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Българи правят
световна премиера
на мюзикъл

СЕДМИЧНИК ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

Цена €1,50
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ОЩЕ ОТ ПРИЕМНАТА ЗА БЪЛГАРИТЕ В КИПЪР

Социални помощи при ниска заплата
и обезщетение при безработица
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 на страница 5

Вашият вестник, българи!
СЛЕД ПРОВЕРКИТЕ:

Работата
“на черно” виновен е и
работникът!
8 НА СТРАНИЦА 3

Шанс за работа
в Кипър!
СПЕЦИАЛНА КОНСУЛТАЦИЯ НА “БЪЛГАРСКИ НОВИНИ”

Грешка е да покажате
на работодателя, че отчаяно се нуждаете от
каквато и да е работа,
твърдят от Cyprus Recruiter, най-голямата
частна трудова борса на
острова

С

най-голям шанс да
си намерят работа в
Кипър в момента са
специалистите по информационни технологии. В
страната навлизат големи
чуждестранни компании,

Конкуренцията в
Кипър вече
е 300 кандидати на
ден за едно
място, казват нашите
консултанти
Марина
Теодосиу
и Костас
Ламбру

на които наемите и обслужването тук излиза по-евтино, международни сайтове
са пренесли централите си
на острова и тези две групи
работодатели активно търсят компютърни експерти.
Секторите, които все още
набират работници и служители, са туризмът - за
хотели и ресторанти, както
и бизнесът с храни и супермаркетите.
Това показва наблюдението на пазара на труда в
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ИНТЕРВЮ

Димо Димов:

Единственият
специалист
в Кипър съм,
но напразно...
 на страница 7
НА ФОКУС

Най-скъпият
лекар ли е
най-добрият?!
 на страница 4
КУЛТУРА
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НАБИРА ХОРА
за ръчна продажба
НА БЪЛГАРСКИ Български
ВЕСТНИЦИ И КНИГИ
по българските картини “Музика в цвят”
заведения
 на страница 21
и магазини.
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Тази своя
картина
Кристина
Среткова
е нарекла
„Свобода”.
Берлин,
2012 г.

БЪЛГАРСКИ КАРТИНИ ОТ
КИПЪР  “МУЗИКА В ЦВЯТ”

наградата на Европейския културен кръг
в Баден-Баден.
След Кипър, до края на годината, я
очакват още две престижни изяви. Нейни произведения ще бъдат представени
в Салона на изкуствата в Париж през ноември, а през декември невероятните й
картини ще са част от Коледната изложба
във Ватикана.
В Кипър Кристина ще остане до средата на януари. На острова тя вече рисува
усилено за изявите си догодина. Програмата й за 2013 г. предвижда големи самостоятелни изложби в Париж, Ню Йорк и
Цюрих, както и участие в арт-панаирите в
Монако, Цюрих и Сингапур, в Седмицата
на изкуството в Берлин и Санкт Петербург.
Кристина създава абстрактна живопис.
Самата тя казва, че рисува “музика в цвят”.
Емоционално и творчески се зарежда в
Кипър, където на брега на Средиземно
море, в Ларнака, живеят нейните родители. Обича да рисува в Кипър, защото
„всичко тук се пречупва в богата палитра
от космическа светлина. Може би това е
в основата на моето вдъхновение. Картините, които съм създала тук, носят особена аура”, сподели талантливата българка.
Тя не смята, че абстрактната живопис,
която твори, е далеч от хората. „Не е задължително хората да разбират моето
изкуство, видимо е, че го усещат. Аз
творя картини, които се появяват във
фантазията ми, когато застана пред бялото платно. Те се пораждат от фантазии,
горещи приключения, страстни преживявания, истории от бъдещето или просто чувството, че животът е прекрасен и
всичко, което ни заобикаля, е изпълнено
с жизненост. Желая да предам на зрителя
радост, надежда, способност да обича,
оптимизъм и просто да чувства. Вярвам,
че моите картини са живи и излъчват позитивна светлина!”
„Български новини” желае успех на
Кристина Среткова!

СЪЮЗ НА БЪЛГАРИТЕ В КИПЪР (СБК)

Учреден е в Кипър като юридическо лице с името СЪЮЗ НА
БЪЛГАРИТЕ В КИПЪР (на гръцки език Σύνδεσμος Βουλγάρων
Κύπρου, на английски език Association of the Bulgarians in
Cyprus) през 1998 г.
Основна цел на организацията е да защитава, съхранява
и развива българското самосъзнание сред своите членове,
да защитава, съхранява и развива българския език, култура
и традиции сред българската общност в Кипър, както и да допринася за тяхното популяризиране в кипърското общество.
Седалището на съюза е в Лимасол, в сградата на Културен
център, Лимасол – ул. Stratigou Makrigianni, 16.
Председател на СБК е Ира Папагеоргиу, тел. 99459358
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ИЗЛОЖБА НА ОСТРОВА

25 платна, сътворени на Острова на
Афродита, излага младата българска художничка Кристина Среткова в третата
си самостоятелна изложба в Кипър. Тя
ще бъде открита в галерия „Kipriaki Gonia” в Ларнака на 9 ноември. В Никозия
заредените с красота и емоции картини
ще могат да се видят на 17 ноември, от
12.00 до 20.00 ч., в зала AKAMAS на хотел
„Хилтън”, където след това изложбата ще
бъде закрита.
Поканата към всички българи в Кипър
да се срещнат с нейното изкуство отправи чрез „Български новини” лично младата авторка. С нея и нейното творчество
вестникът ни ви срещна още през месец
март.
Всички самостоятелни и групови изложби, в които Кристина участва през
тази година, преминават под мотото „За
един мирен, космополитен свят, свят
без насилие”, каза тя пред „Български
новини”.
Кристина е само на 28 години, но вече е
един от най-известните млади български
творци, спечелила високо признание
сред майсторите на палитрата и в международните изложбени зали. 2012-а е
много успешна година за талантливата
художничка. Тя се радва на преминали с
голям интерес самостоятелни изложби
в Ню Йорк, Берлин и Цюрих, в арт-панаирите в Париж и Цюрих. Българката бе
специално поканена да участва и в едни
от най-големите групови международни
изложби - „Международни съвременни
майстори” в Музея на съвременното
изкуство в Лас Вегас, арт-седмицата в
Мадрид, във Ферара /Италия/, в „Духът
на Виена” в австрийската столица, в „Безкрайни изражения” в Торонто /Канада/, в
Берлин, Баден-Баден, а в момента нейни
картини могат да се видят в Ню Йорк.
През февруари тази година Кристина
стана лауреат на първа и втора награда
за абстрактна живопис на Седмицата на
славянското изкуство в Берлин. През
септември към отличията си тя добави и
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БЪЛГАРСКИ НОВИНИ

НИКОЗИЯ
ФЕСТИВАЛ
Първият в Кипър женски метъл-фестивал
събира почитателите на музиката на „Female
Metal Attack Cyprus Festival”. Фестивалът започва с участието на 4 групи, но има за цел да нараства с всяка година и да се утвърди като едно
от най-интересните музикални събития.
КОГА: 3 ноември, 19:30 ч. КЪДЕ: Franky’s
Live, Apollonos Street, 39, Стария град, Никозия.
Цена на билетите – 15 и 20 евро
4-ти Фестивал на танцовото изкуство. КОГА:
3 и 4 ноември, 20:00 ч. КЪДЕ: Театър Pallas,
Никозия. Цена на билета:10 евро
ТЕАТЪР ЗА ДЕЦА
“Семейството на Ной” - театралната пиеса
за деца разказва как живеят заедно три поколения от хора и много, много животни, затворени в ковчег, по време на Големия потоп.КОГА: 4
ноември – премиера. Представленията продължават до 23 декември. Начален час - 10:30 ч.
КЪДЕ: Сцената на THOC New Theatre Building, 9
Gregori Afxentiou
„Хензел и Гретел” - оригиналната адаптация
на Никос Николаидис се представя от новосформирания театър Maskarini. КОГА: 4 и 11
ноември, 10:30 ч. КЪДЕ: Russian Cultural Centre, 16 Alassias Street
„Вълшебната флейта” – представленията на
пиесата по операта на Моцарт, адаптирана за
деца и режисирана от Танасис Tеологис, продължават всяка неделя. Музиката към детския спектакъл е на композитора Юри Ступел, а хореографията е дело на Таня Милтенова. Представленията са на гръцки език. КОГА: всяка неделя, до
23 декември, 10.30 ч. КЪДЕ: Театър „Сатирико”,
Културен център „Владимирос Кафкаридис”, ул.
Vladimiros Kafkarides 11-15, Αglantzia, Никозия.
Цена на билетите: 10 евро
ТЕАТЪР
“Шекспир за час” - театрална комедия,
режисирана от популярния кипърски актьор и
режисьор Лорис Лоизидис. КОГА: 2, 3, 4, 8 и 9
ноември, 20:30 ч. КЪДЕ: Pantheon Art Cinema,
29 Diagorou Street
ПАНАИР
Осмият годишен Панаир на книгата ще
представи голям избор на първи издания,
книги с подпис на автора, книги с красив
дизайн, илюстровани календари и бележници. Ще можете да намерите също така стари
и употребявани книги за всички възрасти,
които обхващат широк кръг от теми. Книгите
са предимно на английски, но ще има избор
на други езици. КОГА: 3 ноември, 10:00 - 20:
00 ч., 4 ноември, 10.00 – 18.00 ч. КЪДЕ: хотел
Holiday Inn, Никозия. Този панаир е възможност да оползотворите приятно почивните дни
- добре е да знаете, че културните центрове на
Лаики Банк и Трапеза Кипро ще са отворени в
събота, а Общинският музей „Левентис”, Археологическият музей и Общинската художествена
галерия ще работят в неделя.
ЛИМАСОЛ
ФЕСТИВАЛ
Първи Международен фолклорен фестивал
в Кипър. Първият фестивал на традиционната
музика ще се проведе в продължение на три
дни. Първите два са в село Ерими, близо до
Лимасол, а в неделя празненството се пренася в Ayios Ermogenis. Програмата включва
концерти, музикални семинари и срещи,
както и панаир на изделия на художествените
занаяти. В събота е подготвена специална програма за децата. КОГА: 2 – 4 ноември. КЪДЕ:
Ерими, Лимасол. За повече информация: тел.
99030185, 99049317, 99995906
„Улично изкуство за мир” е младежки фестивал, който ще предложи безплатни семинари на
графити, конкурс за кънки и още много инициативи. КОГА: 3 ноември, 12:00 - 18:00 ч. КЪДЕ:
гимназия Линопетра, Лимасол
МУЗИКА
Концерт “Музиката на 21 век”. Ще звучат
изпълнения на Кипърския симфоничен оркестър.

КОГА: 1 ноември, 20:30 ч. КЪДЕ: Театър Риалто
Цена на билетите - 7 и 12 евро. Вход свободен
за деца и ученици под 18 години.
СРЕЩА
Трибют за Жак-Ив Кусто. Като част от международния морски фестивал Nautilus, събитието
ще има за почетен гост Пиер-Ив Кусто - океанограф, председател на „Водолази Кусто” и син
на Жак-Ив Кусто. Пиер, заедно с д-р Евангелос
Папатанасиу, директор по изследователската
дейност в гръцкия Център за морски изследвания, ще представят и дискутират работата на
Кусто и влиянието му, както и своите опасения
за морската среда в днешни дни. КОГА: 5 ноември, 10.00 ч. КЪДЕ: Център Евагорас Ланитис.
За повече информация – тел. 25342123
ИЗЛОЖБА
Изложба “Mare Liberium”, фокусирана върху
корабоплаването в Средиземно море през 16
- 19 век организира център Евагорас Ланитис
под егидата на Кипърското председателство на
ЕС. КОГА: до 15 ноември. КЪДЕ: Център Евагорас Ланитис. За повече информация – тел.
25342123
ЛАРНАКА
Пиеса за деца”Малкият принц”. Детската
сцена на театър “Скала” продължава да радва
малчуганите със спектакъла по творбата на
Антоан дьо Сент - Екзюпери “Малкият принц”,
адаптиран от режисьора Андреас Мелеки. КОГА:
всяка неделя, 10.30 ч. КЪДЕ: Театър „Скала”
МУЗИКА
Популярната гръцка група “Онирама” гостува в Ларнака, където ще изпълнят своите хитове. КОГА: 4 ноември, 21:30 ч. КЪДЕ: Lush Beach
Bar. Цена на билета - 10 евро
ПАФОС
Изложба”Холандското чудо”. Галерията за съвременно изкуство представя групова изложба
на трима съвременни холандски художници.
Изложени са картини, фотография и керамика.
КОГА: до 10 ноември, понеделник - петък: 10:00
- 13:00 и 16:00 - 18:00 ч., събота: 10:00 - 13:30
ч. КЪДЕ: Chiaki Kamikawa Contemporary Art, 10
Solonos Street

„МУЗИКАЛНИ НЕДЕЛИ”
В ЛАРНАКА, ЛИМАСОЛ И ПАФОС

Всяка неделя през ноември в трите крайбрежни града Ларнака, Лимасол и Пафос ще
звучи музика. Концертите се организират от
Кипърската туристическа организация съвместно с с трите общини.
В Ларнака концертите са от 11.00 ч. на
крайбрежния булевард Финикудес: 4 ноември: джаз, с група „Sixth Sense”. 11 ноември:
традиционна кипърска и гръцка муика и
танци, с участието на танцова група от Агия
Напа. 18 ноември: музика от целия свят,
с група “Trio Tico”. 25 ноември: известни
гръцки песни, с “Demetris Fanis”. За повече
информация: тел. 22691221, 24654322
В Лимасол музикалните срещи са в крайбрежния театър „Onesilos”, от 11.00 ч.: 4 ноември: музика, с група „Scent of a Woman”.
11 ноември: танци от целия свят, с танцова
формация „Rithmos”. 18 ноември: поп-музика, с поп-групата „The Eternity”. 25 ноември:
представяне на традиционна кипърска сватба, с танцова формация “Zedros”. За повече
информация: тел. 22691221, 25323211,
25362756.
В Пафос музиката ще звучи на входа на
археологическия парк Limanaki, от 11.00 ч.
4 ноември: представяне на традиционна
кипърска сватба, с Асоциацията на фолклорните изследователи от Лимасол. 11 ноември:
музика, с група “Scent of a Woman”. 18 ноември: представяне на традиционна кипърска
сватба, с фолклорна асоциация “Aphrodite
Geroskipou”. 25 ноември: рок, с рок-група
“Cold Shot”. За повече информация: тел.
22691221, 26932841, 26930521.

Т Р А Н С П О Р Т
НОВО ЛЯТНО РАЗПИСАНИЕ И ЦЕНИ НА АВТОБУСИТЕ ДО ЛЕТИЩЕТО

Фирма “KAPNOS
Airport Shuttle”, която
обслужва редовната
автобусна линия от Никозия до международното летище в Ларнака
и обратно, обяви промяна в разписанието, в
сила от 1 юли.
Автобусите тръгват:
- От Никозия за летището в Ларнака: 01.00 ч.; 02.00;
03.45; 05.15; 06.30; 07.15; 08.00; 09.30; 11.00; 12.00; 13.00;

14.10; 15.00; 16.00; 17.00; 18.00; 19.00; 20.15; 22.00.
- От летището в Ларнака за Никозия: 01.00; 01.45;
03.00; 04.30; 05.30; 08.10; 10.10; 11.10; 12.10; 13.30; 14.10;
15.10; 16.10; 17.10; 18.10; 19.30; 20.45; 21.30; 22.45; 23.30.
Билетът струва 8 евро.
В Никозия спирката на автобусите е на “Кирения
авеню”, срещу централата на полицията. Транспортната
компания съветва пътниците да пристигат на летището
най-малко 90 минути преди времето на полета. Офисът
на компанията на летището в Ларнака вече ще е отворен 24 часа. Повече информация можете да получите
на тел. 77 77 14 77.

