Седмица на унгарската икономика, култура и кулинария
София
(обобщение на събитията)
Между 9 и 15 декември 2013 година
унгарската Унгаро-Българска Стопанска Камара със седалище Будапеща
проведе Седмица на унгарската икономика, култура и кулинария
в Гранд Хотел София под патронажа на
посланик на Унгария в България.
Негово Превъзходителство Андраш Клейн, посланик на Унгария в България.
***
Седмицата стартира на 9 декември 2013 година с официалното й откриване от Негово
Превъзходителство Андраш Клейн в присъствието на видни представители на
български институции, министерства, фирми и медии. Първата проява беше
представянето на изложбата "Унгарски замъци" от г-н Тошо Дончев, директор на
Унгарския културен институт.
Откриването бе последвано от непринуден разговор. Кулинарните деликатеси бяха
приготвени от майстор-готвачите на Le Meredien Budapest, а вината от три различни
района в Унгария бяха специално подбрани от Посолството на унгарските вина:
Черсеги фюсереш 2012 (винарна Фритман от поречието на Дунава)
Токайско Харшлевелю 2009 (винарна Пуклуш)
Ешти-кек от Балатонлеле (винарна Гарамвари)
***
Проведеният на 10 декември Унгаро-български бизнес форум бе организиран с
подкрепата на Министерството на националната икономика на Унгария и с
помощта на Унгарската търговско-промишлена камара. В приветствието си Негово
Превъзходителство Андраш Клейн, извънреден и пълномощен посланик на Унгария
в България, подчерта нарастванетo на обема на търговията между двете страни и
разказа за новите инвестиционни възможности. Посланик Клейн отправи специални
благодарности към Унгаро-Българската Стопанска Камара в Унгария за усилията,
които полага за развитие на икономическите отношениямежду двете страни.
Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата в
краткото си приветствено слово изрази задоволството си от голeмия брой
присъстващи, заинтересувани от развитието на двустранните отношения, като
подчерта значението на форума за намиране на нови партньори и предложи помощта
на Палатата при търсене на нови партньорства.
Петър Дунаи, генерален секретар на Унгарската търговско-промишлена камара
(УТПК) говори за ролята на УТПК за интернационализацията на малките и средните
предприятия и запозна присъстващите с промените, настъпили през 2011 година в
1016 Budapest, Szirtes u. 2/a, kamara@hbcc.eu, tel.: +3630 655 9589

Закона, регулиращ дейността на УТПК - за задължителната регистрация на фирмите в
УТПК и за основните услуги, които тя осигурява на членовете си. Г-н Дунаи
представи структурата на УТПК на регионално ниво и приоритетите на
международно ниво: развитие на контактите в рамките на Европейския Съюз,
поддържане на контакти със съседните страни, създаване на двустранни камари и
бизнес съвети. Унгарската търговско-промишлена камара има офис в Брюксел,
много смесени камари извън границите на Унгария и счита за много важно
сътрудничеството с Унгарската инвестиционна и търговска агенция (ХИТА).
Целите и задачите на българските малки и средни предприятия представи г-жа
Богдана Ваташка-Анави, директор на дирекция "Програмни проекти" и и.д.
директор на дирекция "Развитие и интернационализация на малките и средни
предприятия" към Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия. Гжа Ваташка-Анани говори за различните проекти, с които Агенцията поощрява
малките и средни предприятия и експортната им дейност, подчерта богатата базаданни, с която разполага агенцията и която предоставят на предприятията при искане
от тяхна страна. Важна мисия на Агенцията е поддържане на Националния портал за
подкрепяне на експортната дейност, чрез който предлагат обучения, информации,
възможност за участие в изложения в чужбина. Тези информации от много гледни
точки се оказват доста полезни за предприятията: създават се нови контакти,
увеличава се броят на участията в чужбина, получава се възможност за обмяна на
опит и създаване на партньорства и др.
Следващата презентация бе извънредно емоционална, за което допринесе и самото
заглавие: "Да напълним буретата с вино: 21-годишната история на Тръст Hungary и
мястото им в българските винарни", представена от Пал Мано, директор на "Тrust
Hungary", който проследи историята на предприятието от самото му основаване до
наши дни и представи целия производствен процес. В края на презентацията си г-н
Мано спомена и за доброто партньорство с български винарски изби, споделяйки
целта на фирмата: "Да допринесем за успехите на българските винари на родния и
чуждестрания пазар."
Последната презентация изнесе домакинът на Форума, президентът на създадената в
Унгария Унгаро-Българска Стопанска Камара г-н Росен Ткаченко, който запозна
присъстващите с дейността на Камарата през последните няколко години и с
услугите, които тя предлага на членовете си, както и на други фирми, заинтересувани
от развитието на двустранните търговски и икономически отношения.
За приятната атмосфера след Форума, благоприятстваща за непринудени разговори,
запознанства, създаване на контакти, допринесоха превъзходните мезета, дело на
готвачите на Le Meridien Budapest и майсторскотo им съчетание с избраните унгарски
вина.
***
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На 11 декември беше проведена гурме вечеря с вината на Винарна "Гарамвари",
носител на престижната унгарска награда "Винар за 2006 година". Превъзходното
съчетание на ястията и вината под звуците на Унгарските танци от Брамс в
изпълнение на Десислава Щерева и Евгения Симеонова създаде незабравимо
преживяване за всички присъстващи.
За ястията се погрижиха майстор-готвачите на Le Meridien Budapest, а вината бяха
подбрани от Посолството на унгарските вина.
Vincent Optimum Brut (Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Blanc), Мéthode
Тraditionelle
Vincent Blanc Fleur (Pinot Blanc), Мéthode Тraditionelle
Vincent Furmint Brut (Furmint), Мéthode Тraditionelle
Sínai Cabernet Sauvignon 2009 (Garamvári Estate), сухо червено вино
Vincent Tokaji Hárslevelű Demi Sec (Hárslevelű), Мéthode Тraditionelle
***
Гурме вечерята на 13 декември бе вдъхновена от вината на фамилната винарна
"Фритман", носител на престижната унгарска награда "Винар за 2007 година".
Българските любители на специални вина отново имаха възможност да се запознаят с
унгарски сортове грозде, получили званието "хунгарикум", като Генероза, Иршаи
Оливер, Езерйо, и гордостта на винарната Cabernet Sauvignon&Franc 2008. Готвачите
на Le Meridien Budapest отново доказаха майсторството си, като менюто беше
предварителното съгласувано със семейство Фритман. Всяко едно ястие представи
максимално унгарската кухня и беше идеален придружител на избора направен от
Посолството на унгарските вина.
След вечерята всеки присъстващ получи оригинален подарък, с любезното съдействие
на "Csokicsel.hu" / Шоколадова шега.
Почетен гост на вечерята беше Негово Превъзходителство Андраш Клейн,
извънреден и пълномощен посланик на Унгария в България, а вината бяха
представени лично от Ищван Фритман и Марта Фритман.
Имената и данните на нашите партньори и спонсори можете да намерите плаката на
Седмицата, като при желание можем да ги предоставим и лично на всички желещи.
Унгаро-Българската Стопанска Камара основана в Унгария и със седалище в
Будапеща благодари на всички, които спомогнаха за провеждането на Седмицата на
унгарската икономика, култура и кулинария в София и за разширяването и
укрепването на двустранните икономически отношения между двете страни.
Будапеща, декември 2013 г.
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