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– Hogyan értékelné az elmúlt bő fél évet? 
– Nagy feladatok és még nagyobb kihívások előtt  

álltunk. A koronavírus-járvány miatt  a közösségünk 
nem tudja a szokott  társasági életét élni. Az állan-
dó bizonytalanság és a drasztikusan lecsökkent ta-
lálkozások eredményeként sorvadásnak indultak a 
tágabb szociális kapcsolatok, ez pedig a közösségek 
szintjén mutatkozik meg a legjobban. A rendkívül 
nehéz körülmények ellenére a magyarországi bolgá-
rok a fejlődésről döntött ek. Napjainkban egy olyan új 
korszak intézményi alapjait tesszük le, amivel gyer-
mekeinknek, unokáinknak teremtünk biztos jövőt.  

– Az elmúlt időszak legjelentősebb intézményi válto-
zása a Bajza utcai épület elhagyása volt. Fájó döntést kel-
lett  meghozni, ugyanakkor egy új kapu nyílt ki a közösség 
számára.  

– Az ingatlan tulajdonosa, Magyarország Kor-
mánya 2020. szeptember 10-én meghozott  rende-
letével kijelentett e, hogy birtokba kívánja venni az 
épületet, de ellentételezésként jelentős támogatást 
biztosít a közösségnek egy új bolgár oktatási és kul-
turális központ felépítéséhez. Ezzel kezdetét vett e 
a magyarországi nemzetiségek egyik legnagyobb 
projektje. Novemberig el kellett  költöztetnünk vala-
mennyi intézményünket az épületből: a Bolgár Or-
szágos Önkormányzat hivatalát, a Bolgár Galériát, a 
Malko Teatro színházi társulatot, a Bolgár Kétnyelvű 
Nemzetiségi Iskolát, a Bolgár Kulturális, Informáci-
ós és Dokumentációs Központot, valamint a Bolgár 
Kutatóintézetet. Az intézményeinknek helyet adó 
új oktatási központ a bolgár templom mellett i üres 
telken fog felépülni, ami a Magyarországi Bolgárok 
Egyesületének tulajdona. A központ látványtervei 
már elkészültek. Az építkezés várhatóan nyár végén 
fog elkezdődni. Erről folyamatosan tájékoztatjuk kö-
zösségünket.  

– Milyen nagyságrendű beruházásról beszélünk? Elő-
reláthatólag mikorra fog megvalósulni? 

– Hárommilliárd forint értékű munkálatokról 
van szó, amelyek körülbelül két-két és fél év múl-

va fejeződnek be. A Bajza utcai kiköltözés fejében a 
magyar kormány 2,6 milliárd forintot biztosított  az 
építkezéshez, a bolgár kormány pedig további egy-
millió euróval támogatja a beruházást. Ez egy nagy 
gesztus és a töretlen bizalom jele mindkét kormány 
részéről, amelyet a magyarországi bolgár közösség 
sok évtizedes értékteremtő munkájával érdemelt ki. 
Erőnkön felülinek nevezhető ez a projekt, de hiszem, 
hogy észszerű gondolkodással és töretlen összetar-
tással sikerül megvalósítani. A történelem valahogy 
mindig úgy alakított a, hogy a mi közösségünk a vál-
ságokban tudott  növekedni, nagyot alkotni: a két vi-
lágháború között  épült meg a bolgár templom, 1957-
ben nyitott a meg kapuit a Bolgár Művelődési Ház. 
A legnagyobb szükségben tudtunk összefogni és 
bízunk benne, hogy most is számíthatunk honfi tár-
sainkra és barátainkra. Támogatást, erőt és kitartást 
szeretnénk kérni mindenkitől, mert nagy dolgok ka-
pujában állunk. 

– A Bolgár Oktatási és Kulturális Központ felépítéséig 
hol kaptak helyet közösségi intézményeik? Milyen formá-
ban tudják folytatni a működésüket?   

– A Covid-helyzet miatt  be kellett  zárni a Rila Ho-
telt, ám sikerült úgy átcsoportosítanunk az erőfor-
rásainkat, hogy itt  zavartalanul folytathatják mű-
ködésüket a különböző intézmények. Rendkívül 
összetett  jogi eljárásokon mentünk keresztül, a ta-
valy novemberi költözés pedig fi zikailag és lelkileg 
is rendkívül megterhelő volt munkatársaink, peda-
gógusaink számára. Mindenki komoly erőfeszítése-
ket tett , hogy az idei évtől megújult környezetben 
tudjuk folytatni a közösség számára nélkülözhetet-
len oktatási és kulturális tevékenységeket.  Önerőből 
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A
Ahány család, annyi különféle gond adódik az új típusú 
koronavírus-járvány miatt, ami a magyarországi bol-
gárságot sem kímélte. A társas kapcsolatok csökkené-
sével közösségként is nehezített pályán kell helytállniuk, 
miközben az intézményrendszer komoly változásokon 
megy keresztül. Dr. Muszev Dancsót, a Bolgár Orszá-
gos Önkormányzat elnökét kérdeztük az elmúlt idő-
szakról, a közösséget érintő intézményi változásokról és 
a tervekről. 
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és a magyar kormány támogatásával felújítottuk a 
szálloda első és második emeletét, amelynek ered-
ményeként februárban megnyitotta kapuit a bolgár 
iskola. A diákok és a tanárok nagy örömmel vették 
birtokba a szép új tantermeket, amelyeket okos-táb-
lákkal és más korszerű eszközökkel szereltünk fel. 
Az iskola az első emeleten kapott helyet, az önkor-
mányzat hivatala és a könyvtár pedig a második 
emeletre költözött. 

– Hol tart az óvoda költöztetése?  
– Az óvoda tavaly szeptemberben a Vágóhíd utcai 

Kerekerdő Óvodába költözött. Ez a megoldás nagy 
segítséget jelentett a Ferencvárosi Önkormányzattól. 
Az intézmény mindössze száz méterre található a 
Bolgár Művelődési Háztól és hasonlóan jó feltéte-
lekkel rendelkezik, mint a Bajza utcai épületben ki-
alakított óvoda volt: tágas, világos terek, csoportszo-
bák, kertkapcsolat biztosítja a gyerekek számára a 
legteljesebb biztonságot és a játékos fejlődést. Arra 
bíztatok minden szülőt, hogy írassa be gyermekét a 
Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvodába, hiszen két 
kultúra egyidejű elsajátításával hatalmas gazdagsá-
got örökölnek a gyermekeink. Nekik építjük a jövőt, 
az új központot, amelyben természetesen saját óvo-
dát alakítunk ki.

 
– Említette, hogy lelkileg rendkívül nehéz időszakot él 

meg a közösség. Milyen módon próbálják meg életben tar-
tani a kapcsolatokat?  

– A világjárvány nagyon erősen sújtja közössé-
günket, hiszen a különböző társadalmi és kulturális 
kapcsolataink a személyes jelenlétet igénylő esemé-
nyekre épülnek. Az iskolai, óvodai, templomi és tán-
cos összejövetelek átalakultak. Minden szülő, diák, 
táncos, művész, közösségi vezető és önkormányzati 
munkatárs érzi a bizonytalanságot. Sajnos még nem 
lehet ugyanis megmondani, mikor áll vissza min-
den a régi kerékvágásba. Megpróbáljuk a jelenlegi 
helyzetből is a legjobbat kihozni. A Roszica gyermek 
táncegyüttes online táncpróbákat tart, a Malko Teat-
ro színházi társulat pedig rendszeresen szervez on-
line kulturális eseményeket. Ezt a nehéz időszakot 
a különböző működési folyamatok optimalizálására 
szeretnénk fordítani, mert hisszük, hogy válságban 
is lehet növekedni. E gondolatok jegyében kezdtük 
meg a Szent Cirill és Szent Metód Bolgár Ortodox 
Templom belső tereinek évtizedek óta húzódó felújí-
tását. A belső festés húsvétra készült el. 

– Mit üzen a bolgár közösségnek?
– Amíg terveink megvalósulnak, sok erőt és ki-

tartást kívánok minden pedagógusnak, táncosnak, 
művésznek, iskolásnak, szülőnek, önkormányza-
ti munkatársnak és a bolgár közösség valamennyi 
tagjának, hogy amikor két és fél év múlva megnyit-
ja kapuit a Bolgár Oktatási és Kulturális Központ, a 
magyarországi bolgárság új szellemi és kulturális 
otthona, azt az őseink által ránk hagyott közös érté-
kekkel tudjuk megtölteni. 

Az új Központ látványterve


