
8 Роден глас

Текст: Янчо Янев | Снимки: Metropol

О
ГН

И
Щ

А
 Н

А
 Б

Ъ
Л

ГА
РЩ

И
Н

АТ
А

Заслужена оценка за най-успешните
Тържественото обявяване на победителите в една от най-интересните инициативи – „Средношколец на 
националните малцинства в Устецка област“  – се състоя на 25 септември в една от заседателните зали 
на Областната управа. Събитието се организира от компанията European Press Holding, a.s., по идея на г-н 
Иржи Морщадт, гл. редактор на седмичника „Метропол“, а самата анкета по избора се обявява от Комитета 
на националните малцинства под председателството на г-н Павел Водседялек. Патрон на инициативата е 
областният управител, г-н Олдржих Бубеничек.

Освен цело-
г о д и ш н а т а 
си дейност 
и успешното 
участие във 

Фестивала на национал-
ните малцинства  – „Цве-
тен регион“ – българското 
регионално гражданско 
сдружение „Св. св. Кирил 
и Методий“, гр. Усти над 
Лабем усилено се подгот-
вяше и за още една важна 
за нашето малцинство в 
Устецки край задача. Пред-
лагането на средношколец 
от български произход се 
реализира за трети път и 
вече е традиция. Отговор-
ната задача по избора на 
подходящ кандидат отново 
се падна на г-н Янчо Янев, 
председател на родното 
сдружение в тази чешка 
област и официален пред-
ставител на българското 
малцинство към Комитета 
на малцинствата. 

Условията на избора са ясно опре-
делени – кандидатът да има отличен 
или много добър успех в съответно-
то средно учебно заведение, да е от 
българско или смесено семейство. 
Името на средношколеца се предла-
га на Областния управител и на г-н 
Морщадт, а те поощряват техните 
усилия в сферата на знанието не само 
с диплом, но и с материални награди. 
Нашето малцинство тази година бе 
представено от Филип Фучсиг (Filip 
Fuchsig), от Машиностроителната 
гимназия в града. 

Организационният комитет по-
кани номинирания ученик, неговите 
родители и близки. На 25 септември, 
на тържественото връчване на награ-
дите, Филип бе придружен от майка 

си – Даниела Бочева и от своя дядо, 
активен член на българското сдру-
жение в Усти над Лабем – г-н Стефан 
Кокаланов, както и от г-н Янчо Янев. 

Тържествената церемония започна 
със слово на председателя на Комитета 
на националните малцинства в Устец-
ка област, заместващ отсъстващия по-
ради служебни ангажименти Областен 
управител, г-н Бубеничек. Г-н Водсе-
дялек каза: „Пътят на интеграцията 
на чужденците в чешкото общество, 
в сътрудничество с нашия Комитет, е 
задача важна и необходима, а редов-
ното оценяване на най-добрите сред-
ношколци от отделните малцинства, 
е пример за нашата активност“, като 
не пропусна да допълни, че на всички 
ученици от малцинствата е предоста-

вена еднаква възможност да 
се учат и да бъдат успешни 
при равни права. Според 
неговите думи в Устецка об-
ласт липсват специалисти 
във всички отрасли, така 
че завършващите своето 
образование, ще имат въз-
можност да се реализират 
и да работят по специал-
ността си. Председателят на 
Комитета за националните 
малцинства поздрави не 
само оценените ученици, но 
благодари и на техните пре-
подаватели за чудесно свър-
шената работа.

Оценените среднош-
колци получиха грамоти от 
ръцете на г-н Водседялек 
и подаръци от European 
Press Holding, представля-
вана от г-н Морщадт.

В разговор с журна-
лист от седмичника „Ме-
тропол“, Филип Фучсиг 
сподели, че, след като за-
върши училище, мечтае 

да се реализира в сферата на компю-
търните технологии. 

Тържествената церемония бе от-
разена в медиите на Устецка област, 
което пък е следващата цел на ор-
ганизаторите  – да се популяризира 
инициативата, за да мотивира и след-
ващите участници. 

През изминалите години сдруже-
ние „Св. св. Кирил и Методий“ номи-
нира за „Средношколец на национал-
ните малцинства в Устецка област“ 
Ема Новотна и Петър Бойчев, плани-
ра и в бъдеще да се включва в иници-
ативата. Целта на тези участия е пред-
ставяне на българското малцинство 
и повдигане на авторитета на всички 
наши сънародници, живеещи в тази 
област на Чешката република.  ◆
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