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ПРАЗНИЧНИЯТ МЕСЕЦ МАРТ
1 март – Честита Баба

Марта!

В народните представи пролетта
идва с пристигането на баба Марта.
Нейният двойствен образ — ту весел, ту
сърдит, едновременно утвърждаващ и
отрицаващ, представя женското,
пораждащо живота начало, и в същото
време — пак женското, но стихийно,
рушащо начало.

Месец март е единственият женски
месец, той е месецът на зачатието на
пролетта и земята, която ще роди лятото
и плодородието. Негов знак е
мартеницата, символ на пробуждането
и култа към слънцето.

Мартеницата е своеобразен амулет
срещу злите сили и окичването с
мартеница е един магически ритуален
акт: усуканият бял и червен вълнен конец
запазват човека чрез механизмите на
контактната магия.

Според българските традиции
невестите носят мартениците отдясно, а
момите – отляво. Ергените ги носят с
разчепкани краища, а зрелите мъже –
изрязани до възела.
В някои краища наричат седмицата,
започваща от 1 март “броените дни” —
по тях гадаят какво ще бъде времето през
годината. Широко е разпространен
обичаят — избиране на ден: всеки си
намисля определен ден до 22 март и по
него познава каква ще му е годината —
ако е слънчев, ще е успешна, ако вали и
времето е лошо — ще има трудности.

 

3 март – Ден на
Освобождението на

България

Българите винаги са празнували
този празник. От 1888 г. празникът
започва да се чества като Ден на
Освобождението на България от
османско господство. Еднократно като
национален празник денят е отбелязан
през 1978 г. по повод на 100-годишнината
от освобождението. През 1988 г., той
става официален празник, а през 1990 г.,
когато в България започват промените,
с решение на парламента датата е
обявена за национален празник на
страната.

8 март – Ден на
жената

За всички българи 3 март 1878 г. е
въплъщение на едно начало. На този ден
е направена онази първа политическа
крачка, заради която са дали живота си
хиляди верни синове и дъщери на
България. Този ден показва на
българите, че жертвите от Априлското
въстание не са били напразно, че 15
хиляди доброволци, които загиват,
сражавайки се в Руско-турската
освободителна война, не са дали живота
си напразно.

Сан Стефано срутва окончателно
започналата да се пропуква стена, която
е отделяла България от Европа. Той
поставя началото на онази Трета
България, на която историята е отредила
да се намира на кръстопътя между
Запада и Изтока, между Европа и Азия,
там, където така сложно и съдбовно се
преплитат интересите на великите сили.

Историята на 8 март е дълга и
според някои дори болезнена . Борбата
на жените за права и равнопоставеност
в обществото има повече от вековна
история. Дори и сега, през 21 век, когато
има равнопоставеност между
половете, датата 8 март е повод за
отправянето на социални послания и
насочване на вниманието върху
сериозните проблеми на жените по
света.

Първото публично честване на 8
март в България е организирано през
1915 г. Масовото му празнуване обаче
започва от 1945 г. В началото на
честванията се отчита приносът на
жените във всички сфери на
обществения живот. По-широка
популярност у нас датата 8 март
придобива след 1960 г.

Осми март е официалният
международен празник на жената,
когато тя, под силата на празничния дух,
трябва да се почувства нежна и
значима. Традицията, мъжете в този ден
да радват своите приятелки,
съученички, колежки, съпруги, майки
и т.н., макар и с леки отклонения, се
прилага в цялата си пълнота.
Подаръкът, неговото съдържание,
подходът и отношението към дамата в
празничния ден са от важно значение и
правилната комбинация и избор е
сложен елемент от стъпката, водеща
към дамското щастие!
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На кои дати празнуват
именниците през месец

март?
1 март - Марта, Мартин, Евдокия
4 март - Герасим
6 март - Красимир, Красимира
7 март - Тодор, Тодорка
9 март - Младен, Младенka
10 март - Галя, Галина
13 март - Никифор
19 март - Дария, Найден, Найдa
20 март - Светла, Светозар
21 март - Яков
23 март - Лидия
24 март - Захари, Захарина, Хари
25 март - Благовест, Благовеста,
Благой, Блага, Евангелина, Bангел
26 март - Гаврaил, Гаврил,
Габриелa
28 март - Албена, Боян, Боянa,
Бoйka, Бoйчo

Ако сте любители на уникатите и
на личното отношение към вашите
близки и приятели, най-вероятно
търсите нови идеи за оригинални
мартеници, които да измайсторите сами.

Разбира се, класиката в
мартениците винаги е на мода и
спокойно можете да направите
традиционни мартеници от бяла и
червена прежда, както сте го правили в
училище като малки.

Може да използвате различни
видове мъниста, особено популярни са
сините, защото според поверието
предпазват от уроки.

Предимството на това да
изработите мартениците
собственоръчно е, че докато ги правите,
мислите за хората, на които ще ги

подарите и влагате частица от своята
позитивна енергия, обич и надежда към
тях.

Ако сте почитатели на по-
нестандартни решения от бял и червен
филц – изрязан в различни форми –
цветчета, топчета, листенца може да
направите както стандартни мартеници,
така и оригинална брошка – мартеница,
обици в бяло и червено, или колие. Ако
искате да направите обици, трябва да
отделите малко повече време, за да
разгледате различните елементи, които
се предлагат, така че да можете да
изберете най-удачното решение за вас.

Още от начало трябва да прецените
дали искате да ги прикрепите към клипс,
или повече ще отиват на някои от
висящите елементи. Ако изработите
комплект червено-бели бижута със
сигурност ще сте атракция сред
колегите.

Ако предпочитате мъниста, може
да вземете бели и червени дървени
мъниста в различни форми – цветя,
сърца, топчета. Или пък стъклени или
пластмасови.

От същите материали може да
направите и украса за дома: пано за
стена или полилей.

А ако изберете да направите
мартеници от тел, покрит с пухкави бели
и червени конци, може да сътворите
фантастични неща. За няколко минути
може да ги превърнете в щъркелчета,
лястовички, цветя, човечета и каквото
фантазията и сръчността ви позволяват.
Може да правите както двуизмерни, така
и триизмерни фигури. Хубавото е, че ако
нещо не се получи така, както бихте
искали, спокойно може да го развалите
и да започнете отначало.

Ако не ви се занимава да
изработвате сами, с получените като
подарък мартеници може да украсите
ваза с клонки, които със затопляне на
времето ще се разлистят. Малко по малко
пролетта ще нахлуе в дома ви и магията
на белия и червения конец ще ви изпълни
с нови надежди и желания.

КАК ДА НАПРАВИМ МАРТЕНИЧКА
ЗА ХОРАТА, КОИТО ОБИЧАМЕ!

 

 

 

Хубави традиции си имаме ние
българите. Винаги намираме
основателна причина  да празнуваме.
Този наш талант и нестихващ
ентусиазъм очевидно се оказва доста
заразителен. Заразата премина
безпроблемно границите на
континента и направи съпричастни към
нашите традиции дори и азиатците. В
следствие на това не само че се появи
явлението “китайски мартеници”, но то
заля и пазара. Все по-богат става
асортимента от разнообразни по
форма, предназначение, символика,
идея и екстравагантност мартеници с
етикет “мейд ин чайна”. “Дръпнатите”
ни приятели са далеч от семантиката
на празника, дори нямат представа
защо е целият този шум около най-
обикновенните дрънкулки, странни
приумици на българите-лесни за
изработка, а очевидно и за продажба и
защо се сърдят толкова много
българските производители и баби ...
Нека не огорчаваме тези гениални
изобретатели и просто да ги поздравим
за невероятния усет да изработят
уникални мартеници, опирайки се
единствено на беглата си представа за
българските порядки и традиции.
Честита Made in China Марта!

МАДЕ ИН ЧАЙНА

Юлияна Пенева

От редакцията на вестник
“Богоровски гизмназист”:
Честита Баба Марта!
Пожелаваме ви много здраве
и много положителни
емоции през месец март.
Нека предстоя щите
празници ви заредят с
пролетно настроение и
оптимизъм за едно ново
начало!
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С ЛЮБОВ ЗА МАМА!

Не е лесно да си майка
на дъщеря умна и красива,
и мама често да се вайка
да е жива, здрава и щастлива.

Да си майка е задача трудна,
да бдиш над свойта рожба свидна
и често нощем да си будна,
да мечтаеш как ще стане личност
видна.

Да си майка, вярно, не е лесно,
да убедиш своето мило дете,
че в този свят не всичко е чудесно
и не пази ничие невинно сърце.

Но да си майка е щастие голямо,
да видиш как детето в човек се
превръща
и знаеш, че имаш участие главно,
да може сега даже и света да
преобръща.

Затуй осми март да е честит
на всяка жена и майка свята!
На мойта майка най-честит,
че е най-мила и нежна на земята!

Човекът, който даде ми живот –
това си ти!
Човекът, който винаги ми е
помагал – ти си!
И винаги прощаваш мойте грешки,
и винаги над мене ти трепериш!

Когато вечер късно се прибирам,
Ти пак с усмивка ме посрещаш, но
притеснена!
Когато нещо пак ме мъчи,
ти думи за утеха все намираш!

Когато с теб се скараме за нищо,
ти винаги успяваш да прощаваш!
На този ден, любима моя мамо,
аз искам да ти пожелая-
да ме подкрепяш и закриляш
дълго време,
живот и здраве Господ да ти дава!

Аз винаги ще се гордея да ти кажа
“мамо”!
Прощавай ми за всичко, със което
съм те карала да страдаш!
Прости ми, за тревогите си, мамо!
Прости ми, за безсънните си
нощи!
И позволи ми пак да си поплача аз
на твойто рамо!
Бъди приятелят ми верен още!

Аз зная – всичко най-добро за
мене искаш,
и обещавам да се постарая –
да бъда тази дъщеря, която искаш,
доверието ти да оправдая!

 

 

 

Джулия Проданова

Мирела Кирякова

Всеки ден в годината си има
собствено значение. Всеки е
различен, неповторим и красив със
своята лична магия. Такъв ден е и
Осми март, денят на мама. В този
ден оценяваме малко повече свойте
майки и ги караме да се чувстват
най-ценния за нас човек.
Материалните подаръци са нищо в
сравнение с това, което те ни
подаряват. Понякога ни ядосват,
понякога ни карат да се чувстваме
най-невероятните деца на света. За
тях ние винаги сме само едни
единствени, както и те за нас.
Нашите майки са хората, от който
зависим и много дълго ще зависим.

Красиво е когато през
пролетта на 8-ми март погледнеш
през малкия си прозорец и виждаш
в малката градинка срещу твоята
къщичка, как едно две-три годишно
момиченце подарява усмивка,
заедно с кокиче на своята майка.
То не знае какво се случва, но
всеки малък жест кара майката да
се чувства неповторима.

Нека поне един ден от
годината бъдем истински деца, да
зарадваме свойте майки и да ги
накараме да се почувстват
истински обичани.

Катя Михайлова

 

 

 ЗА НАШИТЕ 
ЛЮБИМИ МАЙКИ! 

ОБИЧАМЕ ВИ!!! 
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Как мъжете да зарадват своите половинки!

Всяка година на 8ми март
представителите на мъжкия пол са
подложени на изпитание в избора
как да зарадват своите нежни
половинки.  Този избор бихме искали
да улесним като ви посъветваме
какъв би бил подходящият подарък
за вашата приятелка, съученичка
или за вашата майка. На първо
място обръщаме внимание на това,
че скъпият подарък, който изпразва
портфейла ви до стотинка не винаги
се оказва достатъчен, особено ако
не е поднесен с нужното чувство. На
този ден всяко момиче и всяка жена
би искала да се почувства обичана,
обсипана с внимание и няколко
комплимента не биха били излишни,
за да поглезите нейното
самочувствие.  Класическият
подарък за този празник е
поднасянето на букет цветя, една
истинска дама винаги ще се зарадва
на такъв жест на внимание от ваша
страна. Ако вашата приятелка обича
изненадите това е перфектната
възможност да и устроите малък
“капан”, да предизвикате повече
положителни емоции и лудешки
ритъм на сърцето. Поднасянето
дори на една картичка с пожелание
също би била достатъчна да извика
усмивката на женското лице, а това
със сигурност би зарадвало и вашата

Ето и нашите предложения за
пожелания:

Бъди горда и уверена жена,
бъди смела в мечтите и
начинанията си, покорявай с
красотата си на богиня! И не
забравяй, че твоето призвание е да
правиш света по-добър!

Ти си стихия - не забравяй
това! Светът има нужда от твоя
огън и от твоята усмивка на жена!

Бъди жена благословена
с любов и нежност надарена
с усмивка вечно озарена
и с много радост наградена!

Твоята специална усмивка,
безгрижния ти смях, топлината на
твоите ласки са достатъчни да те
обичам! Честит празник!

майка. Би било чудесно, ако ви бива
в стихоплетстването, ако ли не, ние
ще ви дадем няколко предложения,
от които бихте могли да се
възползвате. За тези, които все
още не се усмеляват да признаят
чувствата си на момичето, което
харесват, този ден е повече от
подходящ да я трогнете с опита си
да я накарате да се почувства
харесвана и желана.

Единствената формула, която
трябва да следвате, за да
зарадвата истински вашата
половинка, не са задължително
подаръци подарени просто колкото
да отбиете номера за празника, а
да почувства момичето до вас, че
вие я обичате, цените нейната
естествена женска красота и
обаяние, и искате тя да се
почувства значима, истинска
ЖЕНА! Мирела Кирякова

 

 

Собственик на фирма повикал в
кабинета си млад работник, назначен
преди месец.
- Как е? - попитал го - Свикна ли вече?
- Свикнах, господине.
- А работата ти върви ли?
- За мене работата е истинско
удоволствие, господине.
- М-да - почесал се по тила
собственикът. - Ето какво, млади
човече, от утре ти намалявам
заплатата.
- Но защо, господине? - учудил се
работникът.
- Защо ли? Аз съм те извикал тук да
работиш, а не да си правиш
удоволствието.

  

***
Първото околосветско пътуване било
извършено от Магелан.
За нещастие той бил убит на
Филипините и екипажът се завърнал
без него. Въпреки всичко покойният
запазил добър спомен за
пътешествието си.
(из кандидатстудентска работа)

В час по физика учителката пита:
- Ученици, от къде идва токът?
- От свинефермата - отговаря Иванчо.
Винаги, когато у нас спре токът, баща
ми казва “Тези свине пак спряха
тока!”

***

 


