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Отново на училище
Най-накрая след неприятните ограничения и, въпреки всички трудности, за децата от неделно училище 
„Св. св. Кирил и Методий“, гр. Бърно, новата учебна 2020/2021 година започна с тържествено откриване на 
13 септември.

Децата се радваха, че от-
ново се срещат и могат 
да лудуват заедно макар 
и само в неделя. Родите-
лите от своя страна доп-

ринесоха за добрата атмосфера с чу-
десни традиционни български ястия 
и, разбира се, домашна питка с мед за 
посрещане на всички. 

С пожелание за успех и много 
търпение, както на децата, така и на 
родителите, директорът на училище-
то г-жа Галя Георгиева обяви новата 
учебната година за открита.

 В следващите няколко неделни 
дни децата усърдно тренираха на-
родни танци, готвейки се за предсто-
ящите събития, едно от които се със-
тоя в библиотеката „Jiřího Mahena“ 
на 17.09.2020.

След два дни, на 19 септември, се 
състоя традиционният „Бабилонфест“ 
в Бърно. Събитие, целящо да събере 
толкова много народности и култури 
под една обща идея, показвайки раз-
личните традиции, фолклор и кухня. 
Атмосферата на Фестивала ни кара да 
се почувстваме равни.

Събитието тази година започна 
с парад, в който участваха много на-

родности, гордо развяващи своите 
знамена, което и мен ме накара да се 
почувствам изключително горд, но-
сейки българското знаме. „Бабилон-
фест“ за пореден път беше изпълнен 
с песни, танци и най-различни пред-
ставления, които ни запознаха с тра-
дициите на другите народи. Участие 
в представленията взеха, както мал-
ки, така и големи. 

Българската общност беше пред-

ставена с традиционните народни 
песни и танци, изпълнени от ансам-
бъл „Китка“ към неделно училище 
„Св. св. Кирил и Методий“ с ръково-
дител Галя Георгиева и учителят по 
танци Георги Жилев.

За поредна година „Бабилонфест“ 
успя да ни покаже красотата и уни-
калността на различните култури, 
като същевременно ни накара да се 
почувстваме като едно цяло.  ◆
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