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Гергьовден в Храма
В неделя на 6 май в храма „Св. Кирил и Методий“ бе отпразнуван
празникът на Св. Георги-Победоносец, Гергьовден. На службата в
храма присъстваха много хора от
общността. Голямо беше удоволствието да се види българската църква, изпълнена с богомолци. В края
на службата бяха споменати и почетени патроните на храма светите
братя Кирил и Методий, които се
честват на 11 май.
Както изисква традицията, след
светата литургия на двора при много хубаво майско слънчево време
беше раздаден агнешки курбан, а
хората останаха дълго време, за да
си поговорят.

От името на Църковното
настоятелство изказвам
най-сърдечна благодарност на персонала на ресторант
Царевец,
който
приготви вкусния
курбан, на Иван Удварев и отец Танчо,
които се постараха
дворът да е в перфектно състояние.
Владимир Кирков,
председател на
Църковното настоятелство

Szent György-nap a templomban
Május 6-án, vasárnap ünnepeltük meg a Szent Cirill
és Szent Metód templomban Sárkányölô Szent
György ünnepét. A templomban megtartott misén
sokan vettek részt, öröm volt látni a megtelt padsorokat. A mise végén a templom védôszentjeirôl,
Szent Cirillrôl és Szent Metódról is megemlékeztek.
A hagyományok szerint a szentmise után az emberek báránylevest kaptak, és még sokáig beszélgettek az udvaron a csodálatos májusi idôben.
Az Egyházbizottság nevében köszönetemet szeretném kifejezni a Carevec étterem személyzetének,
akik elkészítették a finom levest, illetve Udarev
Ivánnak és Tancso atyának, hogy az udvart rendbe
hozták az ünnepre.
Kirkov Vladimir
az Egyházbizottság elnöke
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Буквар за първокласниците

Завърши
успешно
европейският
проект
TAMOP3.4.1/A-08/2-2009-0003, в който
участваха Словенското, Гръцкото
и българското самоуправление и
техните училища. Неговата цел бе
подобряване на качеството на обучението и разработването на нови
програми и учебни средства.
Работата по проекта трябва да допринесе за развитието на комуникативните умения на роден език,
както и да усъвършенства условията за обучението по роден език с
нови учебници и принадлежащите
към тях учебни тетрадки и звуков
материал.
В рамките на проекта за българското училище бе разработен Бук-

вар за І клас с учебна тетрадка. Има
помагало за учители, както и рамкова програма за обучението по
български език. Учебникът е придружен от компактдиск с текстове

за работа в клас и за домашни упражнения.
Бюджетът на проекта е 35 300 000
форинта, разпределени по следния начин:

Членове на консорциума

Бюджет

Двуезично основно училище и детска градина
„Йожеф Кочиш“, Фелшосолнок
Kossics József Kétnyelvû Általános Iskola és Óvoda

8.596.480 Ft

Словенско републиканско самоуправление

11.459.120 Ft

Българско републиканско самоуправление

7.617.900 Ft

Републиканско самоуправление на гърците в Унгария

7.626.500 Ft

Ábécéskönyv elsôsöknek
Sikeresen ért véget az európai
TÁMOP-3.4.1/A- 08/2-2009- 0003
projekt, amelyben a szlovén, a görög, és a bolgár önkormányzatok és
iskolák vettek részt. A projekt célja
az oktatás minôségének javítása új
oktatási programok és tananyagok
segítségével.
A projekt legfôbb célja a nemzetiségi nyelvoktatás tárgyi feltételeinek javítása új tankönyvekkel, hozzájuk kapcsolódó munkafüzetekkel
és hanganyaggal. A pályázatnak
köszönhetôen a tanulók anyanyelvükön is minôségi oktatásban részesülhetnek.
A projekt keretein belül elkészült egy

bolgár nyelvkönyv az 1. osztályosok
számára, egy hozzá tartozó munkafüzettel. A tanárok számára elkészült
egy módszertani, értékélési ajánlás,

a diákoknak pedig a tankönyv mellé
egy hanganyag.
A projekt költségvetése összesen
35.300.000 Ft, a következô felosztásban:

Konzorcium tagjai

Költségvetése

Kossics József Kétnyelvû
Általános Iskola és Óvoda

8.596.480 Ft

Országos Szlovén Önkormányzat

11.459.120 Ft

Bolgár Országos Önkormányzat

7.617.900 Ft

Magyarországi Görögök
Országos Önkormányzata

7.626.500 Ft
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Българска делегация в Сигетсентмиклош

През април посрещнахме 19-членна делегация от побратимения
български град Горна Оряховица
начело с кмета Добромир Добрев.
В състава на делегацията бяха членове на Младежкото дружество
в Горна Оряховица с председател

Виолета Панова, както и представители на кметството. Те пристигнаха по покана на председателя
на Българското самоуправление
в Сигетсентмиклош Милан Киров в отговор на миналогодишното, преминало при голям успех,

посещение в Горна Оряховица, в
което взеха участие 20 младежи от
нашия град. Два дни и половина,
гъсто натоварени с програми. В
съвещателната зала на кметството
гостите бяха приветствани от кмета Йожеф Сабо, след което взеха
участие в българско-унгарска младежка конференция, състояла се
в Градската библиотека в читалището. Тя бе организирана от Дружеството Младежки парламент на
Сигетсентмиклош на тема съхраняване на традициите и разумно
използване на свободното време.
Градът бе показан на българските ученици по един наистина нетрадиционен начин: с помощта
на членовете на Конния клуб те
обходиха забележителностите с
конски впряг. Посетиха Мелница
„Сабо”, където имаха възможност
да стрелят с лък, осигурен от Дружество Свободен лък и фехтовка.
В музикалното училище „Йеньо
Адам” беше изнесена кратка музикална програма, в рамките на която пред гостите бе демонстриран
музикалният талант на учениците,
те научиха една унгарска песен и
имаха възможност да изпробват
как се свири на цитра. Делегацията от побратимения град бе приета
и от председателя на Българското
републиканско самоуправление

Bolgár delegáció Szigetszentmiklóson
19 fôs delegáció látogatott el Szigetszentmiklósra városunk bolgár testvérvárosából, Gorna Orjahovicából április
elején Dobromir Dobrev polgármester
vezetésével. A delegációt a Gornai
Ifjúsági Egyesület tagjai és annak elnök
asszonya, Violeta Panova, illetve a gornai polgármesteri hivatal néhány tagja alkotta. A Szigetszentmiklósi Bolgár
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
Kirov Milán meghívására érkeztek, a
tavalyi, sikeres gornai látogatás viszonzásaként, amelyen 20 ifjú vett részt városunkból. A két és fél nap alatt sûrû
programok követték egymást: a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
Szabó József polgármester köszöntötte

a bolgár csoportot majd ezután a fiatalok részt vettek a Városi Könyvtár és
Közösségi Házban megrendezett
magyar-bolgár ifjúsági konferencián,
amelyet a Szigetszentmiklósi Ifjúsági
Parlament Egyesület szervezett a hagyományôrzésrôl és a szabadidô hasznos eltöltésérôl. Ezenkívül a bolgár diákok valódi hagyományos szigetszentmiklósi városnézésen vehettek részt:
a Szigetszentmiklósi Lovas Klub tagjainak segítségével, lovas kocsikkal járhatták be a város fontosabb nevezetes
látnivalóit. Szintén a hagyományôrzés
jegyében látogatták meg a Szabó
Malom üzemet, valamint íjászkodhattak a Sziget Szabadíjász és Vívó Egyesü-

let tagjainak segítségével. A bolgár
fiatalok az Ádám Jenô Zeneiskolában,
rövid zenei bemutató keretében ismerték meg az iskolában tanuló növendékek zenei tudását majd még egy
egyszerû magyar népdal megtanulására is sor került, sôt kipróbálhatták,
milyen megszólaltatni a citerát.
A Bolgár Országos Önkormányzat elnöke, dr. Muszev Dancso úr is fogadta
a testvérvárosból érkezôket, röviden
bemutatta a Magyarországon élô
bolgár közösségi élet két legfontosabb központját a budapesti Szent
Cirill és Szent Metód Bolgár Pravoszláv
Templomot és a Bolgár Mûvelôdési
Házat. A felek megállapodtak, hogy
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Осма среща на
българските медии
д-р Данчо Мусев, който представи
двете средища в живота на българската общност: православния
храм „Св.св. Кирил и Методий” и
Българския културен дом. Двете
страни се увериха взаимно в намерението си да продължат сътрудничеството. Посещението на
делегацията завърши с гала-вечер
в Основно училище и Икономически техникум „Ищван Кардош”, в
която учениците от града се представиха с народни танци, песни и

музика, и пантомимни изпълнения. Българското самоуправление
в Сигетсентмиклош изказва благодарност на обществените организации и институциите на града,
които съдействаха да бъде организирана успешно и на високо ниво
програмата на нашите български
приятели.
Милан Киров, председател

От 16 до 20 май в Букурещ се проведе Осмата световна среща на
българските медии, организирана от БТА (Българска телеграфна
агенция). Нейната тема бе „Медиите – между глобалното и регионалното”. Откриването се състоя във
Военния клуб в Букурещ. По време
на срещата бе открита изложба на
българския възрожденски печат
„Родени свободни”.
Бе прожектиран българския филм
„Миграцията на паламуда”. Състоя се и туристически форум с
участието на кметовете на София
(Йорданка Фандъкова), Велико
Търново (Даниел Панов), директора на двореца в Балчик Ивелина
Радилова, както и председателя на
Българския съюз по балнеология
Стефан Шарлопов.
На срещата присъстваха журналисти от българските медии от
цял свят, както и водещи медии от
България. Срещите, организирани
ежегодно от БТА, се финансират
изцяло от спонсори и допринасят
за популяризирането на България
в съответната страна. На тях присъстват водещи политици, членове
на правителството, парламентарни представители и други.
Очаквайте подробности в следващия брой.

A nyolcadik bolgár
médiatalálkozó
az együttmûködés a továbbiakban is folytatódni fog.
A delegáció itt tartózkodását a Kardos István Általános
és Közgazdasági Szakközépiskolában megrendezett gálamûsor zárta, ahol városunk
tanulói adtak ízelítôt néptánc-,
tánc-, ének-zene és pantomimtudásuk-ból. Köszönet a város
civil szervezeteinek és intézményeinek, hogy sikeresen
és magas színvonalon tudtuk
megszervezni bolgár barátaink programját.
Kirov Milán elnök

Május 16-20. között Bukaresten tartották meg a Bolgár Média Nyolcadik Világtalálkozóját a Bolgár Távirati Iroda
szervezésében. A találkozó témája
a Média – a globális és regionális
között volt. A rendezvényen levetítették A palamida migrációja címû
bolgár filmet is. A találkozóra a világ minden részérôl érkeztek bolgár újságírók.
A rendezvényt minden évben szponzorok támogatják, ezzel is reklámozva
Bulgáriát.
A részletekrôl a következô számban
olvashatnak.
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Дебрецен – Шумен
От 27 до 29 април в Шумен се проведе ХХIII Национален конкурс за
изпълнение на унгарска и българска литература. Конкурсът беше
посветен на 100-годишния юбилей
на Ищван Йоркен. В него взе участие и осмокласникът от Дебрецен
Кристиан Тани. Той се представи
с композиция от три едноминутни новели от Йоркен. Журито с
председател Илия Раев, директор
на шуменския драматичен театър,
и членове актьорът Джоко Росич и

проф. Диана Борисова от НАТФИЗ,
присъди на младия изпълнител
специалната награда на фирма
Контракс. Това е заслужено признание за Кристиан, който има изявени рецитаторски умения. Участието му в конкурса се осъществи
с подкрепата на Българското самоуправление в Дебрецен. Да пожелаем на Кристиан още много успехи
на сцената и в живота.
Денница Пенева

Debrecen – Sumen
Április 27-29 között tartották meg
a XXIII. Országos Magyar-bolgár
Szavalóversenyt Sumenben. A versenyt idén Örkény István születésének
100. éves évfordulójának szentelték.
A versenyen részt vett a nyolcadik
osztályos Tanyi Krisztián is Debrecen-bôl, aki Örkény egyperces novelláiból
adott elô egy össszeállítást. A zsûri −
Ilia Raev, a sumeni Drámai Színház
igazgatója, Dzsoko Roszics színész és
Diana Boriszova, a Nemzeti Színház-és Filmmûvészeti Akadémia profesz-szora – a Kontrax cég különdíját ítélte
oda az ifjú elôadónak.
Ez megérdemelt elismerés Krisztián
számára, aki kiváló elôadói képes-ségekkel rendelkezik. A versenyen

való részvételét a Debreceni Bolgár
Önkormányzat támogatta. További
sok sikert kívánunk Krisztiánnak mind
a színpadon, mind az életben.
Denica Peneva

Град Шумен е основан преди 3200
години. Две са версиите за това откъде идва името на града. Според
една Шумен идва от името на Цар
Симеон Велики: Симеонис - Шимеонис - Шумен. Според втората
произхожда от “шума” – т.е място с много гори. От основаването
си до XV в. градът е разположен
в района на Шуменската крепост,
която е представлявала сложен
комплекс от укрепителни съоръжения, битови и култови сгради. След кръстоносния поход на
Владислав Варненчик през 1444 г.
Шумен е разрушен от турците и
преместен на сегашното му място
в подножието на Илчов скат. Шумен е един от най-активните центрове на българското Възраждане.
На 11 май 1813 г. в града за пръв
път в България се чества Денят на
Светите братя. През 1828 г., също
в Шумен, е основано първото килийно училище за девойки, а през
1856 г. – първото Девическо класно училище и първото читалище.
Пристигналата в града унгарска
емиграция начело с Лайош Кошут
оставя трайни следи в културното развитие на селището. С нея са
свързани основаването на първия
български симфоничен оркестър,
първото театрално представление,
пивоварната фабрика и др.
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Етнография на
народностите в Унгария

На 17 май, четвъртък, в Унгарското
етнографско дружество бе представен новоиздаденият сборникът от
поредицата „Етнография на народностите в Унгария“. Негови автори
са Емилия Мартин (румънка), проф.
Карой Манхерц (немец), Дьорд
Франкович (хърватин), Борислав
Рус (сърбин) и д-р Андраш Берталан
Секей (който е разработил общия
материал за българи, гърци, поляци,
арменци и русини).

Magyarországi Nemzetiségek
Néprajza
Május 17-én, csütörtökön a Magyar
Néprajzi Társaság Nemzetiségi Szakosztályán bemutatták a „Magyarországi Nemzetiségek Néprajza”
sorozat legutóbb megjelent tanulmánykötetét. A kötet szerzôi: Martyin Emília
(román), Prof. dr. Manherz Károly (német), Frankovics György (horvát),
Rusz Boriszláv (szerb) és dr. Székely
András Bertalan (bolgár, görög, lengyel, örmény és ruszin közös anyagot
dolgozta ki).

На гости в Щутгарт
На 26 април около седем вечерта
посетителите започнаха да изпълват Унгарския културен институт в
Щутгарт за литературно-музикалната вечер, посветена на списание „Баратшаг”. Гостите бяха приветствани
от Терезия Фюсенхаузер, програмен
координатор на института. Публиката, пред която Ева Майер представи вече 19-годишното културно
издание, беше смесена – германци
и живеещи в Щутгарт и околностите унгарци. Актрисата Габриела Хаджикостова прочете стихове на Валерия Кох, Ерика Ач и Ангела Корб на
немски и унгарски език. Бе отдадена
почит към основателката на списанието Мария Ембер с откъс от нейната повест „Ще доживеем ли 2000?”
Акордионистът Слободан Вертетич
създаде фон за литературните откъси и свири в кратките паузи между
отделните произведения. Хаджикостова имаше голям успех и с песните си. Тя прочете автобиографичен
разказ на Маргит Сечи и откъс от
разказ на българския писател Теодор
Радевски.
Вечерта премина при голям интерес
и завърши с наздравица и разговори.
Представянето на на списание „Баратшаг” бе осъществено с подкрепата
на Фондацията за култура на крайдунавските шваби със седалище в
Щутгарт.

Следващото представяне ще бъде на
7 юни в Унгарския културен институт в Братислава.
-майерСнимки: Ласло Бартаи

Vendégségben Stuttgartban
Április 26-án, este 7 órakor gyülekeztek
az érdeklôdôk a zenés, irodalmi
Barátság Estre, a stuttgarti Magyar
Kulturális Intézet rendezvénytermében.
A vendégeket Terezia Füssenhauser,
a Ház rendezvényszervezôje köszöntötte. A vegyes – német és Stuttgartban,
ill. környékén élô magyarokból álló
– közönségnek elôször Mayer Éva
mutatta be a XIX. évfolyamában
járó interkulturális folyóiratot, majd
Hadzsikosztova
Gabi
színmûvész
olvasott fel verseket Koch Valériától,
Áts Erikától és Korb Angélától
magyarul és németül, Ember Máriára,
az alapítóra „2000-ben fogunk még
élni?” címû kisregénye részletének
felolvasásával emlékeztünk. Wertecsics

Szlobodán harmonikamûvész hol aláfestette a felolvasást, hol átvezetett
játékával egyik mûbôl a másikba.
Hadzsikosztova hatalmas sikert aratott
dalaival. Felolvasta a cigány Szécsi
Margit egyik önéletrajzi írásának és
Radevszki Teodor, bolgár író egyik novellájának részletét.
A nagysikerû est közös koccintással,
személyes beszélgetésekkel zárult.
A Barátság Estet támogatta a stuttgarti székhelyû Duna menti Svábok
Kulturális Alapítványa.
Legközelebbi bemutatkozó meghívásunk június 7-re szól, a pozsonyi
Magyar Kulturális Intézetbe.
-mayerBajtai László felvételei
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Деца играят и
танцуват
На 2 май в Будапеща гостува детски
драмсъстав от гимназията в град Съединение, който се представи пред
свои връстници в Ержебетварош с
пиесата „Криворазбрана цивилизация“ на Добри Войников. Домакините посрещнаха своите гости с букет от
песни от различни мюзикъли, след
което изгледаха търпеливо представлението на гостите. Това посещение
е начало на сътрудничество между
двете училища, следващата стъпка
от което ще бъде посещението на унгарските ученици в България.
Проявата е подпомогната финансово
и организационно от Българското
самоуправление в Ержебетварош с
председател Петър Киров.

За всички нас, за които театърът
не е ежедневие, нито си вадим
хляба с кукловодство, кукленият
театър винаги е свързан в спомените ни с празниците на детството.
Куклата, както и приказките ни
връща към магията и щастието на
първите ни години.
Дали обаче само това?
Седейки вече като възрастна в тъмната зрителна зала редом с вперилото
очи в сцената, потънало в магията на
представлението дете, взех да се замислям колко труд, талант, изобретателност и всеотдайност са нужни, за
да се роди тази магия, която да отведе
децата в света на приказките и да подтикне възрастните към размисъл.
Струва ми се, че имаме рядката възможност да наблюдаваме отблизо
раждането на този свят с магическа
сила.
Тук, сред толкова познати кукли и
планове наоколо. Всички те са резултат на един дълъг и успешен професионален път. Навярно точно тези,
които са най-близо до сърцето на
техния създател. Когато ги видях, ги
обикнах от пръв поглед.
Знае се, че за изработването на марионетките е необходима не само голяма сръчност, а и анатомични знания.
Как функционират ставите, мускулите, каква е ролята на гранитацията
при едно човешки или животинско

Táncolnak és játszanak
a gyermekek

Orosz Klaudia kiállítása
Eötvös 10, Pince Galéria – május 8-25.

Május 2-án Budapesten vendégeskedett Saedinenie város gimnáziumának színjátszó társulata, akik erzsébetvárosi kortársaiknak elôadták Dobri
Voinikovtól a Félreértett civilizáció
címû színdarabot. A házigazdák különbözô musicalekbôl összeállított
dalcsokorral várták vendégeiket. Ez
a látogatás volt a két iskola közötti
együttmûködés kezdete, a következô
lépésben a magyarországi bolgár
tanulók látogatnak majd el Bulgáriába.
Ezt az eseményt az Erzsébetvárosi
Bolgár Önkormányzat szervezte.

Mindnyájunk számára, akiknek nem
a színház a mindennapunk és kenyerünk a bábjátszás, a bábelôadás
mindig a gyermekkor ünnepnapjait
idézi az emlékezetünkbe. A bábu
akár, mint a mese, visszaidézi életünk
elsô éveinek varázsát, boldogságát.
De valóban csak ezt a célt szolgálja?
Már felnôtt fejjel ülve a sötét nézôtéren a színpadot figyelô, az elôadás
varázslatos világában lubickoló gyermekem mellett, kezdtem elgondolkodni
mennyi munka, tehetség, kreativitás
és odaadás kell, hogy megteremtôdjön ez a varázs. Hogy elvezesse
a gyerekeket a mesék világába és
a felnôtteket gondolkodásra késztesse.

движение. Комбинацията от тези
движения оформя жестовете, които
придават характера на новия герой,
за да започне той своя самостоятелен
живот.
Всяка кукла има своя индивидуалност и характер. И както стои кротка
и тиха на стената, на сцената се пре-

Szerintem ritka alkalom, hogy épp egy
ilyen mágikus erôvel bíró valóságnak
születését láthassuk testközelben.
Itt állunk és körülöttünk oly sok ismert
bábú és terv. Ezek mind egy hosszú
és sikeres szakmai út termékei. Talán
azok, amik legközelebb állnak az
alkotójuk szívéhez. Amikor találkoztam
velük, elsô látásra megszerettem ôket.
Tudott, hogy a marionettek felépítéséhez nem csak nagy kézügyesség kell, hanem anatómiai tudás is.
Hogyan mûködnek együtt az ízületek,
izmok, és a gravitáció hogy létrejöjjön
egy emberi vagy állati mozgás.
E mozgások kombinációja formálja
a gesztusokat, amelyek karakterré
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5-28 май:

Изложба на Клаудия Орос – Пинце Галерия

образява за миг и започва самостоятелен живот. И тук се крие талантът,
силата на сценографа: да бъде художник и да има усет и към актьорското
майсторство. Клаудия е не само отличен създател на кукли, но има прекрасен хумор и усет за драма.
Нека не забравяме, че куклата и де-

корът също са произведения на
изобразителното изкуство и имат
стил, също както една скулптура
или платно. Клаудия не е закотвена в
един-единствен стил, а в зависимост
от предмета прилага и стила до постигането на съвършената илюзия.
Убедена съм, че ако Клаудия днес е

един от най-търсените сценографи в
театралния свят, то е не само защото в тънкости е усвоила традициите
на унгарския куклен театър, който е
органична част от нейния творчески
път, а и благодарение на донесените
от странство опит, корени, други култури, които й помагат при решаването на различни творчески задачи.
Клаудия Орос е имала безброй самостоятелни и общи изложби. Работила е почти във всички унгарски
театри. От 1992 е сценограф на театър
„Колибри”, художествен ръководител.
Носител на специалната награда на
Триеналето в Нови Сад, на наградата
Мари Ясаи.
Неотдавна я попитах кой тип работа
предпочита: когато изцяло й доверят
концепцията или когато трябва да
следва ясно очертана предварителна
концепция. Тя отговори, че обича да
твори и в двата случая намира простор и изразни възможности, успява
да съхрани собствените си мисли и
стил.
Задачата наистина е прекрасна: да
създадеш не само дрехи и среда на
актьора, а и самия актьр – неговия
характер, фигурата. И тук Клаудия е
ненадмината.
Анелия Тюю

ala-kítják az új szereplôt és az elkezdi
önálló életét.
Mindegyiknek egyénisége van, karaktere. Ami a falon jámbor és csendes
a színpadon pillanatok alatt átalakul,
és önálló életet kezd. És ez a tervezô tehetsége, rátermettsége hogy
képzômûvész is legyen de beleérezzen a színjátszás mesterségébe is.
Klaudia nem csak kitûnô bábkészítô,
de csodálatos érzékkel ért egyaránt
a humorhoz és a drámaisághoz.
Ne felejtsük, hogy a bábu, a díszlet
is egy képzômûvészeti alkotás, és
mint ilyen van stílusa, mint bármelyik
szobornak vagy festménynek. Klaudia
képes nem csak egy stílust képviselni,

de tárgyától függôen a stílust a tökéletes illúzió eléréséhez alkalmazni.
Meggyôzôdésem, az hogy Klaudia
a színházi világ egyik legkeresettebb
tervezômûvésze, annak is köszönhetô,
hogy bár kitûnôen elsajátította a magyar bábszínház hagyományait és ez
életmûve szerves része, a hozott külföldi tapasztalat, gyökerek, más kultúrák a háttérben segítették a sok féle
mûvészi feladat megoldásában.
Orosz Klaudiának nagyon sok önálló
és csoportos kiállítása volt. Dolgozott
Magyarország
szinte
valamennyi
színházában. 1992-tôl a Kolibri színház
tervezôje, képzômûvészeti vezetôje.
Újvidéki Szcenikai Trienalé különdíjasa,

Jászai Mari Díjas. Nem rég kérdeztem
tôle, hogy melyikfajta tervezôi munkát
szereti jobban – amikor teljesen rá
van bízva a koncepció, vagy amikor
egy határozott elképzelést kell
követnie. A válasza az volt, hogy
szeret alkotni és mindkettôben talál
teret és lehetôséget kifejezni magát,
megôrizni a saját gondolatát, stílusát.
Igazan szép feladat nem csak ruhát,
környezetet tervezni a színész
számára, hanem magát a színészt,
a jellemet és a figurát. És ebben
Klaudia kivételes erôvel rendelkezik.
Köszönöm neki ezt a lehetôséget
nevemben, a sok boldog gyerek és
felnôtt nézô nevében is.
Tüû Anelia
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Новини от България

Българският президент Росен Плевнелиев отпътува за първото си посещение в Съединените американски щати. Той пристигна в Сиатъл
и няколко часа след като стъпи на
американска земя, се срещна с един
от най-богатите американци – основателят на Майкрософт Бил Гейтс.
Програмата му включва още посещения в Сан Франциско и Чикаго.
По време на посещението си в САЩ
той има вечеря с президента Барак
Обама и участва в срещата на върха
на НАТО. В Чикаго Плевнелиев посети православните църкви"Света
София" и "Свети Иван Рилски".
Държавният глава взе участие и в
честването на 10-годишнината на

A bolgár elnök, Roszen Plevneliev elsô
hivatalos látogatására az Amerikai
Egyesült Államokba utazott. Seattle-be
érkezése után néhány órával találkozott
az egyik leggazdagabb amerikaival –
a Microsoft alapítójával, Bill Gatessel.
Ellátogatott Chicagóba és San Franciscóba is. Egyesült Államokbeli tartózkodása alatt vacsorázott Barack Obama
elnökkel és részt vett a NATO csúcstalálkozóján. Chicagóban elátogatott
a Sveta Szófia és a Szveti Ivan Rilszki
templomba, valamint részt vett a John
Atanasov Bolgár Iskola tízéves évfordulóján is.
................................................................................
Várhatóan 3,5 millió külföldi fog az idén
Bulgáriában nyaralni. 500 rendôr fogja
biztosítani a rendet a tengerparti üdülôhelyeken. A rend ôrei már megkapták
a megfelelô tájékoztatást.

българското училище "Джон Атанасов" и се срещна със сина на изобретателя на първия компютър.
....................................................................
Жените и мъжете в България ще се
пенсионират на една и съща възраст
едва след 2020 г. През 2017 г. възрастта за пенсиониране на силния пол
ще достигне 65 г., до 2020 г. възрастта за пенсиониране на жените ще
стане 63 г.
....................................................................
Очаква се тази година 3,5 млн. чужденци да почиват през лятото в
България. 500 полицаи ще бъдат
командировани в помощ на районните управления в морските ни
курорти. Служителите на реда вече
били инструктирани и подготвени.
....................................................................
Министърът на образованието,
младежта и науката Сергей Игнатов
взе участие в редовното заседание
на Съвета по образование, младеж,
култура и спорт на Европейския
съюз. На заседанието беше обсъдена новата програма за образование,
младеж и спорт, която ще обхване периода 2014-2020 г. Заявката за
нов подход към образователните и
младежки политики бе дадена още
с избора на ново име на програмата
– „Еразъм за всички” – и с решението за 70% увеличение на бюджета
спрямо сега действащите програми.

Български и френски археолози
са направили ново голямо откритие край Созопол. Става въпрос за
голям винарски център в древно
крайградско имение от V в. пр. Хр.,
открит на едно от възвишенията
край града. Той се е намирал натериторията на древна Аполония.
Според учените от такива места са
се снабдявали с храна и вино древните градове по Южното Черноморие.
....................................................................
На 16 май в зала 1 на Националния
дворец на културата засвириха 333
български каба-гайди, за да поставят рекорд на Гинес. За първи път
толкова много гайдари свирят заедно. Организатор на събитието е
международната фондация "Изкуството да живееш", чиито основоположник е Шри Шри Рави Шанкар.
До този момент фондацията има 11
регистрирани рекорда в Гинес.
....................................................................
Според данни на Националния
статически институт, всеки пети
българин е висшист. Към 1.02.2011
г. броят на лицата с висше образование в българия е1 348 700 (19.6%).
Завършилите средно образование
са 2 990 400 (43.4%). Българите с
начално и по-ниско образование са
13.9%. Общият брой на студентите
в България през учебната 2011/2012

Nagy felfedezést tettek bolgár és francia archeológusok Szozopolnál. Egy
Kr. e V. századi borászati központról
van szó, amely a város melletti egyik
dombnál található.. A központ az ôsi
Apollónia területén fekszik. A tudósok

szerint ilyen helyekrôl látták el élelemmel és borral az ôsi városokat a Fekete-tenger déli partvidékén.
................................................................................
A Nemzeti Statisztikai Központ szerint
minden ötödik bolgár rendelkezik
diplomával. 2011. 02. 01-én a diplomások száma Bulgáriában elérte az 1 348
700 fôt (19,6%). Középiskolai végzettséggel 2 990 440-en (43,4%) rendelkeznek.
Az általános és alacsonyabb iskolázottságú emberek aránya mindössze 13,9%.
Május 19-én tartották meg Szófiában
másodszorra a kerékpárosok napját
– a biciklivel történô munkába járás világnapját. Bulgáriában a Veloevolúció
Egyesület szervezte meg az eseményt.
Minden résztvevô egyedi azonosítót
kapott, amivel a szervezôk össze tudják
számolni a biciklistákat.
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година, включващ записаните в че- "Велоеволюция". Поканени са всичтирите образователно-квалифика- ки, използващи колелото си, както
ционни степени („професионален за всекидневно придвижване, така
бакалавър", „бакалавър", „магис- и за спорт или удоволствие. Всеки
тър" и „доктор"), възлиза на 285.0 участник получи уникален номер, с
хил., което е с 20.5 хил. или със което организаторите неформално
7.8% повече в сравнение с учебната преброяват велосипедистите.
....................................................................
2007/2008 година.
.................................................................... Освен забрана за тютюнопушене
Велошествие и второ преброява- на закрито от 1 юни, български дене на велосипедистите в София се путати предлагат да се забрани и
състоя на 19 май - Световния ден пушенето на някои открити места
за ходене на работа с колело. Орга- като стадиони, летни кина и друнизатор за България е Сдружение ги спортни и културни прояви, за
които се закупуват билети. Ново
е предложението да се забрани и
пушенето на открити обществени
места, на които се организират обществени мероприятия за деца и
ученици.
....................................................................
Почина проф. д-р Георги Лозанов –
създателят на сугестологията. Преди 45 години проф. Лозанов беше
изключително известен със създадената от него наука сугестология
и прилаганата сугестопедична методика за обучение по чужди езици.
Преследван по времето на социализма, днес в България методът на
Лозанов е осъден на забрава. Новото поколение учители почти не са
чували за него. За студентите-филолози в Софийския университет е
предвидена само една лекция.

Június 1-tôl betiltják a beltéri dohányzást
Bulgáriában, és néhány bolgár képviselô
szeretné, ha egyes olyan kültéri helyeken
is betiltanák, mint stadionokban, nyári
mozikban és egyéb kulturális és sporteseményeken. Egy új javaslat szerint
be kéne tiltani a dohányzást az olyan
nyílvános szabadtéri helyeken is, ahol
gyermekeknek és diákoknak szerveznek
rendezvényeket.
................................................................................

Szabó Istvánt díszdoktorrá
avatták Szófiában
Szabó István Kossuth- és Oscar-díjas
filmrendezôt díszdoktorává avatta május
10-én a szófiai Színház- és Filmmûvészeti
Akadémia. Szabó István három alkotását
is levetítették és a rendezô mesterkurzust tartott a hallgatóknak.

Az akadémia kezdeményezte Szabó
István díszdoktori elismerését, mert
úgy tartja, hogy ô a kortárs filmmûvészet egyik legkiemelkedôbb rendezôje.
Emellett a világhírû rendezô 2008-ban,
amikor az uniós tagállamok filmrendezôinek egyesülete (Society of Audiovisual Autors) soros elnökének választották, a szervezet nyílt levélben kérte
a bolgár miniszterelnököt és a kulturális
tárca vezetôjét, hogy a készülô bolgár
filmtörvényben tartsák meg a filmszakma addigi támogatását.
A bolgár akadémia rektori tanácsa
egyhangú döntést hozott Szabó István
díszdoktorrá fogadásáról. Elôtte olyan
nemzetközi hírû alkotók vehették át eme
elismerést, mint Nyikita Mihalkov orosz
vagy David Lynch amerikai rendezô.

Szófiai irodát nyitott a Cellum
Megnyílt a Cellum szófiai irodája, ezzel
Bulgáriában is általánosan elérhetôvé
válnak a magyar technológiai cég mobilfizetési és vásárlási szolgáltatásai.
A közlemény szerint a Cellum Bulgária
feladata a mobil fizetési szolgáltatások és technológiák fejlesztése és széleskörû elterjesztése a bulgáriai piacon.
Az új társasággal olyan innovatív vállalkozás született, amely képes a könynyen használható, de a Cellum-csoport
biztonságos technológiáján alapuló
mobil vásárlási, mobil fizetési módszereket széles körben meghonosítani
a bulgáriai piacon. A Cellum által fejlesztett, Magyarországon sikeresen bevezetett MasterCard Mobile szolgáltatás
ezzel elôször jelenik meg külföldön.
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Петровден

На 29 юни Българската православна църква почита паметта на Светите Апостоли Петър и Павел, едни
от най-видните ученици на Иисус Христос, наречени стълбове на
християнската църква. Наречени
са и “Вселенски учители”, защото
в посланията си са оформили основните правила за живот и вяра.
С живота си Светите Апостоли са
доказали, че грешният човек може
да надрасне своето несъвършенство и да бъде спасен. Мъченическа
била и тяхната смърт – в 68 г. след
Христа Апостол Петър бил разпънат на кръст в Рим по времето на
император Нерон, а Апостол Павел
бил посечен с меч.
Преди да приеме Христовата вяра,
смятаният за пръв сред Апостолите Свети Петър, се наричал Симон.
Бил рибар – пламенен и избухлив.
Името Петър означава “камък”
и му е дадено от Иисус Христос,
заедно с ключовете от царството
небесно. Апостол Петър дълго пътешества, за да проповядва Хрис-

товото учение. Последните години
от живота си прекарва в Рим. След
кръстната му смърт на гроба построили по-късно храма “Свети
Петър” – един от най-големите в
Европа.
С името му тясно е свързано това
на Апостол Павел. Роден в древния
малоазийски град Тарс, той бил
възпитан в духа на консервативния иудаизъм. Наричал се Савел.
Получил Божието откровение по
пътя за Дамаск. Изведнъж силна
светлина заслепила жестокия гонител на християните и той чул
думите: “Савле, Савле, защо Ме
гониш?” Оттогава Савел станал
Павел, което означава “смирен” и
започнал ревностно да проповядва християнството. Свети Апостол
Павел бил наречен Апостол на любовта заради ненадминатия химн,
който написал: “Ако ще да говоря
всички езици човешки, дори ангелски, щом любов нямам, нищо
не съм.”
В България на Свети Петър и Све-

ти Павел са посветени много църкви
и манастири. Паметта им започва да се почита от
Православната ни
църква след Покръстването
на
българския народ
през 864 г. Твърде
рано техните образи влизат в християнското изкуство.
В българската иконография двамата
Апостоли обикновено са представени заедно като
държат в ръцете
си макет на църква, което символизира заслугата им
като стълбове на
Христовата църква тук на земята.
Апостол Петър се
изобразява често и
с ключове в ръце,
символ на думите,
казани му от Иисус
Христос: “И ще ти
дам ключовете на
царството небесно
и каквото свържеш на земята, ще
бъде свързано на небето. И това,
което развържеш на земята, ще
бъде развързано на небето.”
Петровден, както още българите
наричат този празник, съвпада с
най-усилния период от стопанския
живот у нас. Народът ни го свързва
винаги с жътвата, с младите животни и първите плодове – ябълки петровки, както и с големите
Петровски събори по села и градове. Вярва се, че обредите и ритуалите, които се извършват на този
ден, предпазват от огън и пожари.
Като курбан се принася петровско
пиле. Това е свързано със значението, което в древната митология се
е придавало на петела – слънчев
знак на висшето, небесното, който
като слънцето отмерва времето и е
символ на възкресението. Но дълбокият и траен смисъл на празника
Петровден е религиозен – защото
твърдост и смирение са в основата
на християнството.
От Интернет
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Българска национална кухня
Петровска пита

Продукти: 1 кубче мая, 1 кг
брашно, 1/2 ч.ч. прясно мляко,
1/2 ч.ч. кисело мляко, 1 ч.л. сода,
1 яйце, 1 белтък, 3 с.л. олио, 1 с.л.
захар, 1 с.л. сол, 1 с.л. ракия,
За пълнежа: масло, сирене
За намазване: 1 жълтък, 1 с.л.
кисело мляко, 1 с.л. олио

навива като кифличка (започва
се от основата на триъгълника и
се навива към върха) и се слагат в
намазана с мазнина тава, не много
плътно. Оставят се на топло да
втасат и се намазват със смес от
разбития жълтък, киселото мляко
и добавеното на струйка олио
(по този начин коричката става

нарязва на парчета, които се
запържват леко в маслото, след
което се прибавят сланината
и нарязаният лук, доматите и
солта, както и разтвореното в
малко вода брашно. Отгоре се
наръсва с червения пипер (може
и лют) и се оставя да ври докато
се свари месото (да остане на
мазнина). Измитите и изчистени
от костилките джанки се прибавят
към яденето накрая, като се варят
около 5 минути. Готовата гозба
се наръсва с черен пипер и й се
нарязва връзка копър.

Белмъш (кутмач)

Продукти: 1 кг прясно сирене, 200
г брашно, 0,2 л овче мляко, една
лъжичка сол
Приготвяне: Продуктите, заедно
с разтвореното в малко вода
брашно, се поставят в дълбок съд
на силен огън. Непрекъснато се
бърка с дървена лъжица, докато
водата изври и кашата се сгъсти.
Полученият белмъш се яде с хляб,
но някъде го поднасят с петмез
или мед.

Прясно сирене

Приготвяне: Маята се разтваря в
затопленото прясно мляко, заедно
с 1 с.л. захар и 1-2 с.л. брашно. Слага
се на топло да втаса. Брашното се
пресява два пъти, слага се в голяма
купа, в средата се прави кладенче
и се слагат всички продукти и
бухналата мая. Омесва се меко

по-крехка и лъскава). Слага се в
студена фурна и се пече при 180200° С докато стане готово. По
желание, след като се намаже може
да се поръси със сусам.

Петровско пиле

Продукти: 1 пиле, 125 г масло, 1
ч.л. червен пипер, чубрица и черен
пипер на вкус
Приготвяне: Пилето се изчиства,
измива се и се поръсва с черен и
червен пипер, посолява се отвън
и отвътре. В корема му се слага
маслото. Пече се до зачервяване,
като се залива с малко топла вода
или бира. Поднася се с много
салата и студена бира.

Кокошка с джанки
тесто. Разделя се на две топки.
Всяка се разточва на кора, която
се намазва с разтопено масло,
обилно се поръсва с настъргано
сирене и се реже на 12 парчета като
торта. Всяко триъгълно парче се

Продукти: 1 кг кокоше месо, 100
г масло, 50 г сланина, 20 г брашно,
700 г джанки, 15 г лук, 150 г червени
домати, 1/2 лъжичка червен пипер,
лъжичка черен пипер, връзка
копър.
Приготвяне: Кокошето месо се

Продукти: 2 кг мляко (по
възможност овче), 20 г мая за
подсирване
Приготвяне: Разтворената мая
се слага в хладко мляко и се
оставя около половин час, а
след втвърдяването на сместа,
последната се поставя в платнена
торбичка и се закача за една нощ
да се изцеди т.нар. суроватка.
Сиренето може да се яде веднага
след това, посолено или наръсено
със захар.
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Елин Пелин
Тримата глупаци
Едно време имало троица глупаци.
Те тръгнали по печалба. Вървели,
вървели три дни и три нощи. Намерили на пътя една тиква. Събрали се
над нея, па се чудят и се маят:
– Бре, що ли е това, Нане?
– Трябва да е нещо за ручане!
– Как да е за ручане... То е за игране, за
търкаляне.
– А, сетих се, това е камилско яйце.
Хайде да го измътим!
И захванали тримата глупаци да
клечат на яйцето един подир друг, да
клечат – да го измътят.
Мястото било стръмно и, не знам
как, тиквата се изтърколила, та тука,
та тамо, та блъс – в един храст.
Из храста изскочил заек, свил уши,
вдигнал опашка и побягнал.
– Камилче, камилче! Измъти се! – завикали тримата глупаци и хукнали
подир заека да го гонят, да го хванат.
Било поле – свършило се. Свил заекът в гората, свили простаците след
него.
Гората била гъста и заекът се скрил.
– Ха сега де! Какво да правим? – казал
най-умният. – Да се върнем, да взе-

мем секирите, па да дойдем да сечем,
да отсечем гората, да хванем камилчето.
Речено-сторено. Върнали се тримата
глупаци, взели секирите си, наточили ги хубаво и тръгнали да секат гората.
– Както съм наточил секирата, веднъж да замахна, сто дървета ще отсека – похвалил се единият.
– А пък аз, както съм наточил моята...
веднъж да замахна, половин гора ще
падне – казал вторият.
– Е-хе – присмял им се третият, – пък
аз моята да повдигна, и цялата гора
ще падне...
Препирали се, препирали се, докато
се скарали. Насреща им иде един поп
с кобила и жребче.
– Защо се карате, юнаци?
– Те – за това и това. Молим ти се, дядо
попе, присъди чия секира е по-остра?
– Добре – рекъл попът, – дайте секирите да ги турим в дисагите, па да
препусна кобилата. Чиято секира
най-напред просече дисагите, тя е
най-остра.
Събрали тримата простаци секирите,

турили ги на попа в дисагите с острото нагоре, той препуснал кобилата и
ги отнесъл.
Като разбрали тримата простаци
каква е работата, хванали на попа
жребчето и рекли:
– Чакай, сваляйте си, братя, дрехите –
да го натоварим, да го натоварим, та
жилите да му се изкинат.
Тримата глупаци се съблекли, натоварили всичките си дрехи на жребчето и го ударили с една пръчка... То
подскочило веднъж-дваж и избягало
с дрехите.
– Ха, видите ли как му се вдигат задните крака – изкинаха му се жилите!
Тръгнали тримата глупаци, голи
като соколи. Къде да идат, какво да
правят?
Стигнали до една планина. Зад нея
захождало слънцето и позлатявало с
лъчите си едно малко облаче над самия връх.
– Гледайте, гледайте – парче злато над
планината!
– Отде се е зело?
– От небето трябва да е... Чувал съм
от баба, че на баба й баба й казвала на
баба й...
– Що бре?
– Че небето е пълно със злато...
– Така ли?
– Така.
– Тогава да се качим на планината – рекъл най-умният,
– да пробием в небето дупка,
да източим златото.
Речено-сторено. Вдигнали
се тримата простаци, голи
като соколи, та навръх планината.
Ала небето било високо и
непостижимо.
Спали, треперели през нощта, на другия ден станали,
гледат – около планината
бяла гъста мъгла, нищо не
се види.
– Бре, що ли е това?
– Това е прясно сирене за ручане.
– Това не е прясно сирене за
ручане, ами е бял памук за
търкаляне.
– Хайде да се търколим у
него, да се стоплим!
– Хайде!
Тримата глупаци наскачали
в дола и се изтрепали.
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Български приказки за iPhone
Българската апликация "Приказки
за деца", която съдържа над 150 приказки и песнички от цял свят, вече е
на първо място по продажби в онлайн магазина на Apple. След като
Дарик радио първо съобщи, че през
уикенда апликацията е преборила
Angry Birds и е достигнала до второ
място, в сутрешните часове на понеделник, 7 май, програмката за деца се
изкачи на върха.
Предназначена за всички, които се
чудят каква нова приказка да разкажат вечер на децата си, апликацията
се продава отлично в българския магазин iTunes, а създателите очакват

да стане популярна и сред българите
в чужбина. Идеята за създаването
дошла именно от българин, който
живее зад граница. Той се оплакал,
че не може да пуска хубави приказки на чист български език на своите
деца, докато ги кара за училище или
когато трябва да ги сложи в леглото.
Създателите пазят в тайна следващия си проект, но разкриват, че той
ще се казва "Приказки за възрастни". Сегашната програма "Приказки
за деца" се продава за 1.99 долара и
може да бъде свалена от този линк:
http://itunes.apple.com/app/prikazkiza-deca-kids-tales/id521044876?mt=8

Записване в Българското
училище за роден език
Българското училище за роден език
се посещава от близо 60 деца, които
се учат в групи по възраст и степен
на владеене на български език.
В сградата на ул. „Байза” в добре
обзаведени класни стаи, със съвременна техника и компютри, се провежда обучение от квалифицирани
учители.
От учебната 2012-2013 година училището е включено в списъка на
Министерството на образованието,
младежта и културата за български
училища зад граница.
Обучението се извършва по специална програма, съобразена с българските изисквания и включена в
системата от стандарти за обучение
на малцинствата в Унгария. То се
признава официално в рамките на
унгарската образователна система,
учениците получават свидетелство
за завършен клас, а оценките могат
да бъдат вписани и в свидетелството, издавано от унгарското училище по желание на ученика. Ученици, завършили гимназиалния курс,
имат право да се явят на зрелостен
изпит по български език, който се
вписва в унгарската им диплома.

За записване:
Обадете се на телефоните
на Българското републиканско самоуправление!

A bolgár mesék a legkeresettebbek
az AppStore-ban

Beiratkozás a Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskolába!

A bolgár Gyermekmesék nevû
alkalmazás, amely több mint 150 ezer
mesét és dalocskát foglal magába
az egész világból, az eladási lista
elsô helyén szerepel az Apple online
boltjában. A Darik Rádió közölte,
hogy az applikáció legyôzte az Angry
Birds-t és hétfôn, a reggeli órákban
a gyermekek számára készült alkalmazás
feljutott a csúcsra.
Minden olyan szülô számára ajánlják
ezt az applikációt, aki esténként nem
tudja, hogy milyen mesét meséljen
gyermekének. Az alkalmazást a bolgár
iTunes boltban lehet megvásárolni
és az alkotók remélik, hogy a külföldi
bolgárok körében is elterjed majd.

A Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi
Iskolát már közel 60 gyerek látogatja.
Az iskolában a tanulók életkoruknak
és nyelvtudásuknak megfelelô csoportokban tanulják a bolgár nyelvet és
népismeretet. A foglalkozások a Bolgár Iskola Bajza u. 44. szám alatti
épületének II. emeletén, a nyelvoktató
iskola számára felújított és berendezett
tanteremben zajlanak.
A nyelvoktató kisebbségi iskolában
szerzett év végi érdemjegy a diák
kérésére bekerülhet a magyar iskola
által kibocsátott bizonyítványába.
A középiskolás tanulók érettségi vizsgát tehetnek bolgár nyelvbôl, amelynek az érdemjegye szintén bekerül
az érettségi bizonyítványukba.

Az ötlet egy külföldön élô bolgártól
származik. Arról panaszkodott, hogy
nem tud bolgár nyelvû meséket betenni
a gyermekeinek, amikor iskolába viszi
vagy lefekteti ôket.
Az alkotók még titokban tartják a következô projektjüket, de annyit elárultak,
hogy Mesék idôseknek lesz a neve.
A Gyermekmesék nevû alkalmazás 1.99
dollárba kerül, és az alábbi linken érhetô
el:

http://itunes.apple.com/app/prikazkiza-deca-kids-tales/id521044876?mt=8
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Българският извор в Лондон
Дъщерите
на
княз
Кирил
Сакскобургготски
МафалдаСесилия и Олимпия създадоха
сайт "Нашата България". Чрез
него набират пари за посрояване
на българска чешма в центъра на
Лондон. Тя е открита на 26 май от
баща им и от Димитър Бербатов.

да се регистрирате и да дарите 1
британска лира (а който иска и
повече) за българската чешмичка в
Лондон", пишат двете момичета.
17-годишната
Мафалда
и
16-годишната й сестра Олимпия
представиха проекта в българското
училище към посолството в Лондон.
"Отдавна, като съвсем малки, тези
две красиви и засмени момичета
са посещавали нашето училище,
а сега дойдоха, вече пораснали, и
с едно прекрасно предложение да
подпомогнат акцията по набирането
на
средства
за
българската
чешмичка в Кенсингтън Гардънс",
каза директорката на българското
училище
Снежина
Мечева,
говорител на Асоциацията на
българските училища в чужбина.
Асоциацията помоли всяко дете да
дари за каузата 1 лира, 1 долар или
1 евро. Идеята е те да не са поискани
от родителите, а да са спечелени от

децата чрез добра постъпка или
работа вкъщи, в училище или
в района, където живеят. После
децата ще напишет есе на тема "Как
спечелих своята първа лира, долар
или евро". Комисия ще излъчи
3-ма победители, които може да
бъдат номинирани в класацията на
Фондация "Димитър Бербатов".
Мафалда и Олимпия имат идея
сайтът "Нашата България" да
продължи да съществува и след
откриването на чешмичката на 26
май 2012 г. Обмислят следващите
приходи да отиват за каузи,
предложени от техни връстници.
Димитър Бербатов и бащата на
Мафалда и Олимпия – Кирил
Сакскобургготски, ще откриха
българската чешма в центъра
на Лондон на 26 май. Датата бе
включена в културния календар на
британската столица.
Идеята за чешмата принадлежи на
българката Мартина Хаджар, член
на ръководството на българския
Сити клуб, която е завършила в
САЩ, но в момента има собствена
фирма в Лондон.
Официално ще се казва Bulgarian
Spring, което значи едновременно
"български извор" и "българска
пролет". Пространството около
нея наподобява българска шевица,
дизайнът е на Ивелина Иванова.

országunk! Mielôtt ezt megtennék,
regisztrálniuk kell, illetve 1 angol fontot (illetve többet is lehet) kell
adományozni a londoni bolgár kút
megépítéséhez”- írják a lányok.
A 17 éves Mafalda és 16 éves húga,
Olimpia a londoni nagykövetség
mellett mûködô bolgár iskolában
mutatták be a projektjüket.
Régen, még kislányként ez a két gyönyörû és kacagó leány járt az iskolánkba, most pedig már felnôttként
tértek vissza egy csodálatos javaslattal, hogy adományokat gyûjtsenek a
bolgár kút megépítéséhez a Kensington Gardenben – mondta a bolgár
iskola igazgatója, Sznezsina Mecseva,

a Határon Túli Bolgár Iskolák
Egyesületének szóvivôje. Az egyesület
megkért minden gyermeket, hogy
adományozzon erre a célra 1 fontot, 1
dollárt vagy 1 eurót. A lényeg az, hogy
ne a szüleiktôl kérjenek pénzt, hanem
valamit csináljanak azért, hogy pénzt
kapjanak – legyen az házimunka,
az iskolában végzett munka vagy bármilyen más munka a környe zetükben.

Сайтът
е
www.ourbulgaria.org
е регистриран на 21 март. "Ние
всички обичаме нашата страна!
Сигурни сме, че имате какво да
споделите – снимки, рисунки или
поезия, които показват огромната
красота на България. Качете ги на
нашия сайт и покажете колко е
красива страната. Преди това трябва

A londoni bolgár kút
Szász-Coburg-Gothai Cirill herceg
lányai, Mafalda-Cecília és Olimpia
létrehozták a Mi Bulgáriánk nevezetû
weboldalt. A weboldal segítségével
gyûjtenek pénzt egy bolgár kút
megépítéséhez Londonban, amelyet
május 26-án ad át az édesapjuk és
Dimiter Berbatov.
A www.ourbulgaria.org weboldalt
március 21-én regisztrálták. „Mi mindannyian szeretjük a hazánkat. Biztosra
vesszük, hogy lenne mit megosztaniuk
– legyen szó fényképekrôl, rajzokról
vagy versekrôl, melyek Bulgária
szépségét sugallják. Töltsék fel a weboldalunkra és mutassák meg mindenkinek, hogy milyen szép is a mi

Késôbb a diákok esszét fognak írni
a Hogyan kerestem meg az elsô
fontomat, dolláromat vagy eurómat
címmel.
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Благотворителен
концерт
На 5 май 2012 г. от 19 ч. в
Дома на „Лукойл Нефтохим“
се
състоя
благотворителен
концерт „Да възродим духа на
Храма“. Това е вторият концерт,
организиран от Инициативен
комитет за възраждане на СвятоПреображенския събор в Болград,
създаден в социлната мрежа
Фейсбук, но много скоро напуснал
виртуалното
пространство
и
свързал стотици родолюбиви
сърца по целия свят.
Редица български таланти се
присъединиха към каузата и
приеха поканата да участват
благотворителния
концерт.
Първият концерт под мотото
„Да възродим духа на Храма“ се
проведе на 20 април в Пловдив.

Конкурс за лого на България

Банка ДСК – Клон Дондуков.
Получател: ИКВСПС (Инициативен
Комитет за Възраждане на СвятоПреображенския Събор); IBAN:
BG57STSA93000020206880; BIC: STSABGSF.

На пресконференция на 13 май
бе представен конкурсът „Лого
на България за 1 лев“. Целта му
е да предостави възможности
на
талантливите
български
дизайнери
и
художници
да
участват в създаването на
„емблема“ на България, която да
бъде разпространявана свободно по
света.
Идеята е да се представи България
с едно иновативно и съвременно
лого. Идентичността на България
трябва да дойде от българските
граждани. Всеки българин е
отговорен за името на България

Jótékonysági koncert

Bulgária logója pályázat

2012. május 5-én 19 órakor tartották
meg a Élesszük fel a templom lelkét
nevezetô jótékonysági koncertet,
a Lukoil Neftohim székházában.
Ez volt a második koncert, amelyet
a bolgrádi (Besszarábia) székesegyház
újjáélesztéséért tartottak. A Szervezôbizottság a Facebookon alakult
meg, de rövid idô alatt kilépett a virtuális térbôl, és hazafiak százai csatlakoztak az ügyhöz.
Az alábbi folyószámlákra lehet
adományokat
küldeni
levában,
euróban és dollárban:
ДСК Bank – Klon Dondukov.
Kedvezményezett: ИКВСПС (Ини-

A május 13-i sajtókonferencián mutatták be a Bulgária logója 1 leváért címû
pályázatot. A pályázat célja, hogy
lehetôséget nyújtson tehetséges
bolgár tervezôk és mûvészek számára
Bulgária „emblémájának” a megtervezésére, amelyet világszerte szabadon lehet terjeszteni.
A lényeg, hogy Bulgáriát egy újszerû,
modern logóval mutassák be.
A bolgár identitástudatnak a bolgár
állampolgároktól kell származnia.
Bulgária hírnevéért minden bolgár
felelôs és az Haza jelének közel kell
állnia mindannyiukhoz.
A pályázat zsûrije híres bolgár szakemberekbôl áll.
A jelentkezôknek grafikai elem vagy

Райна Манджукова,
журналист, координатор на
Инициативен комитет
Действащите сметки, по които
могат да се превеждат дарения в
лева, евро и щатски долари:

циативен Комитет за възраждане
на Свято-Преображенския Събор);
IBAN: BG57STSA93000020206880;
BIC: STSABGSF.

и знакът на Родината
трябва да принадлежи
на всички нас!
Журито на конкурса
е
съставено
от
известни
български
професионалисти
в
областта на дизайна.
Кандидатите трябва
да
представят
логото на България
под
формата
на
графичен елемент или
емблема. Критериите
за
оценяване,
условията за участие
на
кандидатите,
както и всички важни
дати за етапите на
конкурса можете да
прочетете на сайта на Фондация
„Идентичност за България“.
Каузата на тази инициатива е
благородната, благодарение на
нея всеки българин в страната
и чужбина ще може да използва
логото-победител
единствено
с некомерсиални цели, за да
разпространява
съвременния
имидж и уникалната идентичност
на България.
Пожелаваме успех на всички, които
ще се включат в създаването на
една съвременната и иновативна
визия, която България заслужава!

embléma formájában kell bemutatniuk Bulgária logóját. Az értékelés
kritériumait, a jelentkezôk részvételének feltételeit, és a pályázat szakaszaira vonatkozó minden fontos
idôpontot megtalálják a Bolgár
Identitástudat Alapítvány (Фондация „Идентичност за България“)
honlapján.
Sok szerencsét kívánunk mindenkinek, aki részt vesz egy modern és
innovatív vízió kialakításában, amelyet
Bulgária nagyon megérdemel!
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Стипендии
Българското самоуправление в Терезварош обяви еднократна стипендия за ученици от Българското училище за роден език. На заседанието
си от 14 май то присъди стипендии от
25 000 форинта на следните ученици:
Мариана Куцаров
Никола Иванчик
Ласло Иванчик
Даниел Тихов
Золтан Юричкаи
Мариана, Никола, Ласло и Золтан
посещават редовно българското училище още от неговото създаване. Те
са активни членове на българските
младежки организации (Младежко
дружество, Янтра), както и на Дружеството на българите в Унгария.

Лагер във Фертьод
В края на месец юни отново ще
бъде организиран традиционният
лагер на танцов състав „Янтра” във
Фертьод с участието на най-младите членове на състава. В програмата на лагера, освен репетициите,
е включен и концерт в рамките на
летния фестивал „Булфест”, който
ще се състои в петък на 29 юни, с
участието на оркестрите „Право” и
„Мидрос”.
По покана на заместник-кмета на
Фертьод, Димитър Иринков, поредното заседание на Българското
републиканско самоуправление ще
бъде проведено в града.
-д-

Fertôdi tábor

Június végén ismét lesz fertôdi tábor,
a Jantra táncegyüttes legfiatalabb
tagjainak részvételével. A táborozás
programjában a próbákon kívül
szerepel egy koncert is a nyári
BULFEST
fesztivál
keretében,
amelyre június 29-én, pénteken kerül
sor a Pravo és Mydros zenekarok
részvételével.
Irinkov Dimiter, fertôdi alpolgármester
meghívására, a Bolgár Országos
Önkormányzat a városban fogja
megtartani június havi ülését is.

Стипендията се присъжда на ученици от гимназиалния курс на Българското училище за роден език за
насърчаване на тяхното участие в
обучението по български език и за
активна дейност в живота на българската общност.
Стипендиите бяха обявени на тържеството по случай Празника на българската култура и на славянската
писменост на 20 май.

Ösztöndíj
A Terézvárosi Bolgár Önkormányzat
egyszeri ösztöndíjat hirdetett a
Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi iskola

tanulói számára. A május 14-i ülésen
25-25 ezer forintot ítélt a következô
tanulóknak:
Kucarov Marianna
Ivancsik Nikola
Ivancsik László
Juricskay Zoltán
Tihov Dániel
Mariana, Nikola, László és Dániel az
iskola megalapításától kezdôdôen
rendszeresen látogatják a foglalkozásokat. A magyarországi bolgár ifjúsági
szervezetek aktív tagjai.
A pályázat eredményét május 20-án
hírdették ki, a bolgár kultúra és a szláv
írásbeliség napja alkalmából.

И тази година ще има Равда!
Тръгване от Будапеща на
8-ми юли 2012 г. и пристигане обратно на 22. юли.
Записване за участие – до
30 май в Дружеството на
българите в Унгария на
телефон 36/1-216 6560 или
при Милка Христова – на
телефон 36/30-9068451.
В програмата на лагера
– както всяка година – е
включено обучение по
български език, много
игри и посещение на български градове (Несебър,
Велико Търново и др.)

Az idén is lesz
nyári tábor
Ravdán!
Indulás: Budapestrôl, 2012.
július 8-án, visszaérkezés:
július 22-én Jelentkezni
május 30-ig lehet a Magyarországi Bolgárok Egyesületénél, a 36/1-216 6560-os telefonszámon, vagy Milka Hrisztovánál
a 36/30-9068451-es telefonszámon.

A tábor programjában, mint minden
évben, az idén is szerepel a bolgár
nyelvtanulás, városnézés (Nessebar,
Veliko Tarnovo, stb.) és rengeteg játék.

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

Дунавски карнавал
Будапещенският Дунавски карнавал е значим фестивал на сериозната музика, народните танци, на духовата и етномузиката, както и на съвременното
танцово изкуство. Грандиозността на събитието се потвърждава и от факта, че вече е напуснало границите на Будапеща и има прояви в Будакалас,
Юрьом и Дьор.
Един от новите елементи на карнавала, който е част от Летния будапещенски фестивал, е Международния конкурс за народни танци „Ланцхид“, в
който мерят сили танцьори от много страни.
В рамките на Дунавския карнавал на 14 юни от 18 часа на площад „Вьорьошмарти“ българският фолклорен танцов състав „Янтра“ ще изнесе едночасов концерт, съпроводен от оркестър „Право“.
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Budapesti Duna Karnevál
A komolyzene, a néptánc, a fúvós- és a világzene valamint a kortárs tánc
hazai is nemzetközi elôadóinak a jeles fesztiválja a budapesti Duna Karnevál.
A rendezvény nagyszabásúságát mi sem mutatja jobban, hogy Budapesten
kívül Budakalászon, Ürömön és Gyôrben is vannak rendezvényei.
A Budapesti Nyári Fesztivál eseményeihez tartozó karnevál egyik − mondhatni
még újdonsült − kísérô eseménye a Lánchíd Nemzetközi Néptáncverseny,
amelyen megannyi ország jeles néptáncosa méri össze tudásának legjavát.
2012. június 14-én, a Duna Karnevál 2012. keretein belül, a Vörösmarty téren,
18 és 19 óra között fellép a Jantra bolgár néptáncegyüttes, valamint Pravo
zenekar.
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2

събота

14.00

Дом на малцинствата, Зугло

Балкански пикник

2

szombat

14.00

Nemzetiségek Háza, Zugló

Balkán találkozó

3

неделя

10.00 - 18.00

Площада до църквата на ул. Бабер

Фестивал на народностите в ХІІІ р.

3

vasárnap

10.00 - 18.00

Babér utcai templom melletti tér

XIII. kerületi Nemzetiségek fesztiválja

1131 Budapest, Babér u. 17/b
14

четвъртък

18.00

Площад „Вьорьошмарти

Концерт на Янтра

Дунавски карнавал
14

csütörtök

18.00

Vörösmarty tér Duna karnevál

Jantra koncert

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

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

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

