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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 2019. december 10-én (kedden)  

10:00 órai kezdettel tartott rendes üléséről 

 
Helye:   Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal tárgyaló terme 
 

Jelen vannak:            
 

 Porkoláb Sándor elnök 

 Ullmann Katalin elnökhelyettes 

 Dr. Marinova Ilieva Ruzsa  képviselő 
 

Tanácskozási joggal jelen vannak az ülésen:  
 

 dr. Bartha Enikő Önkormányzati és Szervezési Irodavezető 

 Bán Edit          szervezési ügyintéző 

 

 

Vaskóné Pántya Júlia elnök: Köszönti Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormány-

zat Képviselő-testületét. Megállapítja, hogy a 3 nemzetiségi önkormányzati képviselőből 3 fő 

jelen van, az ülés határozatképes. Megkérdezi van-e hozzászólás a napirenddel kapcsolatban, 

amennyiben nincs, kéri a szavazást annak elfogadásáról.  

 

 

Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (3) igen szavazattal 

a napirendet elfogadja:  
 

Napirend: 

1. Tájékoztató a Bolgár Karácsonyi hagyományokról 

 

Előadó: Porkoláb Sándor elnök 

 

2. Egyebek 
 

 

Porkoláb Sándor elnök: Javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Ullmann Katalin elnök-

helyettest megválasztani. Kéri, hogy szavazzanak a jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről. 

 

 

Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (3) igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozza: 
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Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 

10/2019. (XII. 10.) sz. határozata: 

 

Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata úgy dönt, hogy a Bolgár Nemzetiségi 

Önkormányzat jegyzőkönyv-hitelesítőjének Ullmann Katalin elnökhelyettest választja meg. 

 

Felelős: nemzetiségi önkormányzat elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

 

1. Tájékoztató a Bolgár Karácsonyi hagyományokról  

 

Porkoláb Sándor elnök: Ismerteti, hogy a Karácsony az egyik legkedveltebb ünnep 

Bulgáriában. A helyi bolgár közösség is nagy várakozással tekint az ünnepre. Különlegesség, 

hogy a bolgárok, a Gergely-naptár szerint, december 25-én ünneplik a karácsonyt. A 

legszentebb családi ünnepet a böjt utolsó napja előzi meg december 24-én. Ez a nap a 

családot, az otthon tűzhelyének melegét legjobban szimbolizáló ünnep Bulgáriában. Szenteste 

minden bolgár családnál elmaradhatatlan a közös vacsora, mely Jézus születésére való 

várakozást jelenti. A bölcsőt ma az asztalra helyezett szalma jelképezi. Hagyományok szerint 

ilyenkor 13 különleges húsmentes ételt tálalnak fel. A 13-as szám az utolsó vacsora 

résztvevőire utal. Hagyományos bolgár ételeket készítenek, például töltött paprikát rizzsel 

vagy babbal, rizzsel töltött szőlő-vagy káposztaleveleket, sütőtökalapú ételeket, ezenkívül 

gyümölcsöket, bort, rakiát (gyümölcspárlatot), és diót kínálnak. A dióhoz is fűződik egy 

elterjedt hiedelem, jóslat, mégpedig, ha a diót feltörik, és a dió jó belül, akkor a következő év 

is sikeres lesz. A Szenteste legfontosabb étele a kerek, házi kenyér, amibe pénzérmét sütnek, 

és aki megtalálja az érmét szerencsés lesz. Ezt a kenyeret osztják szét az asztal körül ülők. 

Egy darabka Istennek, egy Isten anyjának és egy a házigazda házának. Az étkek az asztalon 

maradnak egész éjszaka, az ősök szellemeinek, akik esetleg visszatérnek látogatóba még 

karácsony reggel előtt. Bulgáriában, több településen is él még a december 24-éhez 

kapcsolódó régi szokás, a Koleduvane. E napon éjfélkor hagyományos ruhába öltözött, fiatal 

betlehemezők házról-házra járnak a falvakban. Úgy vélik, hogy ez a szokás távol tartja a 

gonosz lelkeket. Karácsony napján elmondása szerint a gazdag, hússal készült vacsorát a 

rokonokkal és közeli barátokkal együtt fogyasztják el. Ismerteti, hogy a bolgárok is állítanak 

karácsonyfát, és megajándékozzák egymást. A bolgár karácsonyi szokások a kereszténység 

előtti időkben gyökereznek, amelyek különleges egységbe olvadtak a keresztény 

hagyományokkal. Jellegzetes ünnepi hagyományaikat megőrzik, és ápolják, őrzik az ünnep 

nemzeti hagyományait távol Bulgáriától is, így szokásaik tovább élnek a helyi bolgár 

közösség küldetése által is. Felkéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az 

elhangzottak szerint a Bolgár Karácsonyi hagyományokról elhangzott tájékoztató 

elfogadásáról. 

 

 

„Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Bolgár Karácsonyi hagyományokról szóló tájékoztatót elfogadja.” 

 

 

Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (3) igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozza:  
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Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 

11/2019. (XII. 10.) sz. határozata: 

 

Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Bolgár Karácsonyi hagyományokról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős: Elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

Ullmann Katalin elnökhelyettes: Tájékoztatásként elmondja, hogy a Nemzetiségi Önkor-

mányzat képviseletében 2019. december 25-én, Budapesten, a Szent Cirill és Szent Metód 

Bolgár Pravoszláv templomban 11:00 órai kezdettel megtartásra kerülő karácsonyi liturgián, 

egyházi programon részt kívánnak venni. 

 

Porkoláb Sándor elnök: Kéri, hogy szavazzanak az elhangzott egyházi programon való 

részvételi szándékukról, az alábbiak szerint: 

 

 

„Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

2019. december 25-én, Budapesten, a Szent Cirill és Szent Metód Bolgár Pravoszláv 

templomban 11:00 órai kezdettel megtartásra kerülő karácsonyi liturgián, egyházi 

programon a Nemzetiségi Önkormányzat képviseletében részt kíván venni.” 

 

 

Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (3) igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozza:  

Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 

12/2019. (XII. 10.) sz. határozata: 

 

Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

2019. december 25-én, Budapesten, a Szent Cirill és Szent Metód Bolgár Pravoszláv 

templomban 11:00 órai kezdettel megtartásra kerülő karácsonyi liturgián, egyházi programon 

a Nemzetiségi Önkormányzat képviseletében részt kíván venni. 

 

Felelős: Elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

 

2. Egyebek 

 

Porkoláb Sándor elnök: Érdeklődik, hogy van-e az Egyebekhez kérdés, hozzászólás? 

Megállapítja, hogy az Egyebek napirendi ponthoz kapcsolódóan nincs kérdés, hozzászólás. 

Megköszöni az ülésen megjelentek részvételét. 
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Több napirendi pont nem lévén az elnök az ülést 10:35 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

 

Porkoláb Sándor  Ullmann Katlain 

        elnök                                                                                                  jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 


