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Много обичам деня на мар-
теничките и го очаквам с 
нетърпение не само зара-

ди оригиналните творения, с които 
ме даряват всяка година приятели. 
Далеч от Родината този само наш си 
празник свързва всички българи в 
едно. Тънката червено-бяла нишка 
създава една реална, а не виртуална 
мрежа от приятели, от хора, които 
взаимно си даряват не вещи за по-
требление, а накит, в който са вплете-
ни благопожелания 
за здраве и късмет.

Традицията се 
спазва всяка годи-
на в Българското 
училище в Прага. 
На първи март, от 
13.30 ч. в украсения 
салон започна тър-
жеството, на което 
присъстваха много 
гости и родители, и 
на ръцете на всич-
ки тях Йоана и Деси 
завързаха по една 
мартеничка. Дирек-
торът г-н Начев поз-
драви всички при-
състващи и връчи 
наградите в конкур-
са за най-красива мартеничка. Много 
деца бяха използвали своите умения 
и въображение, за да създадат фан-
тастично хубави мартенички, които 
бяха изложени на няколко табла в 
залата. За да определи най-добрите, 
журито бе разпределило участници-
те в две възрастови категории, като 
сред най-малките, до 4-и клас, първо 
място спечели Любомир от 4-и кл., а 
второ и трето – Катя от 3-и и Мартин 

Радев от 2-и. Поощрителна награда 
бе присъдена на Габриела от 2-и кл. 
При по-големите на първо място бе 
класирана великолепната мартеница, 
изработена от Маргарита и Георги от 
7-и кл., последвани от Петър от 6-и 
и Тодор от 8-и кл. Поощренията бяха 
за хубавите мартенички на Виктория 
от 5-и кл. и Ана от 8-и. Всички награ-
дени получиха подаръци, показаха 
творенията си и бяха аплодирани от 
публиката. Не по-малко овации полу-

чиха и децата от начален курс, които 
представиха литературно-музикална 
програма за празника. Стиховете и 
песничките, познати и станали вече 
„класика в жанра”, както и нови та-
кива, ни върнаха в нашето детство и 
създадоха пролетно настроение, раз-
казвайки за Баба Марта, която бърза 
всекиму да върже мартеница, първо-
то кокиче, предвестник на пролетта, 
щъркелът и другите птици, с чието 

завръщане отбелязваме края на сту-
дената зима и началото на по-благо-
приятните дни. 

Ведрото настроение, създадено 
от най-малките, премина във въоду-
шевление, когато на сцената се подре-
диха 25-те танцьори от групата за на-
родни танци към БСОУ „Д-р Петър 
Берон”. Облечени в пъстрите ни но-
сии, млади, красиви, с дух и усмивка 
на лицата, децата показаха, че обичат 
българските танци и искат да запазят 

и развиват фолклор-
ното ни богатство, 
което изумява все-
ки, докоснал се до 
него и ни изпълва с 
гордост. В реперто-
ара на групата вече 
има и ново хоро, 
„Граовското”, кое-
то, заедно с другите 
представени – „Еле-
ниното” и „Чичово-
то” повишиха граду-
са на настроението 
и накараха всички 
присъстващи да 
станат на крака и 
да аплодират. Всяко 
българско сърце се 
трогва, когато чуе 

ритъма на неповторимите ни песни и 
хора, запазени през вековете и про-
дължаващи да живеят, съхранени от 
младото поколение. Традициите и 
фолклорът ни дават самочувствие и 
идентичност, независимо в коя част 
на света пребиваваме.

Празникът ни зареди с пролетно 
настроение и оптимизъм, а вързани-
те мартенички дано ни носят здраве, 
сила, хубост и благополучие! ◆

Баба Марта не се бои от студ
Баба Марта – един оригинален образ, създаден от народа ни - възрастна жена, която с кълбета бяла и 
червена вълна в скута си, плете мартенички и ги връзва на ръцете на близки и приятели, като не забравя 
дори домашните любимци. Защо ли е толкова обичана от всички? Може би, защото напомня за нашите 
собствени баби – понякога сурови и сприхави, но винаги любвеобилни, грижовни и с куп изненади, скри-
шом приготвени за внучетата. Празникът е чакан с радост не само от децата, които се радват на красивите 
човечета Пижо и Пенда, но и от възрастните, които с идването на Баба Марта очакват и пристигането на 
пролетта, първите птици и цветя, разходките навън в слънчевото време.

Текст: Милка Кралчева | Снимки: БСОУ „Д-р Петър Берон”
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