На 21 март 2014 г. преди обяд членовете на ансамбъл „Пирин“ се събрахме на летището в Бърно. С трепет и нетърпение очаквахме полета до Лондон. За повечето от нас това
щеше да е първата ни визита там. Заехме местата си в самолета. Двигателите забръмчаха,
настана оглушителен шум. Скоро излетяхме.
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Посланик Л. Петков, Т. Акиф - консул, Сирма Зидаро, Г. Ленкова – трети секретар, Г. Георгиев
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С богата програма от български
фолклорни ритми ансамбъл „Пирин“
– Бърно весели своите сънародници
в Острава за най-женския празник
Бабинден. Поканата бе специално
отправена от ръководството на
Българската културно-просветeн
клуб в чешкия град. Автентичният
ритъм на ръчениците и хората от
различни краища
на България, както
и невероятното изпълнение
на танцьорите,
успяха да докоснат
сърцата на всички и да напомнят
за неразривната
връзка с българските корени.
За 20-та поредна
година най-голямата българска
общност в Чехия
почита един от
традиционните
народни женски
празници, пос-

ветен на „бабите“ – жените, които
помагат при раждане, както и на
младите невести, които са раждали,
припомни председателят на клуба
Сирма Зидаро.
Специални гости на тържеството
бяха извънредният и пълномощен
посланик на България в Чехия Лъче-

зар Петков, Горяна Ленкова – трети
секретар в Посолството на Република България в Чешката република
и Тюркян Акиф – консул.
В края на своя мандат госпожа Ленкова и госпожа Акиф бяха изключително
развълнувани от поредната среща със
своите сънародници. Те споделиха,
че си тръгват от Чехия с много тъга,
но остават силно привързани към
българската общност в Острава, която
е не само най-голямата, но и най-сплотената в цяла Чехия.
При първото си гостуване в града
посланик Лъчезар Петков благодари
за поканата и за гостоприемството
и подчерта, че посолството ще работи
за своите сънародници зад граница.
Сръчните домакини и този път
„придадоха вкус“ на събитието като
украсиха цяла трапеза с вкусни български ястия. Наред с традиционната
погача, присъстваха и много други
лакомства, на чието изкушение никой не успя да устои.
Минка Генчева

Танцов ансамбъл „Пирин”

Снимки: архив на ансамбъл „Пирин“
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Ансамбъл „Пирин“
весели българите за Бабинден

