венета Янкова,
лектор по български език и
култура в Дебреценския
университет

megnyitóján. A Földi János Galériában ez alkalomból egy kis
ünnepségre került sor, amelyre a Bocskai János Általános Iskola tanulói zenés-irodalmi mûsorral készültek, Miskolczi Dimitranka pedig részletesen bemutatta a kiállítást, külön figyelmet fordítva Sztilian Csilingirov Magyarok és lengyelek Sumenben c. könyvére, amely nemrég jelent meg magyar nyelven.
A város alpolgármestere, dr. Komor Sándor köszöntôjében
beszélt arról, milyen régi a kapcsolat a helyi lakosság és a bolgárok között: egykor a bolgár kertészek hozták ide azt a kiváló fajta káposztát, amelyet a környéken még ma is termesztenek. Az alpolgármester megköszönte Gjurov Alexandernek a
kiállítást, és elmondta, hogy nagy örömmel tölti el ôt a Debreceni Bolgár Önkormányzattal való együttmûködés.
Veneta Jankova
a bolgár nyelv és kultúra lektora,
Debreceni Tudományegyetem
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Българско
-сръбска вечер
в Зугло
На 22 март в Зугло се проведе пролетна вечер, организирана от местното българско и сръбско самоуправление. Повестта на Емилиян Станев „Крадецът
на праскови“ и един от най-хубавите български
филми, направен по нея, привлякоха в залата на
Дома на малцинствата не само жители на Зугло.
Подходящият избор на сюжета, който обединява
български и сръбски елементи, извисявайки ги до
общочовешкото, станаха близки на всички в изпълнение на Габриела Хаджикостова и Милан Рус и с
музикалния съпровод на Слободан Вертетич. Много
силно въздействие оказа и откъса от документалния
филм, посветен на неотдавна починалата Невена
Коканова, в който нейният партньор Иво Маркович
си спомня за работата на снимачната площадка –
засилвайки още повече усещането за автентичност
на чувствата, породено от творбата.
След културната част гостите имаха възможност да
останат и да общуват помежду си и с артистите. Вечерта бе още едно свидетелство за качеството на
проявите, организирани от Българското самоуправление в Зугло.

Цветница
Цветница бе отпразнувана в Българския православен
храм „Св. св. Кирил и Методий”. В хубавия и слънчев
пролетен ден мнозина бяха дошли на църква, където
след светата литургия се състоя концерт на женския
народен хор Цветница от Варна с диригент Атанас
Илиев. Женският народен хор Цветница е основан в
началото на 2005 г. във Варна от Атанас Илиев –
фолклорист и композитор, художествен ръководител и
диригент на състава.
След концерта всеки получи върбови клонки и цветя
по стара традиция. Църквата беше пълна с хора, които
си честитяха празника и се радваха на срещата.

Както вече е известно на голяма
част от българите в Унгария, нашият клуб традиционно започна календарната година през първата
седцица на януари със среща на
членуващите в него пенсионери.
Целта на тази първа среща бе
отчитане на резултатите от предходната година, както и обсъждането на предложения за организиране на дейности и посещения на
културни и исторически забележителности през идващата година.
С радост мога да отбележа, че този
на пръв поглед не особено интригуващ клуб, започна да живее все поактивен и наситен с нови събития
живот. Всяка наша среща беше
вълнуваща и различна от ежедневието. Всички бяхме изпълнени с
очакване за разговор в непринуде-

на атмосфера, сред близки по съдба
и възраст хора, желаещи да споделят радост или тъга, изживени през
изминалия месец.
Незабравими ще останат посещенията на гр. Шопрон, на манастира
Панонхалма, както и други исторически обекти и паметници. Именно
тези кратки екскурзии оставиха
дълбоки спомени в сърцата и душите ни, защото за всички нас беше
изключително важно заедно да се
наслаждаваме на красивата природа, на онова чувство за духовно
излъчване
на
съвършенство,
особено когато времето толкова
бързо лети.
Последната за годината пенсионерска среща се състоя на 3 декември.
Присъстваха почти всички 18 представители на клуба и разбира се,

както винаги бяхме весели и с неугасващо чувство за хумор, готови
да споделим лакомствата, които
бяхме донесли – ех, за да ни върви
по-лесно приказката! Благословихме вкусно приготвения обяд в
ресторанта и си пожелахме весели
коледни празници, здраве и късмет
за всички през Новата 2009 година.
От името на всички пенсионери,
членове на клуба, изказвам благодарност на Управителния съвет на
Дружеството на българите в
Унгария и на неговия председател,
както и на Българското самоуправление на ІІ район за финансовата
подкрепа, за разбирането, за отзивчивостта и готовността за съпричастност с проблемите и нуждите
на пенсионерите.
Румяна Иванова

A Nyugdíjasklub 2008-ban

Bolgár-szerb est
Zuglóban
Március 22-én Zuglóban a helyi bolgár és szerb kisebbségi
önkormányzat közös estet rendezett. Emilian Sztanev Baracktolvaj c. regénye és a belôle készült film nemcsak a zuglói lakosokat vonzotta a Kisebbségek Házába. Hadzsikosztova Gabriella és Rusz Milan részleteket olvasott fel a könyvbôl, Wertetics
Szlobodan pedig a zenei aláfestést játszotta. Mély benyomást
tett a nézôkre az a dokumentumfilm-részlet is, amelyben a
nemrég elhunyt bolgár színésznô, Nevena Kokanovára emlékezett (a Baracktolvaj c. film fôszereplôje) filmbeli szerb partnere, Ivo Markovics. A kulturális rész után a vendégeknek lehetôségük nyílt egy pohár pezsgô és egy kis pogácsa mellett elbeszélgetni a színészekkel és egymással.

Клуб на песионера през 2008

Virágvasárnap
Virágvasárnap sokan eljöttek a Szent Cirill és Szent Metód
Bolgár Ortodox Templomba, ahol a liturgia után a várnai
Cvetnica kórus adott koncertet Atanasz Iliev karmester vezényletével. A Cvetnica Nôi Kórust 2005-ben Várnában alapította Atanasz Iliev folklorista és zeneszerzô, aki az együttes mûvészeti vezetôje és karmestere.
A koncert után a jelenlévôk fûzfaágakat és virágot kaptak.
A templom tele volt emberekkel, akik köszöntötték egymást
az ünnep alkalmából és örültek, hogy találkoztak.

Ahogyan azt már a magyarországi bolgárok nagy része elôtt
ismeretes, a klubunk január elsô hetében tartotta elsô klubnapját, amelyen beszámoló hangzott el az elôzô évi eredményekrôl, valamint megvitatásra került az éves terv.
Örömmel jegyezhetem meg, hogy ez az elsô pillantásra nem
túl érdekfeszítônek látszó klub egyre aktívabb és új eseményekkel teli életet él. Minden találkozásunk izgalmas és eltér a
megszokott hétköznapoktól. Mindannyian várakozással tekintünk a kellemes légkörben zajló beszélgetések elé a hasonló
sorsú és korú emberekkel, akik meg kívánják osztani egymással az eltelt egy hónapban ôket ért örömöket és bánatot.
Felejthetetlen marad a soproni és a pannonhalmi kirándulás,
valamint más történelmi emlékek megtekintése. Ezek a rövid
kirándulások mély nyomokat hagytak a szívünkben és a lelkünkben, mert nagyon fontos volt számunkra, hogy együtt

gyönyörködjünk a természet és a mûemlékek szépségeiben,
különösen, amikor ilyen gyorsan repül az idô.
Az utolsó találkozásunkat 2008-ban december 3-án tartottuk.
Ezen a találkozón szinte a klub összes tagja megjelent, és természetesen, most is, mint mindig vidámak voltunk, és örömmel kóstoltuk meg a tagok által hozott finomságokat. Az étteremben elfogyasztott ízletes ebéd után pedig kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívántunk egymásnak.
A Nyugdíjasklub összes tagja nevében szeretnék köszönetet
mondani a Magyarországi Bolgárok Egyesületének és az
Egyesület elnökének, valamint a II. kerületi Bolgár Kisebbségi
Önkormányzatnak az anyagi támogatásért, a megértéséért és
a segítségért, amelyet a klubnak nyújtottak.
Rumjana Ivanova
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Зорница танцува
На 25 март т.г. фолклорният състав „Зорница“ изнесе
незабравим концерт н Дома за възрастни в VІІ район
на Будапеща. По инициатива на ръководството на
дома пред взърастните хора се представят малцинствата от столицата. Председателят на Българското самоуправление в VІІ район Петър Киров прие присърце
идеята на дома и покани състав „Зорница“ да участва в
програмата, посветена на българите. Залата бе препърнена с любопитна публика! Ръководителката на
танцов състав „Зорница“ Лили Зафирова представи
участничките в програмата и запозна присъстващите
гости с български народни обичаи и придружаващите
ги традиционни български танци: нестинарски,
Сватбен и Жътвен, които танцовия състав изигра с
голям жар и професионализъм. Звучните български
народни песни и танци направиха много голямо впечатление на присъстващите. Аплодисментите не спираха, а хубавите и гиздави българки бяха приготвили и
други изненади... В края на програмата Лили Зафирова
поднесе на присъстващите български питки и сладкиши. И най-накрая, по традиция, всички се хванаха да

Великден на българския дух
потропат заедно българско хоро! Уверени сме, че
изнесената програма остави трайни следи в душите и
сърцата на присъстващите! На „Зорница“ желаем още
много успехи в популяризирането на българските
танци и обичаи!
На 4 април фолклорна група „Зорница“ бе поканена да
участва в Етнографския музей, където се състоя
Републикански преглед за надпяване. На този ден пред
унгарската публика се представя и едно от малцинствата в Унгария с фолклорна програма. Този път редът
беше на българите. Представихме се с чувство за отговорност, а ръкоплясканията потвърдиха нашия успех.
Беше много вълнуващо и тържествено!
На 9 април по покана на Лиана Узунова фалкларня
група „Зорница“ участва вече по традиция в българските дни в Централните хали в Будапеща.
От Фолклорна група „Зорница“

лично за празника слово…„ (В. „Гайда“, 11.07.1864)
Букурещ: „…днешният ден е великопаметен…“ (Слово на книжовника Васил Д. Стоянов, 1869)
Солун: „Тази година българите в
Солун отпразнуваха паметта на Св.
Солунска двоица славянски апостоли още по-тържествено…“ (В. „Право“, 25.05.1873)
Цариград, Роберт колеж: „…Всичкия Славянски мир днес слави
паметта на Св. Кирила и Методия...
Те са от ония велики мъже, които
принадлежат на човечеството повече, отколкото на един народ…“
(Слово на учителя Лонг, в. „Право“, 25.05.1873)
Диарбекир: „…Ако и отдалечени
толкова от милото си отечество,и
ние като българи празнувахме
празника на нашите просветители…“ (писмо на Мирчо попов до
съпругата му в Хасково, 1874)
В свободна България празникът на
Светите братя е обявен да официален празник на духовния труд.
манифестации, въълнуващи училищни тържества с родители, училищна музика, знамена, слово –

отчет на директора за едногодишната учебна дейност. награди за
най-добрите в учението, на първенците от окръжните и републикански олимпиади.
Великото дело на светите братя е
живо – от векове за векове. То ехти
в родната ни реч „омайна, сладка“.
Шепти от книжовността – „тази сила нова“ за героични битки, за падения и подем. Звучи в песните и зове
„напред и все напред“. Като неугасващ факел ярко осветява пътя ни
към наука и възход.
Затова празнуваме! Затова сме
горди! Затова 24 май е всенароден
празник. Справедливо наричан „найбългарският празник на всички
времена“, „единствен на планетата“.
„Великден на българския дух.“
Никола Савов Стойков, Егер

В редакцията пристигна текстът на г-н
Никола Савов Стойков, който споделя
своите вълнения във връзка с предстоящия
празник на славянската писменост и българската култура, деня на Кирил и
Методий, 24 май.

Cirill és MetódПаметник
на Кирил и Методий emlékmû
Mikulčicéban
в Микулчице

A Zornica táncol
Március 25-én a Zornica Hagyományôrzô Csoport felejthetetlen koncertet adott a VII. kerületi Idôsek Házában. A Ház vezetôségének kezdeményezésére a fôvárosi kisebbségek bemutatkoznak az idôs embereknek. Az Erzsébetvárosi Bolgár Önkormányzat elnöke, Kirov Péter meghívta a Zornica együttest,
hogy lépjen fel a bolgár mûsorban. A terem teljesen megtelt az
érdeklôdôkkel! A Zornica Hagyományôrzô Csoport vezetôje,
Liliana Zafirova bemutatta a mûsorban fellépôket, és megismertette a nézôket néhány bolgár hagyománnyal és a hozzájuk kapcsolódó néptáncokkal, amelyeket az együttes be is
mutatott ez egybegyûlteknek. A ritmusos bolgár dalok és táncok mély benyomást tettek a közönségre, akik szûnni nem
akaró tapssal köszönték meg a fellépést. A mûsor után a bolgár asszonyok bolgár kenyérrel és édességekkel kedvesked-

В края на девети век църквата
канонизира братята Кирил и Методий за светци, а през 13 век определя за общ празник на двамата равноапостоли 11 май.
В обсадената престолнина на Второто българско царство той се празнува за посреден път през пролетта на трагичната 1393 г.
Веднъж родено и просъществувало
векове, дало обилни плодове, макар
и заличавано то нашественика, делото им се възражда. Божият храм
е тесен, за да побере празнуващите.
На 11 май 1851 г. пловдивският учител Найден Геров първи извежда
празника в училището. Той се пренася и в читалищата. От Карпатите
до Мала Азия, от Дунавската делта
до Бяло море българите празнуват.
Браила: „…тука на 11 май празнувахме тържествено празника на
Светите отци… На тоя обряд присъстваха всички наши българи, богати и сиромаси… (Писмо на учитела Теодосий Икономов до Иван
богоров в Париж, 1863)
Неврокоп: „…народът всичкий се
събра подир черква в училището,
дето се произнесе от учителя при-

tek a vendégeknek. És a végén a hagyományokhoz híven mindenki együtt járta a horót!
Április 4-én a Zornica Hagyományôrzô Csoport a Néprajzi Múzeumba kapott meghívást, ahol az Országos Népdaléneklési
Minôsítôverseny került megrendezésre. Ezen a napon a magyar közönség elôtt mindig bemutatkozik egy kisebbség is.
Idén a bolgárokra került sor. Felelôsségteljesen készültünk a
bemutatkozásra, a nagy taps is bizonyította a sikerünket.
Április 9-én Liana Uzunova meghívására a Zornica Hagyományôrzô Csoport ismét részt vett a Vásárcsarnokban megrendezett
Bolgár Napokon.
Zornica Hagyományôrzô Csoport

На 23 май, по време на третия събор на българите в Европа, ще
бъде открит паметника на Кирил и Методий в Микулчице. Мястото не е случайно избрано. Археолозите предполагат, че през ІХ
век тук се е намирал духовният център на Велика Моравия,
където е живял до края на житейския си път Св. Методий. Археологическите разкопки, които се извършват от 50-те години насам,
са проучили само 10% от терена, но стойността на откритията е
такава, че позволява през есента на 2007 да бъде подадена молба
за включването на ареала в списъкана паметниците на ЮНЕСКО.
Откриването на паметника ще бъде съпътствано с богата
културна програма с участието на фолклорен ансамбъл
„Гергьовден“ от гр. Раднево. Паметникът ще бъде осветен от
български свещеник.

Május 23-án, az Európai Bolgárok III. Találkozója
idején kerül felavatásra Cirill és Metód emlékmûve
Mikulčicében. A régészek feltételezik, hogy a IX.
században itt volt Nagymorávia szellemi központja, ahol élete végéig Szent Metód is élt.
Az emlékmûavatást gazdag kulturális mûsor kíséri
a radnevói Gergjovden Népi Együttes részvételével.

П РА В О С Л А В Н А

ЦЪРКВА

•• P R A V O S Z L Á V

EGYHÁZ

10

11

История на
Българската
Православна Църква

I. ПОКРЪСТВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ОСНОВАВАНЕ
НА БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКВА
Корените на Българската православна църква се крият в цветущите
християнски общини и църкви,
които били устроени на Балканския
полуостров още през първите векове
на християнската ера. Нашествието
на славяни и прабългари в балканските земи (VІI–VII в.) разстроили
до известна степен църковната организация и създали трудности за християнизаторската мисия, но не поставили дълготрайни препяствия по
нейния път. Византийски писатели
свидетелстват за различни връзки на
Източната империя с новите заселници – славяни и прабългари, както и
за взаимоотношения на завоеватели
с християнизираното туземно население. Християнството проникнало
сред българските славяни (прадеди
на български народ) още от VI–VIII
век. Продължителният процес на
християнско влияние постепенно
(VII–IX в.) обхванал и прабългарите.
Развитието на живота в страната и
международните отношения на славянобългарските държави благоприятствали за успеха на християнството, което намерило достъп дори
до ханския двор (IX в.). Местното
население, покръстените български

славяни, постонния контакт с Византия, размяната на военнопленници,
употребата на гръцки език и др. фактори улеснили християнската мисия
в Първата българска държава. Папа
Николай I бил уведомен, че още в
началото на 60-те години на IX в.
„мнозина от българите станали християни“. След покръстването на княз
Борис I (865 г.) християнството станало официално вероизповедание в
страната. Йосиф Генезий съобщава,
че от Константинопол били изпратени в България „отбрани архиереи, за
да укрепят християнската вяра“.
Евангелското слово дало нови обилни плодове.
Княз Борис ратувал за просветно и
ревностно духовенство, за благоустроена, автокефална Църква – дори
с ранг на патриаршия, която да отговори на нуждите на епохата: да служи
на народното единство и културния
възход на страната, да укрепва новия
обществен строй, държавната независимост и престиж на България. За
постигането на тази цел, като използвал умело историческата обстановка, благоприятните условия и
переспективи, той минал по пътя на
тригодишни преговори с Рим, за да
обърне след това отново поглед към
Византия. От 5.Х.869 до 28.II.870 г. в
Константинопол заседавал църковен
събор по делото на патриарх Фотий.
Тук пристигнали български пратеници,
посрещнати с подобаваща почит. На
извънредно заседание (4 март), с
участието на римски пратеници и
представители на четирите източни
патриаршии, бил поставен на съборно разглеждане въпросът за църковната юрисдикция в България. След
продължителни разисквания, в които
ярко се отразили целите и задълбочаващите се вече противоречия на
Рим и Константинопол, окончателно
се утвърдило становището, че българският народ е свързан в църковно
отношение с християнския Изток.
Представителният форум на 4 март

870 г. създал отделна църковна област и поставил основите на Българската църква, която завинаги се свързала с източноправославната общност.
Хронологически тя се явява осма по
ред (след четирите източни патриаршии: Константинополска, Александрийска, Антиохийска, Иерусалимска, и трите древни архиепископии:
Кипърска, Синайска, Грузинска) в
тогавашната органическа общност
на православните сестри църкви. Отначало Българската църква била
автономна архиепископия. Тя се намирала под юрисдикцията на Константинополската патриаршия, от
която получила и първия си предстоятел, духовенство, богослужебни
книги и др. Ползвала се обаче с широка вътрешна автономия. Скоро се
създали условия за нейното процъфтяване и автокефално устройство.
II. БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ПРЕЗ СРЕДНИТЕ
ВЕКОВЕ
През 886 г. в България пристигнали
най-видните ученици на светите славянски просветители Кирил и Методи. В Преслав и Охрид били организирани книжовно-просветни школи.
Именно в резултат на тяхната дейност настъпил т.нар. „Златен век“ на
старобългарската книжнина. Още в
края на IX в. българския език станал
официален в църквата и държавата.
Строежът на църкви и манастири
спомогнал за развитието на българското изкуство. От буренясала и трънлива езическа нива България станала истински духовен разсадник и
мощен фар на славянската култура.
През Х век Първата българска държава достигнала върха на своето
могъщество. Християнството дало
тласък на прогресивния за онова
време процес на феодализация и укрепило централната държавна власт.
Църквата спомогнала за вътрешнополитическия стабилитет на държавата и за създаване народностно,

религиозно и духовно единство, за
културното процъфтяване на народ
и родина. След военните победи при
р. Ахелой (Анхиалско) и Катасирти
(до Цариград) българския владетел
княз Симеон се провъзгласил за цар.
Положението на Църквата в устройствено положение трябвало да отговаря на нарасналия международен
престиж на българската държава.
По онова време господствала създадената във Византия теория за тясна
връзка между държава и патриаршия: „царство без патриарх не бива“.
По силата на този възглед към 919 г.
на църковно-народен събор Българската църква била провъзгласена за
автокефална и издигната в ранг на
патриаршия. През 927 г. в резултат на
сключения мирен договор взаимните
отношения между България и Византия се подобрили. Както се вижда
от историческия паметник „Архиепископи на България“ (т.нар. Дюканов каталог), тогава била потвърдена автокефалията на Българската
църква и признато патриаршеското
и достойнство.
През втората половина на Х в. поради военно-политически обстоятелства българският патриаршески престол се премествал последователно
от столицата Преслав в Доростол,
Триадица (София), Воден, Мъглен,
Преспа и накрая се установил в
Охрид – столица на Западната българска държава, възглавявана от цар
Самуил (976-1014 г.).
След падането на България под византийско иго (1018 г.) император
Василий II признал автокефалията
на Охридската архиепископия и със
специални грамоти (хрисовули) определил нейните граници, епархии,
имуществени и др. права, но отнел
патриаршеския и титул. От втората
грамота на императора и „Дюканжевия каталог“ ясно се вижда, че
Охридската архиепископия е приемница и продължителка на древната
Българска патриаршия. Макар да се
намирала под различна политическа
власт (на византийци, латинци, българи, сърби и турци) нейната автокефалия била зачитана близо осем столетия – до неправомерното и унищожение в 1767 г. Въпреки че минала по
пътя на сериозни изпитания и дълго
време била ръководена от инороден

клир, Охридската архиепископия
успешно вършила своята църковна
мисия, пазила славянското богослужение, съдействала за развитието на
славянската писменост и укрепвала
патриотичното съзнание на своето
паство, а по-късно послужила като
знаме на борците за българска църковна независимост.
В резултат на успешното въстание,
ръководено от братята Петър и
Асен (1185–1186 г.), било поставено
началото на Втората българска държава със столица Търново. Поради
приемствената връзка между църковните центрове в Преслав и Охрид, и особено въз основа на принципа за свързване държавния суверенитет с църковната автокефалия клирът и вярващия народ в Търновска
България ратували за възтановяване
на Българската патриаршия. Отначало (1186 г.) била учредена самостоятелна архиепископия в Търново.
Наскоро се направили постъпки за
нейното признаване по надлежния
църковноканоничен ред и въвеждането и в патриаршия. В резултат на
връзките (1203-1204 г.) на българския владетел цар Калоян с папския
престол, установени повече с политическа цел, първия търновски архиепископ Василий бил провъзгласен
от папа Инокетий III за примас. Той
се титуловал: „примас и архиепископ
на цяла България и Влахия“.
Българската църква все повече
укрепвала външно и вътрешно. Скоро се създали условия за всеобщо
признание на нейната автокефалия и
за издигането и в ранг на патриаршия. През 1235 г. в гр. Лампсак
бил свикан голям църковен събор
под председателството на Константинополскиа патриарх Герман II. Тук
участвали много гръцки и български
архиереи, игумени на манастири, светогорски монаси. Със съгласието на
всички източни патриарси съборът
утвърдил патриаршеското достойнство на Българската църква. Възглавявана от достойни предстоятели,
тя била добре устроена, имала голям
диоцез, проявила особена активност
и оставила светла диря в историята.
Под крилото на Българската патриаршия била организирана Търновската книжовно-просветна школа с
представители преп. Теодосий Тър-

новски, св. Патриарх Евтимий и още
плеада културно-просветни деятели.
Така тя станала ревностна продължителка на делото на Охридската и
Преславската школи. Отбелязан бил
значителен подем в областта на литературата, архитектурата, живописта и пр. Голям разцвет получила
религиозно-богословската книжнина. Най-бележит писател, богослов и
учител, изряден архипастир и пламенен родолюбец бил Търновския патриарх Евтимий (починал около
1404 г.).
След падане на Търново под османска власт (1393 г.) и заточението на
патриарх Евтимий отново се разтроила автокефалната църковна организация. Българския диоцез бил подчинен на Константинополската
(Цариградската) патриаршия. Другия български църковен център –
Охрид – просъществувал още няколко века (до 1767 г.) като твърдина на
вяра, благочестие, народностен дух и
независимост.
Продължава в следващия брой

TЪЖЕН ПОМЕН

На 2 май се навършват
10 години
от смъртта на обичния ни
и непрежалим баща и дядо

ПЕТЪР НИКОЛОВ
БОЙЧЕВ
Дълбок поклон пред светлата
му памет!
От скърбящите близки
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И пак е
пролет
„Пролет иде. Хубавицата пролет
иде. Дроздовете пристигнаха и запяха.“ Тези думи, сътворени от българския писател Елин Пелин, намериха непринудено и естествено

продължение по време на занятието на 22 март в Неделната детска
градина. Защото тя, пролетта, наистина дойде при малките деца – с
грациозна походка, млада, красива,
нежна, с развети дълги коси и венец
от пролетни цветя. Само миг и вълшебницата Пролет „превърна“ децата в свои предвестници – всяко
дете получи коронка – Мира се превърна в пеперудка, Лена в кокиче,
срамежливите Дани и Дори в минзухар и теменужка и т.н. И тогава
всички „калинки“, „лястовички“,
„охлювчета“, „пеперудки“ притихнаха и захласнато загледаха куклената приказка, в която Зайко и
Мечо се срещат с нежната Калинка.
След приказката всички бързо се
хванаха за Пролетта, за да разучат
заедно с нея един пролетен танц. В
това занятие децата трябваше да
проявят и своята наблюдателност и
съсредоточеност. Всяко дете откри
на картинка 12 калинки, скрити сред
пъстрите пролетни цветя. След
изпълнението на задачата, Пролетта, която през цялото време беше с
малчуганите, им раздаде за спомен
от вълнуващата среща по една
пъстра саксийка с цветенце. На раздяла децата махаха с ръчички пожелаха на хубавицата „на добър
път“ и отново да се върне при тях.
Цанка Маринова

Ismét itt a tavasz
Jön a tavasz. Jön a szépséges tavasz. A rigók megérkeztek és dalra fakadtak. A
bolgár író, Elin Pelin szavai természetes folytatásra találtak március 22-én a Vasárnapi Óvodában. Mert a tavasz valóban eljött a kicsinyekhez – méltóságteljes járással, fiatalon, bájosan, kibontott hosszú hajjal és tavaszi virágokból font koszorúval.
A Tavasztündér egy pillanat alatt követeivé változtatta a gyerekeket – mindegyikük
kapott egy koronát, Mira például pillangóvá, Lena hóvirággá, a szégyenlôs Dani és
Dóri sáfránnyá és ibolyává változott. És ekkor az összes „katicabogár”, „fecske”,
„csiga” és „pillangó” elcsendesedett és ámulattal nézte a bábelôadást, amelyben
Nyuszi és Mackó találkozik a Katicabogárral. A mese után mindenki beállt a körbe
a Tavasztündérrel, hogy megtanuljanak egy tavaszi táncot. A következô feladatnál
a gyerekeknek bizonyítaniuk kellett a megfigyelô- és koncentrálóképességüket.
Minden gyerek megtalálta a képen a színes virágok között elrejtôzött 12 katicabogarat. A Tavasztündér emlékül egy-egy cserép virágot adott a gyerekeknek, akik
hosszan integettek a szép tündérnek, és azt kérték, hogy legközelebb is jöjjön el
hozzájuk.
Canka Marinova

Записване
в Българското
училище
за роден език
Българското училище за роден език
записва ученици за следващата
учебна година. Приемат се деца,
които учат в унгарски училища, но
имат желание да изучават в допълнителни часове български език.
Оценката и свидетелството, получени при обучението, се признават
от унгарската образователна система, а учениците от гимназиалния
курс имат право да положат зрелостен изпит по български език.
Записванията се извършват в Българското републиканско самоуправление и при учителката Цанка
Маринова.

15 март в БУСЕУ
„Христо Ботев“
Учениците от БУСЕУ „Христо Ботев“ отбелязаха годишнината от тази важна за унгарската история дата с литературна програма. На български и унгарски език те възстановиха моменти
от първия ден на революцията. Прочетоха откъси от дневника
на Шандор Петьофи и негови стихотворения. Отдадоха почит
на унгарската радикална младеж (Шандор Петьофи, Мор
Йокаи, Пал вашвари), която на 15 март извоюва свободата на
печата като отпечатва без разрешението на цензурата исканията на унгарската нация в 12 точки. Прозвуча и въодушевеното
стихотворение на Петьофи „Национална песен“. По-късно многохилядна тълпа освобождава от затвора известния радикален
политически затворник на епохата Михай Танчич. Революцията
побеждава без да се пролее кръв.
Програмата помогна на децата да съпреживеят истински празника и неговото значение.
Мария Сабо
учителка по унгарски език

Какви български
пословици знаете?
Очакваме вашите отговори с любими пословици, тяхното съвременно тълкуване или
отговори с имената на авторите на сборници,
в които за пръв път са били публикувани
български народни умотворения. Срок за
пощенското клеймо най-късно
до 15 май 2009 г.
Адрес:

За конкурса на Българската
редакция
БНР Радио България
бул. „Драган Цанков“ 4
1000 София, България

E-mail:

den@bnr.bg

Телефони: +359 2 9336 549 (666)
+359 2 9336 665 (567)
+359 2 9634041

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

Победителите и наградите ще обявим в специално празнично предаване на 24 май 2009
г. и лично с писмо, в чест на деня на Светите
братя Кирил и Методий.
Звуков клип с условията можете да чуете на
интернет адрес www.bnr.bg в програмата на
Радио България, в рубриката „Фолклор“.
Ще се радваме на вашето участие.

Beiratkozás
a Bolgár Nyelvoktató
Kisebbségi Iskolába
A Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola
felvételt hirdet a következô tanévre olyan
gyerekek számára, akik magyar iskolába
járnak, de szeretnének bolgár nyelvet is
tanulni. Az iskola által kiállított bizonyítványt a magyar oktatási rendszerben elfogadják, a gimnáziumi tanulók pedig
érettségi vizsgát tehetnek bolgár nyelvbôl.
Beiratkozás a Bolgár Országos Önkormányzat irodájában és Canka Marinova
tanárnônél.

Българската редакция на Радио България
обявява конкурс на тема:

От екипа на „Българска редакция“ на Радио
България

Március 15. a Hriszto Botev
Bolgár-Magyar Iskolában
A Hriszto Botev Bolgár-Magyar Iskola diákjai irodalmi mûsor keretében
emlékeztek meg a magyar történelem e jeles eseményérôl. A tanulók
bolgár és magyar nyelven idézték fel a forradalmi nap eseményeit. Jeleneteket adtak elô Petôfi Sándor naplójából és verseibôl. Megemlékeztek a magyar radikális ifjakról (Petôfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári
Pál), akik március 15-én maguk szereztek érvényt a sajtószabadságnak, kinyomtatván cenzúra nélkül a magyar nemzet követeléseit tartalmazó 12 pontot, és Petôfi lelkesítô költeményét, a Nemzeti dalt. A több
ezres tömeg aztán kiszabadította börtönébôl a korszak ismert, radikális politikai foglyát, Táncsics Mihályt. A forradalom vér nélkül gyôzött.
A mûsor segített a gyerekeknek az ünnephez fûzôdô fogalmak igazi
tartalmát átélni, megérezni.
Szabó Mária, magyartanár
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500 лева става
глобата за
неподчинение на
полицай

Нов орган ще
брани хората
с кредити и
застраховки

Всеки, който не изпълни разпореждане на орган на МВР, от
вчера е заплашен с глоба от 100 до
500 лв. Това гласи обнародваната
вчера промяна в закона за вътрешното министерство, направена с преходните разпоредби към измененията на Наказателния кодекс. Досега
глобата беше от 50 до 200 лв.
Вдигането й бе аргументирано с
това, че все повече хора не изпълняват полицейски разпореждания например случилото се пред парламента на 14 януари.
С промените в НК бе направена и
още една стъпка в тази посока. Вече
никой, извършил престъпление
спрямо орган на властта, не може да
мине по чл. 78 „а“ от кодекса и наказателната му отговорност да бъде
заменена с глоба. Ако някой бъде
осъден за едро хулиганство и съпротива срещу представител на МВР,
вече задължително ще носи наказателна отговорност. Досега можеше
да се спаси с глоба и да запази чисто
съдебното си досие.

Финансов омбудсман трябва да
защитава българите, които теглят
заеми от банки и фирми за бързи
кредити, а също и тези, които имат
договор за лизинг, застраховка или
пенсионно осигуряване. Това предлага в свой доклад Световната
банка.
Сегашната организация за защитата
на българите от банки, застрахователи, фирми и др. е дълбоко сбъркана, става ясно от доклада. Затова
банката предлага към Комисията за
защита на потребителите да се създаде специално звено за финансови
услуги – потребителски и жилищни
кредити, плащания, лизинг, застраховки, инвестиции в ценни книжа,
пенсионно осигуряване и др. В бъдеще то трябва да прерасне в мощен
независим финансов омбудсман,
какъвто съществува в европейските
страни.
У нас трябва да се създадат постоянни помирителни комисии за кредитите, застраховките, лизинга и решенията им да са задължителни по
спорове за суми до 2000-3000 лв. В
момента такава комисия има само за
платежни спорове, например за

500 leva a büntetés,
ha valaki nem
engedelmeskedik
a rendôrnek

Új szerv védi a hitellel
vagy biztosítással
rendelkezôket

Aki nem teljesíti a Belügyminisztérium
bármely szervének utasítását, 100-tól
500 leváig terjedô pénzbüntetésre ítélhetô. Eddig a büntetés 50 és 200 leva
között mozgott. A büntetés mértékének
emelését azzal magyarázzák, hogy egyre többen tagadják meg a rendôri utasítások teljesítését. A Büntetô Törvénykönyv módosításával a jövôben megszûnik az a lehetôség is, hogy aki bûncselekményt követ el hatósági személy
ellen, pénzbüntetéssel megússza az
esetet.

Pénzügyi ombudsmannak kell védenie
azokat a bolgárokat, akik hitelt vesznek
fel bankoktól vagy gyorskölcsönt nyújtó
cégektôl, illetve azokat is, akiknek lízing,
biztosítási vagy nyugdíjbiztosítási szerzôdésük van. Ezt javasolja jelentésében
a Világbank. Ezenkívül békéltetôbizottságokat is fel kell állítani a hitelekkel, biztosításokkal és lízingekkel kapcsolatos
vitákhoz, és a bizottság döntése kötelezô lesz a 2000-3000 leváról szóló viták
esetén.

източването на пари от банкова карта. Този орган, ръководен от
Димитър Ананиев, засега е единственият добър пример, отчита Световната банка.

Българин платил
личен данък над
1 млн. лв.

не отменя задължението им да подадат декларация.

Само 2600
пенсионери желаят
почивка

Един-единствен българин е довнесъл данък върху доходите си от м.г. в
размер над 1 млн. лв., съобщиха
вчера от Националната агенция за
приходите. Това означава, че м.г. е
взел доста над 10 млн. лв. Човекът е
внесъл сумата преди 10 февруари, за
да ползва отстъпката в размер на
5%, от което си е спестил най-малко
50 000 лв. От НАП вчера не казаха
името на богатия и честен данъкоплатец, защото това е данъчна
тайна.
40 българи пък са декларирали данък за довнасяне в размер над 100
000 лв. 22-ма от тях са внесли сумата
до 10 февруари заради отстъпката.
Крайният срок за подаване на данъчната декларация за доходите от
2008 г. изтича на 30 април. Дотогава
гражданите трябва да внесат и дължимия налог. Дори хората да са внесли данъка си авансово през м.г., това

Едва 2617 пенсионери са подали документи, че желаят да се включат в
програмата на социалното министерство за безплатна почивка на
море или планина. Срокът изтече в
края на март, но в заповедта на
министъра е оставена възможност
той да бъде удължен при необходимост.
Въпреки че правителството одобри
да бъдат платени почивките на 5000
пенсионери, със заповедта си Емилия Масларова разшири обхвата на
програмата до 15 000 души. Социалното министерство задели 6 млн. лв.
за почивките. Въпреки това пенсионерите трябва да си платят транспортните разходи, туристическите
такси и застраховки, а за мнозина
това са непосилни разходи.
До края на март, когато изтече крайният срок, са подадени 79 оферти на
хотели. Те се състезават с оферти за
10-дневен пакет пълен пансион до
400 лв. за един човек. В пакета хотелите трябва да подсигурят почивка и

Egymillió leva feletti
SZJA

Csak 2600 nyugdíjas
jelentkezett üdülésre

Egyetlen egy bolgár ember fizetett a tavalyi évre 1 millió leva feletti összegû
személyi jövedelemadót, ami azt jelenti,
hogy 2008-ban több mint 10 millió levát
keresett. Az illetô február 10. elôtt befizette az adóját, így 5% engedményt
kapott, ami az esetében legalább
50 000 leva megtakarítást jelentett.
40 fô fizet a tavalyi évre 100 000 levánál
több SZJA-t, közülük 22-en fizették be
5% kedvezménnyel február 10-ig az
adójukat.

Csak 2617 nyugdíjas adta be a nyomtatványokat a szociális minisztérium által
meghirdetett ingyenes üdülésre. A határidô március végén járt le, de a miniszteri rendelet szerint meghosszabítható.
A kormány 5000 nyugdíjas üdültetését
szavazta meg, a miniszter azonban
15 000-re emelte ezt a számot. A minisztérium 6 millió levát különített el erre
a célra. Ennek ellenére az útiköltséget, a
turisztikai illetéket és a biztosítást a
nyugdíjasoknak maguknak kell fizetniük,
és sokuk számára ez is túlzott megterhelést jelentene.
Az üdülések az elô- és az utószezonban

отдих, организиране на социални и
културни програми, организиране на
ателиета по интереси, рехабилитационни процедури, информиране по
въпроси като активно стареене, стареене в добро здраве и права на пенсионерите.
Почивките ще са в неактивния сезон
– в периода 21 април – 31 май и 1 септември – 30 ноември. Право на екскурзия ще имат пенсионери над 65 г.,
които могат да се самообслужват. Те
трябва или да са настанени в старчески дом, или да са получавали
помощи за отопление за изминалия
зимен сезон. Групите ще са между 20
и 200 възрастни хора.

предлагането превишава търсенето.
Повече от 40% от висшите училища
и студентите са в София. Нерядко в
един и същи град или регион има
няколко държавни и частни вуза,
които предлагат еднотипно или
сродно обучение. Това води до
неефективно използване на държавните ресурси. Само 4 български
университета имат академичен капацитет да обучават над 15 000 студенти, докато в големите европейски университети се обучават средно
между 20 000 и 30 000 младежи.
Преобладаващата част от висшите
училища – общо 32, имат право да
обучават под 5000 студенти.

Психология и
социология стават
модни
специалности
Специалности като психология,
социология, политически науки, а
също и обучение по информационни
науки се радват на засилен интерес
сред младежите. Все по-сериозно е и
търсенето на програмите по национална сигурност. Обучението по
право остава с висок престиж и
качество, макар че в последните години пазарът се насити на юристи и

lesznek – április 21. és május 31., illetve
szeptember 1. és november 30. között.
Az ingyenes pihenés igénybevételére
azok a 65 évesnél idôsebb, magukat ellátni képes nyugdíjasok jogosultak, akik
idôsek otthonában élnek vagy fûtési segélyt kaptak az elmúlt télen.

A pszichológia és
a szociológia szak
divatos lett
A fiatalok körében egyre nagyobb érdeklôdésnek örvendenek a pszichológia, a szociológia, a politikatudományi
és a számítástechnikai szakok. A jogi tanulmányoknak is magas a presztízse,
bár az elmúlt években a munkaerôpia-

con a jogászok tekintetében a kínálat
meghaladja a keresletet.
A felsôoktatási intézmények 40%-a Szófiában található. Nem ritkán fordul elô az
sem, hogy egy városon vagy régión belül több állami és magánkézben lévô felsôoktatási intézmény kínálja ugyanazt
vagy hasonló képzést. Csak 4 bolgár
egyetemen tanulhat több mint 15 000
hallgató, míg az európai egyetemek
nagy része átlagosan 20 000 – 30 000
diákot vehet fel.
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За вас, деца

Мили деца,
оцветете картинката по
указанията:
1 кафяво
2 жълто
3 червено
4 синьо
5 светлозелено
6 тъмнозелено

Гергьовден
Дойде, дойде Гергьовден,
с зеленина обдарен.
Слагай, майко, софрица
на зелена тревица.
Давай агне печено,
на тавица сечено;
да хапнем сладичко,
да тръгнем раничко
към ливади зелени
за божури червени;
пресни китки ще звием,
венци ще си извием,
дома ще ги занесем,
глави да си накичим.
Цанко Церковски

Кавърма-кебап
Продукти: 600 г свинско (агнешко, телешко) месо,
75 мл олио, 420 г праз или кромид лук, 250 г червени
чушки, 50 г люта чушка ( по желание), 25 г доматено пюре, 50 мл червено вино, 15 г магданоз, 10 г чубрица, 1/2 ч л червен пипер, 1/4 ч л смлян черен пипер,
2 ч л сол.

Приготвяне: Месото се нарязва на порционни парчета по 25-30 г и се задушава в мазнината заедно с дребно

нарязания лук. Като се изпари водата, отделяща се от
вложените продукти, се прибавят нарязаните на ивички чушки, червеният пипер, едро смленият черен
пипер,солта и разреденото доматено пюре. След 4-5
минути се добавят виното, лютите чушки (цели), част
от магданоза, нарязан на дребно, чубрицата и малко
бульон. Тенджерата се похлупва с капак и ястието се
оставя да къкри на тих огън, докато омекне напълно
месото. При поднасянето порциите се поръсват с останалия дребно нарязан магданоз.
По желание ястието, когато е почти готово, може да
бъде прехвърлено в пръстени гювечета и запечено във
фурна.

Българската азбука
Глаголицата е най-старата славянска
азбука създадена от КонстантинКирил Филосов през 862-863 г., по
искане на византийския император
Михаил III, с цел да не се допусне
славянските народи да приемат християнството от римо-католическата
църква и за да могат новопокръстените български (славянски) народи
да извършват църковните служби с
написани на старобългарски /славянски/език книги. Името на азбуката идва от думата „глагол“ която
означава дума. Известна е със сложна и екзотична графика. Глаголицата
съдържа 40 букви буквите, като ша,
ща, цу се предполага че са взети от
еврейския. Според една теория глаголицата е създадена от славянски
руни (непознати знаци), които са
незъвършена славянска писменост,
която е използвана за религиозни
текстове, една буква може да означава цяла дума или изречение. Според
друга теория глаголицата произлиза
от старобългарски руни, които са
сричкова азбука. Глаголицата е съставена от един вид букви, при нея
няма главни и малки. Азбуката се
развива в две форми българска обла
глаголица и хърватска ъглеста глаголица. През 886 г. азбуката е била
забранена, и Кирил и Методий са
принудени да избягат от Гърция в
България заедно с учениците си. С
тяхното идване глаголицата получава широко разпространение в страната. Някои от учениците посещават
Далмация и Хърватско, след което
възниква ъгловия вариянт, в Русия
глаголицата е изпозвана много
рядко. Първата книга на глаголица е
отпечатана във Венеция през 1483 г.
Хърватската глаголица се използва
до 11 век и не се различава по нищо
от българската, която се използва до

10 век, но е по-стара от хърватската
азбука. В продължение на няколко
века глаголицата и кирилицата са
използвани заедно, като постепенно
през Средновековието кирилицата
измества глаголицата и става
единствената използвана писменост
в България.
Създаването на кирилицата е в следствие на желанието на цар Борис да
отдели българската православна църква от гръцката, като тази задача възлага на възпитаника от Великоморавската школа Климент Охридски,
а името на азбуката е в чест на Константин-Кирил Филосов.
Първите данни за използване на кирилицата като самостоятелна азбука, без смесване на буквени знаци от
глаголицата датират от 18 век, и са
намерени в Русия. Названието кирилица не се среща в нито един средновековен български документ, с изключение на едно изречение в житието на Климент Охридски. Той изобретява нови буквени знаци въз
основа на глаголицата, като по този
начин я опростява и я прави по-достъпна за четене и разбиране от хората.
През 9-11 век кирилицата се състои
от 24 букви взети от гръцката азбука
и 12 букви, които отбелязват звуковете, специфични само за старобългарския език. През този период в
азбуката има буквени вариянти и
съчетания, част от които са взаимствани от гръцкия, а други от старобългарската писменост.
През 11-15 век под гръцко влияние
на Балканите в кирилицата започват
да се използват ударенията.
През 15-18 век главно с внесена от
България в Русия литература се развива църковнославянския език, който
вече променен се връща в България
и с времето засилва влиянието си в
страната, като постепенно навлиза в
широка употреба.

Kavarma-kebap
Hozzávalók: 60 dkg sertéshús (lehet bárány vagy borjú
is), 0,75 dl olaj, 40 dkg póré- vagy vöröshagyma,
25 dkg piros paprika, 5 dkg erôspaprika (ízlés szerint),
2,5 dkg paradicsompüré, 0,5 dl vörösbor, 1 csokor
petrezselyem, 1 g borsikafû, 1/2 kk pirospaprika,
1/4 kk ôrölt fekete bors, 2 kk só

Руският цар Петър прави писмена
реформа за разделяне на гражданската писменост от църковната и
през 1708 г. решава да промени
кирилицата, като я доближи по вид
до латинската азбука. Много от буквите приемат формата на латинските, премахнати са ударенията и
други граматически изисквания.
Въвеждат се за първи път малките
букви, които са изработени по подобие на латинските малки букви.
Гражданският шрифт, създаден от
руския цар известен днес като кирилица, е изработен в холандска печатарска фабрика. Шрифтът е приет
първо в Сърбия, а след това през
1830 г. и в България.
През 1917 г. след революцията в Русия
са направени последните промени
върху кирилицата, които влизат в
действие в България след 9 септември 1944 г., и това е азбуката която
използваме и днес.
Нормалнално е азбуката да носи
името на държавата в която създадена (латинска, арменска, китайска,
гръцка). Но с азбуката създадена от
българите не е така, защото по това
време страната е била подтисната
политически и не е могла да устоява
своето авторство пред света.
Кирилицата днес е най-разпространената азбука не само между южните и
източните славяни, но и в някои не
славянски племена в руската федерация. До 19 век е използвана и в
Румъния. По-голямата част на народите в източна Европа пишат на модернизирани глаголица и кирилица.
Кирилицата е официалната писменост на България, Русия, Беларусия,
Украйна, Македония, Сърбия и на
някои държави от бившата Югославия, Монголия.
Днес след приемането на България в
Европейския съюз става третата
официална азбука в съюза.

Elkészítés: A húst felkockázzuk, és az apróra vágott hagymával együtt az olajban megpároljuk. Amikor a hús és a hagyma
által engedett lé elpárolgott, hozzáadjuk a csíkokra vágott
paprikát, a pirospaprikát, az ôrölt borsot, a sót és a paradicsompürét. 4-5 perc múlva hozzáadjuk a bort, az erôspaprikát, a petrezselyem egy részét apróra vágva, a borsikafüvet és
egy kevés húslevest. Lefedve kis lángon addig fôzzük, amíg a
hús megpuhul. Tálaláskor megszórjuk a maradék petrezselyemmel.

СЪОБЩЕНИЯ
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Családi
pénztárca

Az Ön keresete
98%-ról az
Országgyûlés dönt

Adó

2x1%,
amirôl Ön dönt

1% a Magyarországi
Ortodox Egyháznak

1%
a Bolgár Ifjúsági Egyesület
vagy a Pro Schola Bulgarica
Alapítványnak

Egy százalék!

Летен лагер
в България
от 3 до 17 юли в Равда
Нощувки: на 50 м от морския бряг в триетажна
сграда, стаи с 3-4 легла, с баня и
тераса. Във всяка стая има телевизор
и хладилник.
Хранене: Пълен пансион (закуска, обед и
вечеря) в ресторант
Пътуване: с автобус
Заявки за участие могат да се направят до 15 май
при Милка Христова (тел.: 06 30 906 8451) или в
Българския културен дом (тел.: 216 6560)

Покана

Денят на детето

Традиционният празник по случай 24 май

ще бъде отпразнуван на 7 юни 2009 г. от 11 часа
в двора на Българския православен храм „Св.св.
Кирил и Методий” с куклено представление,
игри, разучаване на песни, прожекция на
рисувани филми, почерпка за децата и изненади.

Ден на българската
просвета и култура и на
славянската писменост

Организатори: Българското републиканско самоуправление,

ще се състои на 24 май 2009 г. (неделя)
от 10.00 часа в младежкия лагер.
(Будапеща, XII район, ул. Фюлемюле №8.)

Фондация Про скола булгарика, Малко театро
и Българското самоуправление в ХV район.

С участието на танцови състави и оркестри от
България и Унгария, средновековни игри, детски
игри, изненади, щанд за литература.
При лошо време мероприятието ще се състои
в Българския културен дом
(1097 Будапеща, ул. Вагохид 62.)

Önnek május 20-áig adóbevallást kell készítenie, melyhez a hivatalos nyomtatványokat ezekben a napokban kapja meg. Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy adóbevallásának elsô oldalán,
a C ablak utolsó sorában jelezheti, hogy nyilatkozatot tesz adója
kétszer egy százalékáról – a
Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház
(technikai szám: 0372), továbbá a
Bolgár Ifjúsági Egyesület
(18089154-1-41) illetve a
Pro Schola Bulgarica Alapítvány
(adószám: 18066184-1-42) javára.
Ne feledje, ha nem rendelkezik az 1%-okról, azok az állami költségvetésbe kerülnek, és sorsukról mások döntenek – Ön helyett!

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

Meghívó
Május 24., a szláv írásbeliség
és a bolgár kultúra napja
alkalmából rendezett hagyományos ünnepség
2009. május 24-én, vasárnap 10.00 órai kezdettel
kerül megrendezésre a Budapest,
XII. ker., Fülemüle u. 8. sz. alatti Ifjúsági Táborban.

Хотел Амон Ра в Созопол

Gyereknapi
ünnepség
2009. június 7-én 11 órától
a Szent Cirill és Szent Metód
Bolgár Ortodox Templom kertjében

A mûsorban fellépnek magyarországi és bulgáriai
együttesek, lesznek történelmi játékok, gyerekjátékok,
meglepetések és könyvvásár

bábelôadás, játékok, daltanulás, rajzfilmvetítés,
gyerekkoktél, meglepetések

Rossz idô esetén a rendezvényre a Bolgár Mûvelôdési
Házban (1097 Budapest, Vágóhíd u. 62.) kerül sor.

Pro Schola Bulgarica Alapítvány, Malko Teatro,

Szervezôk: Bolgár Országos Önkormányzat,

Хотелът се намира в новата част на гр. Созопол и е
на брега на морето, на 50 м от плажа. Всяка стая е с
климатик, TV, сейф, телефон и минибар.
За ранни записвания до 30. 05. 2009 г. предлагаме
10% отстъпка от цената.
www.amonra.domino.bg

Idén is lesz nyári tábor
Bulgáriában

XV. kerületi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

Покана

Meghívó

Интеретнически Гергьовден

Interetnikus – bolgár, görög és szerb

в Българския културен дом
с участието на българи, сърби и гърци.

a Bolgár Mûvelôdési Házban.

В програмата участва Детска танцова група
„Детелина” и танцовите състави Ловра и Янтра. За
доброто настроение ще се погрижат български,
гръцки и сръбски оркестри.

A mûsorban fellép a vidini Detelina Gyermektánccsoport,
a Lovra és a Jantra Néptáncegyüttes.
A jó hangutaról bolgár, görög és szerb
zenekarok gondokodnak.

На 9 май 2009 г., събота от 19 часа
Танцова къща, забава до зори

Idôpont: 2009. május 9. (szombat) 19.00 óra
Táncház, buli hajnalig

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

Hotel Amon Ra – Szozopol
A szálloda Szozopol új városrészében található a tengerparton, 50 m-re a strandtól. Minden szobában van légkondicionáló, TV, széf, telefon és minibár.
Elôfoglalás esetén 2009. május 30-ig 10% kedvezményt
adunk az árból.
www.amonra.domino.bg

július 3-tól 17-ig Ravdán
Szállás: a tengerparttól 50 m-re, háromemeletes
épületben, 3-4 ágyas, fürdôszobás, teraszos
szobákban. Minden szobában van televízió
és hûtôszekrény
Étkezés: teljes panzió (reggeli, ebéd és vacsora)
étteremben
Utazás: autóbusszal
Jelentkezni lehet május 15-ig Hrisztova Milkánál
(tel.: 06 30 906 8451)
vagy a Bolgár Mûvelôdési Házban (tel.: 216 6560)

Szent György-nap

Програмата

•• Program

Български културен дом

м е с е ц
6, сряда
9, събота
10, неделя

17.00
19.00
10.00

м а й

2 0 0 9

г.

Bolgár Mûvelôdési Ház

••

2009. május

Малко театро – Театрално ателие
Интеретнически Гергьовден в Българския културен дом
Света божествена литургия в Българския православен храм
„Св. Св. Кирил и Методий“ и гергьовски празник в църковния двор

13, сряда
20, сряда
24, неделя
27, сряда

18.00
18.00
10.00
18.00

Киноклуб
Литературно кафене
Ден на славянската писменост и българската култура (хълма Сечени)
Откриване на изложбата на сценографката Клаудия Орос
носител на наградата „Ясаи“

------------------------------------------------------------------------------6., szerda
9., szombat
10., vasárnap

17.00
19.00
10.00

13.,
20.,
24.,
27.,

18.00
18.00
10.00
18.00

szerda
szerda
vasárnap
szerda

Állandó
programok

Malko Teatro – Színházi Mûhely
Interetnikus Szent György-nap a Bolgár Mûvelôdési Házban
Istentisztelet a Szent Cirill és Szent Metód Ortodox Templomban
és Szent György-napi ünnepség a templomkertben
Filmklub
Irodalmi Kávéház
A szláv írásbeliség és a bolgár kultúra napja (Széchenyi-hegy)
Orosz Klaudia Jászai-díjas díszlet- és jelmeztervezô
kiállításának megnyitója

péntek 17.30

Bolgárnéptánc-oktatás
vasárnap 10.00-12.00

Játszóház gyerekeknek
minden hónap
elsô szerdája, 10.00

Nyugdíjasklub

A rendezôk a mûsorváltoztatás jogát fenntartják. Az aktuális programról tájékozódjon a www.bolgarok.hu weboldalon

7, неделя

11.00

13, събота 18.00

Поднасяне на венци пред паметника
на Христо Ботев
Ден на детето в двора на Православния
храм „Св. Св. Кирил и Методий“
5 г. Българско училище за роден език
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2., kedd

11.00

7., vasárnap

11.00

Hriszto Botev szobrának
megkoszorúzása

13., szombat 18.00

Gyereknapi ünnepség
5 éves a Bolgár Nyelvoktató
Kisebbségi Iskola
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