
В исокият гост беше придру-
жен от Елеонора Димитро-
ва, временно управляващ 

Българското посолство в  Чехия, от 
Маргарита Ралчева, началник на ка-
бинета на вицепрезидента и от Ма-
рия Цанкова, главен експерт в Пре-
зидентската администрация.

Гостите бяха сърдечно посрещна-
ти според стария български обичай 
с  пита и  стръкче здравец. Празни-
кът започна с Химна на Кирил и Ме-
тодий, изпълнен от хор „Щурче“ 
при 144 СОУ „Народни будители“, 
София.

Подредени като камбанки, с хар-
тиени коронки с буквички на глави-

те, пъвокласниците с високи и звън-
ки гласчета изрецитираха стихчета, 
с които се похвалиха, че вече могат 
да четат и да пишат и че светът вече 
няма да бъде затворена книга за тях.

Първите поздрави към тях, тех-
ните учители и  родители, отправи 
Маргарита Попова. Тя сподели, че 
винаги, когато откликне на пока-
на от българско училище по света, 
прави един и  същ извод: „Срещите 
с вас – с учениците, техните учители 
и  родители, са най-хубавото нещо, 
което остава в спомените на човека 
в неговия кратък земен живот.“

„Ваш е  24 май – обърна се Мар-
гарита Попова към учителите. – Вие 

сте следовниците, вие сте хората, 
които пренасяте делото на двама-
та братя през вековете и  аз нямам 
думи за да оценя вашия труд, вашата 
енергия и вашите огромни човешки 
сърца. Поклон и  благодарности за 
всичко онова, което правите за на-
шите деца.“

На децата пожела да бъдат мно-
го палави през лятото, да направят 
много пакости... и да се върнат нае-
сен пораснали и готови за нови по-
стижения.

Няма по-хубав момент, за да бъ-
дат отличени най-добрите за своя 
целогодишен труд. Сред бурен 
аплаус, Еленко Начев, директор на 
училището, връчи грамоти на уче-
ниците, изявили се в  организира-
ните конкурси и  състезания. Сред 
наградените бяха: Маргарита Си-
напова (6 клас), Каролина Коваче-
ва (7 кл.). Филип Николов (5 кл.), 
Марияна Василева (5 кл.), Емилиян 
Димов (6 кл.), Силвана Стойчева 
(10 кл.).

Бяха раздадени и  награди от 
Международния конкурс за ком-
пютърна рисунка и  колаж „Твор-
чество без граници“: Емилиан 
Веселинов Димов (6 кл.) – златен 
медал; Маргарита Георгиева Си-
напова (6 кл.) – сребърен медал; 
Емилия Тодорова Конарска (5 кл.) 
– златен медал; Денис Пламенов 
Димитров (5 кл.) – сребърен медал; 
Марияна Георгиева Василева (5кл.) 
– бронзов медал.

Валерия Тошева помоли Марга-
рита Попова да връчи на първоклас-
ниците техните първи свидетелства 
и тя го направи с радост, намирайки 
хубави думи за всяко дете.

„Вчера – каза Маргарита Попова, 
обръщайки се към родителите, – 
в моето слово за 24 май, не случайно 
се обърнах специално към българи-
те, които живеят извън пределите на 
нашето Отечество. Защото Бълга-
рия е една за вас. И вие сте България. 
Отправих това обръщение към вас, 
защото знам, че в сърцата на всеки 
от вас през този ден отеква песента 
„Върви, народе възродени“ и  всеки 
е  станал и пуснал българско радио, 
за да чуе нещо от България. И исках 
да ви кажа, че всички ние заедно сме 
България. Трябва да си помагаме, да 
се грижим за нашите деца, защото 
това сме ние след време. Те са наше-
то бъдеще.“ �

Ваш е празникът, 
учители и ученици!
ПРАЗНИКЪТ 24 МАЙ В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“, БЕШЕ 
ПОСВЕТЕН ПРЕДИМНО НА НАЙ-МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ – ПЪРВОКЛАСНИЦИ-
ТЕ, КОИТО НА ТОЗИ ДЕН ЗАВЪРШВАТ ПЪРВАТА СИ УЧЕБНА ГОДИНА. СКЪП 
ГОСТ НА ТЪРЖЕСТВОТО БЕШЕ МАРГАРИТА ПОПОВА, ВИЦЕПРЕЗИ-
ДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ, КОЯТО ПО МОЛБА НА ВАЛЕРИЯ ТОШЕВА, КЛАСЕН 
РЪКОВОДИТЕЛ НА НАЙ-МАЛКИТЕ, ВРЪЧИ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ ПЪР-
ВИТЕ ИМ СВИДЕТЕЛСТВА.

24 · брой 3· РОДЕН ГЛАС

У
Ч

Е
Н

И
Ч

Е
С

К
И

 
К

А
Л

Е
Й

Д
О

С
К

О
П
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