
БълГАрСКА КолЕдА В ПрАГА 

Тържеството по случай Коледа, орга-
низирано от сдружение „Възражда-
не“, събра в Дома на националните 
малцинства повече от 50 деца от 
българската общност в Прага. В ат-
мосферата на българската Коледа 
се долавяха носталгични спомени, 
свързани с трепетното очакване на 
„драги гости коледари“, със спрет-
натата по български софра, на която 
никога не липсва баницата с късме-
ти, с коледните наричания за „здраве 
и берекет“ през Новата година. За 
това празнично настроение допри-
несоха децата със своите коледни 

песни и стихотворения. Те с трепет 
и радост ги изпълниха пред бело-
брадия добряк Дядо Коледа, който 
ги възнагради богато. Не липсваше 
и коледният карнавал, в който имаха 
възможност да участват всички мал-
чугани. Между представените персо-

нажи имаше адепти и последователи 
на небезизвестния Хари Потър, на 
пирата Джак Спароу, както и деца, 
облечени в народни носии, които 
напомняха български сурвакарчета. 
След празничната програма, изпъл-
нена от възпитаниците на Недел-
ното училище, последва угощение 
в сградата на Дома на малцинствата, 
където гостите имаха възможност да 
опитат кулинарни специалитети.

БАБА МАрТА И 3 МАрТ

Тази година на първи март фолклор-
ният персонаж Баба Марта отново 
оживя пред очите на малките бъл-

Да бъдем българи 
с минало, настояще  

и бъдеще
българското неделно училище продължава да събира децата на българия и да поддържа 
техния интерес към културата, историята и празниците на родината. те се учат да пеят, че-
тат и пишат на родния си език, а своите умения имат възможност да покажат пред родите-
ли и гости, които редовно посещават мероприятията на неделното училище и сдружение 
„възраждане“, свързани с различни български празници. 
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гарчета. Баба Марта пристигна чак 
от България, за да раздаде на всички 
присъстващи мартенички и да им 
разкаже приказка за своите двама 
братя – Малкия и Големия Сечко. Де-
цата от българското училище в Пра-
га „Петър Берон“ изпълниха про-
грама, посветена на мартениците, 
а най-малките участници от Недел-
ното училище пееха и рецитираха 
стихотворенията си в непосредстве-

на близост до Баба Марта, при което 
нетърпеливо следяха с очи нейната 
кошница с мартенички. 
Националният празник на България 
3 март бе удостоен с необходима-
та почит от всички присъстващи. 
По случай празника учениците от 
Неделното училище рецитираха 
патриотични стихове, между които 
Вазовото „Аз съм българче“. В залата 
прозвуча изпълнение на песента 
„Тих бял Дунав“, а в края на тър-
жеството Михаел Форщ изпълни 
химна на България, при което всички 
присъстващи станаха на крака, за да 
почетат националния ни празник, 
макар и далеч от родината. 

ХрИСТоС ВоСКрЕСЕ!

С тези думи се поздравихме всички 
на най-големия християнски праз-
ник Възкресение Христово. Праз-
никът на празниците Великден бе 
отбелязан с присъщата колоритна 
българска атмосфера. Децата от 
Неделното училище изнесоха малък 
великденски концерт, в който взеха 
участие тримата малки цигулари 
Михаел Форщ и Клара и Филип 
Зайкови. На трапезата не липсваха 
домашно опечените козунаци, ша-
рените яйца и българското червено 
вино. А след края на музикалната 
програма последва традиционното 
„преборване“ с яйца за здраве. 

Кога и къде другаде можем да 
се събираме, за да не забравяме 
българските си корени? Кога и къде 
другаде можем да възпитаваме 
и образоваме децата си в български 
дух? Заради кого другиго всъщност, 
ако не заради децата си трябва да 
се събираме и припомняме нашите 
корени, там, откъдето сме тръгнали 
и без което не можем да продъл-
жим. Децата – нашите наследници, 
беспорно са и ще бъдат европейци, 
но първо трябва да ги научим да бъ-
дат българи, за да не загубят своята 
идентичност в световната гълчава 
на глобализацията, защото „в нача-
лото бе словото“. Нека ги научим 
на това слово, така че самите те да 
повярват в него, за да ги окриля 
в житейския им и професионален 
път на българи с минало, настояще 
и бъдеще. 

румяна Георгиева

НА ЕдНА оТ НАй-оБАяТЕлНИТЕ 
дАМИ НА БълГАрСКАТА 

оБщНоСТ В ЧЕХИя

СИрМА ЗИдАро-КоуНоВА 
жЕлАЕМ КрЕПКо ЗдрАВЕ 

И МНоГо ПрЕКрАСНИ уСМИВКИ, 
С КоИТо ВСЕ ТАКА щЕдро дА НИ 

оГряВА!

ЧЕСТИТ юБИлЕй, СИрМА!

щАСТлИВИ СМЕ, ЧЕ ТЕ ИМА!

Сирма Зидаро-Коунова

Филип Зайков
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