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Отечество мое

Можем ли да бъдем като
Левски?
П

рез 1868 г. Христо Ботев
пише писмо до приятеля си
Киро Тулешков (1846–1904),
който е български журналист, книжовник, педагог и
революционер. Оригиналът
на това писмо е загубен, но
за първи път писмото е публикувано от Захари Стоянов.
Именно и това е първата
публикация, която разкрива
познанството между Христо
Ботев и Васил Левски.
От тогава насам това писмо се публикува многократно.
Думите, с които Ботев описва Левски, ще бъдат винаги
част от българската памет. Въпреки че според някои времената на почит
към героите на България са отминали, ние решихме да препечатаме Ботевите слова, за да спомогнем да не бъдат никога забравени. Можем ли да бъдем
като Левски? Поне може да се опитаме!
Из писмо до Киро Тулешков, Букурещ, ноем.–дек. 1868
Автор: Христо Ботев
… Пиша ти приятелю, че аз останах тука [в Букурещ] с намерение да стана учител на българското училище, но силно се излъгах. Достигнах до такова жалостно положение, което не можа ти описа. Живея съвършено бедно;
дрипите, които имам, се съдраха и мен ме е срам да изляза дене по улиците.
Живея на самия край в Букурещ в една вятърничева воденица – заедно с моя
съотечественик Васил Дякона.
***
Приятелят ми Левски, с когото живеем, е нечут характер! Когато ние се
намираме в най-критическо положение, то той и тогава си е такъв весел, както и когато се намираме в най-добро положение. Студ, дърво и камък се пука,
гладни от два или три деня, а той пее и сè весел! Вечер – дордето ще легнем
– той пее; сутрин, щом си отвори очите, пак пее. Колкото и да се намираш в
отчаяност, той ще те развесели и ще те накара да забравиш сичките тъги и
страдания. Приятно е човеку да живее с подобни личности …

Знаете ли че...
Българите първи започнали да пишат на кирилица. Днес кирилицата се
използва както от славянски, така и от неславянски народи. С приемането
на България в Европейския
съюз тя става третата
му официална азбука след
гръцката и латинската.

Аз Буки Веди
Това е рубрика за българско лично
творчество, създадено зад граница.
Ако живеете в чужбина и творите,
може да ни пратите вашите художествени произведения. Направете
хиляди българи зад граница ваши
читатели!

Кристиян Радков, 6-ти клас
Българско училище „Св. Св. Кирил и
Методий „, Antoinette Kleynstraat 8,
2331 DV Leiden, Nederland

ПОЕМА ЗА БЪЛГАРИЯ
В бъдещето си представям България
красива като роза.
Така тя ще стане моята муза.
Сънувам, че ще бъде голяма като Азия.
Това си мисли моята фантазия.
Ще бъде интересно като аквапарк с
хотел.
Няма да бъде като в мотел.
Никоя друга държава няма тези неща,
които има България.
Курортите Банско и Белите Брези
ще станат гигантски като жирафи.
България ще е цялата в градове,
но ще има и природа, не се безпокойте.
Търговията ще развие.
Света ще разбие.
В България ще идват много пари.
Така животът ни ще стане по-добър,
нали?
България ще стане прекрасна, а ако не,
може би още по-добре.
Но това е моята мечта,
която ще се сбъдне ей така.

ЦИТАТ НА БРОЯ
„О неразумни и юроде! Поради
что се срамуваш да се наречеш
българин и не четеш, и не
говориш на своя език? Или
българите не са имали царство
и държава? Толкова години са
царували и са били славни и
прочути по цялата земя и много
пъти са взимали данък от силни
римляни и от мъдри гърци...“
Паисий Хилендарски (1722-1773)
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Емигрант на месеца

Избрахме да ви представим
Александър Колев
Бихме могли да го наречем
„емигрантската теорема“. Когато
сме извън родината и носталгията
ни налегне, едно от нещата,
които най-много ни помагат да
почувстваме България още поблизо до сърцето си, са успехите на
нашите спортисти.

П

рез януари с гордост ни изпълваха успе- Въпреки трудностите, възприема всичко за
хите на Цветана Пиронкова и Григор Дими- нещо нормално, но неизбежно по пътя към
тров по тенис кортовете в Австралия, а целите, които си е поставил. Отговорът му
февруари трепетно следихме българското на въпроса дали би се върнал да играе в Бълучастие на зимната олимпиада в Сочи. Цело- гария е категоричен: би се върнал да играе
годишно обаче се вълнуваме с представяне- само за Левски, клуба, от който е тръгнал.
то на нашите футболни отбори и продължа- Но сам признава, че на този етап чужбина
ваме да мечтаем за голям футболен форум. е най-доброто решение за него. Не само заМладото поколение е нашата надежда това ради добрата атмосфера и условия в клуба,
да се случи скоро и тук сред нас, българите където в момента играе. Целият отбор на
в Белгия и Холандия, има сериозна причина за Геел е от млади играчи - до 25 години - и за
оптимизъм. Точно нея избрахме да Ви пред- Алекс това е една от най-големите разлики
ставим в първото ни издание – Александър с българския футбол, където младите мноКолев.
го по-трудно получават шанс да се наложат.
Алекс е от София, където още от 6-годи- Затова осъзнава, че това да играе в чужбишен тренира футбол в юношеската фор- на толкова млад е невероятен шанс: „Ако бях
мация набор 92 ФК Левски. На 15-годишна останал в България, щях да си чупя краката
възраст се мести заедно със семейството по Б или В група и нямаше да стане нищо от
си в Белгия, където първо играе в местния мене... Не че сега съм нещо, но поне играя на
Десел Спорт, а в момента успешно се под- запад и играя професионален футбол.“
визава за Геел във втора
Признава, че му липсва Бълбелгийска лига. Като казвагария,
родният град, близЗа Алекс животът извън
ме успешно, имаме предвид
ките, приятелите и винаги
родината прави дори
точно това: бележи редовтърси възможност да преоще по-специално
но в мачовете за клубния си
карва време с тях, когато
отбор, а освен това е и голима възможност. В Белгия
усещането от всяко
майстор на младежкия назавръщане за мачове на общува предимно със съотционален отбор на България
борниците си белгийци, има
младежките национали.
в квалификациите за Евро
приятели руснаци и сърби
2015. На този фон успехите
и съжалява, че няма повече
до момента съвсем не го главозамайват, а българи близо до мястото, където живее.
напротив – Алекс си е набелязал много по- Когато има възможност обаче обича да
високи цели – мечтае да играе във висшата отскача до български магазин в Антверпен
лига на Англия. Не крие гордостта си от фа- или до Брюксел за по нещо нашенско. Дори в
кта, че от година и половина представлява свободното му време футболът си остава
България като младежки национал и мечтае на първо място, затова когато няма занимада го прави и в мъжкия национален тим. И ния с отбора – макар да признава, че това е
изглежда това е просто въпрос на време да доста рядко - тренира индивидуално с топка
се случи!
или във фитнеса, а също така и учи счетоЗа Алекс животът извън родината прави водство. Както сам казва: „Важно е човек
дори още по-специално усещането от всяко да има образование, защото никога не зназавръщане за мачове на младежките нацио- еш какво може да се случи.“
нали. Споделя, че периодът на адаптация в
А това, което ние му пожелаваме да се слуБелгия му е бил труден и че все още свиква с чи, е да продължава да ни радва като бългабелгийския манталитет въпреки факта, че ри с успехите си в Белгия, а защо не скоро и
семейството му е близо и че говори езика. в по-голям клуб?

Малки обяви
Ако искате вашата обява да достигне до хиляди хора, публикувайте я
във вестник „Нова България“!
ИЗПРАТЕТЕ НИ ВАШАТА
ОБЯВА НА АДРЕС:
reklama@novabulgaria.eu.
Текстът не може да
бъде повече от 160 символа.
Можете да публикувате
обяви в категориите:
01 Работа предлага
02 Работа търси
03 Съквартиранти
04 Квартири
05 Автомобили
06 Услуги
07 Купувам
08 Продавам
09 Разни
Освен текста на вашата обява, посочете и
категорията, в която
искате тя да бъде публикувана.
Редакцията си запазва
правото да не публикува дадена обява, ако тя
нарушава морала или добрите нрави. Възможни
са промени в графика за
публикуване, за които
трябва всеки, публикувал обява да следи своевременно. Обяви, които
не са изпратени на посочения адрес, няма да
бъдат вземани под внимание.

Знаете ли че...
Най-високата точка в
Холандия е в Vaals - 323
метра над морското равнище, като това също
така е и мястото, където границите на Холандия, Германия и Белгия се
пресичат.
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Незабравените традиции

Баба Марта зад граница!
Знаят ли чужденците за този хубав български празник
На Първи Март се поставя началото на
пролетните празници, като според българската
традиция всеки трябва да се закичи с
мартеница. Това е много хубав празник, но
успяваме ли ние, българите зад граница, да
поддържаме традициите си, и нещо повече, да
ги популяризираме сред другите култури? За
да отговорим на този въпрос, попитахме хора
от различни страни, знаят ли за празника Баба
Марта, и чували ли са за мартеницата.
Легендата за мартеницата
Легендата за мартениците разказва за хан Исперих, който
тръгнал да търси нови земи, но прекалено тъгувал за семейството си. Лястовица разказала на неговата сестра Калина
за мъката му и тя му изпратила писмо, като го вързала с бяла
прежда за птичето. Връзката обаче била толкова стегната,
че алена кръв била обагрила вълната, когато хан Исперих посрещнал лястовицата.
От тогава според българските традиции се кичим с мартеници и ги сваляме, когато видим прелетна птица или цъфнало
дръвче. Окачваме ги на дръвчето или ги слагаме под камък, за
да е плодородна годината.

Баба Марта
В нашата митология Баба Марта е описвана с променлив
нрав. Тя може да е весела и усмихната и само след няколко часа
нейните двама братя Голям и Малък Сечко (Януари и Февруари) да я ядосат и тя да стане сърдита и зла. Тогава довежда
студени ветрове и снежни бури.

Как празнуваме Баба Марта зад граница
Много от българите зад граница, ако не и всички, намират
начин да се снабдят с мартеничка, за да почетат празника
Баба Марта. Някои си ги купуват от българските магазини,
други вземат от приятели, а пък на трети им изпращат по
пощата приятели и роднини от България. Важното е, че на
Първи март всички са с мартенички.
Много от нашите сънародници зад граница се опитват да
популяризират празника и сред чужденците, като им връзват
мартенички и обясняват значението на празника и символиката на мартеницата. Призоваваме всички наши читатели да
разказват всяка година на поне още един чужденец за този
хубав български обичай.

Знаят ли чужденците за Баба Марта и мартеницата
Решихме да проверим знаят ли чужденците за нашия хубав
празник и какво точно са чували за Баба Марта и мартеницата. За тази цел попитахме хора от различни страни дали
знаят какво е Баба Марта, какво е мартеница и дали са носили
такава. Ето и техните отговори.

Paulina Kluczka, Полша
Чувала съм за мартеница от моите
приятели българи. Ако не се лъжа,
Баба Марта е празник, с който се
почита началото на пролетта, а
мартеницата е бяло-червена гривна, която хората носят на китката си. Знам какво е мартеница,
Чувала съм за
защото мои приятели са ми давали
мартеница от
преди време, но честно казано не
знам точно какъв е обичаят, свърбългарските
зан с мартеницата. Подозирам, че
ми приятели…
хората я носят, за да им донесе
успех и късмет. Знам, че по някое
време, може би около 21 Март,
когато е официалният старт на
пролетта, трябва да свалиш мартеницата и да я закачиш на
първото дърво, което видиш.

Michaël Gallardo, Белгия
Да си призная, никога не бях чувал
за този български обичай. Но сега
вече знам, че Баба Марта е празник, на който хората си разменят
мартеници за здраве и щастие.
Мартеницата е червено-бяла и прилича малко на пискюл с две фигурки.
За съжаление никога не съм имал
възможността да нося мартеница, тъй като никой не ми е давал.
С нетърпение очаквам някой да ми
даде мартеница на 1 Март, като
вече знам, че трябва да я нося през
март и да я сваля,когато започне
пролетта.

Да си
призная,
никога не бях
чувал за този
български
обичай…
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Megan Palm, САЩ
Да, чувала съм за празника, но за
първи път едва миналата година.
За съжаление не знам много за историята на празника, но пък знам
какво е мартеница. Това е червенобяла гривна, която е символ на празника. Имах късмет миналата година да получа мартеница, а също
Да, чувала
така видях, че българските ми косъм за
леги и приятели носят мартеници.
празника, но
Също знам, че може да носиш няколко Мартеници, тъй като се разза първи път
менят и може да получиш от разедва миналата
лични хора – семейство, приятели,
колеги. Мартеницата трябва да се
година…
носи, докато не видиш разцъфнало
дърво или някаква птица, но не си
спомням коя беше. Ако видиш някои от тези символи на пролетта,
трябва да свалиш мартеницата и да я закачиш на дърво. Но
ако не видиш разцъфнало дърво или птица, а вече е април, то

тогава може да я свалиш. Миналата година беше дълга зима,
стана почти април, докато най-накрая намерих разцъфнало
дърво, на което завързах моята мартеница.

Erik Ohlsson, Швеция
Не знам нищо за празника Баба Марта, но имам една позната на име
Марта – тя е българка. Спомням
си, че съм виждал българите да носят бели и червени дрехи и някакви
гривни, но нищо повече.
Предполагам, че мартеницата е
точно тази бяло-червена гривна,
която съм виждал други да носят. Аз
обаче никога не съм носил такава.
За самата традиция, свързана
с Баба Марта и мартеницата не
знам абсолютно нищо! Извинете!
Но ако ми подарят мартеница тази
година, бих си я носил – изглежда ми
интересно!

Не знам нищо
за празника
Баба Марта,
но имам една
позната на
име Марта…

*Въпросите и отговорите са преведени от английски език.
Ясно е, че някои от чужденците знаят за празника, други само малко, а трети не са и чували. Затова нека тази Баба Марта
си поставим за цел да научим поне още един чужденец какво е Мартеница и защо празнуваме Баба Марта. Защо пък да не им
дадем и по една мартеничка!?
От нас зависи да почитаме българските традиции и обичаи и да ги разпространяваме в „Нашата България зад граница“.
Не ядосвайте Баба Марта, а си закачете мартеницата в очакване на пролетта, като не забравяте, че при момите тя седи
отляво, а при юнаците - отдясно.
Честита Баба Марта от целия екип на вестник „Нова България“!!!

БЕЗ КУЛТУРА НАКЪДЕ

Наутилус

О

т 24 януари до 27 април 2014 г. центърът
за изящни изкуства в Брюксел BOZAR ни кани
да преоткрием „Nautilus: Navigating Greece“.
Експозицията е посветена на гръцката култура и цивилизация през вековете и е съставена
от изключително ценни експонати, много от
които никога досега не са напускали Гърция.
Основната тема е морето, а самото име на
изложбата „Наутилус“ от гръцки означава
моряк, мореплавател.
Изложбата е свързана и с настоящото гръцко
председателство на ЕС и е организирана с помощта на гръцкото Външно министерство
и Министерството на културата и спорта.
Включени са исторически предмети от над

30 гръцки музея като скулптури, керамика и
др., превеждащи ни през античните епохи до
дори 3000 г. пр.Хр. Сред експонатите има и 23
съвременни творби на гръцки автори.
Експозицията е отворена от вторник до
неделя между 10.00-18.00 часа на адрес Rue
Ravenstein 23, Брюксел. Цена: € 8.00, като за
младежи, деца и възрастни има намаления.
www.bozar.be
А знаете ли, че: Наутилус е и името на подводницата на Капитан Немо от фантастичния роман на Жул Верн „20 хиляди левги под
водата“; както и името на първата атомна
подводница в света.

Вие имате
БИЗНЕС
Направете му един разумен подарък. Предложете на всеки клиент,
който идва във вашия
магазин, склад, кафене,
ресторант,
кантора,
офис най-новия брой на
вестник „Нова България”.
Така вашите клиенти ще
оценят по-добре предлаганата от вас услуга,
допълнена с най-новото,
публикувано в ПЪРВАТА
БЪЛГАРСКА
ПЕЧАТНА
МЕДИЯ, ПОСВЕТЕНА НА
БЪЛГАРСКОТО В БЕЛГИЯ, НИДЕРЛАНДИЯ И
ЛЮКСЕМБУРГ.
Веднага щом следващият
брой е на пазара, вашите
клиенти със сигурност
ще знаят, че могат да го
намерят именно при вас.
ПИШЕТЕ НИ на
office@novabulgaria.eu
с вашето име и адрес и
оставете останалото
на нас!
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Правата ни в...

Какви обезщетения се полагат в

Люксембург

Във всеки брой ще ви запознаваме с важна
информация, свързана с живота в Люксембург. И
макар непожелавана на никого, понякога всеки
може да се окаже в ситуацията на безработен. Ето
защо систематизирахме някои важни въпроси,
свързани с безработицата в най-добре социално
осигурената държава в ЕС.
(Част I)

Обезщетения за безработица
Ако вие сте един от българите, които са решили да живеят
и работят в Люксембург, то тогава трябва да знаете, че сте
застрахован срещу риска от безработица в тази страна.

Критерии за получаване на обезщетение
За да може да получавате обезщетения за безработица,
трябва да изпълните няколко критерия:
• да сте загубили работата си, но не по ваша собствена
вина;
• да сте годни за работа и готови да приемете всякаква работа, която отговаря на вашите способности;
• да сте на възраст между 16 и 64 години;
• да не получавате пенсия за старост или инвалидност, пенсия или обезщетения за трудова злополука (rente d‘accident)
в пълен размер;
• да сте регистрирани като лице, което търси работа;
• да сте работили в Люксембург в продължение на най-малко
26 седмици, през последните 12 месеца преди да станете
безработни. Ако в тези 12 месеца се включват периоди на
нетрудоспособност, срокът се удължава съразмерно. Същото важи и ако периодът от 12 месеца включва периоди
на военна служба или периоди, през които сте получавали
обезщетение за безработица.

Размер на покритието и колко пари може
да получите

квалифициран труд е с 20% по-висока или €2305, 23.
Можете да получавате обезщетение за безработица само
за същия период от време, за който сте били назначени на работа през последните 12 месеца, предхождащи датата на регистрацията за безработицата. Максималният период, през
който можете да получите обезщетение за безработица, е 12
месеца, ако сте работили през последните 24 месеца. Срокът
за получаване на обезщетение за безработица може да бъде
удължен за безработни лица, които са над 50-годишна възраст.

Как може да си осигурим достъп до обезщетения за безработица

По възможност трябва да се регистрирате като лице търсещо работа в деня, в който сте станали безработен. Регистрацията трябва да бъде направена или в Агенцията по развитие на заетостта (Agence pour le développement de l‘emploi),
или в един от нейните местни офиси. Трябва да подадете иск
за обезщетение за безработица в същата институция/агенция, в която сте се регистрирали като безработен в срок от
две седмици след като сте загубили работата си.
След като всички тези формалности са изпълнени, обезщетението за безработица ще ви бъде изплатено от първия ви
ден на безработица.
Ако не сте се регистрирали като безработен
още в първия ден след като сте загубили рабоЗнаете ли че...
тата си, вашето право да се възползвате от
обезщетение ще започне едва в деня, в който
Люксембург има най-висте се регистрирали в съответната агенция
сок дял на мобилни телепо заетостта. Ако не сте подали своето искафони на глава от населене в срок от две седмици след регистрацията
нието в Европа.
в съответната агенция, обезщетенията ще
бъдат изплатени със задна дата, но не повече
от 14-календарни дни от датата на иска.

Размерът на обезщетението за безработица е на стойност 80 % от предишните ви
доходи. Процентът се увеличава до 85 %, ако
имате едно или повече деца на ваша издръжка. Въпреки това, обезщетението за безработица не може да надхвърля сума, равна на
две и половина минимални работни заплати.
Ако безработицата продължи повече от шест месеца за всеки 12-месечен период, обезщетението не може да надхвърли
сума, равна на две минимални работни заплати.
Ако сте извършили някаква работа, за която сте получили
възнаграждение, докато сте безработен, то полученият доход се приспада от вашето обезщетение за безработица, което не може да надхвърля по размер горепосочените граници
от две и половина минимални работни заплати за 6 месеца и
две минимални работни заплати за 12-месечен период. Към
настоящия момент минималната работна заплата в Люксембург е €1921, 03 на месец. Минималната работна заплата за

Изплащане на обезщетение за безработица
Обезщетението за безработица ще ви бъде платено чрез
пощенски запис в края на всяка седмица, в която сте безработен.
Системата за социално осигуряване в Люксембург предвижда също така и четири вида обезщетения за ранно пенсиониране: ранно пенсиониране по схемата за солидарност, поетапно ранно пенсиониране, „корекция“ за ранно пенсиониране и
ранно пенсиониране за работещите на смени и хората полагащи нощен труд.
(Продължава в следващия брой)
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Обратно в България

Кои са перспективните професии в

България през 2014 г.

Ако сте решили, че вече ви е омръзнало да нови инвеститори и видимо раздвижване на
живеете в чужбина и искате да се завърнете трудовите пазари, което ще увеличи работв България, то тогава трябва да знаете какво ните места и ще засили допълнително търсее търсенето на пазара на труда в родината.
нето на професионалисти.
Оказва се, че най- популярните професии
Според направените анализи най-много свопрез 2014 година в България ще бъдат ком- бодни позиции към момента има в сектора за
пютърен специалист, финансов анализатор, изнесени услуги, като според статистиката
телеком инженер, маркетинг специалист, со- там се предлагат около 2000 свободни работциален работник и агроном.
ни места всяка година.
Според анализаторите това ще са профеВъпреки новостите в сила остава едно стасиите с по-голяма перспектива през идната ро и вече твърде добре анализирано трудово
година както в България, така и по света. Ху- качество, а именно владеенето на чужди езици.
бавото е, че те са в различни сфери, което ще Кандидат-служителите с повече от един чужд
даде възможност на повече хора с различни език със сигурност ще имат по-големи възможпрофесионални способности да изберат как ности в намирането на по-добра работа.
точно искат да се реализиПрез 2014 година компютъррат на трудовия пазар.
ните специалисти ще бъдат
Компютърните
Основно качество на опотново сред най-търсените
специалисти ще бъдат
ределяните за перспективотново сред най-търсените служители, както и инженени професии е тяхното
рите, финансистите и операслужители
търсене, което се очаква
торите в производството.
постоянно да расте през
Административни позиции,
следващите години. А по-високото търсене които включват офис мениджъри, секретари
неминуемо означава и по-добро възнагражде- и рецепционисти също са сред търсените от
ние за заетите именно с тези професии. По- работодателите.
ради това анализатори съветват младите
2014 година се очертава и като година на
хора да се ориентират към сектори и профе- нови инвестиции в производствени мощносии от изброените области, които най-добре сти, а интересът към селското стопанство
биха били квалифицирани като „професии с по- се увеличава, поради което в този бранш се
тенциал”.
търсят агрономи и хора с подходящо образоЕдин по-задълбочен анализ на пазара на тру- вание. Очаква се селското стопанство да е
да би показал, че през изминалата 2013 година една от сферите на икономиката, която ще
много фирми търсещи персонал са отчели не- започне да се развива през следващите годидостиг на квалифицирани кадри в страната. ни, поради което именно там ще има и все поПрез новата 2014 година очакванията са за голямо търсене на добре подготвени кадри.

Електронна поща
приема автобиографии на
българи, търсещи работа в
родината.
Всеки студент или млад
професионалист,
който
желае да използва посредническите услуги на Агенцията по заетостта при
намиране на работа в България, трябва само да изпрати своя автобиография
в Europass формат на специално създадения за целта
електронен адрес:

rabotazamen@az.government.bg
Изпратената автобиография ще пристига директно
при експертите, които ще
работят индивидуално с
всеки кандидат и ще го насочват към възможни позиции и компании в България.

Търси се
Стани автор и/или фотограф – публикувай в
„Нова България”
Ако искате да бъдете
част от българското зад
граница, ако сте пълни с
идеи и искате да ги споделите с много хора, ако
имате какво да споделите за живота си в чужбина и искате да бъдете
полезни със знанията си
–пишете и/или снимайте
за вестника – така вашите статии ще достигнат
до хиляди българи зад граница. Работата за вестника предлага освен голяма свобода, поле за лична
изява и възнаграждение и
нещо много важно – възможност да сте част
от ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА
ПЕЧАТНА МЕДИЯ, ПОСВЕТЕНА НА БЪЛГАРСКОТО В
БЕЛГИЯ, НИДЕРЛАНДИЯ И
ЛЮКСЕМБУРГ.
ПИШЕТЕ НИ на
redaktor@novabulgaria.eu,
като съвсем накратко ни
разкажете за себе си и ни
кажете защо искате да
пишете за вестника и как
ще допринесете за неговото развитие.
Очакваме ви!
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Ала-Бала

Мъфини с банани и шоколад
Кой не обича нещо сладко в почивен
съботен следобед? Е, сигурно има и
такива, които биха отказали сладкиш след обилен обяд, но ние за щастие не сме от тях!
Ние решихме да експериментираме
с нещо изпитано - комбинацията от
банани и шоколад, и да по украсим
стандартните рецепти за мъфини.
В началото смесихме в купа брашното, захарта, какаото, пакетчето
ванилова захар, чаената лъжичка
бакпулвер и щипка сол. Хубаво разбъркахме, за да се смесят, и направихме
кладенче в средата на купата. В него
изсипахме разбитите яйца, объркани с киселото мляко. След това
разтопихме маслото, в което после
донамачкахме омекналите банани.
Бананово-маслената смес също се
изсипва в кладенчето, след което
всички съставки хубаво се объркват.
В крайна сметка се
получава сравнително хомогенна, по-скоро гъста смес. Готови сме
да пълним формичките!

НА ШЕГА, НА МАЙТАП
Цинична статистика: За последните двадесет години от България са заминали да живеят в чужбина 4585 доктора, 1251 физика, 850
физика и нито един катаджия.
***
Двама българи отишли в чужбина. Влизат си
в хотелската стая и гледат - има топла вода!
Единият казал: - Ех, има топла вода! Жалко,
че няма да останем до събота, та да се изкъпем...
***
Как ще познаете българката в чужбина?
Единствената жена по улиците, която ходи
почти без грим, но въпреки това изглежда
ПРЕКРАСНО! А как да зарадвате българка в
чужбина? Дайте й пари за козметика, след
като й разкажете този виц

Ние ползваме средноголеми силиконови формички за мъфини, на
който сложихме хартиени кошнички. Важна част от декорацията, но ако нямате, същият вкус се постига и с малко изрязване на
формички от обикновена хартия за печене. Ние пекохме на предварително загрята фурна на 180 градуса за около 30 мин., но все
пак - от фурна до фурна има разлика, така че си проверявайте по
изпитания метод с клечица.
Ще си признаем, че след като извадихме кексчетата и им дадохме малко да си починат, не се сдържахме да не пробваме едно
още топло-топло... Определено останахме доволни от аромата и
от начина, по който бананите загатваха за себе си! Но не спряхме
до тук - решихме, че в мрачния, дъждовен местен следобед нашите голи кексчетата заслужават по една красива шапчица отгоре.
Варианти за глазура и украси има много - просто е достатъчно
човек да развихри въображението си! Ние се спряхме на нещо семпло, но винаги неустоимо - шоколад! Разтопихме на водна баня половин шоколад (в нашия случай тъмен), който омекотихме с около
50 гр. разтопено масло. С получената смес ‚облякохме‘ капачетата на кексчетата и им закичихме ядки и дребни бонбонки за украса. Станаха толкова красиви и апетитни, че едвам изчакахме шоколадът да стегне, преди да ги нападнем. Чакането си струваше!
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Втора и трета
страница
Вътрешни страници

€ 96
€ 31
€ 28
€ 21

Отстъпки:
За брой
• публикация в 3 броя – 10%
• публикация в 5 броя – 15%
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

1/8

1/16

*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.

МАЛКИ ОБЯВИ
01 Работа предлага
Търся лична готвачка за Belgique/Bruxelles, да може да готви добре. Можете да изпращате своето CV на емейл: dimitrov@hotmail.be
02 Работа търси
Търся работа като готвач в ресторант или детегледачка и домашна помощница в Брюксел.
Телефон за контакти: 048 714 51 65
Главен готвач с опит и диплома, френски, руски и англйски език търси работа в Брюксел.
Телефон за контакти: 048 806 25 46
06 Услуги
Монтаж и настройка на сателитни антени. Настройка на ASTRA, HOTBURD, БУЛСАТКОМ, ВИВАКОМ, турски, сръбски, арабски и др. програми.
За контакти: 048 442 49 09 и halmiyunuz@hdworx.eu
Предлагам преинсталация на Windows, почистване на настолни компютри и лаптопи.
Телефон за контакти: 048 714 55 04 - Велислав
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Желанието на редакцията ни е да представя интересни обекти и градове, които остават
„скрити” из иначе малките държави Белгия, Холандия и Люксембург. Може би голяма част
от тези места ще са познати на мнозина, може би ще поискате да ги посетите за първи
път… А може би ще намерите сред статиите ни нещо ново, което да Ви привлече към нови
приключения и нови спомени с близките Ви хора?
В следващия ни брой ще Ви представим град, комбиниращ спокойствието с високия спортен
адреналин, а в този започваме с…

Една
инициатива на
“За Българите“
Решихме, че можем да
създадем
организация,
която да бъде в помощ на
българите, живеещи зад
граница - да набира и предоставя актуална и вярна
информация, полезна на нашите сънародници в чужбина. Направихме го.
„За Българите“ е вече една
сбъдната мечта.
И защото „думите отлитат, а написаното остава“ създадохме първия
вестник за българското в
БЕНЕЛЮКС.

За първия брой на нашия вестник решихме

да намерим баланса между история, спокойствие, природа и музика. И в трите категории Динан (жители: 13 000, разстояние от
Брюксел: 100 км или 28 км южно от Намюр) печели по точки, ето и защо.
Градът е една от най-интересните и скрити
точки на Ардените и Валония като цяло. Като
че ли изцяло вкопан в скалите, центърът на
Динан привлича вниманието с необичайната катедрала, отвесните скали и мрачната
крепост над града. Всичко това комбинирано
с река Моза, която преминава през града и по
която се правят разходки с малки речни кораби.
Разбрахме, че името на града идва от келтски “Divo-Nanto” (свещена долина). Динан бележи развитието си в периода XII – XV век, когато регионът става известен с извличането
на мед и желязо. Това привлича вниманието
на Франция и Испания, чиито войни оставят
своя отпечатък върху града. Местната икономика се завърта около производството на
текстил (и карти за игра!).

Най-голямата забележителност
на града?
Няколко са. Започваме с готическата катедрала Нотър Дам, която с необичайната си
камбанария е символ на града. Екипът ни намери катедралата много по-симпатична от-

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

вън, отколкото отвътре, но може би всичко
е въпрос на вкус и преценка. Другият символ е
злокобната цитадела над града. Има два начина да стигнете до нея – или чрез фуникольора
(по-скоро телефер), или като изкачите „само”
408 стъпала. Вътре ще намерите едни почти
романтично-тъмни коридори, няколко военни
реликви и най-вече прекрасна гледка към реката и града. Поне за това си заслужава! Нещо
повече, след немската реконструкция от
Втората световна война, цитаделата прилича на декор за компютърна игра.
Обещахме ви и музика – знаете ли, че саксофонът е изобретен в Белгия през 1841 г.? И
по-точно, в Динан от Адолф Сакс, на когото е
кръстена улица и има цяла поредица саксофони в различни цветове.
Ако търсите малко по-силни усещания, защо
не пробвате каяк по река Лес? Предупреждаваме ви, че това е доста популярна дестинация
за каране на каяк, така че добрата организация и резервация са повече от задължителни.
Да не забравяме, че сме все така в Ардените,
където природата се мени бързо и където колоезденето е истинско удоволствие.
След разходката в Динан можете да посетите някое от многото заведения (в типичен
белгийски стил) край реката. Специалитети за
региона не намерихме, но една специална бира
се прави в непосредствена близост до града.
Коя е тя – ще оставим на вас да откриете!

И в заключение – редакцията
ни все така счита, че Динан
напълно заслужено може да
запълни един спокоен (съботен!) ден със семейството.
Липсата на множество туристи и на шум от транспортни средства, съчетано
с възможността да послушате качествен джаз по река
Моза прави посещението на
града наистина приятно изживяване. А и ако времето
го позволи, снимките ще са
прекрасни за вашия десктоп
в понеделник.

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

