
„Баба Марта днес разнася пълна кошница с цветя 
и на всеки на ръката връзва някаква мечта!“

Култов знак на месец март за българите е бяло-червената мартеница, с която всички се 
окичват на 1-ви март – за здраве, за радост, за сила и дълъг живот.
във фолклорната традиция този ден е посветен на баба Марта, която е митологична персо-
нификация на настъпващата пролет и независимо от лютия си нрав, тя е вестител на добро-
то и благоденствието.

И тази година Българското училище 
стана притегателен център за всички 
българи, желаещи да се докоснат до 
автентичната традиция. Празникът 
събра много гости – много повече 
от друг път, които бяха любезно 
посрещнати и окичени с мартенички 
от сияещи във фолклорни носии 
българчета.
Сред официалните гости се откроя-
ваше Константийският епископ Ан-
тоний, викарий на Западно- и Сред-
ноевропейския митрополит Симеон, 
който прояви интерес към празника 
на Българското училище; тук бе част 
от ръководството на Училищното 
настоятелство, представители на 
всички български организации 
и сдружения.
Залата бе препълнена с родители, 
бивши наши възпитаници, приятели 
на училището, много сънародници.
Празничната програма започна с из-
пълненията на очарователните деца 
от първи, втори, трети и четвърти 
клас. Подготвени от своите учител-
ки – г-жа Тошева и г-жа Кръстенова, 
те представиха с много усмивки 
и артистизъм своите стихчета, песни 
и весели сценки, в които неотлъчен 
персонаж бе Баба Марта – Яна от 
четвърти клас. За своите жизне-
радостни изпълнения децата бяха 
аплодирани шумно от публиката.
Директорът на училището, г-н Начев, 
поздрави всички гости и присъст-
ващи с красивия български празник 
и сподели радостта си, че отново 
сме се събрали да отбележим този 
уникален празник; изрази гордостта 
си, че поддържаме жива древната 
традиция – да се закичим с марте-
нички в първия ден на месец март.
А те – мартеничките – бяха навсякъ-
де! – в сюжета на богато декорирана-
та от г-жа Станева сцена, по стените, 
по ръцете и дрехите на деца и въз-
растни, в големите пана, събрали 

истински шедьоври на детските 
художествени произведения.
И тази година учениците от Бъл-

гарското училище сръчно вплетоха 
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 
орнаменти, с вплетени фолклорни 
мотиви – пъстра гама от идеи и твор-
ческа фантазия.
Директорът обяви имената на побе-
дителите в конкурса за най-интерес-
на мартеница.
Отличените ученици гордо заставаха 
до своите произведения в съпровод 
от аплодисментите на публиката. 
С награди бяха удостоени всички 
ученици, проявили изключител-
на оригиналност и майсторство. 
Класирането бе в две категории – за 
децата от първи-четвърти клас и за 
останалите ученици. 
Програмата продължи с изпълне-
ние на любими народни песни от 

вокална група „Лира“. Подготвени 
от г-н Моравенов, момичетата от 
вокалната група, в шарени нацио-

нални носии, очароваха публиката 
с прекрасните мелодии на „ Йовано, 
Йованке“, „Лиляно, моме“, „Катерино, 
моме“.
Финалът на празника бе поставен 
от танцовата група на училището, 
която е желан гост на всяко учи-
лищно тържество. Красотата на на-
родния танц е в основата на всяка 
изява – с оригиналните костюми, 
с автентичната хореография – а тя 
бе изцяло дело на ученици. Под ве-
щото ръководство 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 душевност чрез танц 
и музика.
Участниците в разнообразната праз-
нична програма ни подариха едно 
неповторимо преживяване, много 
настроение и положителни емоции.
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