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Солидарни и единни
По повод даренията в подкрепа за пострадалите от
Фелшьожолца
Българската общност в Унгария реагира още при първата новина за
бедствието във Фелшьожолца, причинено от големите наводнения в
Унгария през пролетта. Сега, през
септември, можем да направим разносметка за направеното до момента.
На въпросите на „Български вести”
отговаря
председателят
на
Българското републиканско самоуправление д-р Данчо Мусев.
Д-р Данчо Мусев: Веднага след бедствието Българското републиканско
самоуправление откри нова банкова
сметка „За пострадалите от наводнението българи от Фелшьожолца” и се
обърнахме към всички българи и
български организации (обявата
излезе и на страниците на Български
вести – бел. р.) да дарят средства за
подпомагане на нашите сънародници.
Акцията започна в началото на юли и

до края на месеца бяха събрани един
милион и двеста хиляди форинта, а
след това до 28 септември на сметката
са постъпили още един милион и
деветдесет и пет хиляди форинта.
Целта ни беше да помогнем директно
и по възможно най-бързия начин
българските семейства в пострадалия
град. Затова се обърнахме към местното българско самоуправление във
Фелшьожолца, което заедно с Янош
Вълчев, като представител на БРС, да
проучи на място щетите и да направят
предложение за разпределение на

Szolidaritás és egység
A felsôzsolcai árvízkárosultaknak összegyûlt adományok apropóján

A magyarországi bolgár közösség már a
tavaszi felsôzsolcai árvízrôl szóló elsô hírek
után reagált a súlyos természeti csapásra.
Most, szeptemberben, már beszélhetünk
arról, mit sikerült tennünk idáig.
A Bolgár Hírek kérdéseire dr. Muszev
Dancso, a Bolgár Országos Önkormányzat
elnöke válaszol.

Dr. Muszev Dancso: A Bolgár Országos
Önkormányzat a természeti csapás bekövetkezte után azonnal egy külön számlát

nyitott a felsôzsolcai bolgár árvízkárosultak
javára, és azzal a kéréssel fordultunk minden magyarországi bolgárhoz és bolgár
szervezethez, hogy adományaikkal segítsék a bajba jutott honfitársainkat (a felhívás
a Bolgár Hírek hasábjain jelent meg – a
szerk. megj.). Az akció július elején kezdôdött, és a hónap végére egymillió-kétszázezer forint gyûlt össze, majd szeptember
28-ig további egymillió-kilencvenötezer
forint érkezett a számlára. A célunk az volt,
hogy közvetlenül és a lehetô leggyorsabb

средствата. Те се събираха няколко
пъти през юли, посетиха българските
семейства, видяха разрушенията. По
предложение на местното самоуправление събраните средства бяха разпределени между 15 български семейства. Основните критерии, по които
бе извършено разпределението бяха:
съобразяване с дела, който ще бъде
получен от застрахователната агенция, има ли деца в семейството, каква
е активността в българската общност
– така се стигна до справедливо решение. В началото на август – след като
БРС взе съответното решение – заедно с Владимир Калицов занесохме на
място първата част от даренията и ги
раздадохме на семействата.
БВ: 2 295 000 за три месеца не е
малка сума. Дали тя е
достатъчна, за да кажем, че
общността се е отнесла
отговорно и продължава ли
набирането на средства?

módon segítsünk a városban élô szerencsétlenül járt bolgár családokon. Ezért a
Felsôzsolcai Bolgár Kisebbségi Önkormányzathoz fordultunk, amely Valcsev
Jánossal, a BOÖ képviselôjével együtt
helyben feltérképezte a károkat, és javaslatot tett a pénz felosztására. Július hónapban többször üléseztek, felkeresték a bolgár családokat, látták a pusztításokat. A
helyi bolgár önkormányzat javaslatára
végül 15 bolgár család között osztottuk el
az adományokat. A pénz felosztásának
legfôbb kritériumai a következôk voltak:
mennyit fognak kapni a biztosítótól, van-e
gyerek a családban, mennyire aktív a család a bolgár közösségben – így igazságos
döntésre tudtunk jutni. Augusztus elején,
miután a BOÖ is meghozta az errôl szóló
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ДМ: Важното е, че българската
общност бе активна. Често се хвалим как българите са проявявали
съпричастност в миналото и са подпомагали своите пострадали събратя – било тук, било в България. Това
бе и един вид допитване дали този
тип солидарност е все още жив в
нашата общност. Част от даренията
са от организации, радващото е, че
почти всички откликнаха на призива. Началото постави танцов състав
„Янтра”, но се присъединиха и другите танцови групи („Зорница”) и
дружества (Българско младежко
дружество), българските самоуправления и разбира се Дружеството
на българите в Унгария. Дарения
направиха и близо 100 частни лица.
Дали сумата е достатъчна? Отиде
ли на място, човек още повече се
убеждава колко големи са щетите.
Ние дори не можем да си представим онова, което ни се разкрива
само на два часа път от Будапеща:
срутени къщи, семейства с малки
деца, които два-три месеца са без
дом. От тази гледна точка, сумата е
твърде малка. Но като жест, тя изигра своята роля, още повече, че парите стигнаха много бързо до пострадалите – преди още държавните
институции и застрахователните
агенции да задвижат своите тежки
механизми. Те бяха дадени за строителни материали, паркет, бои и
мебели. И досега получаваме благодарствени писма от пострадалите,

които са много вълнуващи и емоционални.
Този акт на дарение се отрази много
добре и на имиджа на българската
общност във Фелшьожолца и това
не може да не ни радва. Най-важното е обаче, че наистина успяхме да
помогнем на хората.
Добре е цялата общност и всички
организации да покажат, че не само
веднъж на четири години, когато
има избори, се активизират за кратко време и се борят да излъчат кандидати и листи, а са готови да заделят време и пари и да дадат своето
дарение, за да бъдат подпомогнати
хората в бедствения момент.
БВ: Не по-малко значение има
навярно и проявята на
солидарност – да се участва,
макар и с малка сума.
ДМ: Имената на дарителите и на
дарените могат да се видят на страниците на вестника. Съдейки по
сумите, тук са се включили хора с
различни финансови възможности –
някои са подкрепили с 500 или 1000
форинта, а има – и със 100 000
форинта. Важното е участието наистина. С това показваме, че сме
общност, която действа заедно за
постигане на общи цели, че за нас са
важни не само веселбата и празниците, а си помагаме и в беда. Радвам
се, че поне 100 души реагираха на
нашия призив. А дали това е много
или малко? Все пак „Български
вести” се разпраща на 1200 адреса...

határozatát, Kalicov Vladimirral együtt elvittük a pénzt Felsôzsolcára, és kiosztottuk a
családoknak.
BH: 2 295 000 nem kis összeg három
hónap alatt. Vajon elegendô-e ahhoz,
hogy azt mondjuk, hogy a közösség
felelôsségteljesen viszonyult a problémához?
MD: Az a fontos, hogy a közösség aktív
volt. Gyakran büszkélkedünk azzal, hogy a
múltban a bolgárok együttérzést tanúsítottak egymás iránt és segítettek bajba jutott
honfitársaikon – itt is, és Bulgáriában is. Ez
most egy próbája volt annak, hogy ez a
típusú szolidaritás él-e még a közösségünkben. Az adományok egy része szervezetektôl származik, örömteli, hogy majdnem minden szervezet reagált a felhívásra.

Az elsô adományozó a Jantra táncegyüttes
volt, de csatlakoztak hozzájuk más tánccsoportok (Zornica) és egyesületek (Bolgár
Ifjúsági Egyesület), a bolgár önkormányzatok, és természetesen a Magyarországi
Bolgárok Egyesülete is. Az adományozók
között közel 100 magánszemély is van.
Hogy az összeg mire elegendô? Ha az
ember elmegy a helyszínre, még inkább
meggyôzôdik róla, milyen nagyok a károk.
Mi elképzelni sem tudjuk azt, ami a
Budapesttôl két órányi útra fekvô településen a szemünk elé tárult: összedôlt házak,
kisgyerekes családok, akik több hónapja
otthon nélkül vannak. Ebbôl a szempontból
az összeg nagyon kicsi. De gesztusként
betöltötte a szerepét, annál is inkább, mert
a pénz nagyon gyorsan eljutott a rászorul-

Tisztelt Elnök Úr!
A mai nap folyamán kaptam meg a
Bolgár Országos Önkormányzat levelét, melyben arról tájékoztat, hogy a
családunk számára nem kevés pénzösszeggel hozzájárul az otthonunk
újjáépítéséhez.
Kérem, továbbítsa mindazoknak az
embereknek köszönetünket, akik
adományaikkal lehetôvé tették, hogy
gyermekeinkkel közelebb kerüljünk
ahhoz, hogy fôleg az ô életük viszszazökkenjen a megszokott kerékvágásba.
Csak hálával tudok
gondolni a
Halásztelki Önkormányzatra is hiszen tôlük bútorokat kaptunk -, és
mindazokra a számomra névtelen
adományozókra, akik segítenek, segítettek.

Köszönettel és tisztelettel:
Felsôzsolca, 2010. július 28.

Sztojev-Angelov Ilona
Bolgár Kisebbségi
Önkormányzati Képviselô
Árvízkárosult

takhoz, azelôtt, hogy az állami intézmények
és a biztosítótársaságok beindították volna
nehézkes gépezeteiket. Az adományokból
építôanyagot, parkettát, festéket és bútorokat vásároltak a károsultak. A mai napig
kapunk megható köszönôleveleket az
emberektôl
Ez az adományozási akció nagyon jó
hatással volt a felsôzsolcai bolgár közösség imázsára is, ami szintén nagy örömmel
tölt el minket. A legfontosabb azonban az,
hogy valóban segíteni tudtunk a családoknak.
Jó, ha az egész közösség és minden szervezet megmutatja, hogy nemcsak négyévente egyszer, amikor a választások vannak, képes aktivizálni magát, és harcolni a
jelölt- és a listaállításért, hanem készek ide-
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Az adományozók listája

38.

Udvarev István

77.

Hercegné és Grisztel

39.

Varga Alexander John

78.

Kanev Károly

1.

Tanev Dimiter

40.

Varga Szimeon

79.

Kusev Angel

2.

Kosztadinov Csavdar

41.

Velkoff Evtimné és férje

80.

Marinov Péter

3.

Andonov Alekszi

42.

Velkov Nikolaj

81.

Minkov András

4.

Bajcsev Péter

43.

Wavrik Zsuzsanna és Sztojanov Rumen

82.

Nenov Hrisztov Petkóné

5.

Gesev Cenov Netko

44.

Dr. Sztojkov Vladov Sztojkó

83.

Petkov Enev Mária

6.

Hadzsikosztova Gabriella

45.

Muszev Dimiter

84.

Sándor Lászlóné

7.

Kirov Milán

46.

Horti Péterné

85.

Stoycheva Éva

8.

Angelov Dobrev Iván

47.

Leszicskov Péter

86.

Szabev Ivanov Veliko

9.

Adler Rácz Antalné

48.

Német Zoltán

87.

Szabó Jánosné

10.

Dimitri Sabine

49.

Szász Sándorné

88.

Szlatényiné Bajcseva Sznezsanka

11.

dr. Irinkov Mihály

50.

Dacseva Szmjada

89.

Valcsev János

12.

Dr. Muszev Dancso

51.

Dimitrov Hrisztó

90.

Zagóné Stefánia

13.

Fikó Istvánné

52.

dr. Gecov Hrisztó

91.

Irinkov Georgi

14.

Genát Andrea

53.

dr. Todorova Roszica

92.

Szabcsev Sztoju

15.

Grigor Marinov Udvarev

54.

Grigorov Cvetan

16.

Ivanov Bajó

55.

Gemov Sztojan

1.

Bolgár Ifjúsági Egyesület

17.

Kalicov Vladimir

56.

Iván József

2.

Bolgár Országos Önkormányzat

18.

Kjoszeva Szvetla

57.

Ivanov György

3.

Debreceni Bolgár Önkormányzat

19.

Koltai Lászlóné

58.

Kolev Péter

4.

Dunaharaszti Bolgár Önkormányzat

20.

Matyasovszky Péterné

59.

Major Ádámné

5.

Érdi Bolgár Önkormányzat

21.

Nikola Sztojkov

60.

Mlecsenkov László

6.

Felsôzsolcai Bolgár Önkormányzat

22.

dr. Hadi Lászlóné

61.

Nagypál Teréz

7.

Fôvárosi Bolgár Önkormányzat

23.

Adelmann Mónika

62.

Tanev Viktória

8.

Halásztelki Bolgár Önkormányzat

24.

Cankov Ilija

63.

Todoranov Joncsó

9.

II. ker. Bolgár Önkormányzat

25.

Dacsev Hriszto

64.

Travneva Maria

10.

IX. ker. Bolgár Önkormányzat

26.

dr. Szavov Aszen

65.

Tripák Endre

11.

Jantra Néptánc Egyesület

27.

Dr. Szavov és Társa Kft

66.

Tyutyunkov Marina

12.

Magyarországi Bolgárok Egyesülete

28.

Gyulgerov Nacsóné

67.

Vincze Margit

13.

Miskolci Bolgár Önkormányzat

29.

Juhász Terézia

68.

Zlatareva Ekaterina

14.

Pécsi Bolgár Önkormányzat

30.

Kiss Szilvia

69.

Sztojov Kriszto

15.

Pest Megyei Bolgár Önkormányzat

31.

M. Katus Elvira

70.

Bertalan Jenô

16.

Soroksári Bolgár Önkormányzat

32.

Matók Zoltánné

71.

Balogh Károly Barna

17.

VIII. ker. Bolgár Önkormányzat

33.

Moór Mladenova Hrisztina

72.

Bajcsev-Doncso Béláné

18.

XIII. ker. Bolgár Önkormányzat

34.

Stojov Hrisztó

73.

Dr. Nikolaeva Marija

19.

XV. ker. Bolgár Önkormányzat

35.

Sztojkov Mária

74.

Encsev Vladimir

20.

XVI. Ker. Bolgár Önkormányzat

36.

Tyutyunkov Mária

75.

Encseva Veneta

21.

Zornica Hagyományôrzô Egyesület

37.

Tyutyunkova Mónika

76.

Grebenár Andor

22.

Zuglói Bolgár Önkormányzat

jükbôl és pénzükbôl áldozni azért, hogy
megsegítsék a szerencsétlenül járt honfitársaikat.
BH: Valószínûleg a szolidaritás
kimutatása is ugyanilyen fontos –
az adományozásban való részvétel
akár nagyon csekély összeggel is.
MD: Az adományozók és az adományból
részesülôk listáját az újság hasábjain
olvashatják. Az összegekbôl ítélve különbözô anyagi helyzetû emberek kapcsolódtak be az akcióba – voltak olyanok,
akik 500 vagy 1000 forintot adtak, de volt
100.000 forintos adomány is. Valóban a
részvétel a fontos. Ezzel bebizonyítottuk,
hogy egy olyan közösség vagyunk, amely
együtt tesz a közös célok eléréséért,
hogy számunkra nemcsak az ünnepsé-

gek és a vidám pillanatok a fontosak,
hanem a bajban is segítjük egymást. Örülök, hogy legalább százan reagáltak a felhívásunkra. És hogy ez sok vagy kevés?
A Bolgár Hírek 1200 címre jut el…

A felsôzsolcai bolgár árvízkárosultak, akik között az
adomány felosztásra került:
ifj Bóna László
Doncsev - Gugov Miklós
ifj Gancsev-Nikolv Koszta
Karamarinov Angel
Major Ádámné
Molnár Attiláné
Molnár Zoltán Péter
Orgona Lászlóné
Popoff Antal
Szentpéteriné Bóna Mónika
Szólyáné Karamarinov Krisztina
Sztojcso Angelov és Sztojev Angelov Angel
Sztojev-Angelov Alexander
Terziev Georgi
Vicsev Iván
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Драги читатели!
Според закон CXIV/2005 за националните и етнически малцинства и избор на местни малцинствени самоуправления, избори за български малцинствени самоуправления могат да бъдат проведени само в селищата, в които в
българския избирателен списък до 15 юли са се регистрирали най-малко 30 местни жители, от друга – в изборите могат да вземат участие само тези, които са се записали в споменатия вече списък до посочената по-горе дата.
Новото е, че местните самоуправления ще бъдат 4-членни, а не както беше досега – от 5 души.
Трябва да изтъкнем, че българската общност в Унгария прояви единство и напълно отговори на изискванията на
новия закон. В българските избирателни списъци се записаха 2088 души от 74 селища, в 41 от които ще се проведат избори за българско самоуправление. Тези селища са следните: в Будапеща – ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х,
ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІ, ХVІІ, ХVІІІ, ХІХ, ХХ, ХХІ, ХХІІ, ХХІІІ район, в провинцията – Дебрецен,
Дунахарасти, Дунакеси, Дял, Естергом, Ерд, Фелшьожолца, Халастелек, Кечкемет, Кишкунлацхаза, Лорев,
Мишколц, Печ, Пилишчев, Рацкеве, Шопрон, Сегед, Сигетхалом, Сигетсентмиклош.
Изборите за местни малцинствени самоуправления ще се проведат на 3 октомври 2010 г., в деня на местните избори в Унгария. Малцинствените избори ще се проведат в отделни избирателни секции, за чието местонахождение
всеки избирател ще получи известие (зелено на цвят).
Дружеството на българите в Унгария е издигнало свои представители в 41 селища общо 158 кандидати. В случай,
че бъдат избрани, представителите на Дружеството на българите в Унгария ще продължат започнатата вече дейност, която през изминалите 4 години създаде и доразви редица ценности. Такива са например функционирането
на Българското училище за роден език и Българската двуезична малцинствена детска градина, издаването на
“Български вести” и списание “Хемус”, системата за подкрепа на цивилните организации, танцовите сыстави, театъра и българските общности в провинцията, учебните стипендии, обновяването на Българския културен дом и
подпомагане на издрзжката му.
Уважаеми гласоподаватели! За да запазим завещаното от едновековните усилия на предците ни, за да съхраним
ценностите, които създадохме заедно през изминалите години, подкрепете на 3 октомври с гласовете си кандидатите на ДРУЖЕСТВОТО НА БЪЛГАРИТЕ В УНГАРИЯ!
От ръководството на
Българско републиканско самоуправление
и Дружество на българите в Унгария

Tisztelt Olvasóink!
A kisebbségi önkormányzati képviselôk választásáról, valamint nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó 2005. évi CXIV. törvény szerint bolgár kisebbségi önkormányzati választás csak és kizárólag azon a településen lesz megtartva, ahol július 15-ig
legalább 30 helyi lakos feliratkozott a bolgár kisebbségi választói névjegyzékbe, másreszt pedig a választásokon kizárólag az
vehet részt, aki a fenti idôpontig bejelentkezett a névjegyzékbe. Újdonság, hogy a helyi önkormányzatok az eddigi 5 fô helyett 4
fôbôl fognak állni.
Megállapíthatjuk, hogy a magyarországi bolgár közösségünk egységesen, példaértékû összefogással tett eleget az új törvény
kihívásainak. A bolgár választói névjegyzékbe 2088 fô iratkozott fel 74 településen, amelybôl 41 településen lesz megtartva bolgár kisebbségi választás; ezek a következôk: Budapesten: a II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX,
XX, XXI, XXII, XXIII kerület; vidéken: Debrecen, Dunaharaszti, Dunakeszi, Esztergom, Érd, Felsôzsolca, Gyál, Halásztelek,
Kecskemét, Kiskunlacháza, Lórév, Miskolc, Pécs, Piliscsév Ráckeve, Sopron, Szeged, Szigethalom, Szigetszentmiklós.
A települési kisebbségi önkormányzati választás 2010. október 3-án, a települési képviselôk és polgármesterek választásával
egyidejûleg kerül lebonyolításra. A kisebbségi választás külön szavazókörben kerül lebonyolításra, amelynek helyszínérôl minden
választópolgár külön (zöld színû) értesítôt kapott.
A Magyarországi Bolgárok Egyesülete 40 településen, összesen 158 képviselôjelöltet állított. Az MBE képviselôjelöltjei megválasztásuk esetén folytatni fogják azt az önkormányzati tevékenységet, amely az elmúlt 8 évben számos értéket teremtett, illetve
továbbfejlesztett, például: a Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola és a Bolgár Kétnyelvû Nemzetiségi Óvoda mûködése, a
Balgarszki Veszti és Haemus megjelenése, a civil szervezeteink, táncsoportjaink, színházunk és vidéki bolgár közösségeink
támogatási rendszere, a tanulmányiösztöndíj-rendszerünk, a Bolgár Mûvelôdési Ház felújítása és fenntartásának segítése.
Tisztelt választópolgár, ahhoz, hogy megóvjuk mindazt, amit ôseink egy évszázados munkájukkal ránk hagytak, ahhoz hogy
megóvjuk mindazokat az értékeket, amelyeket az elmúlt években közösen teremtettünk, október 3-án szavazatával támogassa
a Magyarországi Bolgárok Egyesületének (MBE) jelöltjeit!
a Bolgár Országos Önkormányzat
és a Magyarországi Bolgárok Egyesülete
elnöksége
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„Зорница” през лятната
ваканция
Знаеш ли, любезни читателю,
къде се намира селището Аяк? И
какво предлага на посещаващите
го всяка година, в началото на
август? Преди август и ние от
"Зорница" си нямахме понятие
нито за селището, нито за организирания
там
атрактивен
Фестивал на сватбените обреди, с
демонстрация на характерните за
селището носии, с вкусните сватбени гозби, сладкиши и приповдигнато празнично настроение.
За това събитие тази година
жителите са сготвили 20 000
сватбени сърмички! Невероятно
вкусни!
Селището е на 320 км от
Будапеща, един съвсем различен
свят, излъчващ уравновесеност,
любезност, топлина и човещина качества така необходими за
всеки един от нас. "Зорница" бе
поканена
да
участва
във
Фестивала, състоял се на 7-8
август. Представихме тематична,
ритуална програма: Еньовден,
Жътва, Гроздобер и Прощаване с
булката. Кулинарното ни пред-

ставяне беше със шопска салата
и питки. За първи път във фестивала участва българска група и
това впечатли много и местните
хора, и гостите на събитието.
Програмата ни беше високо оценена. След слизането ни от сцената бяхме заобиколени от любопитните гости на фестивала, специално ни поканиха да опитаме
тамошните сватбени гозби в компанията на кмета на селището и
високопоставените гости, които
споделиха преживяванията си от
България и всичко това придружено от български песни.
А в края на август, по покана на
танцова група „Българско хоро”
от София, „Зорница” взе участие
като гост във фестивал-конкурс
на клубове за разучаване на хор
на майсторско ниво в Приморско.
Танцовата група „Българско
хоро” участва в юбилейния концерт на „Зорница” през месец
април и между двата състава се
установиха добри приятелски
отношения. Поради съвършено
различния характер на танците и

хореографията, които „Зорница”
показва, съставът не участва в
конкурса, но получи най-много
аплодисменти именно, защото
показва нещо необичайно, много
различно и много хубаво. И от
този фестивал „Зорница” се
върна с похвална диплома.
Таня Ронаи,
Красимира Гаджокова

A Zornica a nyári vakáció idején
Tudod-e, kedves olvasó, hol található az
Ajak település? És mit kínál az odalátogatóknak augusztus elején? Augusztus
elôtt nekünk, zornicásoknak sem volt
fogalmunk sem a faluról, sem az ott
megrendezett Nemzetközi Lakodalmas
és Hagyományôrzô Fesztiválról, a település jellegzetes viseleteinek bemutatásáról, a finom lakodalmas ételekrôl és
édességekrôl, és a remek hangulatról.
A település Budapesttôl 320 km-re fekszik. A Zornica Hagyományôrzô Csoport
meghívást kapott az augusztus 7-8-án
megrendezett fesztiválra, amelyen
tematikus programot mutatott be: Enyonapi, aratási, szüreti és a menyasszony

búcsúztatásához kapcsolódó népszokásokat. A mûsorunk nagy elismerést
váltott ki a közönség körében. A bolgár
konyhamûvészetbôl a sopszka salátát
és a pitkát készítettük el az egybegyûlteknek. Mivel a fesztiválon elsô
alkalommal vett részt bolgár csoport, a
helyiek és a vendégek nagy érdeklôdéssel vettek körül minket.
Augusztus végén pedig a szófiai
Balgarszko horo tánccsoport meghívására a Zornica vendégként részt vett a
magas szinten horót tanuló klubok primorszkói versenyfesztiválján. Miután a
Zornica által elôadott táncok jellege eltér
a versenyprogramtól, együttesünk nem

szerepelt a versenyben, de nagy sikert
aratott a mûsorával, és nagy tapsot,
valamint dicsérô oklevelet is kapott.

Rónai Tánya,
Gadzsokova Kraszimira
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Честита награда!
Следвайки многогодишна традицияq
Общинския
съвет
на
Халастелек присъди на тържественото си заседание през август
медала
„За
заслуги
към
Халастелек” на хора, допринесли
за развитието на града. Тази година
сред наградените е и Никола
Кушев.
Никола Кушев е роден на 18
декември 1945 г. в българското
село Поликраище. В Халастелек
живее от 1948 заедно с родителите
си, които са се занимавали с градинарство, наследено и от него
самия. Основното си образование
е завършил в Българското училище на ул. „Байза”.
В седми и осми клас учи в училище
в Халастелек, след което продължава обучението си в Сигетхалом
в 208-мо учебно заведение на
Министерството на труда.
Изпратен е на практика в
Развойния институт на завода за
машинни
инструменти
в
Халастелек, който е и първото му
работно място.
Работил е на различни длъжности
в Автомобилните заводи „Чепел”,
откъдето напуска като настройчик

във фабриката Оерликон. От 1975
г. в продължение на 20 години търгува с плодове и зеленчуци, отваря
и
собствена
винарна
в
Сигенсентмиклош-Дяртелеп. През
1969 г. сключва брак, а през 1970 г.
му се ражда дъщеря. Днес вече има
двама внуци в юношеска възраст.
Участва активно в живота на
общността. От 1993 г. е най-напред
заместник-председател, а след това
председател на Българското малцинствено самоуправление в града,
изпълнява тази длъжност и досега.
В това си качество на два пъти
организира Републиканска среща
на българите в Унгария, с името
му е свързано и провеждането на
балове по случай Трифоновден.
Допринася за установените през
1995 г. побратимени отношения с
Поликраище и за подписването на
договора.
Най-голямата му заслуга е издигането на паметника „Български
дулап” с подкрепата на самоуправленията, открит през 2007 г. по случай Деня на независимостта на
България в присъствието на представители на побратимените градове, както и за непрекъснатата

поддръжка на пространството
около него. Всяка година там се
поднасят венци, а съпровождащото тържество дава възможност за
опознаване на българската култура и кулинарно изкуство.
Активно бе участието му и при
организирането на Дните на малцинствата в Пещенска област през
2009 г. заедно с Българското самоуправление.

Kitüntetés

as számú tanintézetben folytatta
Szigethalmon, ahol esztergályos-köszörûs
szakmát szerzett.
Az inaséveket Halásztelken a SZIMFI-ben
töltötte, egyben ez lett elsô munkahelye is.
Ezt követôen a Csepel Autógyárban több
területen dolgozott, legutoljára az Oerlikon
üzemben beállítóként. 1975-tôl közel 20
éven át zöldség-gyümölcs kereskedése,
majd borozója volt SzigetszentmiklósGyártelepen. 1969-ben megnôsült, 1970ben megszületett leánya. Jelenleg két tinédzserkorú unokája van. Aktív közösségi
ember. 1993 óta a bolgár kisebbségi önkormányzat elnökhelyettese, majd elnöke. Ezt a
tisztséget tölti be jelenleg is. E minôségben
családjával együtt két alkalommal országos
találkozót szervezett a bolgároknak
Halásztelken, továbbá nevéhez fûzôdik a

Trifon napi bálok megszervezése is.
Sokat tett azért, hogy 1995-ben Polikraistevel testvérvárosi kapcsolat alakuljon ki, illetve
a szerzôdés létrejöjjön.
Legnagyobb érdeme az Önkormányzatok
támogatásával a Bolgárkerék létrehozása és
környezetének folyamatos karbantartása,
melyet 2007-ben Bulgária függetlenné válása napján a testvérvárosok képviselôivel
közösen avattunk fel. Évenkénti koszorúzása alkalmából megemlékezésre is sor kerül,
amelyen a bolgár kultúra és gasztronómia is
elôtérbe kerül.
2009 -ben a Pest Megyei Kisebbségi Napok
megszervezésében vállalt aktív szerepet a
Bolgár Kisebbségi Önkormányzattal karöltve.

Sokéves hagyományt követve Halásztelek
Város Képviselô-testülete augusztusi ünnepi
ülésén ebben az évben is Halásztelekért
Érdemérmet adományozott azoknak, aki
kiemelkedôen sokat tettek Halásztelek fejlôdéséért. Az idei díjazottak között volt Kusev
Nikola is.
Kusev Nikola 1945. december 18-án született a bulgáriai Polikraistében. 1948 óta él
szüleivel együtt Halásztelken, ahol szülei
kertészkedéssel foglalkoztak, melybôl ô is
kivette részét. Általános iskolai tanulmányait a Bajza utcában, a bolgár iskolában
végezte.
A 7. és a 8. osztályt Csepelen az Iskola
téren végezte. Tanulmányait a MÜM 208-

Честито, Никола Кушев!

Gratulálunk Kusev Nikolának a kitüntetéshez!
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Мълчаливата, мрачна
приказка
Тишина. Тишина, която се прокрадва между нежните звуци от песента
на снежинките. Тишина, която се
носи в глухия стон на вятъра.
Тишина, която поглъща плача,
която поема в прегръдката си
скръбта и неволите. Тишината,
която става майка-закрилница на
сълзите, на неизразимата печал, на
тъгата. Тя се превръща в техен
единствен изповедник, в техен
единствен довереник. И когато в
някой случаен миг, объркан звук
прореже напоеното с емоции и
тайни мълчание, то го превръща в
чудна мелодия, във вълшебна
песен, чиито стрели разказват
странна, малко подтискаща, мрачна
приказка.
Имало едно време една красива
страна, пълна със смели и достойни
хора... Нали така трябва да започнат приказките? Но нашата приказка е различна. Тя разказва за
погубената красота, за разрухата,
за тъгата и безизходицата.
Нашепва тъжни истории за труда,
който остава неоценен, за опетнената чистота, за мъка вместо смях в
детските очи; разказва и за времето, което остава безпощадно; за
съдбата, която изостава своите
довереници. Нашепва за тъгата,
непреодолима тъга, която буди в
сърцето смъртта - най-лошата
смърт, по-лоша от физическата, пострашна от спирането на ударите
на сърцето - смъртта на мечтите,
гибелта на вярата и надеждата.
Нашепва истории за отчаянието,
всепоглъщащо отчаяние, което
унищожава всичко по пътя си, и за
примирението, което засяга и
последната искрица надежда,
последния спомен за щастие.
Нашепва истории за страшната и
неизбежна участ за всичко красиво
и чисто, появило се в нейния свят участта на неземните кристални
цветя, чиято изящност няма кой да
забележи; съдбата на нежните снежинки, които започват краткия си
живот неопетнени и губят искря-

щата си красота в калта.
Разказ за тъмнината. Не онази тъмнина, която плаши малкото дете,
застинало в своето топло легло в
страха си от незнайни чудовища, а
тъмнината в душите на хората.
Тъмнината на улиците, които крият
безброй опасности, защото таят в
себе си неясни сенки и живи привидения. Тъмнина, която плаши с
това, че е попила в себе си много
ридания, много стонове и сълзи,
много нечути от никого викове за
помощ.
Това е приказка за живота.
Приказка без щастлив край. Тя разказва за труд и упоритост, които не
будят уважение, за мъка, която не
докосва сърцата и не предизвиква
съчувствие; за плач, който няма от
кого да бъде утешен. Един град
чийто жители остават неспособни
да забележат красотата на блестящия сняг; град, тих и мрачен, като
гробница. В него са погребани
хиляди животи - без избор, без
смях, без надежда. Животи, поглъщащи със своя мрак. Ежедневие,
което не си струва да бъде живяно,
то убива. Ежедневието на един
баща, който мрази себе си и целия
свят, че не може да осигури щастие
и сигурност на децата си, на една
майка, която не вижда надежда за
своите рожби; на децата, които
нямат шанса да изживеят своето
детство; на трудовите хора, които
не получават възнаграждение и
удовлетворение от труда си. В този
град-гробница са заровени хиляди
съдби, които си приличат по своето
нещастие - съдби, които не предоставят изход, нито дори капчица надежда.
Най-жестоката,
най-порочната
глава в тази мълчалива приказка е
тази, разкриващата история на нейните деца. Няма по-тъжен свят от
този, в който усмивката никога не
изгрява на детското лице. Светът
на тази приказка е свят без обещания, без бъдеще, една кошмарна
въртележка, която убива със своята сивота и безразличие. Децата
порастват предварително, неспо-

собни да се радват на малките чудеса, които откриват за пръв път.
Очите им завинаги запазват в себе
си притаената скръб, болката от
изгубените мечти. Очи без блясък,
неспособни на силни емоции,
изпълнение с примирение, свикнали с болката. Хиляди детски очи,
създадени, за да плачат. Един свят, в
който слънцето никога не прорязва
с блестящите си лъчи облаците.
Градът е обвит в призрачната пелена на мъглата - мъглата, която сълзите
разстилат
над
очите.
Непрогледната мъгла, с която бедността и мъката скриват надеждата
и вярата. Мъглата, с която безизходицата и отчаянието убиват човешките емоции и ги затварят в своята
безкрайна въртележка.
Хубавите приказки, които обичат
да слушат вечер сгушени в родителите си, завършват със сватба и
свемирно щастие. А нашата приказка, тихо нашепвана от глухия стон
на вятъра завършва със смърт. Тя
разказва, че всичко красиво и светло, родено в град-гробница, намира
своята скорошна трагична смърт.
Искрящите ледени цветя, нарисувани по стъклата от ръката на вълшебен художник - дали, за да внесе
малко красота в сивия живот или за
да причини още една загуба на
изстрадалите герои в тази мрачна
приказка, чистотата и непорочността на детските души, блясъка в
детските очи, трепетите и надеждите, дори искрящите снежинки - като
късчета от друга приказка, попаднали в един свят, където не могат да
намерят своето място, се топят.
Изчезват безследно - сякаш никога
не са съществували. Като повей,
като сянка, като мираж. Остава
само тихия шепот на призрачния
разказвач, който не можеш да уловиш със слуха си - може да го чуе
само сърцето ти...
Ангел Грозданов
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От Сегед до
Опустасер

Традиция и
продължение
По инициатива на малцинствените
самоуправления в ХIV-ти район на
Будапеща вече четвърта година се
провежда съвместна балканска
среща на българи, сърби и гърци,
живеещи в Зугло.
Намръщения, щипещ и дъждовен
септемврийски ден не спря потока
на голямото семейство на българите в Зугло, пожелали, заедно да
прекарат приятни часове. Да споделят празника на гости дойдоха и
приятели от другите райони на столицата.
Местата на засланите с национални
покривки маси бързо се заемаха и с
видим апетит се опитваха националните ястия. Българските кебабчета печелиха "наградата" на претенциозните "дегустатори" консуматори.
Да сгреят раздумката на хората се
грижеха оркестрите Право, Митос
и Село. В песните пети на три
езика, имаше нещо много близко,
което караше хората да се чувстват
като едно голямо семейство.
Соловото изпълнение на артиста
Милан Рус, въображаемо пренесе
много от присъстващите далеч,

далеч в родния край...
А когато се разнеса народна музика
дъгата
на
танцовия
състав
Елинисмос бързо нарасна с нетърпеливи играчи, които в такт заситниха с него.
В разнообразната програма беше
предвидено и състезанието „Кой
знае повече за приятелските балкански страни?” – исторически,
музикални, литературни, спортни и
кулинарни въпроси валяха един
след друг и напреварата кой пръв
да отговори създаваше интелектуално напрежение и смях от сърце.
Съзтезателите бяха наградени с
баклава, която подслаждаше техния успех. В програмата бяха предвидени и най-малките с весели
игри.
Времево напредваше. Хората,
духовно зодоволени от срещата, по
единично или групово напускаха
сградата на малцинствените самоуправления в Зугло. По грейналите
им лица се четеше: "пак ще дойдем,
пак ще се срещнем!".

Hagyomány és
folytatás

Milan szólóénekesi elôadása pedig a jelenlévôk közül sokakat repített a messzi haza
felé…
Amikor pedig a népzene az Ellinismos
táncegyüttest is a színpadra csalta, a táncolók köre gyorsan bôvült a táncolni
vágyókkal. a sokszínû programban vetélkedô is szerepelt „Ki tud többet a baráti
balkáni országokról?” címmel, záporoztak
a történelmi, zenei, irodalmi, sport- és kulináriai kérdések, és a válaszadás jogáért
folytatott versengés intellektuális feszültséget és nevetést váltott ki. A jól válaszolók
díja egy-egy szelet baklava volt. A legkisebbek számára pedig vidám játékokkal
készültek a szervezôk.

A XIV. kerületi bolgár, szerb és görög
kisebbségi önkormányzatok kezdeményezésére már negyedik alkalommal került
megrendezésre a Balkáni nap. A borongós, esôs szeptemberi nap sem zavarta a
zuglói bolgárokat, hogy eljöjjenek és együtt
töltsenek néhány órát.
A népi terítôkkel letakart asztalok körül
hamar megteltek a helyek, és az egybegyûltek jó étvággyal kóstolták meg a
nemzeti ételeket. A bolgár kebapcse nyerte az igényes „kóstolók díját”.
A hangulat fokozásáról a Pravo, a Mythos
és a Szelo zenekar gondoskodott. Rusz

Ангел Грозданов

Grozdanov Angel

Дружеството
„Приятели
на
България” се представи тази година за втори път на „Улицата на
цивилните” в Опустасер на 20
август. Две шатри бяха предоставени на областните цивилни организации. Пред нашия павилион надойдоха хора от Казинцбарцика, Печ,
Сегед, даже и унгарци от Канада, а
в играта „българско тото” получиха и допълнителна информация за
България, за нейната култура и
история. Интересуващите се получиха български рецепти и приказки. А тези, които пожелаха да се
информират редовно за програмите с българска тематика, които
организираме в Сегед, се записаха
за нашия бюлетин.

Szegediek
Ópusztaszeren
Idén, 2010. augusztus 20-án Ópusztaszeren, az Emlékparkban, a Civilek utcájában
megint ott volt, immár másodízben a
Bolgár Baráti Társaság. Két sátorban a
megyei civil szervezetek mutatkoztak be.
Kazincbarcikaiak, pécsiek, szegediek, sôt
még kanadai magyarok is érdeklôdtek a
pavilonunknál, és játékos bolgár totó keretén belül még több információt kaptak
Bulgáriáról, a kultúrájáról, a történelmérôl.
Minden érdeklôdô kapott bolgár recepteket és meséket. Akik a Szeged városában
rendezendô további bolgáros programokról szeretnének a jövôben hírt kapni, feliratkozhattak a hírlevelünkre.
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Бага-Тур
На тазгодишния Курултай участва
прабългаската школа Бага-Тур.
Разговарях с г-н Явор Гънчев, ръководител на школата.
Г-н Гънчев, като начало кажете
няколко думи за Бага-Тур. Кога е
създадена школата, колко членове имате и какви са целите ви?
-Школата е създадена през 2000 г. от
баща ми Райчо Гънчев, който е доктор на науките. Самият той е бродил
много по древните конни пътища на

Baga-Tur
Az idei Kurultaj rendezvényen részt vett a
Baga-Tur bolgár hagyományôrzô iskola.
Javor Gancsevvel, az iskola vezetôjével
beszélgettem.
Jancsev úr mondana elôször pár
szót a Baga-Turról. Mikor alakult az
iskola, hány tagja van és mik a céljaik?
Az iskolát az édesapám, Rajcso Gancsev
alapította 2000-ben, aki a tudományok
doktora. Ô maga is rengeteget barangolt
az óbolgárok ôsi lovasútjain. Jelen pillanatban olyan 60 állandó taggal és körülbelül
100 pártoló taggal rendelkezünk. Én személy szerint nagyon sok keleti harcmûvészetet mûveltem, amelyeknél az edzések

прабългарите. Към момента имаме
около 60 редовни члена и към стотина съратници. Аз самият тренирах
много източни бойни изкуства, при
които човек заедно с тренировките
усвоява и знания за кулутрата на
дадената нация, един вид се развива и
духовно. Тогава се замислих защо
всичко това да не става в духа на
запазване на изконно българските
ценности. Така се зароди идеята за
създаване на Бага-Тур, една младежка школа за физическо, интелектуално и духовно изграждане на основата
на българските бойни умения.
Искаме да възстановим и популяри-

зираме ценностната система на дедите ни и възпитателните им методи за
формиране характера на подрастващите. Днес, когато младите са атакувани от десетки чужди организации,
които насаждат нихилистични настроения в най-крехка възраст, вярваме, че Бага-Тур може да бъде българският път за духовно и физическо
оцеляване.
Какво означава всъщност Багатур?
Багатурът е командир на войскова
част – бага. Багатурите са елитна
част на войската и нейния команден
състав, но багатур може да означава

alatt az ember ismeretekre tesz szert az
adott nemzet kultúrájáról is, ezáltal lelkileg
is fejlôdik. Akkor gondolkoztam el azon,
hogy miért ne történhetne mindez a ôsi
bolgár értékek megôrzésének égisze alatt.
Így született meg a Baga-Tur megalapításának a gondolata, egy a bolgár
harcmûvészetek pillérein nyugvó ifjúsági
iskola a fizikai, szellemi és lelki fejlôdésre.
Tulajdonképpen mit is jelent a
Bagatur?
-A bagatur katonai bázisnak a parancsnoka. A bagaturok a hadsereg és annak
parancsnoki összetételének elit részét
képezik, de a bagatur jelentheti még egy
klánnak, dinasztiának vagy megyének a
rangidôs emberét. A bagaturok nehézlovasok és a lovag, vitéz vagy szamurájok szinonimája is lehet.

A bugaci Kurultajon idén elôször vettek részt bolgárok, annak ellenére,
hogy eddig is minden rendezvényen
ki volt téve a bolgár zászló is a többi
kurultaji részvevô nemzet zászlójával
egyetemben.
-Dr. Bíró András, a magyarországi Kurultaj
Alapítvány elnöke volt olyan kedves és
meghívott minket az ünnepségsorozatra.
Egy 10 fôs csoport voltunk és a második
napon mutatkoztunk be egy rövid mûsorral, amely harcmûvészetekbôl, ôsi fegyverekkel való bánásmódból, lovaglásból és
trükklovaglásból állt.
Mi tett Önökre a legnagyobb benyomást Bugacon?
Nagyon kellemesen csalódtunk a szervezés
nagyságrendiségében. Hihetetlen élmény
jurtában tölteni az éjszakát a magyar puszta
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и старейшина на клан, род или
област. Те са тежко въоръжени конници и може да се разглежда като
синоним на рицар, юнак или самурай.
На Курултай в Бугац за първи
път участват и българи, макар
че досега на всички празненства и
българското знаме е било слагано
редом до другите народи
участници на Курултай. Как се
стигна до вашето участие?
Председателят
на
фондация
”Курултай” в Унгария, г-н Андраш
Биро бе любезен да ни покани на
тържествата. Бяхме група от 10 човека и се представихме на втория ден с
кратка програма включваща бойни
умения, работа със старинни оръжия,
езда и джигитовка. Сред поканените
от България беше и археологът доц.
Иво Топалилов от Шуменския университет.
Имали ли сте други подобни
участия в чужбина?
Толкова мащабно и с толкова много
хора – не. Но все пак създателят на
Бага-Тур всяка година прави експедиции на изток по пътя на българите с
цел по добре да разбере какви сме и
от къде идваме.
Какво ви направи най-голямо
впечатление в Бугац?
Останахме приятно изненадани от
мащаба на организацията. Изключителна тръпка е да нощуваш в юрта
насред унгарската пуста. Курултай се
проведе между 5 и 9 август и бе посетен от над 100 хиляди души. Имаше

голям интерес, много млади хора си
носиха юрти и палатки за пренощуване. Представиха се много страни и
народи: Казахстан, Узбекистан,
Тюркменистан, Киргизстан, Башкирия (Русия), Татаристан (Русия), Гагаузия (Молдова), Турция, Азербайджан,
Япония и Монголия. Беше изключително изживяване да се запознаем и
осъществим контакти с подобни
школи и от други страни, чиито народи се смята, че са били част от някогашния племенен съюз на хуните на
Атила. Имаше представители и на
волжските българи от земите на днешен Татарстан и Чувашия в Русия.
Курултай се организира през две
години. Казаха ли
организаторите какви са
плановете за следващото
събиране?
Всъщност Курултай се организира
всяка година, една година в Унгария и
една в чужбина. Преди две години той
бе проведен в Бьостор, миналата
година се организира в Казахстан и
догодина пак там ще се състои.
Въобще контактите на унгарците с
казхите е много силна, а и в двете
страни държавата сериозно подкрепя
преоткриването на древните корени.
Наистина е така, Шандор Лежак
зам.-председателят на унгарския
парламент беше патрон на
празненството. Как стоят
нещата в България относно
държавната подркрепа?
Може да се каже, че след края на

Студената война в Унгария има един
стремеж към възраждане и поддържане на старите обичаи. В България
се забелязва вече желание за подпомагане на организациите, които търсят популяризиране на древната ни
история. Ние от Бага-Тур имахме
възмонжността да посетим Курултай
благодарение на Национален център
за европейски младежки програми.
тъй в като в момента сме спечелили
проект към програма “Младежта в
действие”. Проектът се казва
“Древният конен път на българите,
послание за духовно и културно обединение на народите” т.е. ние на живо
видяхме как хора от различни страни
с различна религия и култура вече
така да се каже символично “работят” по подобен проект. И все пак има
още много път да се извърви, докато
този пример стане държавна политика както е в Унгария. Възникна идеята някоя година Курултай да се организира в България, но за тази цел се
иска по-голяма държавна подкрепа и
усилия и от наша страна.
Благодаря за разговора г-н
Гънчев!
Аз благодаря за възможността и
изказвам и чрез Вас най-големите си
благодарности за поканата на фондация Курултай и най-сърдечни поздрави на българите в Унгария. За мен
е голямя радост да науча, че има
родолюбиви българи и тука, които
пазят и тачат своите корени.
Беата Будаи

közepén. A Kurultaj-t augusztus 5 és 9-e
között rendezték meg, és több mint 100
ezer látogatója volt. Nagyon sok ország és
nemzet mutatkozott be: Kazahsztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán, Kirgizisztán, Baskíria, Tatársztán, Gagauzia, Törökország,
Azerbajdzsán, Japán és Mongólia. Rendkívüli élmény volt megismerkedni és kapcsolatokat teremteni más országok hasonló
iskoláival, melyek nemzetei a hunok hajdani
törzsszövetségének része voltak. Jelen voltak a volgai bolgárok képviselôi is, a mai
oroszországi Tatársztán és Csuvasföldrôl.
A Kurultaj kétévente kerül megrendezésre. A szervezôk említették, hogy
mik a tervek a következô összejövetelre vonatkozóan?
Tulajdonképpen a Kurultajt évente rendezik
meg, egyik évben Magyarországon, a

következô évben pedig külföldön. Két éve
Bösztörben rendezték meg, tavaly
Kazahsztánban, jövôre pedig ismét ott
kerül megrendezésre az esemény. A
magyar-kazah kapcsolatok amúgy is
nagyon erôsek, és mindkét országban az
állam komolyan támogatja az ôsi gyökerek
újbóli felfedezését.
Ez valóban így van, Lezsák Sándor,
a magyar Országgyûlés alelnöke volt
az ünnepség fôvédnöke. Hogy áll a
helyzet Bulgáriában az állami támogatást illetôen?
Mondhatjuk, hogy a hidegháború vége óta
Magyarországon a régi szokások felélesztésére és ápolására való törekvés tapasztalható. Bulgáriában is tapasztalható már
az ôsi történelmünket népszerûsíteni kívánó szervezetek támogatására való hajlan-

dóság. Mindazonáltal még nagyon hosszú
utat kell bejárni ahhoz, amíg ez a példa az
állam
politikájává
válik,
ahogy
Magyarországon van. Felmerült a gondolat, hogy valamelyik évben a Kurultaj
Bulgáriában kerüljön megrendezésre, de
ehhez nagyobb állami támogatásra van
szükség és erôfeszítésre a mi részünkrôl is.
Gancsev úr, köszönöm a beszélgetést!
Én köszönöm a lehetôséget, hogy Önökön
keresztül is a legnagyobb köszönetemet fejezzem ki a Kurultaj Alapítvány felé, hogy megtiszteltek minket a meghívásukkal és szívélyes
üdvözletemet küldöm a magyarországi bolgároknak. Nagy öröm számomra értesülni arról,
hogy ott is élnek hazaszeretô bolgár emberek,
akik ápolják és tisztelik gyökereiket.
Budai Beáta
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Девета божия заповед

„Не лъжесвидетелствай
против ближния си”
(Изх. 20 : 16)
Измежду всички определения в св. Библия за същността на
Бога, че Той е дух, светлина и
любов, е и най-възвишеното:
„Господ Бог е истина”.
И човекът, който е създаден по
образ Божий, затуй че притежава
изключително дълбок стремеж
към истината, е предназначен да
бъде неин служител и изповедник.
Християнинът за нищо не света не
трябва да й изменя, а и не бива чрез
лъжата да се поставя под властта
на злото, защото от това дали той
предпочита истината пред лъжата,
проличава кому служи - на Бога
или на дявола.
Лъжесвидетелството е съзнателно
даване на неверни показания или

клеветнически донос във вреда на
някого. Следователно лъжесвидетел е всеки, който знае и се заклева,
че ще каже истината, но я увърта
или скрива, и посочва лъжата като
такава.
Много и различни са поводите да се
лъжесвидетелства. Едни го вършат
от изпепеляваща душата корист,
други са заслепени от изгаряща ги
страст за отмъщение, трети от
страх или наранено честолюбие, но
каквито и да са мотивите на греховните ни подбуди, те не ни оневиняват - нито пред Бога, нито пред
ближния.
За голямо съжаление, днес мнозина
лъжесвидетелстват и то без да се
изпитва каквото и да е вълнение
или неудобство от последиците на
този тежък грях, с който съзнателно натоварват душите си! Това че
погазват Божията заповед и обричат на незаслужени страдания

поради лъжесвидетелството си
някой невинен човек, че непоправимо зачернят доброто му име това съвсем не ги смущава, стига те
самите да излязат прави, чисти и
невинни. По този повод словото
Божие ни казва недвусмислено:
„Този, който оправдава нечестивеца и онзи, който обвинява праведния – и двамата са еднакво виновни
и гнусни пред Господа”.
Другото тежко провинение срещу
деветата Божия заповед е лъжата,
която не е нищо друго освен ежедневното ни лъжесвидетелстване.
Християнинът е задължен да бъде
поклонник на истината, защото е
поклонник на Христа, Който е
пътят, истината и живота. А поклонникът на лъжата е слуга на
дявола, за когото Спасителят свидетелства: „Дяволът бяга от истината, защото в него тя не съществува, и когато говори - лъже, защото
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той е бащата на лъжата”. Именно
заради това Бог така категорично
ни забранява да лъжем.
Лъжата е неестествена и противна
на непокварената човешка природа, която винаги се противопоставя
на изопачения Божи образ, присъстващ още в душата на детето,
което например след неволно
направена пакост – за да скрие
вината си, наивно се опитва да
излъже, че не то, а друг е сторил
белята. Как се изчервява то тогава
от неволен срам и пламнали, бузите
издават петното на лъжата! Как
треперят само румено-цикламени,
безмълвно стисналите истината
устни! Как се движат бързо очите
неспокойни, пропуснали навън
позора от лъжата! А сърчицето му
бие лудо, ще се пръсне, за да заглуши натрапчевият глас на съвестта,
която сякаш вика: „Ти си лъжец! Ей
сега ще бъдеш хванат и наказан, че
излъга!”.
Ако лъжата беше нещо естествено
и редно, защо тогава изпитваме
толкова вълнения, когато обърнем
гръб на свещената истина!?
Навярно защото лъжата е изневярата на нашето гордо и неподкупно
Аз – този най-светъл печат на богоподобието ни, което за щастие ни
сродява с божествената истина.
Възлюбени,
Да, нищо друго не убива така необходимото доверие между хората и
не разстройва фатално техните
отношения, както лъжата.
Представете си само за миг живота
ни без капчицата свята истина, без
романтичната обнадеждаваща искреност и взаимното обединяващо
ни доверие! Представете си, че покварата е всеобща и всеки лъже
ближния си! Че никой на никого
няма вяра, че користта, лицемерието и безкрупулната измама властват навред! Че никой пред никого
няма ни срам, ни почит! Че всеки
гледа да ограби, да излъже, да унищожи ближния си! Че съвестта,
истината и правдата са разстреляни! Тогава... как без доверие болните ще отиват при лекаря? Как ще
си купиш и употребиш лекарството, ако нямаш вяра в аптекаря? Как
ще се посъветваш с някого, ако
доверието е убито в душата ти?

Как без доверие един към друг ще
общуваме, ще купуваме и ще продаваме? Как без доверие ще се храниме в гостилниците и ще нощуваме в
хотелите? Как...
Всички хора: и тези на върха, и тези
на дъното знаят, че без истината и
доброто, които са въздухът и водата, изворът на доверие и хоросана
на битието ни, животът ни би бил
непоносим и невъзможен.
Ами клеветата какво е?! - тази
ехидна сестра на лъжата и рожба
на нашия език, който трябва да
бъде оръдие само на правдата и
истината, а не инструмент на злото!
Щом лъжата е порочно изопачаване на истината, тогава клеветата е
съзнателно разпространение на
всякакви лъжи за ближния с единственото желание да бъде той
очернен и оплют до неузнаваемост.
Всеки човек-клеветник, който разпространявя неверни слухове за
ближния си, хвърля кал върху доброто му име и иска на всяка цена да
го опозори – е един малък дявол, а
самата дума дявол на български
език значи клеветник.
Най-непредвидимото, разрушително и убийствено цунами в човешкия
духовен океан е клеветата – любимата гостенка на всички.
Безсилието, злобата и завистта я
раждат хилава и страхлива, но тя
бързо набира сила и смелост. Един
я произнася и вече всички я говорят! Минава светкавично от човек
на човек и расте безкрайно! Тя е
мълниеносно чудовище – с черни
гарванови крила. Под всяко от тях
има безброй непрекъснато будни
очи, напрегнати, чуващи уши и
денонощно говорещи устни. Сънят
не притваря клепките й. Не млъква
и не почива никога. Тя е уникално
приспособима и за миг не напуска
поста си. Никого не щади - особено
чистите и възвишени души, защото
черният няма нужда да бъде очернян. Калта на клеветника обича да
пръска способните, да измисля
мними грехове и да ги приписва на
тези, които навярно опасно им пречат...
Възлюбени, ние трябва да се
научим да ценим името на ближния
си и дори мисълта да го опозорим
да ни е чужда.

Защото нищо друго не е тъй скъпо
за човека, както името и честта му.
Опозориш ли го пред обществото,
ти все едно го убиваш духовно, а
това е непростимо престъпление
срещу любовта към ближния. Тук е
мястото да споменем универсалната Христова максима: „Както искате да постъпват с вас човеците, тъй
и вие постъпвайте с тях”. Ако ти е
неприятно да говорят лошо за тебе,
тогава и ти не говори лошо за другите, за да не предизвикаш
Божието наказание и сам да разбереш колко е тежко да носиш бремето на клеветата, която не можеш
да опровергаеш.
Ако ти с уважение, разбиране и
любов се отнасяш към немощите
на другите, за които злите езици –
вярно или невярно – говорят, тогава
и Бог ще бъде снизходителен към
твоите недостатъци, както повелява духовния закон: „С какъвто съд
съдите, с такъв ще бъдете съдени”
и: „Съдът ще бъде безмилостен за
всеки, който не е показал милост”, а
и има ли по-очебийна жестокост от
тази – да разпространяваш за
невинния ближен злостни, унищожителни, унижаващи го слухове?!
Затова нека запомним съвета на
премъдрия Иисус, Син Сирахов:
„За думите си направи мярка с теглилка, а за устата си - врата с катинар, и се пази думи да те не препънат и да паднеш пред ония, които
злото ти кроят”. Да бдим над думите
си – за да се спасим. Амин.
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Удари първият учебен звънец
Новата учебна година в Българското
училище за роден език в Будапеща
бе открита в подновена сграда с нова
класна стая и фоайе и учителска стая,
които бързо се изпълниха с ученици
и родители. Децата посрещнаха гостите с научените през лятото стихотворения за първия учебен ден.
Специално бяха поздравени новите
първокласници, повечето от които
успяха да познаят буквичката на
своето име на кирилица.
За празника беше пристигнала и
Пипи Дългото чорапче, която заяви,
че в нейното училище най-много похвали получава онзи, който въобще не
учи. Думите й предизвикаха смях,
защото децата в Българското училище идват, за да учат. Затова то трябва
да е интересно и обичано, за да поддържа интереса и на ученици, и на
родители.
На тържеството бяха връчени и
наградите на участниците в първия
детско-юношески конкурс за народно пеене – „Прехвръкна птичка” на
Държавната агенция за българите в
чужбина. В него участниците от
БУРЕ – Будапеща получиха призови
места. В първа възрастова група (от
6 до 10 г.) Деница Михаела Которова
(на 8 г., ІІ клас) се класира на първо

място, а Наталия Николова (на 8 г., ІІ
клас) – на трето. Вокалната група в
състав Наталия, Деница и Даниел
Фьолди (също във ІІ клас) е класирана от журито на трето място. Тази
година те са третокласници. Те бяха
подготвениза конкурса от учителката Цанка Маринова, която също е
изпълнителка на народни песни.
За съжаление, тетрадките и учебниците, поръчани по програмата на
МОМН „Роден език и култура зад
граница”, не можаха да пристигнат за
началото на учебната година, тъй
като поради корекция в бюджета на
РБългария резултатите от класирането и финансирането на проектите
бяха изнесени едва в началото на септември. Надяваме се все пак в кратък
срок да усвоим средствата, за да
бъдат заплатени и доставени от
България поръчаните вече учебници.
Наред с тях за обучението се използват учебниците „Български език” (І
и ІІ част) и „Добра среща” (българска история, география, етнография и
култура), издадени в Унгария за целите на българските училища.
Вълнение предизвика разпределението на дните за провеждане на
занятията, тъй като се налага някои

групи да вземат часовете си през седмицата, а не само в петък и събота,
както досега. Все пак бе постигнато
съгласие и работата в часовете вече
започна.
И през тази година полагаме усилия
да интегрираме своите възпитаници
в кръговрата на живота на българската общност и България. През
октомври учениците от ІІ и ІІІ клас
ще участват в инициативата „Бъди
грамотен”, а успешно представителите се ще бъдат наградени на празненството по случай Деня на будителите,
на което гости ще ни бъдат и организаторите на движението „Бъди грамотен”.
Новата материална база създава подобри възможности за работа с децата и се надяваме да привлече и нови
ученици в училището.
Светла Кьосева
директор

Becsengettek

A tanévnyitón kerültek kiosztásra a díjak
Határon Túli Bolgárok Hivatala által meghirdetett gyermek- és ifjúsági népdaléneklési
verseny résztvevôinek. Az elsô korcsoportban (6-10 év) Kotorova Denica Mihaela (8
éves, II. osztályos) elsô, Nikolova Natalia (8
éves, II. osztályos) pedig harmadik helyezést ért el. A Denica, Natalia és Földi Dániel
(szintén II. osztályos) triónak a zsûri szintén
harmadik díjat ítélt meg.
A bolgár Oktatási, Tudományos és Ifjúsági
Minisztérium „Anyanyelv és kultúra a határokon túl” programjában megrendelt tankönyvek és munkafüzetek ugyan nem
érkeztek meg a tanévkezdésre, mivel költségvetési problémák miatt a pályázat eredménye csak szeptember elején került köz-

zétételre. Reméljük azonban, hogy hamarosan megérkeznek és a gyerekek használatba vehetik ôket.
Az iskola továbbra is arra törekszik, hogy
bevonja a tanulókat a bolgár közösség és
Bulgária életének a vérkeringésébe.
Októberben a II. és III. osztályosok részt
vesznek a „Légy mûvelt” elnevezésû kezdeményezésben, amelynek a díjkiosztó
ünnepségére eljönnek Bulgáriából a „Légy
mûvelt” mozgalom szervezôi is.
Az új környezet még jobb feltételeket teremt
a munkához, és reméljük, hogy még több
gyereket vonz majd az iskolába.

A Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskolában a
tanévnyitó ünnepségre a Bajza utcai épület II.
emeletén, a felújított osztályteremben, elôtérben
és tanári szobában került sor. A gyerekek a
nyáron megtanult versekkel köszöntötték a
vendégeket. Az új elsôsök is bemutatkoztak –
szinte mindegyiküknek sikerült felismernie neve
kezdôbetûjét a cirill abc-bôl.
Az ünnepségre Harisnyás Pippi is eljött, aki kijelentette, hogy az ô iskolájában az kapja a legnagyobb dicséretet, aki egyáltalán nem tanul. A
szavai nevetést váltottak ki, mert a Bolgár
Iskolába a gyerekek azért járnak, hogy tanuljanak.

Kjoszeva Szvetla
igazgató
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Нали и догодина ще има Равда?
Още не сме слезли от автобуса и вече
се чува този недотам добре построен
въпрос, ала съдържанието му е ясно
за всички.
Летният лагер в Равда вече се е превърнал в нарицателно, а митичната му
сила въздейства през цялата учебна
година и мнозинството от участниците
мечтае вече за следващото летуване.
Вече 17 години, поколения израснаха
пред очите ни. Нашето „голямо
семейство” всяка година прекарва 15
дни в България, на Равда. Луксозното
лагерно обкръжение се е превърнало почти в наш дом. Тази година
почивката беше от 7 до 21 юли. По
необичаен начин на няколко пъти
прекъснахме пътуването: на отиване
спряхме в София, а на връщане преспахме една нощ в Търново.
Трудна задача е всяка година да покажем по нещо ново на старите лагерници и така да организираме програмата, че да е радост за малките, а и
големите да не скучаят. В програмата ни бяха включени: аквапарк, екскурзия с кораб, Слънчев бряг, Свети
Влас, Несебър, изложбата на пясъчни фигури в Бургас, селският музей в
Оризаре, където децата се започнаха
с някои стари занаяти, след което
имаше българска вечер с народни
танци. Вечерите и дъждовните следобеди прекарвахме в забавни и

колективни игри, конкурс за най-красива прическа, състезание по рисуване, кой какво знае и др.
Разнообразяваха дните ни.
Изказваме благодарност на всички,
които ни подкрепиха и всяка година
ни осигуряват безгрижно летуване,
връзка с родината за българските
деца, възможност за упражняване на
езика за унгарците, които учат български, и много-много незабравими
преживявания. А какво е Равда за
децата? Нека разкажат сами.
Леля Милка и леля Марика
Всяка година има нещо ново в програмата, раждат се нови приятелства
и всяко дете преживява неща, които
другаде едва ли. Това летуване дори
не може да се опише с думи, вече
повече от шест години ходя и винаги
се връщам щастлив и весел у дома с
много неща за разказване. Това е
моето мнение за „лагера”.
Давид Варга
Това може и да не е била най-добрата
Равда, но за нас ще остане незабравима. Посетихме нови места, например
изложбата на пясъчни скулптури,
видяхме други български танцьори,
пързаляхме се в детския рай – аквапарка, и не бива да пропускаме ходенето на плажа всеки ден.

Lesz jövôre is Ravda, ugye?
Még a buszról le sem szállunk, s már
elhangzik ez a hanyagul szerkesztett
kérdés. Nem szorul magyarázatra, a
tartalmát mindenki érti körülöttünk.
Ravda, a nyári tábor már fogalommá
vált, mitikus ereje áthatja az egész tanévet, és a résztvevôk többsége már a
következô nyaralásról álmodozik fáradhatatlanul.
Ez így megy már 17 éve, több nemzedék nôtt fel a szemünk elôtt. A mi „nagy
családunk” minden évben 15 napot tölt
Bulgáriában, Ravdán. A luxuskivitelû
tábori környezet egy kicsit már ottho-

nunkká vált. Az idei üdülésünk július 7tôl július 21-ig tartott. Rendhagyó
módon utunkat többször megszakítottuk; odafelé menet megszálltunk
Szófiában, visszafelé pedig az utolsó
éjszakát Tirnovóban töltöttük.
Nehéz feladat minden évben újat is
nyújtani a már sok régi táborozónak, és
a programokat úgy összeállítani, hogy a
kicsik is élvezzék, és a nagyoknak se
tûnjön unalmasnak. Programjaink
között szerepelt: aquapark, hajókirándulás, Napospart, Szveti Vlasz,
Neszebar, Burgaszban a homokszo-

Много ни хареса още, че дори и през
дъждовните дни се чувствахме прекрасно. Леля Марика измисли да
направим състезание за най-добра
прическа,
играхме
„активити”,
Никога няма да забравя вечерите.
Сигурно и ние не сме ангелчета, ама
какво да се направи? Юношите са
такива!
Сега вече съжаляваме, че не винаги
слушахме леля Милка, но никого не
сме искали да обидим. Искаме и догодина да има Равда и голямото ни
семейство отново да се събере. А ако
нито леля Милка, нито леля Марика
не успеят да организират следващата
Равда, искаме да им благодарим за
многото хубави години.
С обич:
Ивелина, Цили, Мими, Марианка
От края на миналия лагер мечтаех
пак да дойда тук, а сега съм тук и
събирам сили, за да дочакам и следващия. Този лагер е най-красивото, найвълнуващото и най-интересното ми
изживяване от цялото лято. През
тези незабравими за мен 9 дни ние
бяхме на много места и изживяхме
всичко, което очаквахме от лагера.
Всичко ще ми липсва – хората, приятелите, града, разходките, купоните,
танците и разбира се морето!!!
Ирина

bor-kiállítás, Orizare-falumúzeum, ahol
a gyerekek megismerkedhettek néhány
régi mesterséggel, majd a mûsoros
bolgár est következett néptáncosokkal.
Az estéket illetve az esôs délutánokat
szórakoztató játékok, activity társasjáték, frizura-szépségverseny, rajzverseny, ki mit tud stb. tették színesebbé.
Köszönjük a támogatóinknak, hogy
évrôl évre lehetôvé tették számunkra a
gondtalan nyaralást, a bolgár gyerekeknek a kapcsolattartást az anyaországgal, a bolgárul tanuló magyar gyerekeknek a nyelvgyakorlási lehetôséget, a sok-sok feledhetetlen élményt.

Milka néni és Marika néni
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Приказка за
бъчвата
Като наближи последният му час, старият баща повика
своите петима синове и рече:
- Чеда мои, аз вече си отивам. Моят земен път свърши.
Чуйте каква приказка ще ви разкажа, преди да склопя
очи. Добре слушайте, защото искам сетне да ми я разтълкувате.
Синовете втренчиха очи към баща си. Старият ги изгледа един след друг и почна:
- Израснал беше в гората един дъб. Голямо дърво. Желъди като дъжд падаха от яките му клони. Корените му
смучеха сок дълбоко от земните недра. Бурята го клатеше, но не можеше нищо да му стори. Веднъж в гората
пристигна дървар. Той измери с очи дъба, запретна
ръкави, замахна със секирата си и започна да го сече. До
вечерта го събори на земята. Окастри му клоните, а
дънера откара в дърводелницата си. Наряза го на хубави дъски. През есента в дърводелницата пристигна един
бъчвар. Той натовари дъските в каруцата си и ги откара.
В работилницата си бъчварят издяла от дъските бъчварски дъги, направи обръчи, дъна и сглоби една голяма
бъчва. В тая бъчва всяка есен той наливаше младо,
кипящо вино и го продаваше на селяните за сватби,
именни дни и помени. Тъй вървеше, докато бъчвата
беше здрава. Но не щеш ли, веднъж един от обръчите се
скъса и дъгите се раздалечиха. Виното изтече и бъчвата се разсъхна. Докато бъчварят се досети да сложи нов
обръч, дъгите се разпаднаха. Децата грабнаха обръчите
и почнаха да ги търкалят по улицата, а стопанката изгори дъгите и дъната на хубавата бъчва.
Изтълкувайте ми сега тази приказка!
Замислиха се петимата братя, но никой не можа да
отгатне бащината си приказка. Тогава старият баща
поклати глава и рече:
- Млади сте още, затуй не се досещате. Аз ще ви изтълкувам какво искам да кажа с тая приказка: гората с
големите дървета е нашата държава. Яка гора е тя.
Нейните дървета растат нагоре. Бъчвата е семейството,
дъгите сме ние, обръчите са съгласието, а виното е
радостта и честитият живот. Додето има съгласие в
семейството, ще има и честит живот. Къща, в която
няма съгласие - огън да я гори. Пазете обръчите на бъчвата, чеда мои!
Най-старият син се наведе, целуна десницата на стария
баща и отвърна:
- Благодарим ти, тате, за мъдрия съвет. Няма да го
забравим, докато сме живи.
Българска народна приказка

Женицата,
която брояла
кихавици
Някога в Гавирате имало една женица, която си прекарвала дните, като брояла кихавиците на хората,
после споделяла с приятелките си резултатите от
своите сметки и заедно клюкарствували по този
повод.
— Аптекарят кихна седем пъти — разказвала женицата.
— Не може да бъде!
— Кълна се! Да ми падне носът, ако не казвам истината, кихна, пет минути преди да удари обед.
Приказвали, приказвали и накрая заключавали, че
аптекарят слага вода в рициновото масло.
— Свещеникът кихна четиринадесет пъти — разправяла женицата, зачервена от възбуждение.
— Да не си сбъркала?
— Да ми падне носът, ако съм преброила една кихавица по-малко!
— Ах, докъде ще я докараме!
Приказвали, бъбрели и накрая заключавали, че свещеникът слага много олио в салатата си.
Веднаж женицата и нейните приятелки, които били
повече от седем, заедно застанали под прозорците на
господин Делио, за да подслушват. Но господин Делио
изобщо не кихал, защото не употребявал емфие и не
бил хремав.
—Нито една кихавица — казала женицата, — тука
има нещо подозрително.
—Има — казали приятелките.
Господин Делио ги чул, сложил пълна шепа пипер в
пръскачката, с която убивал мухи, и без да го забележат, го духнал връз клюкарките, свити под прозореца.
—Апсиху — казала женицата.
— Ак-хи! Ат-чи! — рекли приятелките. И се разкихали в надпревара.
— Аз кихнах повече пъти от вас — казала женицата.
— Ние кихахме повече — казали приятелките.
Хванали се за косите, заблъскали се, задърпали се,
разкъсали си дрехите и всяка загубила по един зъб.
След този случай женицата не продумала вече на
своите приятелки, купила си бележник и молив и самсамичка обикаляла. Като чуела някой да киха, отбелязвала с кръстче.
Когато умряла, хората намерили бележника, пълен с
кръстчета, и си казали:
— Гледайте, трябва да си е отбелязвала всички добрини, които е правила. Я гледай колко много! Ако тя не
отиде в рая, значи никой няма да отиде.
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Ноктите
Подобно на косата и кожата, ноктите също са различни типове – сухи,
чупливи, увредени, нормални и
меки.
Сухи нокти: Сухите нокти нямат
блясък и изглеждат неподдържани.
Ако прокарате палеца си през нокътя, той слабо ще се влачи вместо да
се плъзга съвършено през плочката. Тайната при третирането на този
тип нокти е в хидратирането – витамин Е се отразява отлично на сухите нокти (точно както и на сухата
кожа). Затова, отворете ампула
витамин Е и втривайте директно в
ноктите сутрин и вечер.
Чупливи нокти: Нежно притиснете
двете страни на нокътната плочка
една към друга. Ако нокътят ви не
не се прегъне вероятно имате чупливи нокти. Това са нокти, които
нямат гъвкавост, цепят при удар и са
напълно дехидрирани. В този случай много хора се обръщат към
заздравителя за нокти, но това
всъщност е най- лошият избор,
защото прави ноктите още потвърди. Затова, за подпомагане на
гъвкавостта се препоръчва ноктите
да се третират с бадемово масло
през нощта. При пилене, направете
двете страни на ноктите си прави и
леко заоблете връхчето – форма,
която ще увеличи устойчивостта
им. Формата на ноктите също може
да увеличи устойчивостта им, защото помага при поглъщането на ударите.
Увредени нокти: Ако ноктите ви се
белят или цепят значи имате наранени нокти. Най-често причина за
това е сериозната дехидратация.
Помогнете на ноктите си като нанасяте заздравяваща основа за лак,
която трябва да запълни обелените
части на плочките. Това ще предотврати появата на въздушни мехурчета под лака и ще спре цепенето.
Имайте предвид, че когато лакът се
бели, той взема със себе си здрави
клетки от нокътя и му вреди!
Трябва да полагате грижи не само
за порасналите нокти, но и за тази
част от тях, която ще израства в
бъдеще. Затова използвайте масло
за кожички поне два пъти дневно.

Поддържайте кожичките, така стават гъвкави и ноктите растат полесно и в отлично здраве!
Меки нокти: Ако ноктите ви се прегъват при най- малкото докосване и
рядко растат по- далеч от върха на
пръста ви, значи имате меки нокти.
За да ги върнете във форма, трябва
да ги заздравите. Най- лесният
начин да направите това е да нанасяте заздравител или да втривате специални етерични масла. Всъщност,
всяко масло ще помогне в укрепването на меките нокти, защото пречи
на контакта с основния им враг –
водата. Винаги носете ръкавици
докато миете и след това мажете
ръцете си с крем!
Нормални нокти: Ако нямате нито
един от вече изброените проблеми,
ноктите ви се прегъват леко при
натиск, изглеждат розови и бляскави и растат лесно значи сте късметлии – имате нормални нокти!
Поддържайте ги с овлажняващи
кремове за ръце и избягвайте груби
почистващи препарати и гореща
вода!
По формата, дължината и цвета на
ноктите, може да разгадаем основните черти от характера си.
Маникюрът ни понякога издава за
личността ни повече, отколкото
може да предположим.
Къси, изгризани нокти: неприятна
гледка, но често срещана при дамите с ниско самочувствие. Хората,
които имат навика да гризат ноктите и кожичките си, често са нервни,
сприхави личности, които имат проблем със самочувствието.
Късите, добре поддържани нокти:
Това определено е жена, която се
грижи за външния си вид, без да
следи
модните
тенденции.
Обикновено тя лакира ноктите си в
по-тъмни нюанси или се спира на
френския маникюр. Тези жени са
спокойни и с благ нрав, смирени и
отдадени на децата и семейството
си. В емоционалните си връзки са
открити и искрени и изискват същото от своя партньор. Трудно преживяват и прощават лъжи и изневери.
Дълги нокти: Истинска, фатална
жена. Дългият маникюр е признак
за високо самочувствие и свръхиндивидуалност. На тази жена не й

пука за хорското мнение и го отминава с лека ръка. Прекалено дългият маникюр говори за екстремност
във всяко отношение, докато умерената дължина е сигнал, че жената се
съобразява и е сдържана. В любовта са огнени и чувствени.
Дамата, която обича ноктите й да са
с черен цвят, е бунтар, кипи от енергия и обича да е добре информирана.
Червеният лак разкрива огнената
жена, боецът, чувствената и страстна любовница. Този тип дами не се
страхуват от предизвикателства, те
са интелигентни, любопитни и
нетърпеливи.
Пастелните цветове се използват от
смирените жени, които са отдадени
на семейството си. Обикновено те
забравят собствените си нужди,
добри домакини и майки са, винаги
ще ви изслушат и утешат.
Белият лак и френският маникюр
разкриват иновативната жена,
която мисли и реагира бързо, но
търси мъж, с който ще се чувства
изключителна. Също така издават,
че това е сдържана, делова жена,
която умее да преценява ситуацията.
По материали от интернета

Панирана тиква
Продукти: 700 г тиква, 2 бр. яйца,
160 мл краве прясно мляко, 200 г
брашно, 50 г масло, 200 мл олио
Приготвяне: Обелете тиквата и я
нарежете на тънки резенчета.
Изпържете я в масло В отделен съд
изсипете брашното, млякото, жълтъците от яйцата, солта и пригответе рядко тесто. Отделно разбийте
белтъците и внимателно ги прибавете към тестото. С вилица набождайте парченцата тиква, потапяйте
ги в тестото и ги пускайте в тенджерка
с
кипящо
масло.
Изпържените парченца тиква вадете с решетеста лъжица.
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A Balkán Hangja Kulturális Egyesület bemutatja:

XV. Balkán Hangja Fesztiválsorozat
Koncertek, Táncházak, Balkáni Kiállítás, Balkán Bazár,
Folkkocsma, Balkán Gasztronómia, Balkán Hangja Díj
2010. OKTÓBER 16. BUDAPEST – ALMÁSSY TÉRI SZABADIDÔKÖZPONT - RETRO BALKÁN HANGJA
2010. OKTÓBER 29. SZEGED – IH RENDEZVÉNYKÖZPONT ( SZEGED, FELSÔ-TISZA PART 2.)
2010. NOVEMBER 13. BÉKÉSCSABA – PHAEDRA KÖZÉLETI KÖZPONT (BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 10.)
A Balkán Hangja Kulturtális Egyesület 2010-ben 15. alkalommal rendezi meg a Balkán Hangja fesztiválsorozatot. Budapesti helyszín mellett (mely 2010. október 16-én az Almássy Téri Szabadidôközpontban lesz) tervezzük idén a bajai, szegedi, a békéscsabai és a tököli fesztivált is.
Az idei terveink között szerepel, hogy a táncház mozgalom „fénykorában” tevékenykedô balkáni együtteseket hívjuk meg, így
felkértük a Sirtos Zenekart, a Vujicsics Együttest. A mai fiatalok között is találhatunk nagyon tehetséges együtteseket, így koncertet vagy táncházat tart, a CimbaliBand, a Zora, a Pravo, a régi Rece-Fice, Balkán Jazz Projekt, a Maskarades, a T'rakija és
a Kolo zenekarok. Táncegyüttesek közül is szeretnénk, ha a 15 évvel ezelôtti együttesek legalább egy produkció erejéig összeállnának a mai táncegyüttesek mellet, pl. Zdravec, Aitosz, régi Tabán és Martenica táncosok, stb.
A fesztiválra kiadjuk a 15 éves Balkán Hangja CD-t (ez lesz a 3. kiadott CD-nk) melyen a fesztiválsorozatunkon részt vevô legnagyobb hazai balkáni zenekarok muzsikálnak (Sirtos, Vujicsics, Mydros, CimbaliBand, Pravo, Balkán Jazz Projekt, stb.). Az óriási sikernek mondható Balkán Hangja Fotópályázat. Témája az idén Balkáni Kultúra lesz. A fotópályázat versenymûveit kiállítás
formájában mind a budapesti, mind a vidéki helyszíneken megmutatjuk, s a legjobb 12 képbôl egy jövô évi naptárat készítünk.
A Balkán Hangja Fesztivál díj idén is átadásra kerül. A díj sorsáról egyesületünk szakemberei külsôs önkormányzati szakreferensek bevonásával döntenek.
A fesztivál vidéki helyszínein is megmutatjuk mindazt, amit a budapesti helyszínen, így lesz: kisebbségi kiállítás, balkáni fotópályázat vándor-kiállítással, nemzetiségi fesztivál, színházi találkozó és táncház, illetve nemzetiségi gasztronómia.

1% за Фондация
Про скола
булгарика
През миналата година Фондация
Про скола булгарика получи 735
468 форинта, които бяха използвани за организиране на учебна екскурзия до Надканижа и посещение
на изложбата „Долината на тракийските крале”, в която взеха участие над 50 деца и родители; за издаването на книгата „Череша с алени
сърца”, която съдържа приказки и
разкази от български писатели на
български и унгарски език, както и
за текущи разходи на фондацията
(банкови разноски, счетоводител).
Данъчен номер на Фондация Про
скола булгарика:
18066184-1-42

1% a Pro Schola
Bulgaricának
A Pro Schola Bulgarica Alapítvány
köszöni mindenkinek, aki felajánlotta
adója 1%-át a bolgár oktatásra és a
magyarországi bolgár gyerekek programjaira. A 2009-ben kapott 735 468
forint egy részét a nagykanizsai tanulmányi kirándulásra fordítottuk, amelyen
több mint 50 gyerek és szülô vett részt,
támogattuk belôle A piros szívû cseresznyefa c. könyv kiadását, amely bolgár írók meséit és elbeszéléseit tartalmazza bolgár és magyar nyelven, valamint az alapítvány bank- és könyvelési
költségeit finanszíroztuk.
Kérjük, támogassák a jövôben is az
Alapítványt! A Pro Schola Bulgarica
Alapítvány adószáma: 18066184-1-42

Megbízónk egy multinacionális szolgáltató vállalat, mely részére keresünk
Könyvelô pozícióba munkatársat.
Pályakezdôk jelentkezését is várjuk!
Feladatok:
• Számlák tartalmi, formai ellenôrzése;
• Szállítói számlák könyvelése;
• Szállítókkal való kapcsolattartás,
• Egyéb adminisztrációs feladatok ellátása.
Elvárások:
• Pénzügyi, számviteli minimum középfokú végzettség;
•Tárgyalóképes bolgár és minimum
középfokú angol nyelvismeret;
• Kiváló kommunikációs készség;
• Pontos, precíz munkavégzés.
Munkavégzés helye:
Budapest
A jelentkezéseket a
rita.szombathelyi@aarenson.hu email
címre várjuk!
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Българското републиканско самоуправление и Столичното българско самоуправление
обявяват конкурс
за ограничен брой стипендии
на учащи се в средни и висши учебни заведения

КАНДИДАТИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ:
• местни жители от български произход
• да са редовни ученици в средно или висше учебно заведение
• да имат изявени интереси в някоя област на българската култура и редовно да вземат участие в
мероприятията на българската общност в Унгария
• да имат добър успех
• да владеят български език
ДОКУМЕНТИ:
• удостоверение от учебното заведение, че е редовен ученик или студент
• конкурсен проект, от който да личи приобщеността към българската общност
• автобиография
• препоръка от българска цивилна организация – дружество, институт, училище или частно лице,
изявено с дейността си за развитието на българската култура
• копие от ученическа или студентска книжка за установяване на успеха
СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
• 20 октомври 2010 г.
Стипендиите са за десет месеца. В началото на втория семестър стипендиантите от висши учебни заведения
трябва да представят документ, че продължават редовното си обучение.
Документите се приемат на адреса на самоуправлението:1093 Budapest , Ló nyay u. №41

VI. SZEGEDI BOLGÁR KULTURÁLIS NAPOK
2010.10.11-15.
2010.10.11. hétfô
18.00 Millenniumi Klub (Dugonics tér 12.) A VI. Szegedi Bolgár Kulturális Napok ünnepélyes megnyitója
18.30 Millenniumi Klub (Dugonics tér 12.) „Bolgár ritmus” – Vindus Melinda fotókiállítása
19.30 Millenniumi Klub (Dugonics tér 12.) Príma primavera (színes, magyar filmdráma, 90 perc, 2008). Rendezô: Edelényi
János, fôszereplôk: Lukáts Andor és Veszela Kazakova
2010.10.12. kedd
20.00 Millenniumi Kávéház (Dugonics tér 12.) A Pravo együttes koncertje
21.00 Millenniumi Kávéház (Dugonics tér 12.) Bolgár táncház Majtényi Dániel vezetésével
2010.10.13. szerda
19.30 Régi Zsinagóga (Hajnóczy u. 12.) Malko Teatro: Balkán Express
2010.10.14. csütörtök
19.00 Millenniumi Kávéház (Dugonics tér 12.) Irodalmi kávéház: A Madárezredes c. drámakötet bemutatója
2009.10.15. péntek
19.00 Grand Café (Deák Ferenc utca 18.) Irodalmi kávéház. Vendég: Alek Popov bolgár író, a Londoni küldetés címû regény szerzôje
20.30 Grand Café (Deák Ferenc utca 18.) Filmvetítés – Mission London (bolgár-angol-magyar-macedón-svéd vígjáték, 2010)
rendezô: Dimitar Mitovszki
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г.

2010. októ ber

Állandó
programok
16, сряда
13, сряда

17.00
18.00

Малко театро – Театрално ателие
Киноклуб „Пазачът на мъртвите” (режисьор: Илиян

péntek 18.00

Bolgárnéptánc-oktatás

Симеонов, в ролите: Валентин Танев, Людмила Митева, Малин Кръстев, Николай Урумов, Диана Добрева,

vasárnap 10.00-12.00

Ицхак Финци, Самуел Финци, Владимир Георгиев, Люба Алексиева)

Játszóház gyerekeknek
(VI. Bajza u. 44.)

На гробището в голям град живее и работи неочаквано сериозен тринайсет годишен хлапак – Малкия.
Всекидневният допир със смъртта е развил у него свръхестествени способности. Наследил работата на

minden hónap
elsô szerdája, 10.00

баща си като уредник на гробището, той е извоювал уважението на всички, с които работи в това „предприятие” – гробарите, цветарките, свещеника, служителите от архива, дори директора.

Nyugdíjasklub

Но истинските му приятели са други – налудничав, беден Художник, нает да гримира покойниците, който
въпреки всичко не се е отказал да нарисува своя шедьовър, и самотен Старец – бивш затворник, който
мечтае да види мъртъв човека разрушил живота му, изпращайки го в затвора преди тридесет години. За
тримата, гробището е целият свят. Там, естествено, има немалко тъга, но се случват и много смешни неща
– както навсякъде в живота.

20, сряда
27, сряда

18.00
18.00

Издание на Българското
републиканско самоуправление,
1093 Будапеща, ул. Лоняи 41

Литературно кафене
Творчески клуб

Редакция
Андреа Генат (главен редактор),
Беата Будаи, Моника Тютюнкова,
Светла Кьосева
Отговорен издател

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

Данчо Мусев
Издава се с подкрепата на Фонда

6. szerda
13. szerda
20. szerda
27. szerda

17.00
18.00
18.00
18.00

за национални и етнически малцинства в Унгария, СБС и на

Malko Teatro - Színházi Mûhely
Filmklub Pazacsat na martvite
Alkotók klubja
Néprajzi klub

Българските самоуправления в
IV, V, VIII, IX, XIII, XIV, XV, XVIII, XXI и XXIII район на
Будапеща
и във Фелшьожолца, Печ, Сегед, Халастелек, Дунахарасти,

Дунакеси, Лорев, Мишколц, Дебрецен, Сигетсентмиклош, Ерд и Естергом.
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HIREK
A Bolgár Országos Önkormányzat
(1093 Budapest, Lónyay u. 41) kiadványa

••

november

Ноември

3, сряда

17.00

Малко театро –
Театрално ателие
6, събота 18.00 Димитровден
10, сряда 18.00 Киноклуб
17, сряда 18.00 Литературно кафене
24, сряда 18.00 Творчески клуб

3., szerda

17.00

6., szombat
10., szerda
17., szerda
24., szerda

18.00
18.00
18.00
18.00

Malko Teatro Színházi Mûhely
Demeter-napi ünnepség
Filmklub
Alkotók klubja
Néprajzi klub

Szerkesztôbizottság
Genát Andrea (fôszerkesztô), Budai Beáta,
Kjoszeva Szvetla, Tyutyunkov Mónika
Felelôs kiadó
Muszev Dancso
Megjelenik a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért
Közalapítvány,
a FBÖ és a IV, V., VIII., IX., XIII., XIV., XV., XVIII., XXI. és XXIII.
kerületi, valamint a Felsôzsolcai, a Pécsi, a Szegedi, a Halásztelki,
a Dunaharaszti, a Dunakeszi, a Lórévi, a Miskolci, a Debreceni, a
Szigetszentmiklósi, az Érdi és az Esztergomi Bolgár Kisebbségi
Önkormányzat támogatásával.
ISSN 14163098

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

MS Mester Stúdió

Организаторите си запазват правото за промени в програмата. За актуалните събития можете да се информирате на www.bolgarok.hu
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közérdekû címek

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

Fôvárosi Bolgár Önkormányzat
1093 Budapest, Lónyay u. 41.
tel.: 216-4211

Szent Cirill és Szent Metód
Bolgár Pravoszláv Templom
1097 Bp., Vágóhíd u. 15.
tel.: 215-0039

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

Bolgár Köztársaság
Nagykövetsége
1062 Bp., Andrássy út 115.
tel.: 322-0836, 322-0824

Bolgár Nyelvoktató
Kisebbségi Iskola
1062 Budapest, Bajza u. 44.
tel.: 216-4210

Bolgár Kulturális Intézet
1061 Bp., Andrássy út 14.
tel.: 269-4246
Hriszto Botev BolgárMagyar Általános Iskola és
Gimnázium
1062 Budapest, Bajza u. 44.
tel.: 474-0536, 474-0537

Bolgár Kétnyelvû
Nemzetiségi Óvoda
1062 Budapest, Bajza u. 44.
tel.: 06 20 250-7339
Carevec Étterem
és Hotel Rila
1097 Bp., Vágóhíd u. 62.
tel.: 216-1797 és 216-1621

