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Националностите и конституцията
Още при появата на първия текст
на конституцията председателите
на републиканските самоуправления реагираха незабавно. Постигнаха ли някакъв напредък в защита
на своите искания? С този въпрос
се обърнахме към председателя на
БРС д-р Данчо Мусев.

влязат в текста на конституцията?
ДМ: В проекта за конституция не
бе декларирано, че защитава езика
на малцинствата. Според първоначалния текст, Унгария „се отнася
с уважение към езика на малцинствата”. Това е един кардинален за

да бъде един от „крайъгълните закони”, бе прието. Става въпрос, от
една страна, за символичен жест, с
който обаче се утвърждава сериозността на делото. От друга страна,
от голямо значение е Законът за
малцинствата да е подкрепен от политически консенсус.

Данчо Мусев: Още при първия
прочит на конституцията установихме липсата на основни гаранции на правата на малцинствата.
Ето защо председателите на републиканските
самоуправления
съвместно предприеха стъпки, за
да бъдат гарантирани правата на
националностите в Унгария, които
са сред най-значимите постижения
от последните години. На срещата с
президента на Унгария отидохме с
писмено разработени предложения,
в които опсахме с кои пунктове от
проекта не сме съгласни, веднага
след което огласихме своята позиция в рамките на пресконференция. Същите въпроси поставихме
и седмица по-късно на срещата с
министър Наврачич. Разговорите
продължиха с депутата Сайер, като
председател на Национален консултативен орган, с когото разгледахме
конкретно, точка по точка разработените предложения.
БВ: Кои са въпросите
, които
смятате че непременно трябва да

нас въпрос: от една страна, защото е отстъпление от досегашното
състояние на нещата, а от друга, е в
нарушение на международни ангажименти, които Унгария е приела с
Хартата на европейските езици.
БВ: Има ли значение с какво мнозинство ще бъде приет Законът за
малцинствата?
ДМ: Нашето предложение Законът
за малцинствата да се приема с квалифицирано мнозинство от 2/3, т.е.

БВ: Изненада предизвика и фактът,
че малцинствана не бяха споменати
в преамбюла на конституцията.
Очаква ли се промяна в това отношение?
ДМ: Аз самият смятам този въпрос
за изключително важен и още през
август се обърнах с писмо към Комисията за подготовка на текста на
конституцията, в което настоях въпросът за националностите да бъде
включен в преамбюла на конститу-

mánya a most hatályos alkotmányban. A Magyar Köztársaság elnökénél
tett látogatásunkra egy írásbeli javaslatot vittünk, amelyben megfogalma
ztuk, hogy a tervezet szövegének mely
pontjaival nem értünk egyet, majd
rögtön utána egy sajtótájékoztatón
nyilvánosságra hoztuk az álláspontunkat. Egy héttel késôbb a Navracsics
miniszter úrral folytatott találkozón ismét feltettük ugyanazokat a kérdéseket. A Nemzeti Konzultációs Testület elnöke, Szájer képviselô úr is találkozott velünk, vele igen részletesen
megvitattuk a javaslatainkat.
BH: Melyek azok a pontok, amelyeknek Önök szerint mindenképpen be
kell kerülniük az alkotmány szövegébe?
MD: A tervezet szövegébôl hiányzott
a kisebbségek nyelvének a védelme,

csak azt tartalmazta, hogy „Magyarország tiszteletben tartja a nemzetiségek nyelvét”. Ez számunkra kardinális
kérdés,.
.
BH: Van-e jelentôsége annak, hogy
milyen többséggel kerül elfogadásra a
kisebbségi törvény?
MD: Azt a kérésünket, hogy a kisebbségi törvény kétharmados, az új megfogalmazás szerint sarkalatos törvény legyen, szintén befogadta az
elôterjesztést. Ez látszatra egy szimbolikus gesztus, de bizonyítja az ügy komolyságát. Másrészt pedig fontosnak
tartottuk, hogy a kisebbségi törvényhez csak társadalmi és politikai konszenzus alapján lehessen hozzányúlni.
BH: Meglepetést váltott ki az is, hogy
a kisebbségek nem kerültek említésre a preambulumban. Várható változás
ebben a kérdésben?

A nemzetiségek és
az alkotmány
Miután nyilvánosságra került az új alkotmány szövege és az országos kisebbségi
önkormányzatok
elnökei azonnal reagáltak rá. Sikerült-e
elôbbre lépni azóta, elértek-e valamit a követeléseikbôl? Ezt kérdeztük
meg dr. Muszev Dancsótól, a BOÖ
elnökétôl.
Muszev Dancso: Az alkotmány tervezetének közzététele után rögtön megállapítottuk a kisebbségi jogok garanciális elemeinek hiányát. Az országos kisebbségi önkormányzatok elnökei ezért együtt léptek fel annak érdekében, hogy a magyarországi nemzetiségek jogainak garanciáját, ami az
elmúlt évek egyik legfontosabb vív-
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Последният звънец
цията, в т. нар. „Национално верую”,
както и да бъде заменен терминът
„малцинство” с „националност”.
Става въпрос за символични декларации, но в подготвяната конституция има твърде много символика.
След като се позоваваме на Светата
корона и на Заветите на Свети Стефан, не бива да забравяме един от
тях, според който разнообразието
укрепва нацията, а еднообразието я
погубва. В същото време е важно да
бъдем определяни не въз основа на
отношението ни с мнозинството, а
по отношение на самите себе си –
т.е. вместо „малцинство” да бъдем
определяни като „националност”.
Тези две предложения ще бъдат
включени в текста на конституцията. Още в преамбюла – в Националното верую – ще бъде споменато
вековното присъствие на културата
на националностите в Унгария, както и че националностите са неделима част от политическата унгарска
нация. С този текст наименованието „малцинство” постепенно ще
бъде изместено в обществения дискурс, за да бъде заменено с понятието „националност”.
В деня на приемането на конституцията бе внесено предложение,
с което текстът за защита на
езика на националностите отпадна от Основния закон.

MD: Én személy szerint ezt a kérdést nagyon fontosnak tartottam, ha
a Szent Koronára, az ezeréves múltra,
Szent István intelmeire történik hivatkozás, ne maradjon ki belôle az az intelem sem, hogy az egy nyelvû és egy
szokású ország gyenge és esendô.
Szintén fontosnak tartottam, hogy ne a
többséghez viszonyítva legyünk meghatározva, hanem önmagunkhoz képest, vagyis hogy a kisebbség helyébe
a nemzetiség megfogalmazás lépjen.
Mind a két javaslat be fog kerülni az alkotmány szövegébe. nevezést felváltja
majd a nemzetiségek megjelölés.
Az Alkotmány elfogadásának napján egy képviselôi módosító indítvány hatására a nemzetiségek nyelvének védelme kikerült az Alaptörvény
szövegébôl.

С решение на министъра на образованието на България се закрива
Българо-унгарското средно езиково училище „Христо Ботев“ в Будапеща, което повече от 90 години
дава образование на българските
деца тук. Българската държава не
можа да разбере необходимостта от
неговата адаптация към местната
среда, а Министерството на образованието не разреши да се извършат
никакви структурни реформи, които да позволят на местните деца да
учат по програма, осигуряваща им
добри перспективи в Унгария и Европа. Съдбата на училището бе подпечатана, още когато през 2007 г.
МОМН не разкри първи клас, а от
следващата – и подготвителен клас
в гимназията.
МОМН реагира мъчително бавно
на предложението на БРС да поеме
ръководството на училището като
го превърне в двуезично съобразно
унгарската образователна система,
запазвайки тесни контакти с българското образование. Липсата на
отговорно решение от българска
страна направи невъзможни следващите ни стъпки. Създаването и
издръжката на училище е отговорна задача. То трябва да отговаря на
много законови условия, свързани
със сградата и материалната база, с
квалифициран персонал, и разбира
се – ученици. Прекрасната сграда на

Az utolsó csengetés
A bolgár oktatási miniszter az idei tanév végén végleg bezárja a több mint
90 éve mûködô budapesti Hriszto
Botev Bolgár Iskolát. A bolgár állam
képtelen volt felismerni annak szükségességét, hogy összhangba hozza
azt a helyi elvárásokkal, a bolgár Oktatási Minisztérium pedig nem engedett meg semmilyen strukturális reformot, amely lehetôvé tette volna,
hogy a helyi gyerekek olyan program szerint tanulhassanak, amely jó
perspektívát kínál nekik Magyarországon és Európában. Az iskola sorsa 2007-ben pecsételôdött meg, amikor a bolgár minisztérium nem engedélyezte az elsô osztály indítását,

улица „Байза” не е била ремонтирадещето.
на от десетилетия и в този си вид не
може да издържи на нито една проверка – подновяването й, привеждането й във вид, годен да приеме
училище, струва десетки милиони.
В резултат на декларираното намерение за закриване на училището,
то буквално се опразни. Няма отговорен родител, който да остави
детето си в едно заглъхващо учебно
заведение. Днес всички деца са записани в унгарски училища. През
месец юни за последен път ще иззвъни звънеца на една над деветдесетгодишна институция.
Всички ние, разбира се, отлично си
даваме сметка колко важно е едно
училище с пълен курс на обучение
в живота на общността. Затова усилията ни не спират дотук. Продължаваме да търсим сътрудничеството и на българската държава, и на
унгарските власти, за да осъществим отдавнашната си мечта – училище за българските деца, което да
обслужва истински интересите на
общността. Има много неизвестности, има много риск, но няма съмнение – само едно училище може да
осигури бъдещето ни. Възстановяването на училище „Христо Ботев”,
което е толкова близо до сърцето и
на тези, които са учили в него, и на
всеки, който милее за българското,
е единствената алтернатива за бъ-

majd a következô évtôl a gimnáziumi
elôkészítô osztályét sem.
A bolgár Oktatási Minisztérium nagyon lassan reagált a BOÖ azon szándékára is, hogy átvegye az iskola fenntartását és kéttannyelvû iskolává alakítsa át a magyar oktatási rendszer szerint, megôrizve a szoros kapcsolatot a
bolgár oktatási rendszerrel, így a BOÖ
nem tudott lépni.
Az iskola bezárását deklaráló lépések következményeképp mára szinte
nem maradt gyerek az iskolában. Júniusban utoljára fognak becsengetni a több mint kilencvenéves intézményben. Most csak annyit ígérhetünk, hogy továbbra is keressük annak a lehetôségét, hogy egy olyan
kéttannyelvû iskolát hozzunk létre,
amely megfelel a modern kor követelményeinek.
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През очите на науката
В рамките на международната
конференция „Многоезичие в Европа: перспективи и практики в
Централна и Източна Европа”, организирана от Научния център
за изследване на многоезичието
към Институт по езикознание при
УАН, беше включен отделен панел
на тема: „Многоезични общности:

възможности за изследвания в Унгария”. Бяха обсъдени проблемите,
с които се сблъскват научните изследвания на малцинствата и основаните от тях научни звена. На
срещата присъстваха ръководители на научните институти, учени,
представители на републиканските
самоуправления на малцинствата и
представители на правителството.
В доклади и изказвания бяха представени научните институти.
Беше изтъкната важността на тези
проучвания, които могат да изиграят важна роля при вземане на стратегически решения за бъдещето
на общността. В същото време бе
подчертана потребността научните институти на малцинствата да
излязат от затвореността си, да се
включат в международни изследвания, да засилят връзките с прароди-

A tudomány szemével
Az MTA Nyelvtudományi Intézetének Többnyelvûségi Kutatóközpontja „Többnyelvûség Európában: távlatok és gyakorlatok Kelet-Közép-Európában” címmel szervezett konferenciáján egy külön panel foglalkozott a
„Többnyelvû közösségek: a kutatás
lehetôségei Magyarországon” témával. Ennek keretében megvitatásra kerültek azok a problémák, amelyekkel a
kisebbségi kutatások és a kisebbségi
kutatóintézetek szembesülnek. A találkozón részt vettek a kutatóintézetek vezetôi, tudósok, az országos kisebbségi önkormányzatok, valamint a
kormány képviselôi is. Az elôadásokat
követô beszélgetésben kirajzolódott

ната. Много полезни са и междуетнически изследвания, които обаче
не могат да заместят специфичните
изследвания на малцинствата.
Пред представителите на правителството беше остро поставен
въпросът за по-нататъшното финансиране на институтите и на
научните изследвания, както и за
въвличане на заинтересованите
страни при обсъждането на формите на финансиране на научните
проекти. На срещата представителите на малцинствата се ангажираха да разработят своите искания,
които да представят в писмен вид
пред компетентните правителствени органи, за да започне диалог по
поставените въпроси.
Въпреки че в момента не функционира научен център за изследване
на българите в Унгария, в последните 20 години бе извършена не
малка дейност, насочена към разкриване на миналото, обичаите,
състоянието и състава на българската общност в Унгария, нейният
език и култура. Чрез самостоятелни изследвания (Петър Сотиров,
Росица Пенкова, Ася Събева, Райна
Симеонова), научни конференции,
публикуване на сборници бяха засегнати важни въпроси от живота
на българите в Унгария (конференция и сборник, посветени на
90 г. от основаването на ДБУ, кон-

ференция, посветена на българското училище и образованието на
български език в Унгария, кръглата
маса за бъдещето на специалността
българска филология в унгарските университети, организирани от
БРС; международните конференции по българистика, организирани от Института по славистика
при Сегедския университет, които
включват и теми от живота на българското малцинство; прекрасните
инициативи на д-р Марта Над, под
чието ръководство бяха организиране конференциите, посветени на
Тома Вишанов, единственият български бароков художник, чийто
живот е свързан и с Унгария; конференцията, посветена на култа
към Свети Наум в Унгария).

az a három út, ahogy a kisebbségek
igyekeznek tudományos kutatásokat
folytatni – az egyik az országos önkormányzat által alapított kutatóintézet
(szlovákok, horvátok, szerbek), a másik az egyesületi formában mûködô
ilyen intézmény (románok), a harmadik
pedig az egyetemi központokkal való
együttmûködés (németek). Mindenki hangsúlyozta az ilyen irányú kutatások fontosságát, valamint azt is, hogy a
kisebbségi kutatómûhelyeknek ki kell
lépniük a bezártságból, be kell kapcsolódniuk nemzetközi kutatásokba és
az anyaországgal is szorosabb kapcsolatot kell ápolniuk.
A kisebbségek képviselôi feltették a
kérdést a kormány képviselôinek a tudományos kutatóintézetek és kutatások jövôbeni finanszírozásáról, és vállalták, hogy írásban kidolgozzák a ké-

réseiket, hogy megkezdôdhessen a
párbeszéd a problémákról.
Bár jelenleg nem mûködik Magyarországon bolgár kutatóintézet, az elmúlt
20 évben rengeteg tevékenység irányult a bolgár közösség múltja, szokásai, állapota, nyelve és kultúrája feltárására. Egyéni kutatások, tudományos
konferenciák és kötetek foglalkoztak a
magyarországi bolgárok életének fontos kérdéseivel.
Fontos anyaga a kutatásoknak a kortársak elbeszéléseinek leírása. Ezt minél
hamarabb el kell végezni, mert évrôlévre több ember hagy itt bennünket.
Mi lenne, ha a BOÖ által nyújtott ösztöndíjak egy ilyen gyûjtômunkához
kapcsolódnának? Például ha az ösztöndíjasok elôre kidolgozott kérdôívekkel
interjúkat készítenének a környezetükben élô bolgárokkal.

Много важен материал за изследвания дава т.нар. орална история
– запис на устните разказите на
съвременници. Те трябва да се направят час по-скоро, защото с всяка измината година обедняваме
със спомените на хората, които ни
напускат. Дали не трябва стипендията, която дава БРС на студенти и
на средношколци да се обвърже с
включване в подобна събирателска
дейност? И с предварително разработени въпросници те да правят
интервюта сред българите от своето обкръжение?
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„Хемус” във Фелшьожолца
Следите от миналогодишната трагедия още се виждат по улиците
на Фелшьожолца – както по разрушените къщи и празните дворове,
така и по типово застроените нови
сгради; все още се строи новата
дига, която ще предпазва града от
бъдещи трагедии.

щава библиотека, краеведска сбирка, в която е отделен и малък кът
на българското присъствие, зали, в
които се провежда културната дейност. От есента на миналата година
функционира и „Свободен университет”, в който се канят лектори по
различни теми. Неуморимата Мар-

дишния юбилей на списанието.
Пълната зала е заслуга на местните
българи, към чиито прояви се отнасят с уважение. Присъстващите
проявиха интерес към дълголетния
културен орган на българите, който
им бе представен образно, с мултимедийна прожекция. Популярно бе

Внезапното наводнение, което срина със земята около 200 къщи в
града и нанесе тежки поражения
на много други, още дълго ще терзае спомените на местните жители.
Трагедията обаче е сплотила хората
и селището се радва на невиждан
подем на социалния живот, който
градското ръководство съзнателно насърчава, както научавам от
Тамаш Клепко, представител на
общинския съвет. Многобройни
са програмите на културния център, разположен в замъка Барцаи.
В реконструираната по програмата
„Сечени” културна площ се поме-

го е навсякъде: пее в самодейния
хор, който взема участие в повечето програми, поддържа контакти с
всички цивилни организации, записва се в курс по компютри, за да
може сама да се справя с кореспонденцията си (и да праща материали
за „Български вести”!)

представена българската култура и
връзката й с унгарската културна
среда, важността на двуезичието
и ролята на списание „Хемус” като
хроникьор на българската общност в Унгария. В продължение на
20 години списанието не само регистрира събитията в общността,
а и насочва вниманието към важни
културни факти, както в Унгария,
така и в България. То е писмената
памет на българите в Унгария, благодарение на която делата им ще
бъдат съхранени.

На 1 април в рамките на Свободния
университет главният редактор на
сп. „Хемус” Светла Кьосева изнесе
беседа на тема „Хемус – българска
културна работилница”. С това бе
поставено началото и на поредицата събития, посветени на 20-го-

A Haemus Felsôzsolcán
A tavalyi természeti katasztrófa nyomai még látszanak Felsôzsolca utcáin
– mind a romba dôlt házakon és üres
udvarokon, mind az újonnan felépített
házsorokon, még mindig épül az új
gát. Az árvíz azonban összekovácsolta
az embereket, és a településen megélénkült a társadalmi élet. A Széchenyi-terv keretében felújított Bárczaykastélyban van könyvtár, honismereti
gyûjtemény, amelyben helyet kapnak
a felsôzsolcai bolgárok is, és termek,
ahol egymást követik a rendezvények.
Tavaly ôsztôl elindult a Szabadegyetem is, ahol különbözô témákról tartanak elôadást a meghívott vendégek. A fáradhatatlan Margó minden-

hol ott van, énekel az mûkedvelô kórusban, tartja a kapcsolatot az összes
civil szervezettel, beiratkozik számítógépes tanfolyamra, hogy maga tudja
intézni a levelezését (és anyagot küldhessen a Bolgár Híreknek).
Április 1-én a felsôzsolcai Szabadegyetemen Kjoszeva Szvetla, a Haemus folyóirat fôszerkesztôje tartott elôadást
A Haemus – bolgár kulturális mûhely
címmel. Ezzel indult el a folyóirat alapításának 20. évfordulójának szentelt
eseménysorozat. A helyi bolgároknak
köszönhetôen a terem zsúfolásig megtelt. A jelenlévôk nagy érdeklôdéssel
hallgatták a multimédiás vetítéssel
egybekötött elôadást, amelyen a bol-

gár kultúra és a magyar kultúrával való
kapcsolata került bemutatásra, amelynek népszerûsítésében az elmúlt 20
évben a Haemus folyóirat nagyon fontos szerepet játszott.
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В търсене на нови източници
Годишно събрание на ДБУ

На 2 април се състоя годишното
отчетно събрание на Дружеството на българите в Унгария. То бе
открито от председателя на ДБУ
Димитър Танев. След избирането на ръководство на събранието,
председателството пое Николай Велков, заместник-председател на ДБУ. С едноминутно мълчание бе почетена
паметта на починалите през
изминалата година. Н. Велков
изказа своето съжаление, че
през отчетния период в Българския православен храм не
е било кръстено нито едно
новородено.
Отчета на културната дейност на ДБУ бе направен от
д-р Данчо Мусев, председател
на БРС и заместник-председател на ДБУ, който изтъкна, че ДБУ
и БРС работят в единство с всички
институции за българите в Унгария
и в тази дейност не могат да бъдат
поставени резки граници. Това допринася да не се разпиляват силите,
да не се дублират празниците – към
което и призова всички организации, за да може да бъде преодоляно тежкото финансово положение,
причинено от ограничените субсидии за местните самоуправления.
Българските традиционни и национални празници се отбелязват
редовно, някои вече са придобили

нов облик. Така например в традиция се превърна отбелязването
на Деня на независимостта 22 септември пред Българския дулап в
Халастелек, където тази година бе
изграден и възпоменателен парк.

Отбелязани бяха и най-значимите
постижения за културни дейци и
състави през годината: квалифицирането на танцов състав „Янтра” за
представителен ансамбъл на ЦИОФФ България, квалифицирането
на фолклорна група „Зорница” за
автентичен фолклорен ансамбъл,
награждаването на художествения ръководител на Малко театро
Габриела Хаджикостова със „Златен
кръст на Република Унгария”.
Д-р Данчо Мусев отчете успешното
представяне на ДБУ в изборите за
малцинствени самоуправления, в

резултат на което членовете на дружеството съставиха 38 самоуправления по места.
Събранието бе информирано и за
състоянието на българското училище „Христо Ботев”, под опеката
българската държава, която
се изтегля от издръжката му.
Това поставя въпроса за ремонт и издръжка на сградата,
като за целта ще бъде разкрита отделна сметка за набор на
средства.
Емил Иванов, който представи финансовия отчет на ДБУ,
установи, че през отчетна година няма намаление, но няма
и увеличение на приходите на
дружеството от стопанска и
от нестопанска дейност. Председателят на Контролната комисия Йордан Тютюнков потвърди
верността на изнесените данни и
предложи разработването на стратегически план за бъдещето. Той
препоръча да се подобри стопанисването на хотела, конферентните
зали и т.н.
По доклада се изказаха Лили Зафирова (фолклорна група „Зорница”),
Мария Николаева (БМС Мишколц), Светла Кьосева (директор
на Българското училище за роден
език), Милка Варгади и други.
Събранието одобри културния и
финансов план за 2011 година.

Új források keresése

se tartotta meg, aki hangsúlyozta, hogy
az MBE és a BOÖ együttmûködnek
a magyarországi bolgárok intézményeivel, így ebben a tevékenységben nem lehet éles határokat húzni. A bolgár hagyományos és nemzeti ünnepekrôl rendszeresen megemlékezünk, van olyan ünnep, amelynek új
hagyományt teremtettünk. Ilyen például szeptember 22., Bulgária függetlenségének napja, amelyet évek óta a
halásztelki Bolgárkerék-emlékmûnél
tartunk meg. A beszámoló kitért az elmúlt évben elért sikerekre is: a Jantra
Táncegyüttes CIOFF-minôsítést szerzett, a Zornica Hagyományôrzô Csoport minôsített hagyományôrzô csoport lett, és Hadzsikosztova Gabriella,
a Malko Teatro vezetôje megkapta a
Magyar Köztársaság Aranykeresztjét.
Dr. Muszev Dancso beszámolt arról is,

hogy az MBE sikeresen vett részt a kisebbségi választásokon, aminek eredményeképpen 38 helyi kisebbségi önkormányzatot hozott létre.
A közgyûlésen a budapesti Bolgár Iskola jelenlegi helyzetérôl is szó esett,
amelynek fenntartásából az idei tanév
végén kivonul a bolgár állam. Ez felveti az épület további fenntartásának és
tatarozásának a kérdését, ezért erre a
célra a BOÖ alszámlát nyitott.
Ivanov Emil az MBE pénzügyi beszámolójában leszögezte, hogy az elmúlt
évben az egyesület bevétele nem
csökkent, de nem is nôtt. Tyutyunkov
Jordan, az ellenôrzô Bizottság elnöke
megerôsítette az adatok hitelességét,
és javasolta, hogy a jövôre nézve kerüljön kidolgozásra egy stratégiai terv.
A közgyûlés elfogadta a 2011. évre
szóló kulturális és pénzügyi tervet.

Az MBE közgyûlése

Április 2-án került sor a Magyarországi Bolgárok Egyesülete éves
közgyûlésére. A közgyûlést Tanev
Dimiter, az MBE elnöke nyitotta meg,
majd
megválasztották
közgyûlés
levezetô elnökét, Nikolaj Velkovot,
az MBE elnökhelyettesét. Ezután a
levezetô elnök kérésére egyperces
néma felállással emlékeztek meg a
résztvevôk az elmúlt egy évben elhunytakról. Nikolaj Velkov sajnálatát
fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az
eltelt egy évben egyetlen keresztelô
sem volt a Bolgár Templomban.
Az MBE kulturális tevékenységérôl szóló beszámolót dr. Muszev Dancso, a
BOÖ elnöke és az MBE elnökhelyette-
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Пролетно издание
Българският културен дом даде
подслон на първото пролетно издание на „Гласа на Балкана”. На 9
април в кръглата зала на дома, след
концерта на „Хелидонаки”, „Табан”,
„Мартеница”, „Хилиос” и „Янтра”

приятели, почитатели на балканската музика, решили да видят в
една вечер любимите си състави.
Така и танцьорите се опознават
по-добре, играят заедно, а от друга
страна имат възможност да пред-

Как се набират средствата за програми с подобен размах? Все посериозни са трудностите, пред които се изправят организаторите
от година на година при осъществяването на тази интеретническа

десетки любители на балканските
ритми играха хора под звуците на
оркестрите „Право”, „Мидрос” и
„Тракия”.
„През есента предстои 16-тото издание на „Гласът на Балкана”, но
желанието на танцовите състави
беше да не се ограничава проявата
само веднъж тодишно” – сподели
Габи Амбрози, заместник-председател на Дружество „Гласът на Балкана”. Моделът е същият, както на
есенния фестивал, но форматът е
по-скоро семеен.
Миналата година фестивалът отбеляза 15 години от създаването
си. Той е плод на усилията на група

ставят годишната си продукция. За
един танцов състав е важно да има
форум, пред който до покаже найновите си носии, най-новите си
танци, особено ако той е специализиран, а „Гласът на Балкана” събира
специализирана публика – сподели
още Габи Амбрози.
На въпроса какво да очакваме от
есенния фестивал „Гласът на Балкана” тя обясни, че тази година
усилията са насочени да доведат в
Будапеща танцови състави от провинцията, и да дадат възможност
на столичните състави да се представят в различни провинциални
градове.

програма. Днес, след рязкото намаляване на субсидиите за местните
самоуправления, е още по-непосилно. Средствата се набират чрез
конкурсни проекти и в крайна
сметка програмата се осъществява
благодарение на това, че съставите
все още се съгласяват да участват
безплатно или срещу хонорар, който е далеч под пазарната им цена.
Пролетният фестивал на „Гласът на
Балкана” продължава:

A fesztivál tavaly ünnepelte fennállása
15. évfordulóját. Az ötlet egy olyan baráti csoporttól származik, akik kedvelik a balkáni zenét, és szerették volna
egy esten látni a kedvenc táncegyütteseiket. Így a táncosok is jobban megismerhetik egymást, másrészt pedig bemutathatják az adott évben elsajátított
új produkcióikat. Minden táncegyüttes
számára fontos, hogy legyen egy olyan
fórum, ahol bemutathatja az új népviseletét, az új táncát, és a Balkán Hangja ehhez válogatott közönséget produkál – tette hozzá Ambrózy Gabriella.
Arra a kérdésre, hogy mit várhatunk az
ôszi Balkán Hangja Fesztiválon, azt válaszolta, hogy idén az a fô cél, hogy Budapestre hozzanak vidéki táncegyütteseket, és lehetôséget adjanak a budapesti tánccsoportoknak, hogy fellépjenek különbözô vidéki városokban.

Hogyan finanszírozhatók az ilyen
jellegû programok? Az interetnikus
fesztivál szervezôi egyre nehezebb
helyzetben vannak, mivel a helyi kisebbségi önkormányzatok anyagi
lehetôségei is egyre korlátozottabbak. A szervezéshez szükséges anyagi forrásokat pályázat útján teremtik elô, de a fesztivál kizárólag annak köszönhetôen jön létre, hogy a
fellépôk egy része anyagi ellenszolgáltatás nélkül vállalja a részvételt, a másik része pedig a piaci árak töredékéért jön el.
A Balkán Hangja Tavaszi Fesztivál folytatódik:

Tavaszi kiadás
A Bolgár Mûvelôdési Ház adott otthont a Balkán Hangja elsô tavaszi fesztiváljának. Április 9-én a Helidonaki, a
Tabán, a Martenica és a Jantra mûsora
után a balkáni ritmus szerelmesei a
Pravo, a Mydros és a T’Rakija zenéjére táncolhattak.
„Ôsszel lesz a Balkán Hangja 16. fesztiválja, de a táncegyüttesek kérése
volt, hogy a rendezvény ne csak évente egyszer kerüljön megrendezésre”
– mondta Ambrózy Gabriella, a Balkán
Hangja Egyesület elnökhelyettese. A
modell megegyezik az ôszi fesztiváléval, de a hangulat családiasabb.

14 май, Вечер на Табан в Културния
дом „Атила Йожеф”, ХІІІ район
21 май, Гликерия концерт, Железопътен парк

2011. május 14. Tabán Est - Budapest,
XIII. József Attila Mûvelôdési Ház
2011. május 21. Glykeria Koncert Budapest, Vasúttörténeti Park
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В Европа няма място за граници
Както вече съобщихме в миналия
брой Никола Паров получи наградата на Фонограм в категорията
световна музика за 2010 г. По този
повод разговаряхме с него.
Български вести: Какво означава за
вас наградата Фонограм?
Никола Паров: Повече от 30 години се занимавам с народна музика
и съм на възраст, когато сложи ли
човек на масата нещо квалитетно,
автоматично го награждават. За
мен обаче най-голямата награда е
публиката на нашите концерти.
Разбира се, гордея се с тази награда. Много оркестри се съзтезаваха
за нея и, искрено казано, бях изненадан, тъй като в последно време е
много силна унгарската национална линия в музикалните среди. Това
беше една много приятна изненада
за мен.
БВ: Каква е професионалната тежест на наградата?
Н.П.: До 1989 г. в Унгария съществуваше само едно издателство за
плочи – „Хунгаротон”. По-късно
фирмите, които издаваха компактдискове, станаха неизброими, а
на сцената се появиха много нови
оркестри. Днес конкуренцията е
много-много голяма. Ако вземем
специално този стил, който е нещо
средно между традиционна муцика
и „уърлд мюзик”, трябва откровено

да кажем, че наред с професионалистите има и много аматьори, които също искат да отчупят парче от
твърде малкия хляб на този пазар.
Това придава тежест на наградата
„Фонограм”, тъй като тя се присъж-

да от музиканти, от специалисти – а
каква по-голяма награда от признанието на колегите?
БВ: Както биографията, така и
музиката ви навяват космополитизъм, вие се чувствате добре сред
различни култури. Мен ме интересува обаче най-вече българското.
Какво носите у себе си от българската култура?

Európában nincs helye határoknak
Ahogy azt már megírtuk, a világzene
kategóriában Parov Nikola nyerte el a
2010. évi Fonogram-díjat. Ennek kapcsán beszélgettünk vele.
Bolgár Hírek: Mit jelent az Ön számára a Fonogram-díj?
Parov Nikola: Több mint 30 éve foglalkozom népzenével, és olyan korban vagyok, amikor, ha az ember valami minôségi dolgot tesz le az asztalra,
azonnal kitüntetik. Számomra azonban
a legnagyobb kitüntetés a közönség a
koncertjeinken.
Természetesen büszke vagyok erre a
kitüntetésre. Sok zenekar versengett
érte, és ôszintén szólva, meglepett,
mert az utóbbi idôben nagyon erôs a

magyar nemzeti vonal a zenei körökben.
BH: A díjnak milyen a professzionális
értéke?
P.N.: 1989-ig Magyarországon csak
egy lemezkiadó, a Hungaroton
mûködött. Késôbb számtalan ilyen kiadó alakult, a színpadon pedig rengeteg együttes jelent meg. Ma sokkal nagyobb a konkurencia. Ha ezt a stílust
vesszük, ami valami közöttes a hagyományos zene és a world music között,
be kell vallanunk, hogy a profik mellett
nagyon sok amatôr is van, akik szintén
szeretnének helyet szorítani maguknak a piac ezen kis szeletén. Ez adja a
Fonogram-díj értékét, mivel azt zené-

Н.П.: В „уърлд мюзик” човек няма
шансове за успех, ако в творчеството му има шовинизъм. Аз, разбира
се, се чувствам полубългарин, моят
дядо беше музикант и аз от него
съм се учил. Ала днес, в средата на
Европа, в днешната политическа и
културна обстановка, в която живеем в сърцето на Европа, човек
освен че се гордее с корените си,
трябва да има един много отворен поглед към света. Не е хубаво
да прави грешката, която правят
някои оркестри в Унгария, понеже
това не носи резултати. Смятам,
че обективното творчество е много-много важно. Разбира се, във
всяко мое парче има къс от моя
български дух, но след като живея
в центъра на Европа, смятам, че балансът е много важен, когато човек
композира.
БВ: Попитах, защото ми се стори,
че различих не само фолклорни мотиви, а и православна църковна музика в композициите.
Н.П.: Да, естествено. Вярвам, че в
Европа, след като бяха съборени
политическите граници, вече няма
място за никакви културни граници и препятствия. Те не съществуват и в музиката. Днес е много полесно, отколкото преди години, но
всеки трябва да намери своя стил,
своята публика, своята финансова
подкрепа (което е най-трудното).

szek ítélik oda – mi lehet nagyobb díj,
mint a kollégák elismerése?
BH: Az életrajza és a zenéje is arra utal,
hogy Ön kozmopolita, jól érzi magát
a különbözô kultúrák között. Engem
azonban leginkább az érdekel, mit
hordoz magában a bolgár kultúrából?
N.P.: A world music-ban az embernek nagyobb az esélye a sikerre, ha
a munkásságában szerepet kap a sovinizmus. Én természetesen félig bolgárnak érzem magam, a nagyapám zenész volt, tôle tanultam játszani. De a
mai Európában az embernek, azon kívül, hogy büszke a gyökereire, nyitottnak kell lennie a világra. Természetesen minden zenémben megjelenik valamilyen módon a bolgár gyökerem,
de mivel Közép-Európában élek, úgy
vélem, hogy nagyon fontos az egyensúly, amikor az ember zenét szerez.
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Неотдавна в БКИ бе открита изложбата „Десетилетия” на Естер
Кнайс и Огнян Кожухаров. Тя е
равносметка за трийсетгодишната дейност на двамата творци. На
откриването дойдоха много хора
– техни приятели художници, хора
от българската общност – все ценители на творчеството на скулптора
Огнян Кожухаров и гобленистката
Естер Кнайс. Макар че те едва ли се
побират в тези определения. В това
се убеди всеки, който посети изложбата, открита в продължение на
цял месец в Българския културен
институт.
Български вести: Какво представихте в изложбата?
Огнян Кожухаров: Изложбата се
казва „Десетилетия” – в знак на
трите десетилетия, които сме заедно с Естер. Отделни периоди от
нашето творчество – 80-те, 90-те
години и ХХІ век – са включени в
нея. Може да се проследи развитието ни, като се тръгне от някогашните по-прости неща и се стигне до
по-сложните. Всъщност интересното е, че в последно време нещата
се опростяват формално, но стават
по-дълбоки, докато преди бяха посложни, но с по-малко идеи. Сега
все по-важна става идеята.
БВ: Виждам голямо разнообразие от
рисунки, акварел, гоблени, скулптура...

100
A Bolgár Kulturális Intézetben nemrég
nyílt meg Kneisz Eszter és Kozsuharov
Ognjan Évtizedek címû kiállítása,
amely számadás a két mûvész harmincéves tevékenységérôl. A megnyitóra nagyon sokan jöttek el – a
mûvészbarátaik, a bolgár közösség tagjai – Kozsuharov Ognjan
szobrászmûvészetének és Kneisz Eszter gobelinmûvészetének tisztelôi. Bár
aligha lehet ôket kizárólag ezekbe a
kategóriákba besorolni. Errôl mindenki meggyôzôdhet, aki ellátogat a kiállításra.
Bolgár Hírek: Mit mutatnak be a kiállításon?
Kozsuharov Ognjan: A kiállítás címe:

ОК: Опитахме се – това беше найтрудната част – да групираме нещата, за да се удържи нишката,
иначе би се разпаднала самата изложба. На долния етаж сме изложили пространстрените неща – и мои,

та специалност от гимназията беше
живопис. Но в основата на всички
области на изобразителното изкуство, база и за живописта, и за скулпурата, и за графиката е рисунката.
Големият творец – и в миналото, и

и на Естер, а на горния са двуизмерните неща. Това не значи, че няма
гоблен и горе, и долу, но гобленът
също както и скулптората може да
се представи като релеф, а може и в
пространството.
БВ: Трудно ли е да се занимаваш със
скулптора в днешно време?
ОК: Скулптурата е едно от найскъпите изкуства. Но винаги съм
се опитвал да остана в района на
изкуството, а той е много широк.
Затова в последно време се занимавам с компютърна графика. Идеята ми е след време да ги направя
в живописна форма. Живописта
също не ми е чужда, тъй като моя-

днес, никога не се затваря само в
една област. Рисунката е най-бързият начин да контролираш мисълта си – дали можеш да предадеш
моментните си чувства.
БВ: Какво изпитахте, когато изложбата стана факт?
ОК: Вкъщи нещата бяха натрупани в шкафове, някои дори нямаха
рамки – трябваше да им придадем
форма, за да придобият вид. Когато приключихме с подреждането,
се учудих: нима всичко това сме го
правили ние? В началото на шега
казах, че ще донесем 100 неща, но
когато ги преброихме, се оказаха
точно 100.

Évtizedek, ami arra a három évtizedre utal, amelyek óta együtt vagyunk
Eszterrel. Mûvészetünk különbözô
korszakait: a 80-as, a 90-es éveket és
a XXI. század elsô évtizedét mutatjuk be. Nyomon követhetô benne a
fejlôdésünk az egykori egyszerûbb
dolgoktól a bonyolultabbakig.
BH: Itt rajzokat, festményeket, gobelineket, szobrokat látok…
K.O.: Megpróbáltuk csoportosítani a
dolgokat, hogy meglegyen a szál, különben az egész kiállítás szétesett volna. A földszinten a térbeli alkotásainkat állítottuk ki, az emeleten pedig a
kétdimenziósokat. Ez nem jelenti azt,
hogy gobelin nem lenne fent is és lent
is, de a gobelin a szoborhoz hasonlóan dombormûként és térbeli ábrázolásként is megjelenhet.
BH: Nehéz a mai idôkben szobrászat-

tal foglalkozni?
K.O.: A szobrászat az egyik legdrágább mûvészeti ág. De mindig megpróbáltam a mûvészet határain belül
maradni, amelyek nagyon tágak. Az
utóbbi idôben ezért számítógépes grafikával foglalkozom. Idôvel szeretném
ôket vásznon is megvalósítani. A festészet nem áll távol tôlem, mivel a középiskolában festészet szakra jártam.
BH: Mit éreztél, amikor a kiállítás megvalósult?
K.O.: Otthon a dolgaink a szekrényekben álltak, sok közülük bekeretezetlenül, rendbe kellett hoznunk ôket a kiállításra. Amikor elkészültünk, én magam is elcsodálkoztam: ezt tényleg mi
ketten hoztuk létre? Eleinte viccesen
azt mondtam, hogy 100 kiállítási tárgyat hozunk, és a végén pont 100 lett
belôle.
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Гамбаримас!

Една българка в Япония
В Будапеща Анна Балинт учи японска филология и заминава за Япония с едногодишна стипендия в
университета Джосаи, на един час
път от Токио в град Сакадо. Учи
икономически науки. Върна се след
голямото земетресение, но както казва – по-скоро за да успокои
близките си. Самата тя е запленена
от страната и нейните хора, а в момента на излизане на този разказ е
отново в Япония, за да продължи
образованието си, но и за да е заедно с новите си приятели.
„Бях в кафенето, където работя –
редом с университета и първа забелязах земетресението, японците
са свикнали. По-късно всички се
уплашиха, понеже наистина беше
силно. Имах чувството, че се намирам в люлка – люлката беше самата земя! Продължи около минута.
Движението спря, влакове не се
движеха, едва късно вечерта успях
да се прибера у дома с кола.”
„Японците се отнесоха много дисциплинирано към катастрофата,
не настъпи паника. Убедена съм, че
в която и друга страна да се беше
случило, последствията щяха да са
много по-тежки. В околностите на
атомната електроцентрала наистина хората са евакуирани, но в Токио
животът е възстановил своя ритъм,
ето защо и аз смятам да се върна.”
На въпроса не се ли страхува, Анна

твърди, че вярата й в японците, в
японската техника и медиите е пълна. Много хора са притеглени като
с магнит от далекоизточния остров.
„Навярно заради вътрешното спокойствие, което се излъчва от хората. Във всяко нещо има простота.”
„Японците са много възпитани и
учтиви, има поредица от правила,
които изискват и ние да спазваме.

Например да се покланяме. Като
островна страна, затворена от външния свят, са успели в по-голяма
степен да съхранят културата си,
жените и до днес ходят облечени с
кимоно. В същото време са много
елегантни и държат на външния
си вид. Токио, въпреки че има 12
милиона население е град, в който
е приятно да се живее. В японските
семейства живеят заедно три генерации. Самите японци са максималисти – каквото и да правят, го

правят 100%. Много ми харесва, че
думите там имат тежест: кажат ли
нещо, то така и ще бъде. Това създава усещане за сигурност, което е
характерно за целия им живот.”
„Японската храна е прекрасна и
здравословна, не случайно японците живеят толкова дълго. Никога преди не съм яла толкова риба.
Не прекаляват с подправките, но
всичко е много вкусно – суши, супата мисо, тофу, ориз.”
„Съществува много силна йерархия, всеки знае докъде се простират
правомощията му и какво може да
си позволи. Това е една добра основа за сътрудничество, за единство, което пролича и по време на
катастрофата, когато на улицата
излизаха средношколци и скандираха молбата си всеки да направи
дарение с думите „да се обединим
и да помогнем на хората от севера”.
Беше много силно и трогателно.
Възрастни хора, оцелели след цунами, загубили всичките си близки,
не изпадаха в отчаяние, а призоваваха на работа за възстановяване
на страната. Всеки повтаря призива
„Гамбаримас!”, което означава – да
вложим всички сили, да се справим.
Има в тях някаква невероятна сила,
единение и издръжливост – неща,
които може би само японците знаят. Много неща можем да научим
от тях.”

Egy bolgár lány
Japánban

tak az ilyesmihez. Késôbb azonban ôk
is megijedtek, mert nagyon erôs rengés volt.”
„A japánok nagyon fegyelmezetten
reagáltak a katasztrófára, nem tört ki
pánik. Biztos vagyok benne, hogy ha
bármelyik másik országban történt volna meg ez, sokkal súlyosabb következményei lettek volna. Az atomerômû
környékén lakókat ugyan evakuálták,
de Tokióban nagyon gyorsan visszatért az élet a régi kerékvágásba.”
Arra a kérdésre, hogy nem fél-e, Anna
azt feleli, hogy teljes mértékben bízik
a japánokban, a japán technikában és
médiában.
„A japánokból hihetetlen belsô nyugalom árad. Nagyon jól nevelt és udvarias nép, és van egy csomó szabály, amit
nekünk is be kell tartanunk, például a
meghajlás. Szigetlakó népként sokkal

jobban sikerült megôrizniük a hagyományaikat, sok nô például ma is kimonóban jár. Ezzel egyidejûleg azonban
a japánok nagyon elegánsak, adnak a
külsejükre. Minden nagyon modern. A
Japánok maximalisták, és nekem nagyon tetszik, hogy náluk a szónak súlya van, ha valamit megígérnek, meg
is tartják.”
„A japán konyha nagyon egészséges
és ízletes. Korábban soha nem ettem
ennyi halat. Nem használnak túl sok
fûszert, de minden nagyon finom.”
„Nagyon komoly hierarchiában élnek,
mindenki tudja, mit engedhet meg
magának. Ez nagyon jó alapot nyújt
az együttmûködéshez, az egységhez, ami a mostani katasztrófa idején
is megmutatkozott. A japánokban van
valami hihetetlen erô és kitartás. Sokat
tanulhatunk tôlük.”

Bálint Anna Budapesten kezdett el japán szakon tanulni, és egyéves ösztöndíjat nyert Japánba a Josai Egyetemre, amely egyórányi útra található Tokiótól, Sakado városban. Közgazdaságtant tanul. A nagy földrengés után
hazajött, de mint mondta, inkább csak
azért, hogy megnyugtassa a családját. Ô maga teljesen beleszeretett az
országba és az ottani emberekbe, és
ennek a cikknek a megjelenése idején
már újból Japánban van, hogy folytassa a tanulmányait, és együtt legyen az
új barátaival.
„A kávézóban voltam, ahol dolgozom, és elsôként vettem észre a földrengést, mert a japánok hozzászok-
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Български изложби в Унгария
Българските художници и приложници в Унгария допринасят за
обогатяването на двете национални култури, като с това дават своя
дял и за пъстротата и богатството
на общата европейска култура. Потвърждение на това са и последните две изложби на Българските творци в Унгария.
През декември и януари бяха
огранизирани две общи изложби:
в Салон „Каринти“ под надслов
„Срещи 2010“ и в Палата „Цифра“
в Кечкемет (както вече ви информирахме в „Български вести“) Тези
две изложби са богати витрини на
творците от български произход.
Представиха се със свои произведения утвърдени и добре познати имена, млади творци и такива,
с които някои от нас се срещат за
пръв път. За посетителя бе истинска наслада да види пълнокръвните
живописни платна на Миролюба
Гендова, неповторимата металопластика на Антони Дончев, ефирните
и елегантни керамични изделия на
Кати Улман, красивите и сложни
графични фигури на Росен Русев,
заредените с енергия и динамика
творби със смесена техника на Милена Владимирова, живописта на
Карой Саренчев, която ни връща
към корените на българската общност в Унгария, модерната живопис
на Женя Бозукова, пластиките на

Огнян Кожухаров, незабравимите
куклени образи на Клаудия Орос,
оригиналните гоблени на Естер
Кнейс, лиричните живописни платна и пейзажи на Нандор Начев, живописните орнаменти в гоблените
на Боряна Конц Маевска.
Всеки творец знае, че изявите и показът на изкуството му са от голямо значение за самия него, никой

не твори само за себе си. Както артистът или танцьорът не биха могли да съществуват без сцена, така
и художникът не може без изложбена зала, чрез която творбите му
стигат до публиката. Чудесно е, че
българската общност има такива
талантливи художници и приложници, а с общи усилия могат да се
създадат условия за техните изяви.
Групата на българските творци в
Унгария планира нови изложби в
Унгария и зад граница.
Милена Владимирова

A Magyarországi bolgár alkotók tárlatai
A magyarországi bolgár képzô- és
iparmûvészek alkotó munkájukkal
hozzájárulnak mindkét nemzeti kultúra gazdagításához, egyben kiveszik részüket a közös európai kultúra
sokszínûségének és gazdagságának
gyarapításából. Decemberben a budapesti Karinthy Szalonban volt közös
kiállításuk, Találkozások 2010 címmel,
januárban pedig a kecskeméti Ciffra
Palotában (amirôl már hírt adtunk a
Bolgár Hírek hasábjain).
Ez a két kiállítás valóban gazdag tárházát mutatta a magyarországi bolgár mûvészek tevékenységének. A bemutatásra került mûvek alkotói között
egyszerre találhatunk már ismert alko-

tókat, fiatal mûvészeket és olyanokat
is, akik elsô alkalommal lépnek a közönség elé. A látogatók számára igazi
élményt nyújtottak Gendova Miroljuba
festményei, Doncsev Antoni megismételhetetlen fémplasztikái, Ullmann Katalin elegáns kerámiái, Ruszev Roszen
szép és bonyolult grafikai ábrázolásai, Vladimirova Milena vegyes technikával készült energiával és dinamizmussal telt alkotásai, Szarencsev
Károly festészete, amely a magyarországi bolgár közösség gyökereire emlékeztet minket, Bozukova Zsenja modern festményei, Kozsuharov Ognyan
plasztikái, Orosz Klaudia felejthetetlen bábfigurái, Kneisz Eszter eredeti

„Филип Кутев” на
60-години
Честването на юбилея бе открито
през март с оперетата „Българи от
старо време”. През април се състоя
Великденски концерт, а централния Тържествен концерт ще се
проведе през май.
Програмата на събитията включва премиери на детския спектакъл
„Клан, клан - недоклан”, концерти с
класиката на Ансамбъла, концертспектакъла „Диви ягоди”, концерт
„Солистите на Ансамбъл „Филип
Кутев”, участие във Втория фолк
фест „От Витоша по-високо нема”,
издаване на CD с класически хитове, Концерт със симфоничния
оркестър на БНР, Бенефис на солистите – певци и танцьори на
Ансамбъла, навършили 80 години,
Хоров концерт „Бисерите на Филип
Кутев”, изложба на костюми от колекцията на Ансамбъла и авторски
скици към тях на художничките
Нева Тузсузова и Венера Наследникова в Етнографския музей и др.
Събитията, свързани с 60-годишния юбилей на Национален фолклорен ансамбъл „Филип Кутев”,
са изключително атрактивни за
любителите на българската фолклорна музика и танци. Те ще се
проведат в периода март-декември
2011 година в София и в градове от
страната.

gobelinjei, Nacsev Nándor lírikus festményei és tájképei és Maevszka Koncz
Borjana festôi ornamentikával tarkított
gobelinjei.
Mindegyik mûvész tudja, hogy
mûvészetének bemutatása énagyon
fontos számára, mivel senki sem alkot saját magának. Ahogyan a színész
vagy a táncos nem tud létezni színpad
nélkül, a képzô- ill. iparmûvész esetében a színpad a kiállítóterem. Csodálatos az, hogy a magyarországi bolgár
kisebbség ilyen tehetséges képzô- és
iparmûvészekkel rendelkezik, és közös erôvel megfelelô körülményeket
lehet teremteni a jövôbeni kiállításaikhoz és bemutatkozásukhoz. A Magyarországi bolgár alkotók csoportja a
közeljövôben is tervez kiállításokat Magyarországon és külföldön.
Vladimirova Milena
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Обичаи за дъжд
Герман се свързва с много древните езически повелители на небесните
бури – град, дъжд, огнена
стихия. Българите го нарича Герман, Гечо, Джерман, Калоян, Кабаиван,
Скалоян, Драганчо и изпълняват на празника му
обичай за предизвикване,
измолване на дъжд. Нарича се още Герман Градушкар, защото пази хората от градушка. Негови
побратими градушкари
са Вартоломей (11 юни),
Лисе (14 юни) и Видовден (15 юни). Герман е
първият, най-главният.
Обичая се изпълнява,
както всички пролетни и
летни празници от момите. В него обаче участват
и млади женени жени.
Участничките се събират в една къща и правят
една фигурка от глина, а
някъде от метличина, от
парцали или други материали. Фигурката представлява гол мъж с кръстосани ръце на гърдите,
прострени крака и характеризиран ясно с мъжки
полов орган. Жените я
обвиват в саван, както
мъртвец при погребение
и я поставят в ковчег.
Статуйката е дълга 40-50
см. Представя се истинско погребение с всички
подробности. Пред ковчега се запалва свещ и
жените оплакват, сякаш
е истински мъртвец. Постоянно повтарят „Умре
Герман от суша за киша”
или обратно „от киша за
суша”. Жените от съседните къщи се събират и
ходят да се поклонят на
умрелия с цветя, които
оставят в ковчега. Палят
свещи. Когато настъпи
време за опелото, жените
се опитват да убедят свещеника да дойде и да вземе участие в погребалното шествие. Ако той
не се съгласи, опелото се

импровизира, като една жена с
кадилница в ръка върви вместо
свещеника пред погребението
по селските улици. Обикновено
шествието отива до реката, край
която се изкопава гроб и в него
погребват статуйката на Герман.
На други места я хвърлят в реката.
Пеперуда обикновено се прави
един ден преди или един ден след
Герман и на много места двата
обичая са свързани. Извършва
се при суша. Момите избират
последното дете на майка, която
вече не ражда, около 10-12 годишно, и го правят „пеперуда”.
Поставят на главата му венец,
от който се спускат вейки и цветя пред лицето и по раменете.
То е само по риза, върху която
са наредени един над друг венци
от бъз, бучиниш и росен. Момичето носи в двете си ръце вейки
от същите растения. Придружено от десетина моми, то върви
от къща на къща и играе под такта на песента. Във всяка къща
домакинята посреща шествието
с котле вода и полива пеперудата, а тя маха с ръце и пръска
всички наоколо. След това домакинята взема ситото, туря в
него брашно и сее върху главата
на момичето, а останалото изсипва в торбата, която една от
момите носи, за да събира в нея
даровете. Момите пеят по къщите песни:
Пеперуда ходеше, ходеше,
и се Богу молеше, молеше:
дай, Боже, дъжд, дай, Боже, дъжд,
да се роди жито, просо...
Пеперуда летеше, летеше,
с бъзето се меташе, меташе,
та се Богу молеше, молеше:
дай, Боже, дъжд, да се роди ръж...
Накрая шествието се отправя
към реката, където окъпват пеперудата. Всъщност пеперудата
е символ на сушата, в която пеперудите летят волно. Дъждът
е страшен за тях. Танцът на
момичето трябва да представи
омаломощена от дъжда пеперуда. С него провокира самия
дъжд.
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Константин и Елена
В повечето райони на
страната денят на св.
св. Константин и Елена,
21 май, се чества само
като църковен празник,
посветен на император
Константин Велики и
на неговата майка Елена. През управлението
на император Константин (306-337) бил издаден Миланският едикт
(313 г.), с който християнството станало държавна религия. Според
преданието Елена посетилаа Палестина и открила Христовия кръст.
Празникът носи още
името Костадиновден
– последният пролетен
празник, чиято обредност подсеща за настъпващото лято. Вярва се, че “Еленка носи в
ръкава си градушката”,
че “Еленка и Костадин
носят градушката в чувал”. Затова се чества за
предпазване от градушка.
На някои места моми
и ергени връзват люлки и се люлеят. На този
ден се коли курбан и
се събира цялото село,
а именниците посрещат гости. В Родопите
Костадиновден е голям
празник на овчарите. В някои села между Странджа и Черно
море се извършва обичаят нестинарство. Основен елемент в него
е играта върху жар. В
празненството участва
цялото село, а в обредната игра – само нестинарите, избраници
на светеца, патрон на
празника. Те „виждат“
неговия образ, „чуват“
гласа му, духът му се
вселява в тях и виждат
в бъдещето, гадаят, съветват, мъмрят.

Нестинарството се предава по наследство.
Само главният нестинар
може да предава на другите нестинари сила и
вдъхновение. Неговият
син или дъщеря става
главен нестинар, когато
бащата достигне преклонна възраст или след
смъртта му. Къщата на
главния нестинар е свята, в нея са поставени
иконите на св. Константин и св. Елена, а около
тях на Богородица, св.
Георги, св. Пантелеймон,
Божигробски щампи и
червени кърпи с изписано на тях слънце. В
параклиса стои и свещеният тъпан, с който
се отмерва ритъма на
танца. Вярва се, че притежава магическа сила и
може да излекува този,
който го носи, ако е болен. Тъпанът не се използва в други случаи.
В деня на праз
ника, след църковната
служба, главният нестинар прекадява иконите
и другите нестинари и
им предава духовната
сила и вдъхновението на св. Константин.
Те удрят тъпана и свилят на гайда специална
нестинарска
мелодия
като играят с иконата
на светеца в ръка. После
всички се отправят към
извор, който носи името на светеца, и там устройват обща гощавка с
донесения курбан. След
залез слънце се връщат
на мегдана и наклаждат
голям огън, около който
играят хоро, под звука
на гайдата и тъпана. Когато огънят изгасне и се
превърне в жарава, нестинарите започват своя
танц върху нея. Нестинарят играе танца бос
върху жаравата и докато танцува той вижда и
предсказва бъдещето.
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Тихият пролетен дъжд

Пролетен дъжд

Тихият пролетен дъжд
звънна над моята стряха,
с тихия пролетен дъжд
колко надежди изгряха!
Тихият пролетен дъжд
слуша земята и тръпне,
тихият пролетен дъжд
пролетни приказки шъпне.
В тихия пролетен дъжд
сълзи, възторг и уплаха,
с тихия пролетен дъжд
колко искрици изтляха!
Николай Лилиев

Ситен дъжд вали, дечица,
всяка капка е желтица!
Деца припкат и крещят,
злато в поли да берат.
Потърпете, вий, дечица,
сбра-щем първен ний пшеница,
а пък златото тогаз
ще самичко до при нас!
Иван Вазов

Дъжд
Плющеше като бесен. Всичко – мокро:
дърветата, паветата, града...
Вън всичко живо бягаше под покрив.
И само те стояха на дъжда.
Унесени. Отнесени. Немирни.
Два жарки лъча в мокрото кълбо.
По всяка вероятност безквартирни,
но приютени в своята любов.
Чадъра черен старчески разперил,
подминах ги, изгледах ги на кръв.
А тайно си въздъхнах: „Ах, до вчера
и мене ме валеше дъжд такъв...“
Прибран на сухо горе в свойта стая,
ги стрелнах през дъждовните стъкла:
две мокри птици гонеха трамвая,
бездомни, ала имащи безкрая...
И от зениците ми заваля.
Дамян Дамянов

Майска песен
Елате по полята,
елате по горите,
да чуеме елате
на месец май песните!
Елате по горите,
елате по полята,
елате да береме
на месец май цветята!
От жълтата иглика,
от синия синчец
елате да увием
на месец май венец!
Под ясната усмивка
на сини небеса
елате – нас ни вика
на месец май гласа!
Елин Пелин

Как поникнали
маргаритките
Казват имало веднъж
лято без ни капка дъжд.
На цветя, треви от суша
вече им дошло до гуша.
Изведнъж на шир и длъж
ръснал-пръснал слънчев дъжд златни капки полетели,
а от тях лъчи блестели.
Плодородна долина
ги изпила до една.
Горе Слънцето сияло,
че е семена засяло.
Из ливадите тревисти
никнали зърна златисти,
а по тях като дантели
светели лъчите бели.
Дъхавите нови китки
назовали маргаритки.
Кирил Назъров
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Драги ми Смехурко,
Бързам да ти пиша. Но как да захвана? Ще почна направо с баба Цоцолана. Ех, да знаеш само колко е припряна!
Но аз се не стреснах. Прислужник й станах.
Чух край мен да казват: „Горкото момченце! Има да си
пати. То не знай, че баба честичко налага!“
Но и те не знаят, че мен Патиланчо ме дигат и слагат. Не
знам по-нататък що има да става. Но моята баба страх
ми не внушава. Тя лесно се сърди. Ала пък и лесно гневът й минава. Кресливичка пада, но не се преструва. А
за мен, Смехурко, това много струва. Що трябва да правя всякога ще зная. Тя самичка вчера си каза каква е.
– Патилане – рече, – ти трябва да знаеш, че аз съм припряна.
– Нищо, бабо, нищо. Затуй пък аз нося сърчице засмяно.
– После, Патилане, моята ръчичка възтежичка пада. Та
ако те нявга така поналожа...
– Нищо, бабо, нищо. То без туй не може.
Добре се разбрахме.
После мойта баба две стомни донесе и така ми рече:
– Хей там на мегдана, оттук недалече, за вода ще идеш.
Чешмата ще видиш. Тъй е обичаят. По вода да тръгне
от сега до края.
– Зная, бабо, зная.
И аз се завтекох с шарените стомни. Тичах да се върна.
Та бърз и послушен баба да ме помни.
Ала нали има глава да си пати. Без да ме съгледа, колелото блъсна в мен съседа Страти. Той литна, горкият,
нагоре с нозете. Ала и аз счупих стомните, и двете. Но
стисках им здраво дръжките в ръцете.
Ни жив, нито мъртъв, при баба се върнах. Счупените
дръжки отдалеч тя зърна. Ех, че като викна баба Цоцолана!
– А бре, Патилане! С това ли захвана? Жив не ще останеш, ако те подхвана!
Но аз й разказах как белята стана. И лесно й мина.
– Кой, Страти ли? – рече. – Зная го аз него! Той три пъти
вече как тая година и мене събаря. Не можа ли барем
там да се пребие!
– Ох, стига му, бабо! Сега на чешмата раните си мие.
– Така му се пада. Вчера щял да смаже съседката Рада.
Но той още днеска стомните ще купи. А ти тичай! Със
бялото менче иди на чешмата. С него и да паднеш, няма
да се счупи!
Със бялото менче донесох водица. Всичко се заглади. И
аз не опитах как лекичко милва на моята баба тежката
ръчица.
Чакай второ писмо, драги ми Смехурко.
Поздрав най-сърдечен!

Златни, грейнали цветя
върху синкава ливада.
Уж обърната е тя,
а пък ни едно не пада?

Милиард свещици алени
от месец март и пролетта запалени
горят в ливада, дол и рът...  

(Минзухари)

Баба Цоцолана

Гатанки

(Звездите)

Ран Босилек
Патиланско царство

Златно цвете уж е тя,
а лети по пъстрите цветя?

Твой приятел вечен:
Весел Патиланчо
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Хемус 20
Списание „Хемус” навърши 20 години. Като издание на българите
в Унгария, то никога не се е затваряло в тесния кръг на общността.
Мост между две култури, списанието отделя внимание на уникалната българска общност в сърцето
на Европа, създала доброто име на
българите преди повече от сто години.
Днес, след 20 години, можем да кажем, че списание „Хемус” е събрало в своите 60 броя: хрониката на
културния живот на българите в
Унгария, изследвания за историята на българите в Средна Европа,
най-доброто от съвременната българска литература на унгарски език,
фрагменти от българо-унгарските
културни връзки през вековете.
На базата на натрупания материал
се съставят тематични сборници,
които са важен компонент в междулитературните отношения на
двете страни. През 2003 година бе
издаден сборникът „Българският
кондуктор” – един проект в движение, който мобилизира български
и унгарски писатели, преводачи,
литературни критици и историци.
През 2010 излезе от печат книга за
децата, съдържаща най-доброто от
българската детска литература: „Череша с алени сърца”. Натрупания
на страниците на списанието материал предстои да бъде обработен:

планираме издаване на сборник със
съвременни български автори. А за
2014 г. – по случай 100 годишнината
на Дружеството на българите в Унгария бихме искали да съберем материалите, свързани с историята и

културата на българите в Унгария.
Списанието обединява широк кръг
от творци с разнообразни професии – писатели, преводачи, литературоведи, художници, библиотечни
и музейни работници, социолози,
артисти, изследователи, музиканти. Андреа Генат, Андреа Иван, Ася
Събева, Беата Будаи, Габриела Хаджикостова, Дьорд Сонди, Кристина Менхарт, Ленке Чикхейи, Райна
Симеонова, Росен Русев, Светла
Кьосева, Светослав Стойчев, Тошо
Дончев, както и много други при-

20 éves a Haemus
A Haemus folyóirat idén ünnepli megalapítása 20. évfordulóját. A magyarországi bolgárok kiadványaként soha
nem zárkózott be a közösség szûk
körébe, azonban mindig kiemelt figyelmet szentelt az Európa szívében
élô egyedülálló bolgár közösségnek,
amely több mint száz évvel ezelôtt alapozta meg a bolgárok jó hírnevét.
Az eltelt 20 év alatt a Haemus folyóirat 60 megjelent száma nagyon sok
mindennel foglalkozott a magyarországi bolgárok kulturális életének krónikájától kezdve a közép-európai bolgárok történelmének kutatásán és a
kortárs bolgár irodalom magyar nyelven történô bemutatásán át a az év-

százados bolgár-magyar kapcsolatokig. Az összegyûlt anyagokból sikerült
több tematikus gyûjteményt is kiadni,.
A közeljövôben készülünk kiadni egy
antológiát a folyóirat hasábjain megjelent kortárs bolgár írók mûveibôl.
A folyóirat írásában és szerkesztésében sok különbözô foglalkozá-

вличат читателски кръг, който далеч надхвърля българската общност в Унгария.
От 2007 насам под егидата на списание „Хемус” се организира представянето на български писатели
на фестивала на дебютните романисти – една от най-важните прояви по време на ежегодния Панаир
на книгата в Будапеща. Гости на
фестивала са били Теодора Димова,
Иванка Могилска, Евгения Иванова, Захари Карабашлиев и Иван Димитров.
Всички знаем за отговорните задачи, с които са се наели българските
институции в Будапеща (като издържане на детска градина и училище – без които издаването на
българско списание може бързо да
се обезсмисли), затова трябва да се
изтъкне огромната жертва, която
поемат, за да направят възможно
съществуването на списание „Хемус” в тези трудни години, когато
възможностите за финансиране
стават все по-ограничени.
Истински успех би било дигитализирането на издадените досега
60 броя, много от които са библиографска рядкост, за да запазим
натрупаното през годините двуезично богатство. А дотогава – четете последните броеве на страницата на българите в Унгария www.
bolgarok.hu.

sú ember vesz részt: írók, fordítók,
képzô- és iparmûvészek, könyvtárosok és muzeológusok, szociológusok, elôadómûvészek, kutatók, zenészek. 2007 óta a Haemus folyóirat égisze alatt kerül megszervezésre a bolgár írók bemutatkozása az Európai
Elsôkönyvesek Fesztiválján, amely a
Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
egyik legfontosabb eseménye.
Külön ki kell hangsúlyozni, hogy
sokrétû feladataik ellátása mellett a
mai nehéz gazdasági helyzetben a
magyarországi bolgár intézmények
milyen nagy áldozatot hoznak azért,
hogy a folyóirat továbbra is megjelenhessen. Nagyon szeretnénk, ha sikerülne digitalizálnunk a folyóirat eddigi
összes számát. De az utóbbi években
megjelent számokat addig is olvashatják a www.bolgarok.hu weboldalon.
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15 ГОДИНИ МАЛКО ТЕАТРО
На 28 май от 18 часа на сцената на Българския културен
дом МАЛКО ТЕАТРО ще празнува своя 15 годишен юбилей.
Малко театро е единственият професионален български театър зад
граница, основан през 1996 г. от
Габриела Хаджикостова и известния и в България унгарски режисьор Ищван Наги, като независим
алтернативен театър, чиято задача
е да прокара път на българската
култура в Унгария. За петнадесет
години театърът е създал 47 постановки, които се играят на български, унгарски и немски език. В
кипящата дейност на Малко театро
са привлечени повече от 70 творци
от България и Унгария, а ръководеният от Габриела Хаджикостова
театър изгражда собствен художествен почерк, с който печели
признание в много страни в Европа.
Постановките на Малко театро
са наситени с музика, движение и
танц, със съвременни аудиовизуални ефекти, елементи на движенческия театър и на изобразителното
изкуство, които въздействат върху
публика от различни страни и се
характeризират с изключително
жанрово разнообразие.
Използвани са разнообразни театрални средства – от богатите изво-

ри на традицията до съвременната
изразност.
Театърът допринася в голяма степен за укрепване на националното
съзнание на българите в Унгария,
за съхраняване и развитие на културната традиция, за възпитаването на едно младо поколение, което
обича театъра и има високи културни изисквания.
През последните години Малко театро разшири международните си
контакти чрез участие в проекти и
все повече изяви на театрални фестивали в България и чужбина.
www.malkoteatro.hu

15 éves a Malko Teatro
Május 28-án 19 órától a Malko Teatro a Bolgár Mûvelôdési
Házban ünnepli fennállásának 15. évfordulóját.
A Malko Teatro az egyetlen Bulgárián
kívüli hivatásos bolgár színház. 1996ban alapított meg Hadzsikosztova
Gabriella színésznô és C. Nagy István rendezô, alternatív színházként,
amelynek egyik feladata, hogy utat
törjön a bolgár kultúrának Magyarországon. Az elmúlt 15 évben 47 színpadi darabot hoztak létre, amelyeket bolgár, magyar és német nyelven játszanak. Eddigi tevékenységébe a Malko
Teatro több mint 70 alkotót vont be
Magyarországról és Bulgáriából. A

Hadzsikosztova Gabriella által vezetett
színház kialakította saját mûvészi stílusát, és ezzel nagy sikereket értek el Európa több országában is.
A Malko Teatro elôadásaiban mozgásszínházi, képzômûvészeti, zenei
és technikai elemeket is felhasznál.
Jelentôs mûfaji változatosságról tesznek tanúbizonyságot és ezzel mély benyomást gyakorolnak a közönségre
minden országban. A népi hagyomány
gazdag forrásaitól a modern színház

formanyelvéig változatos eszközöket
használ.
A Malko Teatro nagymértékben járul
hozzá a magyarországi bolgárok identitástudatának erôsítéséhez, kulturális örökségének megôrzéséhez és fejlesztéséhez, egy színház-szeretô, magasabb kulturális igényû ifjúság kineveléséhez.
A Malko Teatro az elmúlt években
jelentôsen bôvítette nemzetközi kapcsolatait. Részt vett nemzetközi projektekben, egyre többet szerepel külföldön.
www.malkoteatro.hu
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Българска телевизия по интернет

Наследство –
култура

Летен лагер в
България

Ако нямате специална антена, но
все пак бихте желали да гледате
българска телевизия, ви предлагаме
два линка, откъдето безплатно можете да следите по Интернет предаванията на няколко български
телевизионни програми.

На 30 март, на представянето и
оценката на досегашната работа на
Учебната Е-библиотека „Наследство – култура”, организирани от
Самоуправлението на немците в
Унгария и редакцията на библиотеката, беседа на тема „Малцинствата
в информационната епоха” произнесе заместник държавният секретар за работа с националностите и
обществеността Чаба Латорцаи.
На срещата бе представена единствената по рода си програма в
Европа, която се осъществява вече
четвърта година, в резултат на която като помощни материали в
процеса на обучение в унгарските
училища (Sulinet portál: www.sulinet.
hu/oroksegtar) вече са достъпни в
електронна форма стотици културни издания на националните и етнически малцинства в Унгария.

от 6 до 20 юли в Равда

Трябва само да се регистрирате.
На http://onlinetv.7bg.eu/ можете да гледате bTV, bTV Cinema,
bTV Action, bTV Comedy, Diema+,
Diema2, Diema Family, Fox Live, TV7,
TV+ и други.
Има чат, на който се коментира как
да се ползва сайта, работи с firefox.
На http://www.telemost-bg.com/ можете да гледате 11 канала: 4-те канала на бТV, Нова, Диема, Планета,
ТV7, БНТ, The voice. Дадена е и програмата на телевизията.

Ki tud többet a
Balkánról?
A Balkán Hangja Kulturális Egyesület
2011 áprilisában vetélkedôt hirdet a
balkáni kultúrával kapcsolatban.
A nyereményjátékban részt vesz mindenki, aki 2011. április 9. és 2011. május 5. napja között regisztrálja magát a
www.balkanhangja.hu oldalon a játékba és az ott található 40 kérdésre helyes válaszokat ad.
A nyereményjátékban a legtöbb pontot elérô résztvevôk között kerül kisorsolásra:
3. helyezés 2 jegy a Tabán Estre (2011.
május 14. Budapest XIII., József Attila
Mûvelôdési Ház)
2. helyezés: 2 jegy a Glykeria koncertre (2011. május 21. Budapest, Vasúttörténeti park)
1 helyezés: utazás 2 fô részére a
Mydros zenekarral Görögországba
(Paralia 2011.07.26.-08.02.)
A nyereményjáték 2011. április 9-tôl
2011. május 5-ig tart.

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.: 0630-9068451)

Örökség-Kultúra
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és az „ÖrökségKultúra”
Oktatási
E-könyvtár
Szerkesztôsége „A magyarországi
nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrája a közoktatásban, közmûvelôdésben
az „Örökség-Kultúra” Oktatási Elektronikus Könyvtár fejlesztése révén” címû értékelô-bemutató rendezvényén Latorcai Csaba nemzetiségi
és civil kapcsolatokért felelôs helyettes államtitkár „Kisebbségek az információs társadalomban” címmel tart
elôadást és mond köszöntô beszédet
A rendezvényen mutatták be azt az
EU-ban egyedülálló, negyedik éve futó
programot is, amelynek eredményeként a magyar közoktatás segédanyagaként (Sulinet portál: www.sulinet.hu/
oroksegtar) elektronikus-multimédiás formában válhatott elérhetôvé minden érdeklôdô számára a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek
sok száz kulturális kiadványa.

Idén is lesz nyári tábor
Bulgáriában
július 6-tól 20-ig Ravdán.
Szállás: a tengerparttól 50 m-re, háromemeletes épületben, 3-4 ágyas,
fürdôszobás, teraszos szobákban. Minden szobában van TV és hûtôszekrény.
Étkezés: Teljes panzió (reggeli, ebéd
és vacsora) étteremben.
Utazás autóbusszal.
Jelentkezni lehet május 15-ig Hrisztova
Milkánál (tel.: 06-30-9068451).

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

Покана

Meghívó

Традиционният празник по случай
24 май – Ден на българската
просвета и култура и
на славянската писменост

Május 24., a szláv írásbeliség
és a bolgár kultúra napja
alkalmából rendezendô
hagyományos ünnepség

ще се състои на 22 май 2011 г. (неделя) от 10.00 часа в младежкия лагер,
Будапеща, XII район, ул. Фюлемюле
№8.
  
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.)

2011. május 22-én, vasárnap 10.00 órai
kezdettel kerül megrendezésre a Budapest, XII. ker., Fülemüle u. 8. sz. alatti Ifjúsági Táborban.

1%
Pro Schola Bulgarica Alapítvány
18066184-1-42
2010-ben a Pro Schola Bulgarica Alapítvány a következôkre használta fel az
adókból kapott 1%-ot:
• tanulmányi kirándulás Nagykanizsára – A trák cárok völgye c. kiállítás megtekintése
• számítógépes terem felszerelése a
Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskolában
Jantra Néptánc Egyesület
18704950-1-13
A Jantra Néptánc Egyesület az idén
elsô ízben jogosult az adó 1%-ra. A
Jantra Táncegyüttes legfontosabb fellépései 2010-ben:
• BULFEST 2010, amelyen megkapta a
CIOFF Bulgária kiváló minôsítését
• részvétel a thaiföldi folklórfesztiválon a CIOFF Bulgária minôsített táncegyütteseként
Magyar Bolgár Ortodox Egyház
technikai szám: 0372

A mûsorban fellépnek magyarországi
és bulgáriai együttesek, lesznek történelmi játékok, gyerekjátékok, meglepetések és könyvvásár.
Rossz idô esetén a rendezvényre a
Bolgár Mûvelôdési Házban (1097 Budapest, Vágóhíd u. 62.) kerül sor.

Tanuljunk bolgárul
Bulgáriában
A Nemzetközi Utazások Egyszemélyes
Kft. Utazási Iroda nyári nyelvoktató
táborokat szervez 8-18 éves gyerekeknek Bulgáriában 2011. július 1.
és augusztus 1-i kezdéssel egy- vagy
kéthetes turnusokban. Az egyhetes
tábor Szófiában vagy Dobrinistében
(Pirin-hegység), a kéthetes Szófiában
és Carevóban, ill. Szófiában és Kitenben kerül megrendezésre. További
információ a táborról a www.bulgariaguide.com honlapon (bolgár és angol
nyelven).

Поради липса на място обявите
са публикувани в съкратен вид.
Цялата информация може да ви
бъде изпратена по имел. Обърнете
се към редактора:
bulveszt@gmail.com
Редакцията си запазва правото да
редактира и съкращава получените
материали.
Материали не се връщат.
Пишете ни:
bulveszt@gmail.com
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Magyarországi Bolgárok Egyesülete
1097 Bp., Vágóhíd u. 62.
tel.: 216-6560
Bolgár Országos Önkormányzat
1093 Budapest, Lónyay u. 41.
tel.: 216-4210
Fôvárosi Bolgár Önkormányzat
1093 Budapest, Lónyay u. 41.
tel.: 216-4211
Bolgár Köztársaság Nagykövetsége
1062 Bp., Andrássy út 115.
tel.: 322-0836, 322-0824
Szent Cirill és Szent Metód Bolgár Pravoszláv Templom
1097 Bp., Vágóhíd u. 15.
tel.: 06-30-496-4997
Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola
1093 Budapest, Lónyay u. 41.
tel.: 216-4210
Bolgár Kulturális Intézet
1061 Bp., Andrássy út 14.
tel.: 269-4246
Hriszto Botev Bolgár-Magyar Általános
Iskola és Gimnázium
1062 Budapest, Bajza u. 44.
tel.: 474-0536, 474-0537
Bolgár Kétnyelvû Nemzetiségi Óvoda
1062 Budapest, Bajza u. 44.
tel.: 06 20 250-7339
Carevec Étterem
és Hotel Rila
1097 Bp., Vágóhíd u. 62.
tel.: 216-1797 és 216-1621

május • май
MÛSOR • ПРОГРАМАТА
1, Kispest Zrini utcai játszótér		14.00
					
2, MűPa					20.00
					
					
					
4, Bolgár Művelődési Ház			18.00
					
7, Bolgár templom 			10.00
					
8, Ráckeve 				14.00
					
					
					
15, Ferencvárosi MK				15.00
					
19, Eötvös 10				17.00
					
				13.00
21, Érd
					
22, Széchenyi hegy 			10.00
					
24, Bolgár Kulturális Intézet 		18.00
					
28, Bolgár Művelődési Ház			19.00
					

Майски празник в Кишпещ
Kispesti majális
Ласло Наги. Концерт на оркестъра на Ференц Шебьо, с
Марта Шебещен и „Зорница”
Nagy László. Sebő Ferenc zenekarának koncertje Sebestyén Márta
és a Zornica Hagyományőrző Csoport közreműködésével
Фотоизложба
Fotókiállítás
Гергьовден
Szent György-nap
Републикански фестивал на малцинствата с участието на		
„Янтра” и „Росица”
Országos Nemzetiségi Fesztivál Ráckevén a Jantra és Roszica tánccsoport részvételével
Кавалкада на националностите
Nemzetiségi kavalkád
20 години Хемус
20 éves a Haemus
Ден на малцинствата
Kisebbségek Napja
Сбор по случай 24 май
Május 24-i ünnepség
Концерт на Анжела Тошева, пиано
Anzsela Toseva zongorakoncertje
Юбилейно тържество 15 г. Малко театро
15 éves a Malko Teatro

E-mail
Българското републиканско самоуправление създаде списък с e-mail адреси, чрез който вече разпратихме информация за
Фестивала „Гласът на Балкана” и за програмите по време на Панаира на книгата на всички, които са включени в него.
Всеки, който желае да получава известия по e-mail, може да изпрати своя адрес на bolgonk@bul.hu.

Elindult a Bolgár Országos Önkormányzat e-mail levelezőrendszere, amelyen keresztül már tájékoztattuk a Balkán Hangja Fesztiválról és a Budapesti Könyvfesztivál bolgár vonatkozású programjáról mindazokat, akik szerepelnek a listánkon.
Kérjük, hogy aki szeretne e-mailben értesítést kapni a rendezvényeinkről, küldje el az e-mail címét a bolgonk@bul.hu címre.

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

Организаторите си запазват правото за промени в програмата. За актуалните събития можете да се информирате на www.bolgarok.hu
Цена: 150 форинта • Ára: 150 Ft

