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Miskolc Megyei Jogú Város 
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata 
 
808.121-13/2020. 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. szeptember 
15. napján 11 óra 10 perckor tartott közmeghallgatásán a 3532 Miskolc, Testvériség út 1. 
szám alatti helyiségében. 

 
Jelen van: Valcsev Ivanov János elnök és Bajcsev-Dancsó Béláné testületi tag 
 
Távol van:  Bartáné Boneva Donka elnökhelyettes 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről:  
Tóthné dr. Pail Erzsébet jogi ügyintéző a jegyző képviseletében, Sipos Melinda önkormányzati 
ügyintéző, Hegedűsné Asztalos Ildikó pénzügyi ügyintéző, Donát Erika önkormányzati nemzetiségi 
referens 

 
 
Valcsev Ivanov János elnök: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Testület 2 tagja megjelent, 
így az ülés határozatképes, amelyet megnyit. Tájékoztatásul elmondja, hogy Bartáné Boneva Donka 
képviselőtársuk külföldi tartózkodása miatt nem tud részt venni a mai napra összehívott 
közmeghallgatáson. A jegyzőkönyvvezető Sipos Melinda, a jegyzőkönyv-hitelesítői feladatot Bajcsev-
Dancsó Béláné látja el.  
Kéri, szavazzanak arról, hogy a mai testületi ülésen – a meghívó szerint – közmeghallgatást tartanak. 
 

A Testület 2 igen szavazattal az ülés napirendjét a meghívóban foglaltak 
szerint állapította meg. 

 
Valcsev Ivanov János elnök: Elmondja, hogy a közmeghallgatás a helyben szokásos módon 
meghirdetésre került.  
2020. egy speciális év, sok szempontból még jobban oda kell, hogy figyeljenek egymásra, szigorú 
szabályokat kell, hogy betartsanak egymás és saját egészségük megőrzése érdekében. Rendezvényeiket 
vagy el kellett halasztani, vagy némiképp átszervezni, kisebb létszámúra redukálni. Hangsúlyozza, 
azonban rendületlenül végezték munkájukat. Keresik és tartják a kapcsolatot a városban működő 
bolgárokkal. 
Év elején szokták megünnepelni a bolgár karácsonyt, amit minden évben a Magyarországi Bolgárok 
Egyesületének székházában teszik meg egy bál keretében. Erre idén egyéb elfoglaltság miatt sajnos nem 
került sor.  
Február eleje a szőlőmetszés ünnepe, a bolgár kertészek egyik legfontosabb eseménye, ilyenkor 
kezdődik a kertészetben az élet. A bolgár egyház papjai megszentelik a szőlőt, levágnak egy darabot, 
vízbe teszik, és ahogy növekszik a szőlő rügye, megjósolják, milyen lesz a termés.  
Március 3. napját, Bulgária Nemzeti Ünnepét Miskolcon és Budapesten is megünnepelték. Elmondja, 
hogy rendezvényeiket, ünnepségeiket nem fejti ki részletesen, hiszen minden ülés alkalmával beszámol, 
tájékoztat az aktualitásokról.  
Május 24. a Szláv Kultúra és Írásbeliség Napja szintén nagy horderejű ünnep a bolgárság életében, amit 
idén a vírus miatt szűkebb körben rendeztek csak meg. Elmondja, hogy nagyon komoly terveik voltak, 
a buszt is megrendelték, hajókirándulást terveztek a Dunán.  
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Augusztusban sikerült immár 6. alkalommal megrendezni a Nemzetiségi Horgászversenyt. Évről-évre 
színesebbre sikerül ez a program is. Megjegyzi, idén a városvezetők részéről többen, Alpolgármester 
Asszony és Jegyző Úr is tiszteletét tette, valamint Donát Erika nemzetiségi referens is. Ez nemcsak egy 
horgászverseny, hanem egy igazi közösség összekovácsoló program.  
Részt vettek, vesznek az év folyamán a társnemzetiségi önkormányzatok rendezvényein is, példaként 
említi a Ruszin Bált, a Roma Főzőversenyt.  
A Magyarországi Bolgárok Egyesülete meghívásának tettek eleget, amikor néhány napot tölthettek a 
Balatonon, és igen jelentős eszmecserét folytathattak a bolgárság jelenéről és jövőjéről.  
Önkormányzatuk 1995-ben alakult meg és azóta is folyamatosan működik. Azon feladatot tűzték ki 
maguk elé, hogy távol a hazájuktól élő bolgárságot összefogják, összetartsák. Másik fontos dolog 
számukra, hogy megőrizzék bolgárságukat, identitásukat, nyelvüket, kultúrájukat. Ehhez kapnak a 
magyar államtól is segítséget. Elmondja, Magyarország mindig egy befogadó ország volt, ők is második 
hazájukra leltek benne és Miskolcban, örülnek annak, hogy itt lehetnek. Több rendezvényen már 
elmondta, de szeretné most is hangsúlyozni, hogy amíg egy bolgár is lesz a városban, addig azon lesznek, 
hogy tudják azt, hogy a városban éltek, élnek és élni fognak bolgárok. Működőképességük három 
dologból tevődik össze, az egyik és legfontosabb a pénz, amiből gazdálkodni tudnak. Négy támogatási 
forrásuk van: állami, a települési önkormányzattól kapott, a Bolgár Országos Önkormányzaté, valamint 
pályázati lehetőségből eredő. 
Megkérdezi, képviselőtársait, hogy van-e kérdés, észrevétel. Megállapítja, hogy nincs.  
Megköszöni a részvételt, a közmeghallgatást 11 óra 30 perckor bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 

 Valcsev Ivanov János Bajcsev-Dancsó Béláné 
 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 
 
 Sipos Melinda Tóthné dr. Pail Erzsébet 
 jegyzőkönyvvezető jogi ügyintéző 
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jegyző 


