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ФОНДАЦИЯТА

Популярната група, която обра бурни овации и сълзи от щастие по време на турнето си
в Съединените американски щати и Канада, ще посети Брюксел и Люксембург. стр. 12
В ТОЗИ БРОЙ

Св. ВАЛЕНТИН

Празникът на влюбените, любовта и плюшените сърца във всички нюанси на червеното

По-червен и по-ароматен от всякога
За традициите и именниците стр. 7

Трифон Зарезан

ВИНОТО

Да се знае... За празненствата и наздравиците - повече на стр. 3

ГЪМЗАТА

Всеки го е гледал на екрана, ходил е на негов концерт и има негова песен на телефона си. Стр 4-5
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Акад. Красимир Петров

		

Е

в Брюксел

дин от най-големите познавачи на
българския танцов фолклор, акад.
Красимир Петров – хореограф, теоретик на българския народен танц, ръководител на ансамбли, автор на учебници и
голям ценител на автентичните хора и ръченици от цяла България – ще проведе стаж
за разучаване на хора в Брюксел. Организатор на
събитието е Клуб “На хорото в Брюксел“.
Стажът е предназначен за проявяващите интерес към българските народни танци, без да се изисква предварителна
подготовка или специална физическа форма. Ще бъде осигурен превод на френски език
Цена:
Адрес:
15 евро, чрез превод по
Зала “Imagine“,
сметката на клуба
Chemin des deux maisons 71,
20 евро на място
1200 Woluwe St. Lambert
5 евро за членове на клуба
Брюксел

Две инициативи...

Б

ългарското културно дружество “Магическият глас“ (De
Magische Stem) организира две събития за предстоящите
празници.
На 01 март от 14:00 часа на адрес Zaal Boven de Orthodoxe Kerk
Sint-Andreas, Sophie Van Akenstraat 56, 9000 Gent ще се проведе станалото вече традиционно ателие за мартеници. И този път ще
има много вкусни и собственоръчно направени палачинки.
Цената за вход е 7 евро за дете и 10 за възрастен.
На 8 март от 15:00 часа на адрес Wolterslaan 16, 9000 Gent ще се
състои ежегодното парти по случай Деня на жената. Както обикновено гостите ще носят нещо вкусно за похапване, а организаторите отговарят за виното, музиката и забавленията. Купонът
е гарантиран. Куверт за залата – 15 евро, записвания на адрес
vzw.de.magische.stem@gmail.com

...в Гент

За пълна информация за събитието, вижте
www.novabulgaria.eu или на страницата на организаторите.

Млади български творци триумфират
В
в Берлемон по случай 3-ти март

. началото на м. март централната сграда
на Европейската комисия Берлемон ще се
превърне в сцена за изява на утвърдени и набиращи популярност млади български творци.
Художници и музиканти ще изявят своя талант в рамките на
традиционния “Ден на България“, който се организира за шеста
поредна година по инициатива на заместник-председателя на Европейската комисия, г-жа Кристалина Георгиева, по случай Националния празник 3-ти март.
Между 23 февруари и 13 март емблематичното фоайе на Берлемон ще приюти изложбата “Настъпващото поколение“. Тя ще
представи творби на млади художници от колекцията на белгиеца
Хюго Вутен. Участващите автори са Нора Ампова, Иво Бистришки, Ирина Георгиева, Велислава Гечева, Калия Калъчева, Константин Костов и Ясен Згуровски.
Самият г-н Вутен ще присъства на официалното откриване на
3 март 2015 г. Той ще разкаже на гостите как лично е обикалял
ателиетата на артистите, за да набележи и закупи творбите
им, а след това да ги добави към колекцията си от над 700 произведения на изкуството на близо 130 български автора. Всички
те са изложени в едноименната галерия в град Херенталс близо
до Антверпен, която е дом на над 2000 художествени творби от
цяла Европа.
След официалните приветствия на г-н Вутен и г-жа Георгиева
гостите на откриването ще могат да се насладят на уникална
музикална програма. Виртуозната Юлита Фъсева и нейните колеги от Кралската фламандска филхармония Димитри Местдаг и
Хайме Блау Сантонха Еспинос ще изпълнят творби на друга българска звезда на световната музикална сцена – композитора Добринка Табакова.
Младата композиторка, която завършва образованието си и остава да живее в Лондон, набира популярност покрай творбата си
“Възхвала“ – едно от изпълненията, представени в катедралата
Сейнт Пол по случай Златния юбилей на кралица Елизабет II. През
2013 г. нейният албум “Струнни пътеки“ получава и номинация за
награда “Грами“ в категорията класическа музика. Талантливата
ни сънародничка ще присъства на откриването.
Както всяка година, и през 2015 г. “Денят на България“ ще зарадва
и любителите на добрата храна. На обяд в стола на Берлемон ще
се сервират български ястия. Щандовете отпред ще съветват
чужденците къде биха могли да прекарат лятната си ваканция в
България, където могат да опитат още много традиционни вкусотии. Ще се продават и мартенички, като част от събраните
средства ще отидат за благотворителни каузи.
Източник: кабинет на Кристалина Георгиева

ВИНО
З

наете ли как да познаете дали едно вино е хубаво? А присъствали ли сте на истинска винена дегустация? А може
би не знаете, че съществува бяло вино от червено грозде?
Специално за най-винения месец в годината решихме да ви
подготвим няколко полезни съвета, които ще ви помогнат да
се ориентирате още малко по-добре в необятния свят на тази
така магическа напитка.
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Лечителят на души, топлината на
компании, подбудителят на интимности
и любим наш любовен еликсир
При червените вина еволюцията на цвета е от пурпурно към
кафяво. Младото елитно вино е пурпурно, тъмно-рубиново, гранатово, вишнево или алено с лилав оттенък. Зрялото и хармоничното е с оранжев оттенък и по-светло, има венец с оттенъци на охра. Когато червеното вино е много старо, то няма
червени проблясъци.

„Червено вино снощи пих... и капка не остана“

Реколта на виното

Рефрени като този не отсъстват от българското музикално творчество, а в дискографията на някои наши изпълнители
виното и любовта са категоричен лайтмотив. И макар за нас
да не представлява никакъв проблем всеки ден да отдаваме
почит на тази прекрасна напитка, все пак запазената дата
за празник на виното е точно през февруари. Вместо да се
впускаме в разсъждения кой му е по-голям почитател - дали
Св.Валентин или Трифон Зарезан, решихме да ви споделим
няколко интересни факта на винена тематика, които
ще ви помогнат да разпознавате хубавите вина досущ като сомелиери.

Това е годината на производство на виното. Относително
широко разпространено е схващането, че хубавите вина са
стара реколта – само реколтата обаче не е гаранция за качеството на виното. За белите вина принципно препоръката
е да се избират по-млади реколти. Повечето бели и газирани
вина нямат като цяло нужда от стареене и са готови за пиене веднага. Белите естествено-пенливи вина, десертните и
ликьорни вина напротив - за няколко години стареене в бутилка могат да подобрят значително качеството си.

Дегустация на вино
Според стандартната техника на дегустация виното се налива в чаша – около 1/3 от
обема й, наблюдава се, помирисва се, отпива
се една глътка, като с помощта на езика
се “облива“ устната кухина. Балансът на
вкуса е критичен параметър за качеството на виното, защото е свързан с хармонията на виното и интеграцията на
структурните компоненти. Основните
фактори, определящи баланса на вкуса,
са количеството и качеството на танините, концентрацията на алкохола и концентрацията и типа на киселините.

Цветът
Бледият цвят на бялото вино обикновено
означава, че то е леко, а блясъкът и прозрачността – че е с висока киселинност. Колкото е
по-силен блясъкът и колкото е по-прозрачно виното,
толкова по-висока е неговата киселинност.
Леката матираност означава омекотена киселинност. Бяло-зеленикавият цвят издава, че виното е
младо, свежо и ароматно. Зрялото вино има сламено-златен цвят, а напълно зрялото – кехлибарен. Сивкавият или кафявият ръб на диска на виното в чаша
свидетелства за това, че виното умира.

Шампанското
Що се отнася до
шампанското, то никога не трябва да се
налива в мокри чаши,
защото мехурчетата и пяната ще се
повредят.
Мехурчетата са индикатор
за доброто качество
на шампанското. В доброто шампанско те
трябва да са малки и
еднакви по размер. Всяко мехурче живее няколко секунди. След като
пяната изчезне мехурчетата трябва постоянно
да се издигат от дъното на
чашата и да оформят вериги.
Малкото количество мехурчета издава,
че шампанското е старо.
За качеството на мехурчетата може да се преценява
едва след като е минала половин минута след напълването
на чашата. Заради разликата в температурата на чашата и
на стаята първоначално мехурчетата може да са по-едри.

Бяло вино от червено грозде
Пили ли сте вино, чиито вкусови характеристики са изцяло
като на червеното вино, но е бяло на цвят? Ако не сте и ви е
интересно как е възможно това, четете следващия брой на
вестника, в който специално ще ви разкрием магията на този
цар на вината.
От екипа на в.“Нова България“: “Наздраве! Консумирайте с
удоволствие, мяра и по мярка!“
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Йордан Йончев

ГЪМЗАТА

„Чета носталгията в очите на
нашите сънародници зад граница!”

Всеки го е гледал на екрана, ходил е на негов концерт и има негова песен на телефона си. Йордан Йончев – Гъмзата е един от най-популярните музиканти не само от "Ку-Ку” Бенд, но и като
цяло в България, постоянно записващ нови хитове. Той е избрал да се развива и да прави музика
в Родината, но и често радва сънародниците ни зад граница. С него си говорим както за Трифон
Зарезан и св. Валентин, така и за това какво мисли за трудностите на емигрантския живот.
Занимавате се с музика от доста рано – от 9-годишна възраст. Имаше
ли шанс преди това или след това да станете нещо друго, да се развивате в някоя друга професия? Нямахте ли някоя детска мечта да станете
футболист, например?

ставяте ли си – там има хора, които от над десет години не
са се прибирали!
В интерес на истината аз лично съм свикнал да пътувам за
дълго извън България, особено когато пътувам в Европа, това
обикновено става за една нощ или две, но в Щатите съм обикновено за около месец и накрая едвам издържам – просто много ми липсваше България, макар да знаех, че ще се върна. И си
представям какво им е на нашите сънародници. Доста тежко
е в това отношение.

Дадохте футбола като пример – предполагам, че това е
мечта на почти всяко момче, но при мен не беше като
че ли толкова силна и не надделя. Въобще спортът като цяло.
В детска възраст обичах да играя футбол, ходил съм и на борба, която като че ли ми се и удаваше. Ходил съм и на вдигане
на тежести, където разбрах, че не ставам за това. Имал съм
такива кратки опити за спорт, в общи линии най-много обичах
Вие съжалявате ли, че останахте в България вместо да емигрирате? Не
футбола, но никога не съм имал някакви по-сериозни амбиции
Ви ли задават въпроса "Защо не замина, имаш талант, можеше да отиза този спорт. А музиката всъщност нямаше как да не бъде,
деш в чужбина“? А в същия момент Вие продължавате
защото за мен беше среда на живот, пода правите невероятни неща именно в България.
Я, кажи ми,
поетично казано – съдба.
облаче ле бяло
Често са ми задавали този въпрос и чесИмате концерти в чужбина, общо взето всяка
описва най-добре
то съм си отговарял сам за себе си. Никога не
година имате участия извън България. Какво
живота на българите съм съжалявал, че съм останал в България. Дори
е усещането при среща с наши сънародници в
ако имах възможността отново като млад чов чужбина
чужбина, има ли друг заряд?
век да напусна България, мисля, че бих направил
всичко възможно това да не се случи. Разбира
Усещането е особено по отношение
се, това може би е и късмет – не всеки се чувства по този
на това, че всеки път чета носталгията в очите на нашите начин в родината си, но за мен това е моето място. Макар да
сънародници. Не е като да гастролираш в България, но мога да съм пътувал доста, не мога да си се представя да живея на
споделя, че откакто сме в Европейския съюз и пътуването е друго място.
свободно и имаме тази възможност, някак това носталгично
усещане у българите леко намаля по мое лично наблюдение. Без
Когато сте извън България – било за кратко или за по-дълго, и се срещада се опитвам да накърнявам техните емоционални усещания
те с наши сънародници, усещате ли те да имат нужда от това някой
към родината, разбира се. Наскоро все пак ми се случи, през пода ги събира, да ги организира, да имат общи събития и всъщност да се
следните 3-4 години, два пъти да ходя до Щатите – там това
усетят като общност макар и извън България?
нещо се усеща много сериозно. Може би заради разстоянието,
може би заради по-малката възможност българите там да се
Ако трябва да бъда напълно откровен, според мен, това
прибират често в България, за разлика от тези, които живеят за българите е един сложен момент, може би те все още не
из Европа.
са достигнали нивото да поискат да бъдат такава общност,
каквато са други народи в чужбина. Особено в Европа е така.
Говорите ли с българите в чужбина – преди или след концерт? Какво Ви Мога да дам пример с това, че общност, да го наречем, българсподелят те? ска в чужбина, според моите наблюдения, могат да бъдат малцинствата и те са такава. Те са общност и в самата чужбина,
Пак ще направя този паралел. В Европа като че ли разгово- което не знам дали е за пример, но е факт. Това разделение в
рите са непринудени, но не толкова свързани с България, самата ни държава България на общности ни отдалечава като
няма ги толкова въпросите “как е в България, добре ли е, всичко такива в чужбина още повече. А това да имаме общности вънаред ли е", защото много от българите в Европа си пътуват тре в държавата ни, според мен, не е оправдано, не може да
често до България. Докато в Щатите определено се набляга на имаме затворени общества в една държава, в която би следтази тема и на тези носталгични въпроси за родината. Пред-
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вало всички да сме българи. Вероятно и вие сте свидетели как
в чужбина тези общности са още по-разделени като български
такива.
Идвали ли сте в Бенелюкс – било на участие, било като турист? Какви
са впечатленията Ви от Белгия, Нидерландия, Люксембург? Споделете
някоя интересна случка от посещението Ви в тези страни.
В Люксембург не съм бил никога. Само по работа съм идвал
в Белгия и Холандия, в Белгия дори два-три пъти. Именно защото е било по работа, не мога да говоря за държавите като
такива. Нямам и някое кой знае колко интересно преживяване
да споделя, но както в Белгия, така и в Холандия и в други западно-европейски страни, ми прави впечатление, че не мога да
разбера кога излизам от едно населено място и влизам в друго.
Например, между Амстердам и Хага – така и не разбрах кога
тръгнахме от Амстердам и кога влязохме в Хага.
Вие сте наш гост на броя, който сме посветили на 14 февруари. Вие
лично кое празнувате повече – Трифон Зарезан или Св. Валентин със съпругата си? Или успявате да намерите връзката между двете в крайна
сметка?
Как да ви кажа, по принцип аз държа и имам вътрешно усещане за традициите. Все пак съпругата ми е романтична
натура и не би разбрала моя традиционен навик за Трифон Зарезан, така че обикновено свързваме 14 февруари със Св. Валентин. Чисто като жест на мъж към жена или обратното,
тъй като празникът би трябвало да е общ. И да, намираме
връзката между двата празника – нито един от двата не минава без червено вино все пак.

ПО
ПЪТ

В заключение, един може би малко
по-сложен въпрос. Коя песен, според
Вас, описва най-добре Вашия живот, Вашите желания и вътрешни
трепети? А коя песен смятате,
че описва трепетите и вътрешното настроение на българите зад
граница?
Когато говорим за трепетите сред българите зад
граница, не мисля, че можем
да говорим за друга песен
освен “Я, кажи ми, облаче ле
бяло". Няма друга алтернатива, няма друга песен, когато
говорим за българите зад граница. Относно коя песен описва мен самия, това е един
твърде абстрактен въпрос и ми е трудно да се спра на само една
песен. Има една песен на Ку-ку бенд, която в общи линии е събирателна и като музика, и като поезия – нарича се “Ад и рай".
Накрая, какво бихте пожелали на българите в Бенелюкс? Кога ще успеем да Ви
видим на живо отново?
Надявам се скоро, зависи и от българите, които организират
такива мероприятия. Със сигурност ще се случи, но не мога да кажа
кога.
Пожеланието ми към нашите сънародници е да бъдат все повече космополитни, защото може би този стремеж да бъдат по-космополитни ще ги доведе до идеята и нуждата да бъдат общество в чужбина.

Редакцията на в. "Нова България” благодари на Гъмзата за това интервю и му пожелава много успешни турнета в България и чужбина!
(снимки: официален профил във Фейсбук)

Автор: Аспарух Кръстев

П

рибирах се от село с колата. Някакъв странен мъж с бяла
разчорлена коса и голяма брада да ръкомаха за автостоп.
Махаше доста енергично и с двете ръце. Мислех да не спирам,
но тъкмо като го отминавах, той направи жест, който интерпретирах като “Не ви ли е срам?”. И спрях. Носеше кофа с тикви,
която сложи на задната седалка с думите "Няма да цапа”. После
седна отпред и каза, че е за Благоевград. Запалих колата и тръгнахме.
Тамън целунах иконата на Св. Богородица и ти ми
спря. Христо – представи се той и ми подаде ръка.

Аспарух- отвърнах аз
О-о, много ми е приятно. Хан Аспарух се е преродил
в теб. Много ми е приятно.
Той продължи със странните брътвежи, а аз се усмихвах учтиво,
тъй като бях средно възпитан и доста притеснителен. Косата
и брадата му бяха видимо неподдържани, избуяли, но той се спря
и върху тая тема и според думите му скоро щял да ги "окръцка”.
Беше някъде около петдесетте. Облечен бе с дънки и някакво
шушляково яке. Странно защо, но очаквах да мирише. Подуших го
незабележимо, но не излъчваше лоша миризма и това ми направи
добро впечатление.
Откъде си?- попита ме Христо.
Благоевград – отговорих.
Охоо, Благоевград. Значи ме познаваш.
Не, не Ви познавам.
А на мачове на Пирин ходиш ли?
Ходил съм от време на време.
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Е, как не ме знаеш тогава. Аз съм
бившият президент на Пирин.

Може ли една райска ябълка?- запита.

Погледнах го и затвърдих предположението си, че е луд. Почна да говори за миналото, когато е бил президент и впрочем
излагаше доста конкретни факти.
“Знае ли го човек? Наистина може да е бил, а после да е пропаднал.."- мислех си
После почна да говори, че племенникът му владее половината Лондон, а аз продължавах да се усмихвам учтиво.
Значи, ако знам, че България ще се оправи, още сега отивам и се мятам пред някоя кола. Ако моята смърт ще реши
проблема- веднага го правя. Без да се замисля.
Погледът му и начинът, по който го каза ме накараха да му
повярвам. Той не спираше да говори. Разбрах, че е силно вярващ и че е известен стоматолог, който понастоящем живее
в Катунци.
Разпита ме подробно, кой съм, какъв съм, откъде съм, женен
ли съм и тем подобни. Тъй като аз съм наивна душа, отговарях чинно като ученик. След като разбра, че съм завършил
право, а в момента съм безработен юрист, заяви, че аз ще го
представлявам в Благоевград.
Карах си колата, а разговорът вървеше все така непринудено.
В нашето село колите не се заключват. Като в
Швейцария. В цяла България трябва да стане така.
Интересно- отвърнах аз- по принцип в
селата има много битова престъпност.
Е, ако стане такова нещо, нали веднага го намирам и
ще му кръцна главата- спокойно произнесе Христо- Знаеш
ли какво означава "decapitatio” на латински?

Да
-А може ли и една калинка, или ще стана много
нахален? Добре, дай ми и една калинка и ще ти дам
един лев- добави бързо.
Райски ябълки имах цяла касетка, но калинките ми бяха само
четири.
Е-е-е, заеби – отвърнах неуверено
Добре, хайде чао, благодаря много- каза той, затвори вратата и си тръгна. Мина по пешеходната
пътека без да се оглежда и една кола наби спирачки
и наду силно клаксона.
След няколко часа се сетих, че утре е Задушница и много ме
хвана яд, че не съм му дал калинка.
Като се прибрах, любопитството ме глождеше и потърсих
в Google търсачката с ключови думи “бивш президент на Пирин" и “Христо”. Появи се негова снимка, с много по-буйна коса
и брада и следната статия с дата отпреди една година:
Експрезидентът на ФК “Пирин” - Благоевград д-р Христо Христов е в ареста в Сандански след среднощен екшън. Скандалният стоматолог откраднал ТИР от базата на известен
санданчанин, подкарал го без шофьорска книжка и се забил
в електрически стълб. След това с мощния камион влязъл в
района на бензиностанцията в село Катунци и спрял на милиметри от колонката за газ, съобщава в. “Струма". По чудо не
се стигнало до взрив.
Редакцията на в. "Нова България“ благодари на Аспарух за
интересния разказ. На неговия запленяващ и даващ основание за много размисли край нашите читатели
ще могат да се насладят в следващия ни брой.

Не
Отделяне на главата от тялото. И няма кой да му помогне- говореше той със самодоволна усмивка.
Наближавахме града.
Добре, защо ми спре, бе? Стотици минаха и
никой не ми спря. Само ти.
Аз замълчах срамежливо.
Пари трябват ли ти? Имам много пари.
Отказах. Попитах го къде да го оставя в Благоевград.
Където ме оставиш, там. Иначе съм за
автогарата. Ще пътувам за София.
Е , аз минавам през автогарата. Ще Ви
оставя там. А защо ще ходите в София?
За да си взема костюма. Тия от село искат да ме
видят в костюм и искам да им се покажа.
След този задоволителен отговор, той ми поиска телефонния номер, но аз уклончиво отказах. Стигнахме вече до автогарата.
Адресът ми е Бузлужда 10, Катунци. Ако имаш
проблеми- там съм. Ще оправиме нещата.
Излезе от колата. Видях, че отзад дънките са му изпръскани
с кал. Взе си кофата с тиквите от задната седалка и забеляза, че в багажника имам касетка с райски ябълки.

IDHEM е Фондация за мигрантите от ЕС в Хага. Благодарение на дългогодишния си опит, IDHEM подкрепя хагските мигранти от ЕС в повишаването на самостоятелността им, както и за интеграцията им в
града. Фондацията има също така консултативна роля за работата на
общинските институции и техните услуги. Всички мигранти са добре
дошли! Винаги може да поискате съвет в часовете ни за консултации и
при използването на горещата телефонна линия. Всички услуги, които
фондацията предлага, са безплатни. Заповядайте при IDHEM!
КОНСУЛТАЦИИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК:
Ние можем да Ви помогнем за проблеми, свързани с всички аспекти на
живота в Холандия. Ако имате затруднения – например: с правенето на
адресна регистрация или здравна застраховка, имате нужда от помощ
за писане на обжалване, не разбирате документи и писма, които получавате от холандски институции или просто имате нужда от съвет – не
се колебайте да посетите нашите консултации на посочения адрес.
АДРЕС:
Buurthuis Boerenplein
Mandalaplein 1, Den Haag
Всеки вторник от 10.00 до 12.00 часа
Всеки петък от 17.00 до 20.00 часа

ИНФОРМАЦИОННА ЛИНИЯ:
Ако нямате възможност да посетите нашите консултации, а се нуждаете от помощ, не се колебайте да се
свържете с нас на българската гореща
информационна линия!
070 365 81 83
Понеделник от 19.00 до 21.00 часа

КОНТАКТ
070 365 81 83, info@idhem.nl
Може да зададете въпросите си онлайн чрез формата за контакт на нашия
уебсайт www.idhem.nl

Незабравените традиции
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„Свети Валентин“

Празникът на влюбените, любовта и плюшените сърца във всички нюанси на червеното
Денят на Свети Валентин е католически празник, който се
отблеязва в Западна Европа масово от ХIII век. На датата 14
февруари влюбените изразяват любовта си един към друг,
като изпращат поздравителни картички, бонбони, сърчица.
Обичайно е да се подаряват цветя. Символи на празника са,
разбира се, сърцето и образът на крилатия Купидон.
Тази кратка визитка на празника звучи изключително скромно и с нищо не подсказва за изобилието на шоколад, плюшени
играчки, балони, букети, бельо, бижута, тефтерчета, домашни чехли и други подобни и безподобни предмети, които
заливат магазините в началото на февруари и които задължително са в розово-червен нюанс и с доминираща декорация
и форма - на сърчица. Признаваме – и на нас ни се струва
малко прекалено, но пък щом е в името на любовта, защо не.
Хората още от средните векове са споделяли чувствата
си чрез традицията да се разменят любовни послания под
формата на т. нар. валентинки. През 20 век ръчно написаните послания естествено биват заменени от масово произвежданите готови картички. Асоциацията за поздравителни картички, базирана в САЩ, е изчислила, че всяка година
се изпращат 1 милиард поздравителни картички за Свети
Валентин, като така те изостават по масовост само спрямо коледните си събратя.
Денят на Свети Валентин се е празнувал още през езически
времена, когато според римския обичай Луперкалия, славещ
бога на плодородието Таунус (Пан), по време на пищна церемония мъжете изваждали от кутия имената на девойката,
грабнала сърцето им. Главен герой на празника бил Купидон,
известен още като Ерос и Амур. Бог Купидон си правел шеги
с хората, като ги стрелял с любовни стрелички. Уцелел ли,
човекът мигом се влюбвал. Оттук идва и вярването, че любовта е сляпа.
За самия Свети Валентин, обаче, се знае малко. Днес на
човечеството са известни няколко истории за Свети Ва-

лентин и е трудно да се прецени тяхната автентичност.
Според най-разпространената история за Свети Валентин
в доброто старо време император Клавдий събирал доброволци за армията си, но никой от мъжете не искал да се бие
и да умре, оставяйки любимата и семейството си сами и
явилите се били малцина. Тогава на Клавдий му хрумнала идеята, че ако забрани брака, доброволците ще станат повече.
И, както може би се досещате, тъкмо това направил. Някъде в древната римска държава живял свещеникът Валентин,
който напук на императора, венчаел влюбени двойки. Изпълнявайки мисията си, той бил заловен и екзекутиран. Самата
екзекуция била по-скоро тържество, тъй като хората го изпратили с цветя и сладки. Стотина години по-късно хората
все още се сещали за това, на което ги учел Валентин и го
провъзгласили за светец и покровител на влюбените.
Друга история разказва за млад лечител със същото име,
живял през I в. пр. Хр. Младежът имал чудодейни способности
на изцерител и именно заради тях и заради вярата си бил
хвърлен в тъмница. В затвора младият Валентин излекувал
сляпата дъщеря на надзирателя. Момичето прогледнало и
го целунало. Двамата изживели бурна, но кратка любов, тъй
като Валентин бил осъден на смърт. Преди да го хвърлят на
лъвовете, той изпратил бележка на любимата си, написана
върху парче от дрехата му с формата на сърце и подпис:
“Твой Валентин". Така възникнала и традицията да се подаряват картички.
И в заключение един съвет: дори и да не е с формата на
сърце, каквото и да изберете за подарък на вашия валентин
или валентинка – поднесете го с любов, защото в
крайна сметка това е най-важното!

Трифон Зарезан

По-червен и по-ароматен от всякога
Било то защото е по-традиционно, по-българско или просто
защото е “по", много българи предпочитат да празнуват на
14-ти февруари Трифон Зарезан.
Корените на празника произлизат от древните времена, когато българските земи били обитавани от древните траки.
Тогава един от най-почитаните идоли бил именно Дионис – богът на виното и лозята. По-късно предците на съвременните българи приели тракийските традиции
на винарството и лозарството.
Празникът на виното е в чест на християнския
свещеник Трифон, който бил екзекутиран в Никея през 250г. и
по-късно провъзгласен за
светец. Традицията повелява именно на празника
да се подрязват лозите
за берекет и по-богата
реколта. Затова и светецът Трифон се нарича още Зарезан.
Традицията повелява

на 14 февруари да
се стане при изгрев слънце. Приготвя се пиле,
налива се домашно вино и се меси хляб.
Стопанинът на къщата слага всичко в торба от вълна и отива на лозята, където се събират всички останали
мъже от селото. От този момент започва празнуването.
В българските села се празнува в продължение на три дни,
като централно място заема ритуалът “зарязване", при който всеки от мъжете отрязва от три главини по три пръчки.
След това лозите се преливат с домашното вино. Празникът
повелява да се избере и “цар на лозата", който по правило е
заможен човек. Той се окичва с венец от лозови пръчки, който
носи на главата си, и с друг венец, който слага през рамо. Той
сяда в каруца, а останалите лозари теглят каруцата и под
звуците на гайди, гъдулки и тъпани се отправят към селото. Следващите два дни от празника, наречени във фолклора
“трифунци", се почитат за предпазване от вълци.
Част от тези обреди може да са позабравени, но ритуалното рязане на лози съществува почти във всяко село в България.
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Първият БГ Каталог в Бенелюкс е вече тук

о

Каталог на българския бизнес и професионалисти в Белгия, Нидерландия и Люксембург.

т началото на м. февруари стартира официално найдългоочакваната инициатива на вестник "Нова България“ – БГ каталог. Може да се каже, че той е една сбъдната
мечта за екипа и със сигурност крачка напред към повишаване информираността на всички български емигранти в Белгия,
Нидерландия и Люксембург.
БГ каталог е първият каталог на българския бизнес, професионалисти и културни организации в Белгия, Нидерландия и
Люксембург! И при това е достъпен 24 часа в денонощието и
7 дни в седмицата напълно безплатно за всички читатели на
вестник “Нова България".
БГ каталог предлага подробен списък на българските обекти, магазини, заведения, офиси, складове, барове, дискотеки,
както и на българските професионалисти, които
практикуват в Бенелюкс – лекари, зъболекари,
автомонтьори, преводачи, специалисти,
счетоводители и т.н. Ако търсите зъболекар, който да говори български,
ако се чудите къде във вашия град
има български магазин или искате
да се доверите на български професионалист за ремонта вкъщи,
БГ каталог е вашето място, където бързо и лесно можете да се
свържете с най-подходящия във
вашия случай човек или организация!
Освен за обекти или професионалисти, БГ каталог е отворен и за
всички емигрантски организации в
Бенелюкс, насочени към българското:
училища, църковни общини, неправителствени и благотворителни организации,
културни дружества, танцови състави и т.н.
БГ каталог е в постоянно развитие. Платформата

позволява авторите да контролират публикуваното съдържание, като се грижат то да
бъде винаги актуално и полезно за техните
клиенти. Това гарантира най-пълно задоволяване на високите потребителски нужди.
Освен това софтуерът е интуитивен и лесен за употреба, което улеснява значително
работата с него и спестява време. В допълнение потребителите могат да оставят коментари да задават въпроси и активно да търсят
необходимата им информация чрез пряк контакт с посочените за връзка във всяка обява лица.
БГ каталог е създаден изцяло в помощ и услуга на българите
в Бенелюкс. Обновява се ежедневно, за да могат потребителите да разполагат винаги с най-подробната
информация и точните контакти.
Ако вие сте професионалист, имате свой
бизнес, предлагате услуга или пък сте представители на емигрантска организация и
искате повече българи да научат за вашата дейност, добавете данните си в
БГ каталога напълно безплатно. Нека
вашите нови клиенти да могат да ви
открият лесно и достъпно!
Ако пък просто знаете български
обект или пък специалист, пишете на
редакцията на вестника, за да може и
те да бъдат включени в каталога.
Споделете с ваши приятели, познати –
нека БГ каталог достигне до възможно наймного българи!
БГ каталог е достъпен от сайта на вестник
“Нова България" www.novabulgaria.eu или директно
на адрес
		
www.bgcatalogue.novabulgaria.eu

Евроинтервю:

„Българи, учете децата си на нашата култура и език!

		 Бъдете горди, че сте българи!“
В

това издание на Евроинтервю избрахме да ви срещнем с Калина Вандерпул. Калина
преподава в българското училище в Антверпен, но за нея да споменем само думата учител не е достатъчна: тя е вдъхновител, един съвременен народен будител, който е открил
призванието си – да преподава и да предава българските традиции на децата ни, макар
и растящи извън България.

От колко време сте в чужбина?
Пристигнах тук преди пет години и половина, за да следвам
магистратура в Хаселтския университет. Нищо не стана
така, както очаквах. Таях огромни надежди за една много приятна, динамична, изпълнена само с учене година. За съжаление
дойдох със скромен бюджет, който свърши още преди началото на втората изпитна сесия. Бях принудена да започна работа. Въпреки, че владея английски на изключително високо ниво
и всеки един белгиец разбира този език, ми беше изключително

трудно да намеря дори и най-обикновената работа. Ден след
ден се отчайвах, чудейки се какво ще ям утре и къде ще спя.
Трудно се и концентрирах над учебниците. Питах се защо дойдох, за какво си причинявам сама всичко това. Продължих напред благодарение на подкрепата на моите близки и най-вече
на моята майка, която прекара доста безсънни нощи заради
мен. Тя никога не ми показа колко е сломена и ми даде чудесен
пример в живота, а именно – никога да не се предавам. В един
слънчев ден ми се обадиха да ходя да мия чиниите в един ресторант. И така всяка нощ до 2 ч. Първо карах колелото 15 км в

Евроинтервю
едната посока, а след това се връщах не смеейки да се замисля колко е тъмно и страшно на минус 5 градуса в обратната
посока. Ръцете ми бяха целите напукани от горещата вода в
мивката и от студа навън. Разкървавени. Но аз бях щастлива.
Да, щастлива, че имам за насъщния и това ме крепеше.
Какви бяха първите Ви впечатления от Белгия?
Какви бяха първите ми впечатления ли? Че тук е Европа, а
ние сме за съжаление много далеч от нея. Само географските
дължини ни карат да си мислим, че сме на този континент.
Спомням си първите дни, в които вървях от студентското
общежитие до спирката на автобуса за университета. Пресичах по средата на улицата, подтичвайки пред колите, а те натискаха клаксона. Чудех се защо. И по-късно разбрах, след като
забелязах, че всички пресичат само на пешеходните пътеки.
И ако има знак, който ограничава шофьорите до определена
скорост, просто няма някой, който да наруши правилото. Тук
правилата са за спазване, дори и най-елементарните такива.
Чувствате ли се емигрант и какво означава за Вас това?
И да, и не. Чувствам се емигрант, защото каквото и да пише
в паспорта ми, във вените ми ще тече българска кръв до края
на дните ми. И не, не се чувствам емигрант, защото успях. Успях да се интегрирам напълно успешно тук и да живея живот,
за който не съм и мечтала. За мен емигрант е този, който
по никакъв начин не желае да приеме и уважава белгийските
правила, традиции и хора. Само с критикуване не се постигат
цели.
Как запазвате връзката си с България и българското?
Много държим на празнуването на нашите празници, на спазването на традициите и предаването на тези неща на нашите деца. Те трябва много добре да знаят какво значи да си
българин. Връзката си с България и българското спазваме по
този начин.
Разкажете ни повече за работата си в българското училище в Антверпен - как започнахте да преподавате там, какво
е усещането да си български учител зад граница?
Още след като забременях с първото си дете, за мен беше
мечта да помагам на българските деца тук, да ги обучавам,
насърчавам и да бъда техния пример. И ето, че тази мечта се
сбъдна благодарение на Иво Добрев, който ме избра за учител
в българското училище “Св. Св. Кирил и Методий" в град Антверпен. Провеждам занятия всяка неделя от 13 ч до 15:35 часа.
Обучавам децата не само на нашия прекрасен език, а също така
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и говорим много за българските обичаи и празници. На тях им
е изключително интересно да научават всеки път нови неща.
Усещането е неописуемо, когато виждам, че българското се
предава по този начин напред и децата се чувстват горди,
че са българи. Изграждам тяхното българско самочувствие,
те трябва на всяка цена да знаят от каква славна държава
имат потекло и каква велика история пази тя. Българи, учете
децата си на нашата култура и език! Бъдете горди, че сте
българи!
Разкажете ни с какво друго се занимавате освен с училището?
След раждането на първородния си син реших да започна да
се занимавам с онлайн преподаване по английски език за всички възрасти и нива, както и по български език за чужденци
и за деца, родени извън пределите на Република България и
живеещи далеч от големите градове, в които има наши училища. За много кратко време започнах да получавам поздравления за това, което правя и не ми стигаше времето по цял
ден да отговарям на запитвания. Още същия месец започнах
няколко онлайн курса с интерактивна дъска. Така учениците
гледат един голям екран с упражнения и граматически обяснения, които проектирам и обяснявам по тях и се учат успешно. Онлайн обучението има доста предимства – учениците винаги могат да гледат на запис пропуснатия урок; а ако
го следят на живо, имат онлайн връзка с мен и така все едно
се намираме в една и съща класна стая, в която комуникираме на момента; седят удобно вкъщи и не е необходимо да се
придвижват на далечно разстояние до определено училище.
Имат възможност да правят безброй допълнителни онлайн
упражнения на уебсайта – www.englishtoday.be А любопитните
могат да харесат страницата ми във фейсбук, на която публикувам много материали.
https://www.facebook.com/pages/EnglishToday/1559551760932954
Преподаването за мен е страст. Не бих искала да се занимавам с нищо друго. Това е една много трудна професия. Да
си учител не означава само да влезнеш в класната стая и да
си предадеш новия материал. За да бъдеш успешен учител,
трябва да обичаш децата, да няма по-важно от това да им
предаваш нови знания и насоки, да ги насърчаваш, възпитаваш. Няма по-голяма награда тяхното признание след това.
Екипът на в.“Нова България“ благодари на Калина за
това Евроинтервю. Пожелаваме й все така
неуморимо да постига мечтите си.
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		ЗЛАТНИ ПРАВИЛА

Работа в Бенелюкс

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

				 ЗА РАБОТА В ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА

ПРАВИЛО №:

Автор: Росица Янкова

З

а мнозинството българи, пристигащи и/или вече живеещи в чужбина, и по-конкретно в някоя
от държавите на ЕС, различна от България, е от изключително важно значение да си намерят
работа. Българинът иска да работи, а не да съществува от социални помощи, които и без това са
недостатъчни и само временни.

Истината, пред която се изправяме обаче е, че вече живеем в друга държава, а това означава,
че не можем, а и не бива, да очакваме ‘тяхното’ общество да живее и функционира по същите
принципи и правила, които познаваме и с които сме свикнали „у дома“. Разбира се, България се
променя и постепено приема съвременните европейски принципи и правила, но внедряването
и налагането им като установени норми в „нашето“ общество изисква не само време, средства и
усилия, но и промяна на цялостната ни нагласа и разбиране за съвремието, в което живеем, както
и максимално възможно уеднаквяване именно на принципите, на които едно съвременно европейско общество следва да се основава.
Една от неоспоримите разлики между „нашето“ и „тяхното“ общество, е това, че тук се живее ‘по
правилата’. Те са много и се спазват от всички, и то много стриктно. Затова е важно тези правила да
се знаят и да свикнем да се придържаме към тях, ако искаме успешно да се установим в това ново
за нас общество, като не забравяме факта, че тези правила навлизат все по-активно и в България.
И така, българинът емигрант тръгва да търси работа в чужбина .... Знае ли обаче как?!
Ето някои „златни” правила при кандидатстване за работа и за успешно позициониране на местната трудова борса:

Първото впечатление е най-важно
Всички знаем, че първото впечатление е най-важно при
едно ново запознанство. Кандидатстването за работа е
вид “запознанство”, при което първите впечатления за кандидата се получават от подадените при кандидатстването документи.
Значително са се променили както съдържанието, така
и оформлението на “традиционно” признатите преди документи при кандидатстване за работа. Всъщност, както
в Европа, така и в България, отдавна е отминало времето на написаната на ръка автобиография. Едва ли можете
да очаквате какъвто и да било интерес от потенциален
работодател, ако подадете автобиография от сорта на
“Казвам се... Роден съм в семейство на ...”
За успешно кандидатстване за работа, и за осигуряване
на оптимално положително представяне пред потенциалните работодатели, днес в Европа се изисква т.нар.

Европейски “паспорт” Europass.
Това не е някакъв вид личен/задграничен паспорт или подобен
документ, а набор от документи, които са от съществено
значение за всеки гражданин, търсещ работа.
Какво е Europass?
Това са пет документа, които помагат Вашите умения и квалификации да бъдат ясно и лесно разбираеми в Европа.
Два от документите са достъпни за директно попълване от
е в - ропейските граждани:
Автобиография тип CV - установен формуляр за ефективно и разбираемо представяне на Вашите умения и квалификации.
Езиков Паспорт - установен формуляр за самооценка на
езиковите умения и квалификации.
В повечето случаи, тези два документа могат да бъдат обединени в един общ документ.
Този общ документ, често познат и като

“Професионална Автобиография/Резюме“

е също най-често първо изисквания документ за представяне
при кандидатстване за дадено работно място, а останалите
три документа от Europass-комплекта, описани по-долу, могат
да бъдат поискани на по-късен етап.
Останалите три от Europass-комплекта документи се издават от организации в сферата на образованието и обучението:
Europass Мобилност - описва знанията и уменията, придобити в друга европейска страна, като стажове, участие в програми за обмент, доброволческа работа, и др.
Приложение към сертификат - описва знанията и уменията, придобити от притежателите на сертификати за
професионално образование и обучение.
Приложение към Диплома - описва знанията и уменията,
придобити от лицата, завършили висше образование.
Пълни подробности, образци на необходимите формуляри, инструкции и много друга полезна информация можете да намерите на официалния уебсайт на Europass 		
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/about.

Работа в Бенелюкс
Другият много важен документ, който може да Ви представи положително пред потенциалния работодател,

Мотивационно писмо.

Най-често то придружава Europass Автобиографията.
Това е кратък, като правило, свободен текст, с който следва
да обясните защо кандидатствате за конкретното работно
място.
За да получите най-добра представа как едно мотивационно писмо може да “грабне" вниманието на работодателя (или
обратно – да го “изгуби” ), ще цитирам мнението на Дейвид
Силвърман – предприемач, Изпълнителен директор, автор и
блогър, в Harvard Business Review, в интервю, поместено на
новинарския сайт на списание “Мениджър” - ‘Мениджър.Нюз’
(http://www.manager.bg/) под заглавието “Най-доброто мотивационно писмо, което съм получавал”.
“Имам една основна философия във връзка с мотивационните
писма: не се притеснявайте! По-добре недейте да ги мислите,
премисляте, копирате и изпълвате с излишни детайли.” – споделя в началото на интервюто г-н Силвърман.
“Мотивационните писма, които съм получавал, винаги са били
три вида.
Кратък преглед. Своеобразна автобиография под формата
на проза. Този вид писмо се повтаря, чете се по-трудно от
1 биографията, защото не е така ясно структурирано, и много
често е изпълнени с излишни подробности.
Формалното писмо. То, обикновено изглежда така: „Уважаеми г-не/г-жо, Прочетох за обявата Ви в сайта за работа и
2 условията ми харесаха...“ В този вид писма много често не
изписват името ми или това на компанията правилно. Ако
имат късмет, ще прочета писмото. Твърде е еднотипно.
Писмото от вида “Аз съм луд!”. Този вид текст включва допълнителни, лични подробности, които авторът е решил да
сподели и нямат никаква връзка с повода, заради който комуникираме. Има широка гама от такива примери, в някои от
3 които човек ще си помисли, че авторът на текста наистина
не е добре. Например “Разбрах, че методът за ръчно боядисване на плата е форма на изкуство, която ме е направила подобър човек и същевременно по-ефективен мениджър."
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ционно писмо, което съм получавал:

„Уважаеми г-н Силвърман,
Пиша Ви в отговор на откриването на позиция xxxx, като
вярвам че писмото ми ще достигне директно до Вас.
Мога да Ви предложа седем години опит в управлението на
комуникациите във фирмите xxxx, отлични умения в ръководенето на проектите и голямо внимание към детайлите,
като вярвам че всички тези качества биха ме направили перфектен кандидат за откритата позиция.
Прилагам автобиографията си за Ваше сведение и бих приветствал възможността да се срещнем и разговаряме лично.
Поздрави,
Xxxxx Xxxx”
Ето какво ми харесва в това писмо: То е кратко. Обобщава
най-важното в автобиографията, което отговаря на желаната
позиция. Човекът, който го е написал, е отделил време, за да
помисли какво точно би направило впечатление на мен. Вместо
да нахвърля много факти и надежди той предлага мнение, което
ми помага да се фокусирам върху ценните му качества.
И това ми говори, че авторът не само ми показва умения, които имат връзка с позицията, но и ми казва че като бъдещ служител, той ще ми предлага решения, вместо само да описва
проблемите в документи, адресирани до мен.”
За Мотивационно писмо в Интернет съществуват многобройни уебсайтове, предлагащи примери, образци и дори ‘формуляри’
за попълване. В повечето случаи тези образци са безплатни, но
не забравяйте, че не всеки от тях би бил приложим както за
Вас, така и за работното място, за което кандидатствате.
Така че, когато ползвате подобен образец/формуляр, имайте
предвид мнението
на г-н Силвърман в
гореизложеното
интервю.

Да Ви кажа, всъщност от мотивационното писмо има смисъл
само в три случая:
1 Когато знаеш името на човека, който искаш да те назначи.
Когато знаеш нещо за изискванията в позицията, за която
2 кандидатстваш.
3 Когато си лично препоръчан (което включва 1 и 2).
Имайки предвид изброените условия, можете да помогнете
на каузата си, като направите анализ на автобиографията си,
което ще помогне на потенциалния Ви нов шеф да оцени качествата Ви.
За да илюстрирам, ще Ви представя най-доброто мотива-

Важно!
Всички документи от горепосочените, както и всички останали
документи, които биха Ви поискали да представите при кандидатстване за работа, следва да са изготвени на, или преведени на официалния език на съответната държава; за Белгия – френски, фламандски
(холандски) или немски, за Холандия – холандски, за Люксембург - френски
или немски.
Възможно е документите Ви да бъдат приети и в превод на английски език,
но това зависи най-вече от работодателя.
Легализация на преведените документи не е необходима, но все пак би било най-разумно преводите да са извършени и подходящо оформени от преводаческа агенция и/или професионален преводач.
Правилото за ‘първото впечатление’, се отнася, разбира се, и за други аспекти на личното Ви представяне, като например,
подходяща снимка към автобиографията, подходящо чисто, спретнато и не провокативно облекло при евентуалните интервюта за работа, подходящо поведение, и т.н.
Очаквайте останалите четири златни правила в следващите броеве на в.“Нова България".
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Песните на българската супер рок група,
разплакали българите в САЩ и Канада,

„Фондацията”

идват в Белгия и Люксембург

Двете държави са включени в европейското турне на „Фондацията”, което започва през месец март

Ф

ондацията е българска супер рок група, основана в началото на 2013 г. В състава й влизат: Кирил Маричков (“Щурците"), Иван Лечев (“ФСБ"), Дони (“Дони и Момчил"), Славчо
Николов (“Б.Т.Р.”) и Венко Поромански (Група “Те"). Екипът на в.
"Нова България” се свърза с Орлин Мирчев – организатор и промоутър на турнетата на “Фондацията” – с няколко въпроса за
историята на групата, както и какво очакват от публиката в
Европа. Г-н Мирчев е помолен лично от Кирил Маричков да координира организацията на турнетата извън България. Зад гърба
си групата има вече две турнета с общо 27 концерта в САЩ и
Канада. Европейското турне започва през месец март т.г., ще
продължи и през месец май, като концерти са предвидени и за
септември, и октомври. Групата има запитвания за турнета
сред наши сънародници в Австралия и Нова Зеландия.

Господин Мирчев, разкажете ни как се роди идеята за
сформирането на „Фондацията“?
Идеята е на Дони и през 2013 г е създадена групата. Целта е
да се създаде Фонд за хубава българска музика – Фондацията.
По този начин стойностни, качествени български песни продължават да бъдат изпълнявани на живо, някои и в по-различен
аранжимент от оригинала.

Колко концерта вече имате зад гърба си? Знаете ли колко са били феновете, които са ги посетили?
Мога да говоря за концерти извън България – досега имахме две турнета в САЩ и Канада – през
2013 г. и 2014 г. Първото беше с девет концерта
като интересът и отзвукът бяха невероятни и
това доведе до второ турне още следващата година с 18 концерта, което бе в продължение на 40
дни, а пътуването беше със самолети през Канада
и с бус през САЩ. Америка беше прекосена надлъж
и на шир и по диагонал! Навсякъде публиката беше
многобройна и билетите за концертите на повечето места бяха предварително разпродадени.

Има ли разлика в това как ви посрещат в България и зад граница?
Навсякъде публиката е очарована, но в чужбина
има и фактора носталгия, който допълнително
разплаква публиката на някои от песните. Музикантите са посрещани не само като легенди на
българската рок музика, но и като частица от
най-доброто, което е останало от спомените от
България.

Кое Ви привлече към идеята да организирате
концерти в Белгия и Люксембург?
Когато започнахме подготовката на Европейското турне проучвахме географски как можем
да комбинираме концертите. Така заедно с концерт в Париж съвсем естествено беше да организираме един и в Брюксел. А впоследствие се
свързахме с клуб Гайда в Люксембург, които също
изразиха желание да зарадват българите в Херцогството с един концерт на групата.

Имате ли усещането, че българите зад граница имат нуждата да се събират и да присъстват на по-масови срещи и събития?

Да, определено. Българите обичаме да сме сред хора, не сме
много големи индивидуалисти. Когато се организира нещо
стойностно и качествено, ние го оценяваме и посещаваме. Въпросът е да се правят качествени събития. Тогава българите
ще дойдат, ще срещнат хора с тяхното мислене, ще се създадат нови приятелства, компании...

Последен въпрос: разкажете ни някоя интересна случка от
„бек-стейджа“?
Не е точно от бек-стейджа, но се сещам за последното турне
в САЩ. Беше много интересно, че прекарахме цял месец, придвижвайки се с бус, прекосявайки цяла Америка. От Сан Франциско през Лос Анджелис, Сан Диего, Вегас... В Тексас ни застигна торнадо. Изкарахме невероятни вечери в Ню Орлиънс и
Кий Уест, което е най-южната точка на САЩ – на един хвърлей
място от Хавана, а до там се стига, карайки по магистрала в
океана около 2 часа. В Маями пък имахме страхотна разходка
на частна яхта. Оттам продължихме през Тампа и Атланта до
Вашингтон, Ню Йорк и Бостън. Великолепно турне.
Благодарим Ви и пожелаваме още много успешни концерти на
“Фондацията"!

Обратно в България
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Млади българки започват
свой бизнес в България
		

В

края на месец януари т.г. започна процесът по кандидатстване за на конкурса
Entrepregirl, който се провежда за втора година. Състезанието се организира от Българския център на
жените в технологиите.
Идеята на това състезание е да се стимулира участието на младите жени в сферата на иновациите
и високите технологии. Саша Безуханова, която е член на журито, основател на Българския център на
жените в технологиите,споделя следното на сайта на инициативата:

"Наградата Entrepregirl е моят опит да сбъдна желанието
си да виждам все повече млади хора в България, които не се
страхуват да рискуват и стартират свой собствен бизнес;
все по-често младите момичета да проявяват интерес към
предприемачеството, технологиите и иновациите, а всички
заедно да преодолеем стереотипите за това кое е "мъжка“
и кое "женска“ сфера на образование и професия. Защото мечтите нямат пол. Вярвам, че инициативата Entrepregirl ще допринесе за увеличаване на професионалното участие на момичетата и жените в сферата на високите технологии, както
и за преодоляване на недостига на IT специалисти, което ще
повиши конкурентоспобността на България и на страните
от Европа като цяло.”

Другите оценители на проектите са хора със солиден опит в предприемачеството, а голямата награда
ще бъде обявена от журито в края на месец март. А наградата е пакет от три дейности и наистина
си заслужава, ако си млад предприемач: стипендия за обучение в програма aMBA на Бизнес института
за предприемачи (The Business Institute), едногодишно менторство в предприемачество и бизнес, както и
членство за една година в Българския център на жените в технологиите.
Според изискванията за кандидатите, всяко момиче на възраст от 16 до 25 (навършени) години, което
има интересна идея в сферата на предприемачеството, технологиите и иновациите и има желание да
започне свой бизнес, може да участва. За целта всяка млада дама трябва да опише своята проектна идея
под формата на текст от максимум 2500 символа, както и да се представи в не повече от 1000 символа
(около половин стандартна страница). Обемите са ограничени, затова съветваме всеки желаещ да подходи рационално и най-вече оригинално, когато подготвя своята презентация.
Важно е да се отбележи, че сред официалните изисквания няма такова младите дами да са живущи в
момента в България, така че дори наши сънародници извън страната могат да участват.
На сайта на инициативата вече има качени първите няколко проекта, които са успешно подадени и
приети от организаторите. Прави впечатление,
че младите дами имат желание да развиват бизнес
идеи както ориентирани към високо-технологичния сектор (3D игри за мобилни телефони, произАко сте професионалист, имате свой бизнес, предлагате
водство на екологични храни), така и такива със
услуга или просто искате да станете по-популярни, ресоциален елемент (предоставяне на стари мебели
кламирайте във вестник „Нова България“.
за бедни студенти).
Гарантирано чрез вестник „Нова България“ вашата реВсички млади дами, които желаят да се включат
клама ще достигне до хиляди българи в Белгия, Нидерв инициативата, могат да
ландия и Люксембург и ще бъде четена с предимство.
изпращат своите проекНаправете себе си и това, което правите, по-познаваемо
ти електронно до 13 март
за вашите клиенти!
2015 г. Повече информация
За всички цени, отстъпки и рекламни пакети се обърнете
за конкурса можете да откъм reklama@novabulgaria.eu или вижте пълната информакриете на адрес: http://
ция в самия вестник.
www.entrepregirlbg.com

Харесайте ни!
Уважаеми читатели,
харесайте нашата страница във Фейсбук - Вестник Нова България! По този начин винаги ще имате актуална информация по важни за българите в Белгия, Нидерландия и Люксембург въпроси!
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Киш със сьомга и праз
Р

Начин на приготвяне:
Подхващаме киша, като извадим за кратко тестото от хладилника леко да поомекне, преди да го сложим във фурната.
След като разбием яйцето в купа, към него добавяме накълцания праз, накъсаните на малки парченца филенца сьомга и
разбъркваме със сметаната. Добавя се настърган кашкавал
да уплътни сместа, сол и подправки на вкус.
Тестото се слага на дъното на кръгла тавичка, като се надупчва на места с вилица. Отгоре му се изсипва вече подготвената смес, която разпределяме равномерно и захлупваме с
тестото по крайщата. Върху вече подготвения суров киш се
подреждат чери домати, нарязани на половинки, а след това
слагаме тавичката във вече загрятата фурна. Печем на около
200 градуса, докато коричките на тестото се запекат, а самият киш добие златист цвят.
Съветът ни е след като извадите готовия киш от фурната, да го оставите малко да се охлади, за да си запази
формата и да не се разпадне при разрязването. Междувременно можете
да си го снимате за спомен и разбира
се да си налеете по чаша охладено
бяло вино.

ядко ни липсва вдъхновение
да сготвим нещо вкусно за вечеря, дори и след дълъг изморителен
ден в офиса. Но когато все пак се
случи, или прибягваме до храна за
вкъщи, или до някоя бърза и лесна
рецепта в стил “объркваме всички
съставки и го оставяме само да
се сготви". Този киш със сьомга и
праз е точно такъв случай.
Казахме лесна рецепта, защото
изпълнението й наистина не представлява трудност, но все пак има
едно важно изискване – да сте се
снабдили с необходимите продукти предварително.

1 готово тесто за
киш;
1 пакет вакуумирана
пушена сьомга;
1/2 стрък праз;
1 яйце;
1 малка течна сметана за готвене;
Настърган кашкавал;
Няколко чери доматчета.

Бон апети!

Винаги в крак с новото из Бенелюкс
Актуална информация за българската емиграция и електронно разпространение на в. “Нова България"

Ако искате винаги първи да получавате най-новата информация
за българското в Белгия, Нидерландия и Люксембург, трябва задължително да се регистрирате
за бюлетина на вестник “Нова България". На сайта на вестника лесно
ще намерите формата за регистрация. От вас се очаква единствено да из-
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пратите вашия имейл адрес и съвсем скоро ще започнете
да получавате информация за случващото се в Бенелюкс директно на електронната си поща. Ще знаете първи в кой
магазин има промоция, в кой ресторант сега сервират ново
вино, какво събитие ни очаква или пък как може да получите
помощ професионално и дори безплатно. И всичко това от
и само за българската емиграция в Бенелюкс.
Ако се регистрирате на сайта, освен актуална информация за българската емигрантска общност, вие ще получавате първи и най-новия брой на вестник „Нова България“
– директно на вашата поща. Така че, не чакайте, а се регистрирайте при нас на www.novabulgaria.eu

Очаквайте
в брой E

вродепутати, български стажанти,
100 дни политика и още много в новия
ни брой.
Още в началото на март очаквайте
новия брой на вестник „Нова България“.
Празнично ще ви срещнем с най-младите български евродепутати, които ще
ни кажат дали има възраст да се бранят интересите на България. Ще се запознаете с новия ни емигрант на месеца в едно вълнуващо ЕвроИнтервю и ще
разберете как завършва вълнуващият

разказ на Аспарух. Ще ви представим
българските стажанти в европейските институции и ще попитаме какво
се промени за българите в Бенелюкс
след поредните 100 политически
дни. Очаквайте вкусна рецепта, полезна статия за вашите
права и още много полезна и
актуална информация специално за вас – читателите на вестник “Нова
България".
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Вестник „Нова България” не
носи отговорност за публикуваните на страниците на
вестника реклами, обяви или
съобщения от външни лица.
Редакцията си запазва
правото едностранно и без
предупреждение да коригира
и съкращава материалите на
външните автори, приети за
публикуване във вестника.
Редакционният екип е
твърдо против каквито и да
е форми на дискриминация,
поради което вестник „Нова
България” е и ще бъде винаги
с неутрална позиция по
отношение на всякакви политически, религиозни, расови и
етнически различия.

Основи на рекламното каре
в см:
А – 4,15
Б – 6,43
С – 8,70
Минимална височина в см: 2,00

Първа страница
Последна страница
Втора и трета
страница
Вътрешни страници

Цени за реклама:

€ 746
€ 245
€ 180
€ 145

Първа страница
Последна страница
Втора и трета
страница
Вътрешни страници
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Първа страница
€ 3,40/кв.см

€ 363
€ 118
€ 85
€ 70
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Последна страница
€ 1,20/кв.см
Втора и трета страница
€ 0,90/кв.см
Вътрешни страници
€ 0,75/кв.см
Искане за определено място
на рекламното каре – 25%
върху цената за кв.см.

Първа страница
Последна страница
Втора и трета
страница
Вътрешни страници

€ 178
€ 57
€ 41
€ 33

Първа страница
Последна страница
Втора и трета
страница
Вътрешни страници

€ 96
€ 31
€ 28
€ 21

Отстъпки:
За брой
• публикация в 3 броя – 10%
• публикация в 5 броя – 15%
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За цяла страница (само вътрешна) – 8%

Платени публикации* (само
за вътрешни страници):
До 1000 символа – €25
До 2000 символа – €47
До 3000 символа – €68
До 4000 символа – €90
Текст от "Нова България”
– 25% върху цената
С публикуване на снимки (в рамките на общия брой символи)
– 20% върху цената
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*Публикувайте рекламен текст, създаден от вас или от нас по
ваше желание, насочен към вашата дейност – промоции, новости, инициативи, събития… Към него можете да добавите
снимки и във вид на същинска новинарска статия да разкажете
на вашите настоящи и бъдещи клиенти за вашите планове.
Достигнете до вашите клиенти чрез нас!
Вестник "Нова България“ си запазва правото на промяна в цените на рекламните услуги, като е длъжен да публикува всякакви изменения в тарифата на страниците на вестника в
достатъчен срок преди промяната. Промените не важат за
договори, които са сключени и са в процес на изпълнение.

ВАЖНИ КОНТАКТИ
ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
В БЕЛГИЯ И ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО
ЛЮКСЕМБУРГ

ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
В КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ

Адрес: Ave. Moscicki 7,1180 Bruxelles

Адрес: Nederland, Den Haag, Duinroosweg 9,
2597 KJ Den Haag

Посланик Веселин Вълканов

Посланик Никола Колев

Телефон: +32 2 374 4788

Телефон: +31 70 350 30 51; +31 70 354 08 76

Факс: +32 2 375 8494

Факс: +31 70 358 46 88

Дежурен телефон за спешни случаи в
извънработно време: + 32 473 981 042

Дежурен телефон в извънработно време:
+ 31 657 44 80 73

Работно време: Пон. - Петък, 09.00 - 17.30 ч.

Email: Embassy.Hague@mfa.bg

E-mail: Embassy.Brussels@mfa.bg

www.mfa.bg/embassies/netherlands

www.mfa.bg/embassies/belgium
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Хайде на ски в…
Белгия!
К

Ако не сте карали ски в Белгия или още по-лошо – тази
идея ви се струва странна, то значи сте пропуснали много.

огато човек чуе „Белгия“ обикновено се сеща за шоколад,
бира и картофки, а някои познавачи биха споменали и диаманти, но малцина биха си представили зимни спортове. Ето точно тук биха сбъркали обаче, тъй като връх Синял дьо Ботранж
(Signal de Botrange) със своите 694 метра може да впечатли
всеки любител на зимните пейзажи и не само.
Тъй като сме в активния зимен сезон и много наши сънародници от Белгия, Нидерландия и Люксембург планират зимните
си ваканции, екипът ни реши да ви докаже, че карането на ски
в Бенелюкс не е толкова нереалистично. По-конкретно става
дума за източния/югоизточния край на Белгия, а именно в Ардените. Нещо повече, кралството е до известна степен известно в рамките на Бенелюкс със своите зимни спортове и
напълно приемливи дори за познавачите писти.
Местата за зимни спортове се разпростират по протежение на източните “кантони" – от страна на немскоезична
Белгия, както и в провинциите Лиеж, Люксембург и Намюр,
като те всички общо притежават над шестдесет ски писти
за практикуване на зимни спортове, които отварят още при
първия по-сериозен снеговалеж, което не е толкова нетипично
явление за Белгия и особено за Ардените. Голяма част от пистите разполагат и с машини за изкуствен сняг, които обикновено функционират на пълни обороти.
Около десет писти са подходящо оборудвани за алпийски ски
или спускане с шейни (разполагат с влекове, може да се наема
ски-екипировка и т.н.). Най-известните са: La Gleize, Baraque de
Fraiture и Ovifat. Някои от пистите в Ардените като Baraque de
Fraiture, Malmedy и Robertville също са идеални за обиколки със
скутери за сняг. Всички те имат необходимото оборудване,
ако желаете да наемете скутер.
Един от най-популярните ски-центрове в Кралство Белгия,
който е с приемливи цени, е Mont des Brumes. Този курорт е
разположен между Francorchamps и La Gleize. Ски курортът е в
алпийски стил и е разположен в югоизточната част на страната с максимална надморска височина от 530 метра (350 м в
долната част на склона). Ориентиран в посока северозапад, курортът предлага червена писта за средно напреднали скиори,
която е с дължина 850 м и където наклонът достига до 64%.
Начинаещите могат да се учат и да подобрят своите нови
умения на писта от 150 метра, която се явява продължение на
основната писта. С обща дължина от 1 000 метра, Mont des
Brumes е една от най-дългите писти в Белгия.
Курортът разполага с възможност за обслужване на 1000 скиори на час, за които са изградени 4 лифта. Топли напитки и
закуски се сервират в ресторанта на върха на пистата. Ски

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

центърът е отворен всеки ден през цялата зима от 10:00 до
18:00 часа през делничните дни и от 09:00 до 18:00 часа в събота и неделя. Важно е да се отбележи, че сноубордове не се
разрешават поради съображения за сигурност.
Цени: дневната карта е 15 евро, а следобедната (след 14.00
часа) се продава за 10 евро. Можете да си наемете и оборудване за 1 ден, като пълна екипировка струва 12 евро.
В Антверпен, Белгия се намира една от най-големите борси
за търговия на диаманти* в света. (бел. ред.)
Снимки от: http://www.lepetitmoutard.be и http://www.ardennesneige.be
* В Антверпен, Белгия се намира една от най-големите борси за търговия на диаманти. (бел.ред.)

On-line платформа за
правна помощ
• Задавате бързо и лесно вашите юридически въпроси
• Получавате професионални становища
от различни адвокати
• 100 % конфиденциалност
• 24/7

e-mail: legalsolutions.bg@gmail.com
www.legalsolutions.bg

Ако искате да попитате, да научите, да ни разкажете или просто да се
свържете с нас, пишете ни на: redaktor@novabulgaria.eu

