Българско участие в международен празник на общностите
Франкфурт (22 септември, специално за БТА от Елена Трифонова)
– С традиционно силно участие на българската общност в Хесен се
проведе 29-я международен „Празник на общностите” в Дармщат,
Германия.
Голям щанд на Германо-българското дружество в Дармщат и
изключително възторжено аплодираната от граждани и гости на
града група за български народни танци „Миндреле” представиха
страната ни.
Германо-българското дружество в Дармщат навършва тази година
35 години от учредяването си във ФРГ и е една от най-старите
организации на българите зад граница.
На тазгодишния есенен „Празник на общностите” в Хесен участват
32 сдружения на миграционните общности в града и региона. По
традиция празникът се провежда на централния площад
„Луиценплац” на известния като академичен град Дармщат. Всяко от
сдруженията-участници представят своята дейност и възможости за
запознаване със страната, откъдето идва основната част от
членовете им. Празникът, който продължава цял ден, беше открит
от кмета на града – Йохен Патч (Зелените). Всяка година се
убеждавам какво богатсто от култури, народи и традиции сr дава
среща в нашия академичен град, гордо заяви той в изказването си.
Нека се радваме на единството в разнообразието и да запазим
колорита на народите, от където са корените ни, заяви той от
трибуната.
Словото на кмета беше „подгрявано” от германската група за
автентичен български фолклор „Миндреле”, която също е
традиционен участник във форума. Кръшните и ритмични
северняшки и щопски танци подгряха публиката и интереса й към
щанда на Германо-българското дружество, на който бяха подредени
богат набор от рекламни материали за културе, балнео и
традиционен туризъм в България. Наред със сувенири на български
майстори, задължителните вина и ракии, се предлагаше и
ползващия се с огромен успех сред посетителите български
таратор, известен като „студена лятна супа с краставици”.
Облечена в автентична шопска носия, председателката на
дружеството – инж. Надя Бюзе и нейните съмишленици от
ръководството – българи и германци – бяха най-добрите посланици
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на страната ни за всички, които се интересуваха от историята,
културата и възможностите да я посетят.
Празникът предложи богата палитра от песни и танци на отделните
общности, живеещи в Хесен, както и специална програма за децата.
Ежегодната среща на миграционните общности се организира от
Бюрото за мултикултурна дейност на община Дармщат и от самите
мигрантски организации.
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