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Текст: Милка Кралчева | Снимки: „Роден глас“

Ой, Коледо, мой Коледо, 
родило се Боже чедо!

Коледните празници са това време от годината, когато навън е студено и мрачно, но в душите ни е свет-
ло и топло, не само поради това, че ги посрещаме с най-близките ни хора в уюта на домовете ни, но и 
поради очакването на мига, когато Витлеемската звезда оповестява Раждането на Спасителя на нашите 
души. А, ако и тялото ни да е тленно и преходно, душата е вечна, и за нея „храна“ се намира по-трудно.

Ето такава „храна за душа-
та“ е коледният празник в 
БСОУ „Д-р Петър Берон“, 
който ние, живеещите, 
учещи и работещи в чуж-

бина българи, очакваме с нетърпение 
всяка година, защото го посрещаме 
заедно, а училището е онзи госто-
приемен домакин, отворил врати за 
всеки, усетил необходимостта от об-

щение с род и Родина.
Тази година, той започна в 12 часа 

на 22.12.2014 г с коледния базар в мал-
ката Актова зала на училището. Залата 
вече наистина е малка да побере всич-
ко, което сръчните ръце на учениците 
са приготвили, а и нали техният брой 
е вече рекорден. Какво ли нямаше на 
щандовете, зад които усмихнати деца 
приканваха „Елате при нас!“, а роди-

телите на най-малките им помагаха 
в обслужването – шарени сурвачки, 
украсени с пъстри ленти и пуканки, 
ръчно изрисувани с коледни и зимни 
мотиви стъклени свещници, чаши, 
бутилки, топки за елхата, уникални 
картички, златни прасенца- касички, 
чудна коледна украса за масата и дома. 
А лакомствата? С какво ли да запо-
чнем – невероятни коледни сладки, 
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декорирани сякаш в работилницата 
на Фаберже: няколко вида топящо се 
в устата „Рафаело“, меденки, пурички 
с локум, масленки, еклери, всякакви 
видове дребни сладки и дори изящни 
рози от ябълкови резенчета; домаш-
ни торти и сладкиши, даже и домаш-
на боза! А солените тестени изделия? 
Българите сме майстори – прави и 
вити баници със сирене, тутманици, 
пити, погачи, милинки, соленки - ня-
колко вида, включително мекици и пи-
рожки! И айрян към това! Редовните 
клиенти на този „рог на изобилието“ 
предвидливо бяха дошли с големи кар-
тонени и пластмасови кутии, дори с 
щайги, за да отнесат у дома частица от 
невероятното ухание на канела, вани-
лия, портокал и лимон, масло и сирене, 
което не може да се намери и в най-до-
бре заредения български магазин или 
сладкарница. При това на невероятни-
те цени от 2 до 20 крони! А разнообра-
зието бе голямо, тъй като и сърцата на 
децата са големи – ученици и учители 
са изработили всичко с благотворител-
на цел и 4 000 крони ще бъдат внесени 
в сметката на „Българската Коледа“, за 
да подпомогнат деца, които се нуждаят 
от нашата съпричастност към тяхната 
болка и страдание.

Точно в 13 часа базарът приключи 
и на фона на „Тиха нощ, свята нощ“ 
всички се настаниха в празнично ук-
расения салон – попаднахме в един 
типичен български дом със шарените 
черги, трикракото столче, дървени-
те миндери, прозорче с избродира-
ни перденца, огнището, в което гори 
бъдникът, елхата с богата украса, тра-
пезата с подредени гърненца, ябълки, 
царевични мамули, пуканки и пита, 
коледни кравайчета, и сцената на 
Рождеството с Дева Мария, Йосиф, 
малкият Исус, заобиколени от живот-
ните в обора, застлан със слама.

Водещите представиха гостите в 
лицето на завеждащия консулски от-
дел към Посолството на България в 
Чехия, г-жа Галя Димитрова, предсе-
дателят на БКПО г-н Кирил Беровски, 
г-н Жорж Трак, създател на културен 
център „Тракарт“ в Пловдив, виден 
общественик и културен деятел, г-жа 
Камелия Илиева – редактор на списа-
ние „Роден глас“, както и много други 
приятели на училището, родители. 

В поздравителното си слово ди-
ректорът, г-жа Мими Михайлова, 
подчерта, че се радва, че сме заедно 

в очакване на коледното чудо, което 
трябва да бъде осъществено, като 
всеки от нас направи своето малко 
чудо за някого другиго, като подаде 
ръка и изпълни нечие желание. Ди-
ректорът благодари на ръководство-
то на БКПО за дарената сума от 4 000 
крони, с които са закупени коледни 
лакомства за децата от начален курс. 
Тя поздрави учениците за тяхна-
та инициативност, която превърна 
класните стаи и домовете в работил-
ници за красота и щастие и изпъл-
ни училището с празника, с колед-
ния дух. И така, както всеки човек в 
края на отминаващата година прави 
равносметката си, така и училище-
то направи своята – има с какво да 
се похвали през изминалата година, 
защото много са наградените наши 
ученици в местни и международни 
конкурси. Директорът връчи награ-
дите от последните за годината със-
тезания: в международния конкурс 
„Аз съм българче“ на първо място е 
Маргарита Синапова от 9-и клас, в 
конкурса за рисунка второ място за 
Ивана от 4-и и трети места за Най-
ден от 9-и и Виктория от 10-и клас. В 
училищния конкурс за най-красиво 
украсена стая победители са 4-и клас, 
втори са 3-и клас, трети – първи клас, 
а поощрителната награда е за втори 
клас. В конкурса за най-красива сне-
жинка победителите са все от 9-и 
клас: Маги, Найден и Катя.

След поздравлението и награжда-
ването, в настроението на Рождество 
ни пренесе изпълнението на цигулка 
на гостуващата Стефания Иванова, 
ученичка в 4-и клас на Пловдивското 
музикално училище, която изсвири 
немска детска песничка и „Ода на ра-
достта“. Коледни песни ни поднесе и 
детската вокална група с изпълните-
ли от първи до четвърти клас.

И ето, че на сцената се появиха 
стопанинът и стопанката, облечени в 
народни носии и всички попивахме 
думите им, когато обясняваха риту-
ала на Бъдни вечер и какво симво-
лизира всеки елемент от празника. 
Появиха се и останалите „членове на 
семейството“ и всеки разказваше за 
своята част – какво дърво се избира 
за бъдник, какви ястия се слагат на 
трапезата и защо всичките са постни, 
колко важен и почитан е хлябът в на-
шата традиция и какво символизира 
коледния кравай, късметите имаше 

за всеки – кому нивите, кому учени-
ето, кому парата, а кому – мързелът. 
Чухме и легенда за коледното дръвче, 
за братчето и сестричката Борчо и 
Елка, „опитахме“ с очи от пълнени-
те чушки, боба и ошава и от бодрото 
„Стани, стани, нине, нине господи-
не“ разбрахме, че идват коледарите. 
Ето ги – млади момци с калпаци и 
геги и техният предводител. Дружи-
ната нарече за здраве и берекет всич-
ки членове на домакинството, поже-
ла мирна и спорна година, даруваха 
ги с кравайчета и заминаха „че дълъг 
път ни чака“. 

От дълъг път дойде и един ста-
рец, който въпреки своята преклон-
на възраст е чакан с нетърпение от 
всички заради подаръците и изне-
надите, които крие в големия си чу-
вал. „Дядо Коледа, ела!“ и на сцената 
се появи белобрадият дядо в червен 
костюм, който „всичките деца позна-
ва, а е стар и побелял“. Децата го поз-
дравиха с песни и танци.

Новосформираната стрийт денс 
формация към нашето училище по-
виши адреналина с композицията 
си „Believe!“ („Вярвай!“). Изглежда, 
че ръководителите Маги и Боби, 
изпълнителите и училищното ръко-
водство също повярваха в самоини-
циативата на младите хора и видя-
хме изпълнение с много динамика, 
сложни фигури и развита идея. Оч-
акваме с нетърпение и следващите 
изпълнения на танцьорите.

Малката Пресияна Асенова от 2-и 
клас ни удиви с невероятното си съ-
четание от художествена гимнастика 
на фона на джазова и танцова музи-
ка. Гъвкава, силна и нежна, тя е на-
дежда за родния спорт.

А когато засвири „Пуста младост“ 
и на сцената се появиха най-малките 
танцьори от подготвителната група, 
и весело тропаха в ритъма на добру-
джанска ръченица, и нашите сърца 
трепнаха, и от публиката се чу въз-
торженото: „А така! Давай! Ситна-
та!“. Подрепени от публиката бяха и 
„големите“. Тяхната „Влашка задяв-
ка“ грабна с моминска хубост, мъжка 
гордост и ситни и сложни стъпки.

Водещите пожелаха „Обичайте 
се и си помагайте“, а аз си тръгнах, 
тананикайки си наум „За добрия 
човек пътят е винаги лек!“ и онова 
мощно коледарско пожелание: „Да 
бъде!!!“. Да бъде!  ◆
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