
С ред официалните гости се от-
крояваше Константийският 

епископ Антоний, викарий на За-
падно- и  Средноевропейския мит-
рополит Симеон, който прояви ин-
терес към празника на Българското 
училище; тук бе и ръководството на 
Училищното настоятелство, пред-
ставители на всички български 
организации и  сдружения. Залата 
бе препълнена с  родители, бивши 
наши възпитаници, приятели на 
училището, много сънародници.

Празничната програма започна 
с  изпълненията на деца от първи, 
втори, трети и  четвърти клас. Под-
готвени от своите учителки – г-жа 
Тошева и г-жа Кръстенова, те пред-
ставиха с много усмивки и артисти-
зъм своите стихчета, песни и весели 
сценки, в които неотлъчен персонаж 
бе Баба Марта – Яна от четвърти 
клас.

Директорът на училището, г-н 
Еленко Начев, поздрави всички гос-
ти и  присъстващи с  красивия бъл-
гарски празник и  сподели радостта 
си, че отново сме се събрали да от-
бележим този уникален празник; 
изрази гордостта си, че поддържаме 
жива древната традиция – да се за-
кичим с  мартенички в  първия ден 
на месец март. А те – мартеничките 
– бяха навсякъде! – в сюжета на бо-
гато декорираната от г-жа Станева 
сцена, по стените, по ръцете и дре-
хите на деца и възрастни, в големите 
пана, събрали истински шедьоври 
на детските художествени произве-
дения.

И тази година учениците от Бъл-
гарското училище сръчно вплето-
ха душа, въображение и  творческо 
вдъхновение при създаването на 

своите творения на изкуството от 
червени и бели нишки. С много же-
лание и любов те изработиха краси-
ви мартеници – с интересен дизайн, 
с мъниста, със златни и сребърни ор-
наменти, с вплетени фолклорни мо-
тиви – пъстра гама от идеи и твор-
ческа фантазия. Директорът обяви 
имената на победителите в конкурса 
за най-интересна мартеница. Отли-
чените ученици гордо заставаха до 
своите произведения в  съпровод 
от аплодисментите на публиката. 
С  награди бяха удостоени всички 
ученици, проявили изключителна 
оригиналност и  майсторство. Кла-
сирането бе в  две категории – за 
децата от първи-четвърти клас и за 
останалите ученици. 

А  ето и  имената на победители-
те: Първа награда спечели Станис-
лава Георгиева от 1-ви клас, втора 
– Габриела Василева от 1-ви клас, 
трета – Паола Атанасова от 2-ри 
клас и  Яна Маркова от 4-ти клас. 
Във втората категория награди по-
лучиха следните ученици: 1 място 
– Георги Георгиев и  Даниел Дуков 
от 6-ти клас, 2 място – Семра, Кема-

лие и  Есин от 8-ми клас, 3-то мяс-
то – Лора Тончева и  Даниела Пен-
кова от 7-ми клас. Раздадени бяха 
и поощрителни награди: на Габриел 
Кръстев от 7-ми клас, Влдислав Ба-
чийски и Денис Станев от 6-ти клас, 
Маргарита Синапова и Юлия Анге-
лова от 6-ти клас.

Програмата продължи с народни 
песни, подготвени от г-н Мораве-
нов и  изпълнени от вокална група 
„Лира“,. Финалът на празника бе по-
ставен от танцовата група на учили-
щето. Красотата на народния танц 
е в основата на всяка изява – с ори-
гиналните костюми, с  автентич-
ната хореография – а  тя бе изцяло 
дело на ученици. Под вещото ръ-
ководство на Теодор Гецов от 12-ти 
клас и  на Диана Георгиева от 11-ти 
клас, изпълнението на Македонско 
и  Ломско хоро съчета в  съвършено 
единство красивата българска ду-
шевност чрез танц и музика.

Участниците в  разнообразната 
празнична програма подариха на 
всички едно неповторимо преживя-
ване, много настроение и  положи-
телни емоции. �

ПЪРВОМАРТЕНСКА МАГИЯ В БЯЛО И ЧЕРВЕНО БЕ ОБХВАНАЛА БСОУ „Д-Р П. БЕРОН“. ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ДЕН НАСТРОЕ-
НИЕТО НА ВСИЧКИ БЕ ПРИПОВДИГНАТО, ОЖИВЛЕНИЕ И ПРАЗНИЧНОСТ СЕ ЧУВСТВАХА В КОРИДОРИТЕ И КЛАС-
НИТЕ СТАИ, УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ ВРЪЗВАХА МАРТЕНИЧКИ С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ЗДРАВЕ И КЪСМЕТ. ПРАЗНИКЪТ 
СЪБРА МНОГО ГОСТИ – МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ ДРУГ ПЪТ, КОИТО БЯХА ПОСРЕЩНАТИ И ОКИЧЕНИ С МАРТЕНИЧКИ 
ОТ СИЯЕЩИ ВЪВ ФОЛКЛОРНИ НОСИИ БЪЛГАРЧЕТА.
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