
Баба Марта в Прага  
И тази година добрата баба дойде да върже мартенички на учениците от Съботно-недел-
ното училище „Възраждане“ в Прага

Мартенски празници

Опавска мартеница

8 март в Мратин

На 1 март 2015 г. в Дома на национал-
ните общности се проведе тържество 
по повод традиционния народен 
обичай, свързван с идването на Баба 
Марта и националния празник на Ре-
публика България – 3 март. Децата от 
Съботно-неделното училище „Възраж-

дане“ с много радост и нетърпение 
очакваха Баба Марта. Цялата зала 
грееше празнично, украсена с черве-
но-бели мартеници, а Емилия Карло-
вич зарадва присъстващите с ръчно 
изработените от нея Пижо и Пенда.
Дългоочакваната от всички Баба 
Марта пристигна в пролетна премяна, 
окичена с мартеници. В ръка държеше 
хурка и вретено и показа на всички как 
преде вълната за мартениците и как ги 
приготвя. Децата от предучилищната 
група и учениците от първи и втори 
клас изненадаха скъпата гостенка 
с прекрасното изпълнение на стихове 
и песни по повод 1 март и Освобожде-
нието на България. Макар че живеят 
извън границите на родината и учат 
в чуждестранни училища, български-
те деца показаха, че не са забравили 
корените си. И всичко това, благода-
рение на нестихващия ентусиазъм на 
членовете на сдружение „Възраждане“ 

и на ежеседмичните учебни занятия 
в училището.
След като Баба Марта подари марте-
нички на присъстващите и им пожела 
здраве и успех, под съпровода на Ма-
рия Захариева, я изпратихме с хубави 
народни песни и тропнахме по едно 
българско хорце за здраве и късмет.
Сред гостите на тържеството освен 
наши сънародници, имаше и предста-
вители на различни други национал-
ности, които заедно с нас отбелязаха 
двата празника и с радост се окичиха 
с мартенички за здраве и щастие и се 
събраха около празничната трапеза.
Макар и далече от свидната родина 
и от типично българските уникални 
обреди и обичаи, всички заедно – 
учители, ученици, родители и гости, 
успяхме да запалим искрицата на 
българския дух и съзнание.

Полина Георгиева

Стотици мартеници получиха граж-
даните на Опава на 3 март . Предста-
вителите на българската общност 
в града, облечени във фолклорни 
носии, запознаха минувачите с древ-
ния български обичай, свързан 
с идването на пролетта. Даниела 
Джорова им разказа една от най-
известните легенди за мартеницата. 
Минувачите имаха възможност да 

вкусят и различни български спе-
циалитети.
Кметът на Опава Мартин Витечек 
също се окичи с мартеница. Гражда-
ните на Опава вече познават чер-
вено-белите амулети и ги носят за 
здраве и щастие.

Международният ден на жената 
сдружение „Възраждане“ празнува 
и тази година извън Прага. На обяд 
членове на сдружението и негови 
симпатизанти се отправихме към 
селцето Мратин, което се намира 
близо до Прага. Някои от нас пътува-
ха с автомобили, други използваха 
услугите на градския транспорт. 
Слънцето приветливо огряваше 
областта, известна като Чешка ви-

сочина и ни изпълваше с прекрасно 
настроение.
В модерния и просторен Café Wine 
Bar Diama ни посрещнаха лъчезар-
ните домакини – семейство Зайкови. 
Всяка дама получи от тях червено 
лале, а от сдружение „Възраждане“ 
– напъпили зюмбюли. Цветя красяха 
и голямата стилна маса, подредена 
с много вкус.
Николай Николов и Мария Заха-
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Великден, Великден е вече при нас!
Свят празник април ни донесе!
Камбани с божествен, загадъчен глас
подемат тържествена песен.

На първия ден на Великден се съ-
брахме отново заедно. Наши скъпи 
гости бяха доц. В. Пенчев и г-жа Ири-

на Коларска-Младенова от Българ-
ската академия на науките.
Предучилищната група и учениците 
от първи и втори клас бяха пригот-
вили интересна великденска про-
грама, която включваше рецитации, 
драматизации и музикални изпъл-
нения. В нея главни действащи лица 

бяха черве-
ното, зелено-
то, жълтото 
и синьото 
яйце. С много 
настроение 
те изпяха пе-
сните „Лален-
це се люлее“, 
„Великден“, 
„Великден-
ска песен“ 
и „Седнало 
е Джоре“.
По стара тра-

диция изпълнихме обичая „чукане 
с яйца“, който символизира счупва-
нето на портите адови и победата на 
живота. Децата се включиха с голямо 
желание във веселото състезание. 
Победителка в него беше Невена със 
своя непобедим борак.
Много весело настроение донесе 
и великденската томбола. В нея 
спечелиха всички ученици. Те полу-
чиха водни бои, флумастри, цветни 
моливи, пастели, пъстри тефтерчета, 
глобуси и др.
Следваха още много весели игри 
с участието на родителите.
Великденската трапеза, около която 
се събраха учениците, родителите 
и гостите, беше изпълнена с много 
вкуснотии и украсена с шарени яйца 
и с козунаци.

Мария Захариева

Светлите Великденски празници 
започнаха в Съботно-неделното 
училище „Възраждане“ с голяма 
Великденска работилница в Дома на 
националните общности, в която се 
включиха малки и големи.
Започнахме с боядисването на 
великденските яйца. Както пове-
лява традицята, първо боядисахме 
червените яйца, които символизират 
възкресението на Христос. При-
помнихме си преданието, според 
което Мария Магдалена поздравила 
император Тиберий с думите „Хрис-
тос е възкръснал“. Той се засмял 
и отговорил: „Христос е възкръснал 
от мъртвите толкова, колкото яйцето 
в ръката ти е червено“. И ето, че 
станало чудото – яйцето, което тя но-
села като дар, се обагрило с червен 
цвят.
Като обагрихме червените яйца, 

боядисахме 
и зелените, за-
щото техният 
цвят напомня 
горчивите 
билки, които 
били дадени 
на разпна-
тия Христос. 
Следваха жъл-
тите и пъстри-
те яйца.
След това 
всички деца 
се заеха 
много усърдно с изработването на 
великденски кошнички, в които сло-
жиха боядисаните от тях яйца. Някои 
от учениците се заеха и с украсата на 
великденския венец. В него те, освен 
яйца, поставиха цъфнал здравец, 
иглика и зюмбюли и го превърнаха 

в разцъфнала градина.От изработе-
ните творби възникна импровизира-
на изложба.
Накрая малките и големи ученици 
поздравиха всички присъстващи 
с лазарската песен „Лаленце се 
люлее“.

Великденска работилница

Великден 

риева поздравиха присъстващите 
с арии от Верди и Пучини и с извест-
ни италиански канцонети.
Около празничната трапеза, изпъл-
нена с български кулинарни специа-
литети и качествено българско вино, 
се събрахме на весели раздумки. Не 

скучаха и малчуганите – за тях имаше 
специален детски кът в ресторанта 
и голямо игрище в околността. После 
малки и големи се хванаха на хорото 
по стара българска традиция.
Нашата българо-гръцко-френско-
чешка компания разгледа и ново-

открития луксозен Boutique Hotel 
Diama, който ни плени с прекрасния 
си интериорен дизайн и изключител-
но приятната си атмосфера. Накрая 
си пожелахме отново да се срещнем 
в Мратин, сбогувахме се с любезните 
домакини и потеглихме за Прага.
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