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ПРОПУСНАЛИ СТЕ БРОЙ? 
ЕЛЕКТРОННИЯТ ВАРИАНТ

ВИ ГО ПРЕДОСТАВЯ!
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Текст и снимки: Янчо Янев

Мартенски празници в Усти над Лабем
На 16 март, членовете на сдружение „Св. св. Кирил и Методий“ в Усти над Лабем се събраха отново в ресто-
рант „У властенце“, за да отбележат заедно 141-ата годишнина от Освобождението на България от турско 
робство. Традиционно, скъпи гости на срещата бяха г-н Водседялек, председател на Комитета за малцин-
ствата в Устецка област, и съпругата му, както и г-н Йордан Михалев, съвместно с членове на регионалното 
ни сдружение в гр. Мост.

Събитието започна с 
приятна изненада – за-
пазената малка зала на 
ресторанта този път се 
оказа тясна за всички 

присъстващи. Тържеството бе от-
крито от председателя на сдружение-
то, г-н Янев, който приветства съна-
родниците и гостите с „добре дошли“. 
В уводното си слово той припомни 
някои исторически факти във връз-
ка с Освобождението на България и 
тенденцията на някои „ужким“ ис-
торици да убедят нас, българите, и в 
чужбина, че това което е преживяло 
българското население по време на 
робството не е било и не отговаряло 
на истината. В краткото си слово г-н 
Янев подчерта, че събитията в Батак, 
Стара Загора и в други градове и села 
при опустошаването са ясни доказа-
телства и не може да се представят 
като добро съжителство. След увода 
той покани г-н Тома Бойчев, член на 
ръководството, да изнесе кратък до-
клад за 141-годишнина от Освобожде-
нието на България. 

В краткото си слово г-н Водседя-
лек поздрави присъстващите с На-
ционалния празник, като отбеляза, 
че вече традиционно ще вземе учас-
тие и в Събора на българите, и на 25 
май ще пътува за Микулчице заедно 
с членове на сдружението ни, като 
Областната управа осигурява за де-
легатите безплатен транспорт. 

В чест на Международния ден на 
жената, г-н Янев поздрави всички 
присъстващи жени по случай праз-
ника, като им благодари за активното 
участие в работата на сдружението. 
Малък, но приятен жест бяха марте-
ничките и цветята, поднесени с обич 
и уважение. 

Гостенка на нашата среща, заедно с 
родителите и баба си беше и ученичка-
та Софка Кормундова, която в чест на 
празника изпълни стихотворения на 
български и чешки език, посрещнати с 
аплодисменти и одобрение. Научавай-
ки за Събора в Микулчице, момичето 
пожела да бъде участничка в честване-
то на Деня на Св. св. Кирил и Методий 
заедно с баба си. Беше й обещано, че 
ще бъде включена в делегацията. 

Имахме и малка изненада от Зузан-
ка Колева, член на нашето сдружение, 
която ни посети, макар и за кратко, с 
едногодишния си син Йонаш, който, 
по технически причини, получи колед-
ния си подарък с голямо закъснение. 

Не пропуснахме да си припом-
ним, че и тази година, вече тради-
ционно, сдружение „Св. св. Кирил и 
Методий“ ще вземе участие в праз-
ника на националните малцинства 
„Цветен регион“, няма да липсва и 
щанд с родни специалитети.

Членовете на сдружението бяха 
информирани и за условията за учас-
тие в предстоящите избори за Евро-
пейски парламент. 

Срещата премина в добра и прия-
телска атмосфера.  ◆

г-н Янчо Янев поздравява многобройните гости по случай Националния празник


