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 Ullmann Katalin elnökhelyettes 
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 dr. Bartha Enikő Önkormányzati és Szervezési Irodavezető 

 Bán Edit          szervezési ügyintéző 

 

 

Porkoláb Sándor elnök: Köszönti Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 

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 Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi programjairól 

 

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 

13/2019. (XII. 16.) 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 Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi programjairól 

 

Porkoláb Sándor elnök: Ismerteti, hogy Bulgáriában az ünnepnapok 2020-ban az alábbiak 

szerint alakulnak:  

 

2020. január 1.  Újév 

2020. március 3.       Felszabadítás napja 

2020. április 17.         Nagy Péntek 

2020. április 19.         Húsvét vasárnap 

2020. április 20.         Húsvét hétfő 

2020. május 1.            Munka ünnepe 

2020. május 6.            Szt. György napja 

2020. május 24-25.     Kultúra és írástudás napja 

2020. szeptember 6-7.  Egyesítés napja 

2020. szeptember 22.  Függetlenség napja 

2020. december 24.  Szenteste 

2020. december 25.  Karácsony első napja 

2020. december 26.  Karácsony második napja 

 

Megemlíti, hogy a szurvakane (újévköszöntés somfa ággal) a legjellegzetesebb újévi 

hagyomány, amely az egész országban fennmaradt napjainkig is. A hagyomány szerint január 

1-én a 12 évesnél fiatalabb gyerekek kis csoportokba verődve körbejárják a rokonokat, 

ismerősöket, és felfűzött pattogatott kukoricával, szárított gyümölcsökkel, fémpénzekkel, 

gyapjúval díszített somfaágakkal ütögetik őket, köszöntő versikéket mondva, egészséget és 

bőséget kívánnak az új esztendőre. A felnőttek apró ajándékokat adnak viszonzásul a 

gyerekeknek. A bolgár laduvane szintén újévi hagyomány, melyben lányok vehetnek részt, 

tulajdonképpen házasságkötésre vonatkozó csoportos jövendölést takar. Január 6. Vízkereszt, 

melyet a fény és a megvilágosodás napjának is tartanak, vízszenteléssel ünneplik meg. 

Elmondja még, hogy január 7. Iván-nap, Keresztelő Szent-János ünnepe, február 14. Trifon 

Zarezan napja, a bortermelők, kocsmárosok és kertészek napja, ekkor metszik meg az első 

szőlőt. A maskarás játékokat Szirni Zagovezni napján rendezik, maszkosok, félelmet keltő 

állatnak öltözött férfiak vesznek részt benne, a derekukon kolompok sokaságával felszerelt 

maszkosok nagy látványosságot keltenek.  

 

http://unnepnapok.com/a-munka-unnepe-majus-1/
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Ullmann Katalin elnökhelyettes: Megemlíti, hogy március elsején ünneplik a tavasz 

kezdetét. Erre a napra készítik el a hagyományos martenicákat, amelyeket kitűzve hordanak 

az emberek, abban a hiedelemben, hogy ez egészséget hoz nekik. Áprilisban ünneplik Szt. 

Lázár napját. A lazaruvane a fiatal leányoknak szentelt népszokás, akik hagyományos tavaszi 

népviseletbe öltöznek ilyenkor. A lányok Lázár napján házról házra járnak, amelyet szombat 

délben kezdenek el és folytatják egészen Virágvasárnapig. Továbbá elmondja, hogy Szent 

György a juhpásztorok és nyájak védőszentje napját május 6-án ünneplik. Ezen a napon a 

házakat zöld koszorúkkal díszítik fel. Megemlíti, hogy a hagyományos Szent György napi 

ünnepi étel a kurbán, az első újszülött bárányból főzött húsos, sűrű leves, a pogácsa és más 

hagyományos ételek. A nem vallási eredetű ünnepek közül a legfontosabb a március 8-i 

Nőnap. A bolgárok legnagyobb, legtiszteltebb ünnepére, a Húsvétra hét héten át böjttel 

készülnek. Ismerteti, hogy Szent Cirill és Metód napja május 24., e napot a bolgár megtérés, 

kultúra napjaként ünneplik. December 6. Nikulden, Miklós-nap, a vizek védőszentjének 

ünnepe. Említése szerint, a karácsonyt a bolgárok a magyarokhoz hasonlóan december 24-25-

26-án ünneplik. A bolgár lakosság többsége a Karácsonyt és a Szentestét tartja a legfontosabb 

keresztény ünnepnek.  

 

Porkoláb Sándor elnök: Tájékoztatásként elmondja, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat a 

jövő évben a fentiekben ismertetett ünnepek közül kiemelten a március 1-i tavasz ünnepet 

szeretné a szentendreieknek bemutatni és megismertetni. Továbbá minden, Szentendréhez 

kapcsolódó bolgár vonatkozású emléket be kívánnak mutatni egy összefoglaló helytörténeti, 

kulturális és egyben gasztronómiai kiadvány formájában. Felkéri a Képviselő-testület tagjait, 

hogy szavazzanak az elhangzottak szerint a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi 

programjairól elhangzott tájékoztató elfogadásáról. 

 

 

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

Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi programjairól szóló tájékoztatót elfogadja.” 

 

 

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

az alábbi határozatot hozza:  

Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 

14/2019. (XII. 16.) sz. határozata: 

 

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

Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi programjairól szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

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 10:40 órakor bezárja. 

 

K. m. f. 

Porkoláb Sándor  Ullmann Katlain 

        elnök                                                                                                  jegyzőkönyv hitelesítő 


