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Текст и снимки: Силвия Кръстева-Йелинкова

Здравейте земляци!
Здравейте приятели!
Искам да Ви благодаря за специ-

алното внимание към нашата група 
и за добрата организация! Радвам се, 
че ни поканихте. Голяма благодар-
ност на Иво Стоилов и Вили Бонева 
от „Златен век“. Удоволствие е да сре-
щам съмишленици и по другите точ-
ки на света.

От мое име, от „Българска право-
славна общност в Чехия“ и от име-
то на цялата група от Прага, Чешка 
република, искам да благодаря за 
топлото посрещане на Първия бъл-
гарски събор в Нюрнберг, Германия, 
благодарим за приятното прекарване 
на уикенда, специални благодарности 
на музикантите от групата за българ-
ска народна музика „На Межó“, които 
неуморно свириха и пяха през цялото 
време. Надяваме се това да се превър-
не в традиция, както е Традиционни-
ят събор в Микулчице, Чехия, и да 
имаме повече поводи да се събираме.

7 юли 2018 г. – една обикновена 
дата в календара…, която едни обик-
новени млади българчета превърна-
ха в празник за душата българска!!!

Идеята за този Събор е на гру-

па момичета и момчета, живеещи и 
работещи в Германия – с различни 
професии, социален и семеен статус 
…, но обединени от онази нишка, от 
онзи корен, които притеглят с нео-
бяснима сила към родното огнище, 
което упорито отказва да угасне в ду-
шите ни! На поляните „Мариенберг“ 
в Нюрнберг, от южната им страна, 
на „ Grillplatz Marienberg“, те събраха 
сънародниците си, които бяха с раз-
лична вяра и светоусещане, но с една 
обща черта – обичта към България 
– нашата обща родина, нашата обща 
съдба и нашата обща надежда…! Иде-
ята на организаторите е, преди много 
от нас да тръгнат на почивка из це-
лия свят, да се съберем, да се видим, 
поприказваме, да хапнем и пийнем 
заедно, да послушаме и попеем бъл-
гарски народни песни, да поиграем 
български хора, да хапнем българска 
храна, а главната цел – уважението 
ни един към друг и уважението ни 
към народните предания и обичаи.

Решили, че силата на хляба, хра-
ната, танца, ритъма, шевицата, чер-
гата…, са тези неизменни символи, 
които не оставят душата ни да се 
скита безродна по света. Болшин-

ството присъстващи бяха „дръпна-
ли“ (идвайки в чужбина) от раклата 
на баба шарени черги, национални 
носии и старите рецепти за българ-
ския хляб, бърдучетата за вино и ра-
кия, пъстрите забрадки, майсторски 
изработените глинени съдове… и 
знамето наше! 

Направиха курбан по стара бъл-
гарска рецепта, един с месо (овнеш-
ко) и един постен (само зеленчуци). 
Курбанът беше наречен за здраве и 
щастие от най-възрастния участник 
в Събора. Наричането на хляба и 
трапезата извърши едно от момче-
тата, което ни показа, че пред негово 
Величество Хляба всички сме равни 
и че той притежава силата, която ни 
обединява. Идеята не дойде от сдру-
жения, комитети, партии, организа-
ции…, а от тези млади хора с чисти 
души, пълни с обич към Родината и 
сънародниците си!

На хорото, хванати всички заед-
но, водени от ритъма и такта, разтва-
ряхме свитите си на топка души и се 
зареждахме с нашенските си емоции, 
които да ни дадат силата да издър-
жим до следващата среща. Душата 
ми напълниха малките дечица, кои-

Първи български събор 
на сънародниците ни 
в Нюрнберг
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то играеха, макар и неуверено, но с 
желанието да потропкат хорце. Осо-
бено активен беше малкият Дари, 
който не пропусна нито едно хоро. 
Напълни ми душата това дете, което 
е само на 2 годинки и половина, а с 
мерака си привличаше като с магнит 
симпатията на всички нас! 

Лично аз, искам да благодаря на 
младите хора от фолклорна форма-

ция „На Межо“ (което означава на 
родопски – на мегдана), които поста-
виха началото на Българския събор в 
Нюрнберг. Тук те изсвириха много от 
любимите песни и хора на България: 
право, ръченица, дайчово, копаница, 
сворнато, пайдушко, малашевско, 
гинка, ситно шопско, граовско, еле-
ниното, ръка и още много други, от 
всички краища на България.

Едни обикновени български име-
на: Стоян Таков, Кръстан Георгиев, 
Адриана Йорданова, Станислав Бо-
яджиев, Александър Миленков и 
Георги Лазаров, но с необикновени 
Души. Те обикалят Германия и съ-
бират българите заедно – равни пред 
хляба и слънцето, което е и нашата 
мисия по света! 

Бъдете благословени! ◆


