Българите в Унгария искат помощ за училището в Будапеща
Плевнелиев: За посолствата ни ще се съди по работата с българските общности
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Плевнелиев положи венец на Площада на героите в Будапеща. Снимка: БТА

Б

ългарите в Унгария поискаха на срещата си с президента Росен Плевнелиев съдействие от

българската държава за възстановяването на българското училище в Будапеща в неговия
цялостен вид, предаде БТА.
Държавният глава, който е на официално посещение с Унгария, се срещна снощи с
представители на българската общност в страната в сградата на Българското републиканско
самоуправление.
Директорът на Българското училище за роден език Светла Кьосева обясни, че училището,
закрито през 2011 г., продължава да съществува, макар и в не същата форма. То е част от
унгарската образователна система, а сега функционира във формата на неделните училища.
Въпросът не е толкова финансов, а стратегически – дали България има визията да подкрепя едно
цялостно училище в Будапеща, за да може не само едно трето, четвърто, но и пето, шесто
поколение и т.н. също да говори български език, посочи Кьосева. Като друг въпрос за решаване
тя посочи и осигуряването на квартири на учителите, които се канят от България. И в момента
има учители от България, на които училището поема заплатите и квартирите, а българското
посолство в Будапеща миналата година е осигурило една квартира от своя контингент, което е
улеснило финансовото положение на училището.

Президентът Плевнелиев посочи, че много би искал училището да стане отново целодневно и
заяви, че каквото зависи от българската държава ще бъде направено.
Сред другите поставени въпроси от българската общност бяха за съдействие по процедурата за
придобиване на собственост на сградата, където се намира Българското републиканско
самоуправление в Унгария. В сградата се намират и други български институции като
българската детска градина и училище.
На срещата беше поставен и въпросът за възможностите за улеснена процедура за получаване
на българско гражданство за граждани с български произход като президентът Плевнелиев
коментира, че не звучи логично при положение, че има 1,5 млн. българи зад граница, да има
подобен труден режим.
Държавният глава коментира още, че земеделието на България има огромен потенциал и
покани българите в Унгария да инвестират в родината. Плевнелиев посочи, че земеделската
земя в България е много плодородна и днес е най-изгодната земеделска земя за купуване в ЕС,
тя е два пъти по-изгодна за купуване, отколкото в Румъния и неколкократно по-изгодна,
отколкото в Германия и Франция. Това ,че ние 20 години подценихме българското земеделие с
един закон - за връщане на земята в реални граници и се унищожиха огромни земеделски
масиви, днес можем да кажем, че това е една погрешна стъпка, посочи президентът. Той
допълни, че във всички останали държави земята е връщана в идеални, не в реални граници. Да,
върнете на хората това, което са имали, но не е необходимо да разбием всичко, посочи той.
Успехите на посолствата ни в чужбина ще бъдат оценявани според тяхната работа с българските
общности зад граница, каза още Плевнелиев, който поздрави сънародниците ни в Унгария за
успеха им в съхраняването на българските език и култура сред наследниците на няколко
поколения български емигранти.
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