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На третия Събор на българите в Европа беше открит
паметник на Св. Св. Кирил и Методий

На 23 май, в археологическия ареал край с. Микулчице, Чехия, където се предполага,
че е приключил житейския си път Св. Методий, беше тържествено открит паметник на
Солунските братя. Събитието се състоя по време на третия Събор на българите в
Европа, организиран от Съюза на българите в Европа.

Патрон на събитието беше вицепрезидентът на Р България Ангел Марин, а главен
организатор – Българската културно-просветна организация. Съдействие оказаха
Държавната агенция за българите в чужбина и посолството на Р България в Чешката
република.
Бронзовият монумент, висок 3,65 м., е дело на българския скулптор Емил Венков,
който живее и работи в Словакия. Изпълнението на неговата творба стана възможна
благодарение на даренията на българските културно-просветни клубове в Чехия и
финансовата подкрепа на българската държава. Папка с документи за изграждането
му и имената на дарителите ще бъде депозирана в археологическия музей на
Микулчице.
Паметникът беше тържествено открит от председателя на Народното събрание
Георги Пирински, посланика на Р България в Чешката република Здравко Попов и
управителя на Южноморавската област в Чехия Михал Хашек. Освети го духовният
глава на Православната Църква на Чехия и Словакия Митрополит Крищоф и главният
секретар на Светия Синод на Българската Православна Църква епископ Наум.
Пряко в ефир за събитието излъчваше програма „Хоризонт”. Специален екип
присъстваше от българското телевизионно предаване „Облаче ле, бяло”, третиращо
проблемите на българите в чужбина и от чешкото предаване „Вавилон” за националните
малцинства в Чехия.
На събора се събраха над 1000 българи от Чехия, Унгария, Словакия, Австрия,
Полша, Украйна, Румъния, Молдова, Литва. Имаше осигурен безплатен бюфет за всички
присъстващи. Развяваха се български знамена, танцуваха ансамбъл „Гергьовден” от
град Раднево, „Лира” от българското училище „Д-р Петър Берон” в Прага и „Китка” на
организацията на българите в гр. Бърно, Чехия. Бяха поднесени много венци и цветя.
В най-скоро време за събитието ще бъде изготвен документален филм, който ще
бъде предложен на Българска телевизия за излъчване. Специален брой на списанието
на организацията – „Роден глас” – ще разкаже за събитието, което ще се превърне в
едно от белите камъчета, чертаещи пътя на живота на българите в Чехия.
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