
За гозбата... и за училището
Завърнала се след няколко години отсъствие, попадам на 12-та 
Коледа на училището. За първи път без деца, собствени.
След три месеца в училище, установявам, че порасналото 
училище, макар и съставено като всички други училища от 
едни и същи съставки, а именно ученици, учители, родители, 
някак е придобило собствен стил, собствен почерк, собствен 
характер, собствен маниер, собствен мирис и вкус, нещо като 
собствен сос. Искам да разбера защо и тази сутрин, докато си 
мислех как да поздравя всички наши семейства за празниците, 
май разбрах.
Знаете всички, че най-вкусните гозби са тези, които къкрят 
дълго време на огъня. И колкото повече се топлят на този тих 
огън, толкова по-вкусни стават. И знаете всички как  
се получава добрият сос – бъркаш го непрекъснато докато 
хване... В един момент хваща и тогава отделя уханието си...  
и тогава знаеш, че е вкусен!
Та ей така, с постоянство и качествени съставки, нашият сос  
е хванал, уханието му са нашите семейства, активните 
родители. Тази вечер дължим изцяло на тях организацията  
на тържеството на децата ни. Лора, Лили, Дима, Анелия  
и новите ви представителки, Магдалена и Пламена. 
Благодарение на тях ще се състои тазвечерният празник.
Трябва да благодарим и на преподавателите, които подготвиха 
учениците...  Те са тези, от чието качество зависи вкусът на 
гозбата, знанията, реализацията на децата ни.
Разковничето е постоянство и приемственост. Постоянството 
зависи от родителите, колко редовно ще бъде училището  
за техните деца. А приемствеността, ние  
я осигуряваме. Видяхте я при заместването на директорката 
ни Мария (честита третата рожба, на която всички много се 
зарадвахме- добре дошло, бебе Никола!), ще я видите  
и в смяната на учители. Днес, една от тях ни напуска, животът 
я повежда в други посоки, но промяната с новата 
преподавателка стана плавно и безпрепятствено за децата.  
Тук е моментът да благодарим за трите години, отдадени  
на училището и нашите зайчета на г-жа Катя Диева.

Камелия Конакчиева-Трибулен, директор на училището

За покълналото зрънце,  
за запаленото огънче 
За дванадесетото поредно коледно тържество на българското 
училище «Кирил и Методий» в Париж. За равносметката, 
която си правиш, когато виждаш дъщеря си - негова 
възпитаничка, родена във Франция - да се съгласява да бъде 
един от водещите на програмата.
Всъщност ти равносметката си си я направил още преди 
няколко месеца, когато тази същата дъщеря, ти е казала,  
че предпочита сама да отива на българско училище в събота, 
защото с теб закъснява. Все се мотаеш. (!!!) 
«Кой се мотае? Аз?! Забрави ли...» Но в отговор само се 
усмихваш. Колко е хубаво, че е забравила! Даваш обет никога 
да не й го припомняш. Защото единственото от значение,  
е покълналото зрънце. Продължаваш да се усмихваш с 
гордост, умилена чак до глуповатост, как дъщеря ти репетира 
до последната минута текста си. Осъзнала е, че тази вечер 
представя не само себе си. Представлява учителките си, 
съученици си, българското училище - цялата българска 
общност! А всички те заслужават възможно най-доброто.
Изведнъж си даваш сметка, че е без значение дали сърцето  
й някога ще трепне като твоето на «Мила родино».  
Нито й се сърдиш, че не иска да се облича в народна носия. 
Още по-малко пък се притесняваш, че не ще рецитира  
«Аз съм българче» с убеждение. Защото единственото  
от значение, е запаленото огънче. Пламъчето, което буди 
съвестта, разпалва любознателността и я прави отговорна. 
Училището е създало огнището. Учителите са запалили 
огънчето и, с ненатрапчиво кротко постоянство, умело  
я възпитават да го подхранва. 
В този момент изпитваш почти нездравословно 
самодоволство, защото си дал избор на детето си. 
Не му налагаш нито българската, нито френската култура. 
Само го въоръжаваш със знания и за двете, и го оставяш 
свободно. Ти дишаш дълбоко и уверено, защото си убеден,  
че щафетата е предадена.
Но не забравяш да благодариш: Благодаря ви, че ви има! 
Основатели, училище, учители, директори, неуморни 
родители! Благодаря ви!

Елена  Желязкова-Иванова, председател на асоциацията

Сега ни остава само да ви пожелаем за идните дни вкусни, топли и уханни гозби, вкусни, топли и уханни празници!

Неделя, 17 декември 2017 
Коледен празник на училище “Кирил и Методий”,  
детска градина “Зайченцето бяло” и  
I-ва българска гимназия в Париж
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