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Nyugodtabb, termékeny évben bizakodom…
Beszélgetés Dr. Muszev Dancso bolgár elnökkel

D
Dr. Muszev Dancso amellett, hogy a Bolgár Országos 
Önkormányzat újraválasztott elnöke, ügyvéd is. Az ön-
kormányzat Bajza utcai székházából épp a bíróságra 
siet egy tárgyalásra, de még így is időt szakít ránk, így 
leülhetünk vele egy izgalmas beszélgetésre.

– A Kulturális Egyesület százéves jubileumát ünne-
peltük tavaly gazdag programmal, szoboravatással, 
kiállításokkal, könyvbemutatókkal, színházi előadás-
sal, konferenciákkal. Szinte állandóan úton voltunk 
valamennyien, a munkatársaim és a helyett eseim is. 
A választások mellett  nekünk még egyesületi tisztújí-
tásunk is volt. Azt remélem, hogy 2015 nyugodtabb 
évünk lesz. Marad elég időnk archiválni a felhalmozó-
dott  anyagot, kiadni az értékes tanulmányokat, kata-
lógusokat. Nemrég jártam egy 94 éves hölgynél, aki a 
bolgár kertészek történetét a feleség, a nő szempontjá-
ból mesélte el. Fantasztikus élmény volt! A II. világhá-
ború túlélése, a Vágóhíd utcai bolgár művelődési ház 
felépítése, az 1956-os események átélése, a család élete 
mind a mai napig… Él még néhány 80-90 éves bolgár 
kertészfeleség, úgy látom, hogy nagyon értékes, izgal-
mas lesz ez az összeállítás, ha elkészül, hiszen általa 
más szemszögből is megismerhetjük elődeink életét. 

– Úgy gondolja, erre is jut majd a nap huszonnégy órá-
jából?

– Kell, hogy legyen! Megalakult az országos önkor-
mányzat, tizenöt tagja van. Pénzügyi-ellenőrző, kultu-
rális és média, oktatási és egy koordinációs és vidéki 
önkormányzati bizott ságot alakított unk. Mindezek 
lefedik azt a szerteágazó munkát, amelyet a bolgár kö-
zösség évek óta folytat.

Vannak kérdések, amikben döntenünk kell. 2011-
ben megszüntett ék a Bolgár Iskolát, ahová nagyon so-
kan jártunk. Bentlakásos iskola volt, tizenkét évfolya-
mos. Szerdánként jött ek a szüleink látogatásra és hét 
végén hazavitt ek. Most a szülők, gyerekek körében fel 
kell mérnünk, hogy mire van igény. Ez persze a fel-
mérésekre alapozott  középtávú stratégia kidolgozá-
sát is feltételezi. Működik az óvoda és a nyelvoktató 
iskola is, itt  a Bajza utcában. Kérdés, hogy van-e igény 
ennél többre, kétnyelvű iskolára? Amennyiben igen, 
akkor sürgősen pedagógusokat kell képeznünk, tan-
könyveket kell íratnunk. A munkafüzetek és könyvek 
az alsósok számára már elkészültek. A hagyomány a 
Bajza utcához kötődik, a családok, gyerekek viszont 
Halásztelken, Szigethalmon, Szigetszentmiklóson – 
azaz nemcsak Budapesten – élnek. Számukra a Bajza 
utca messze van, a bejárás körülményes. Jelenleg Ha-
lásztelken működik egy nyelvoktató általános iskola és 
gimnázium. Találkoztam az iskola igazgatójával és a 

polgármesterrel és velük 
is a jövőről beszéltünk. 
Jelenleg ugyanis ez az in-
tézmény az egyik bázis-
iskolánk, bolgár nyelvet, 
népismeretet oktatnak. 
Halásztelken lehetne a 
leendő iskola egyik telep-

helye és Debrecenben a másik. Válaszút előtt  állunk 
tehát, döntenünk kell. Belevágunk-e egy új feladat 
megvalósításába vagy a meglévő oktatási intézményi 
hálózatot fejlesztjük? Ez utóbbi sem kis munka. 

Találkoztunk egy egészen mai, XXI. századi mo-
dellel is, a ciprusival. Ott  a szórványban élőknek on-
line-oktatási formában nyújtanak az interneten se-
gítséget ahhoz, hogy elvégezzék az iskolát. Skipe-on 
kapcsolódnak aktív monitorral egy virtuális osztályte-
remben a tanulók a pedagógushoz. Egy-egy ilyen vir-
tuális osztályban legfeljebb nyolc-tíz gyerekkel haté-
kony a módszer. A pedagógus a legfontosabb személy, 
aki összeköti a tanulókat, kommunikál velük, ellenőrzi 
 feladatmegoldásaik helyességét, azonnal javít… Na-
gyon érdekes oktatási forma!

– Ez valóban izgalmasan hangzik, de mire költik a 2015-
ben megemelkedett  támogatást?

– Állami Számvevőszéki vizsgálat folyik a nemzeti-
ségi önkormányzatoknál, amely lehet, hogy azt fogja 
megmutatni, milyen hiányosságaink vannak, milyen 
új feladatokat kell ellátni a költségvetési szervvé vál-
tozott  Hivataloknak. Erre mindenképpen tartalékol-
nunk kell, de azért már új arculatt al jelenik meg a 
Bolgár Hírek című kétnyelvű kiadványunk, s ugyan-
így megújul a Haemus című kulturális folyóiratunk. 
A kiadói tevékenységünket archiválással bővítjük, új 
kiadványokkal jelentkezünk, képzőművészeinknek ál-
landó kiállítóhelyet biztosítunk, ezer helye van tehát a 
megemelt költségvetési forrásnak.

Itt  vannak a pályázatok! Miközben örülünk, hogy a 
gyermektáborozásra nagyságrendekkel több jutott , ad-
dig sajnálkozunk, hogy a civil szféra teljesen hátt érbe 
szorult. Szorgalmazzuk, hogy a Nemzeti Együtt műkö-
dési Alapnál alakuljon nemzetiségi kollégium, mely 
ezt a hiányosságot pótolná. A legközelebbi feladat, ami 
ránk vár, egyben nagy megtiszteltetés is. A Jantra Bol-
gár Együtt est kérték fel arra, hogy Bulgáriát képviselje 
Chilében a Néptánc Világfesztiválon. 

– Sikeres munkát kívánok a bolgár közösségnek!
Mayer Éva

Bajtai László felvétele


