Варна, Декември 2010 година

година XIV, брой 33

Издание на Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров”
Рождество Христово, също Коледа, е един от най-големите
църковни празници в християнския свят. На него християните
честват рождението на Сина Божий Иисус Христос.
В България Рождество Христово е продължение на празника
Бъдни вечер - последния ден от великите пости, който започва
от полунощ с обичая коледуване.
В него участват коледари - мъже - ергени, годеници и помлади, скоро женени мъже. От полунощ до сутринта коледарите
обикалят домовете, пеят коледни песни с пожелания за здраве,
щастие в семейството и богата реколта, а домакините ги
даряват с коледарски кравай.
На Коледа се коли прасе. Трапезата не се вдига цял ден.
Пепелта се пази през всичките дни от Игнажден до
Йордановден, а после се събира и служи за лек на различни
болести през цялата година.
На Рождество Христово имен ден имат всички, които носят
имената Христо, Божидар, Емил, Емануил, Християн,
Християна, Кристиян, Кристияна, Кристина, Радослав и
техните производни.

Дядо Коледа

Милиони деца и родители по
света с нетърпение очакват мига, в
който ще получат подаръци от

Дядо
Коледа.
Любопитните
малчугани често искат да знаят
откъде идва белобрадият старец и
как успява винаги да ги зарадва с
желаните от тях дарове.
Кой всъщност е Дядо Коледа?
Децата
обикновено
си
го
представят като човекът, който се
появява и прави чудеса само на
Рождество. Той може да донесе
подаръци, независимо в коя точка
на света се намира детето и
въпреки желанието му. Добрият и
щедър старец успява само за една
нощ да зарадва с подаръци и
изненади милионите палавници
по земното кълбо. Повечето деца
не успяват да видят своя любимец,
но той никога не забравя тези,
които са били послушни през
годината. Дядо Коледа винаги
бърза, за да може да зарадва
всички, които са му написали

писмо.
700 000 писма получава Дядо
Коледа всяка година в пощенската
си кутия. Пликовете започват да
пристигат в пощенската станция в
Лапландия, където добрият старец
живее, още в началото на
декември. Служителите, облечени
като джуджета, отварят писмата,
които пристигат от целия свят, и
лично предават желанията на
Дядо Коледа.
Ако все още не сте изпратили
писмо до Дядо Коледа, адресът, на
който можете да му пишете, е
Santa Claus, 96930 Arctic Circle,
Finland. Белобрадият старец вече е
в крак с новите технологии и списва
вестник в интернет, чийто адрес е
www.northpoletimes. com. На
сайта www.emailsanta. com също
можете да пуснете посланието си.
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Подаръците

Училищни новини
Приключи
кампанията
за
набиране
на
средства
за
пострадалия ученик Иван Ганчев
от Професионална гимназия по
сградостроителство "Кольо Фичето".
Събрани са над 300лв., които са
предадени на семейството му.
***
На 22.12.2010г. в гимназията ще
се състои коледен концерт с
участието на клуб "Театър" ,
фолклорна формация "Букавица" и
момичетата от "Black and White".
***
На 23.12.2010г. в актовата зала
на гимназията ще се проведе
благотворителната акция "Вкусно
похапни - добро направи". Ще се
продават най-различни вкусотии,
а
средствата, събрани от
кампанията, ще бъдат отново
дарени на близките на Иван.

С какво се придвижва
Дядо Коледа?

Освен с традиционната шейна,
теглена от елени, Дядо Коледа се
придвижва и с автомобил и дори с
камион в някои държави. Добрият
старец притежава и шофьорска
книжка, която му дава възможност
по-бързо да достига до милионите
деца, които го чакат във всички
точки по света.
Проучване на американски ТВ
канал показва, че Дядо Коледа има
издадени шофьорски книжки в 29
щата - от Флорида до Аляска.
Автомобилът и шейната не са
единствените превозни средства,
които щедрият старец от Северния
полюс може да управлява. Дядо
Коледа също така може да управлява
самолет, балон, и, разбира се, кораб.
В държавите, където не вали или
пък много рядко има сняг, той
пристига по въздух или вода.

с

Дядо Коледа обикновено оставя
подаръците под елхата. Във
Великобритания обаче добрият
старец пуска подаръците в
чорапи, закачени до камината
или над леглата на децата. Тази
традиция датира от векове и до
днес остава непроменена.
На Бъдни вечер малчуганите
окачват специално направените
чорапи за подаръци и си лягат да
спят.
Добрият
старец
ги
навестява през нощта и напълва
чорапчетата с лакомства, както и
поръчаните дарове. Някои деца
дори
оставят
традиционния
коледен пай, за да може Дядо

Коледа да се почерпи.
Португалските малчугани пък обикновено намират изненадите си в
обувки, наредени около запалената камина на Коледа. В Холандия
белобрадият старец пристига с голяма лодка, като всяка година сменя
пристанището, на което акустира. Децата, които успеят да го видят,
веднага получават подарък.

Домът на Дядо Коледа
Домът на Д ядо Коледа в Лапландия се е превърнал в
голяма туристическа атракция. В дните преди Рождество
Христово къщата е посещавана ежедневно от над 5000
души, като голяма част от хората, които идват, са от
Япония и Европа.
Домът на добрия старец е разположен на няколко
километра извън
с т о л и ц а т а
Рованиеми
в
градчето Корвантунтури.
Дестинацията
бързо придобива
популярност. Все
п о - ч е с т о
любопитни туристи от чужбина
започват да посещават
покоите
на Д ядо Коледа
непосредствено
преди Рождество
Христово.
През 1995 г.
районът е провъзгласен
за
"официалната
столица на Д ядо
Коледа".
В Рованиеми,
освен дома на Д ядо Коледа, неговия офис и пощата, е
издигнат през 1996 г. и увеселителният парк "Санта
парк". Целта е да се убедят и най-скептичните деца в
съществуването на Д ядо Коледа. Паркът представлява
огромна пещера, в която са поставени въртележка, както
и многобройни сергии на джуджетата с различни сувенири
и украшения.
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Свети Николай

Легенда за коледния чорап

Дядо Коледа невинаги е бил
такъв, какъвто го познаваме днес.

Имало едно време един благороден мъж. Той живял щастливо и
честито до неочакваната смърт на съпругата му. Овдовял и изпълнен с
мъка, мъжът поел теглото да ръководи сам семейството и най-вече да се
грижи за трите си малки дъщери. Не минало много време обаче и
семейството било принудено да се премести далеч от града, тъй като
парите не им достигали. Така дъщерите били принудени да готвят, чистят
и перат съвсем сами. Когато дошло време момичетата да се омъжват,
благородникът изпаднал в още по-голяма безпомощност-нито една от
дъщерите му нямала
зестра.
Една вечер след
като
дъщерите
му
изпрали дрехите си, те
проснали чорапите си
над камината, за да се
изсушат
по-бързо.
Същата
нощ
Св.
Николай, знаейки за
изключително
трудното положение на
семейството,
спрял
пред
къщата
на
благородника. Погледнал през прозореца, за да се увери, че всички спят, и
забелязал оставените над камината чорапи. В този миг на Св. Николай му
хрумнала идея. Той взел от шейната си три торби със злато, влязъл през
комина на къщата и ги сложил в чорапите на младите момичета.
На сутринта, когато дъщерите се разсънили, те намерили чорапите си
пълни със злато. Така благородният мъж успял да види трите си дъщери
омъжени и доживял живота си щастливо. От тази легенда тръгва
традицията, която впечатлява всяко едно дете със своята необикновеност

В древността човекът, който
раздава подаръци, се наричал свети
Николай. Той е бил роден в богато
семейство, но много малък останал
сирак, тъй като родителите му
починали.
Николай израснал в манастир и
когато бил едва 17-годишен, станал
най-младият свещеник.
Той раздал фамилното богатство под формата на подаръци на
всички нуждаещи се, като найщедър бил към децата. Според
легендите Николай пускал торби с
подаръци през комините или пък
ги хвърлял през прозорците.
Начинът, по който раздавал
подаръците, и до днес е останал
непроменен.
По-късно Николай бил ръкоположен за епископ, а шапката му,
дългата дреха, бялата брада и
червеното наметало се превърнали
в негова запазена марка.
След смъртта му той бил
провъзгласен за светец. Образът на
свети Николай се свързва с
щедростта и добротата и той се
смята
за
първообраз
на
съвременния Дядо Коледа.

Как празнуват по света?
Три милиарда души по света
отбелязват всяка година раждането на
Исус. Всички поне за малко забравят
забързания ритъм на делника и се
превръщат в деца . Подаръците и
богато украсените елхи и трапези са
неизменна част от коледните
празненства почти във всяка точка от
земното кълбо . И все пак народите си
имат уникални ритуали.
АВСТРАЛИЯ
Още едно място, където Дядо
Коледа надява банските. За разлика

от Европа, където Коледа се празнува
семейно, повечето австралийци
излизат на ресторант. Бонди Бийч
(плаж в източната част на Сидни)
привлича хиляди хора на 25
декември.
Други
семейства
пък
си
организират пикник на открито.
Тези, които си остават у дома, правят
слънчеви бани край басейна, играят
крикет или се отдават на любимите
си занимания под палмовите сенки.
Типично австралийска традиция
е хората да се събират на площадите в
навечерието на Коледа и да пеят
заедно коледни песни.
АФРИКА
Вместо елхи в някои африкански
страни украсяват баобаби: с цветни
ленти, парцалчета и снопчета трева.
Тъй като на Черния континент
сняг се среща само на върха на
свещената планина Килиманджаро,
африканците рисуват снежинки
върху телата си.
В селата празнуват с ритуални
танци и надбягвания на "четири
крака" в устата с яйце, смятано за
символ на живота. Побеждава този,
който пръв стигне до финала със

здраво яйце.
ГЕРМАНИЯ
Тържествата започват още от 6
декември, деня на свети Никола,
когато децата оставят обувките си
пред камината. През нощта Николаус
обикаля от къща на къща, носейки
със себе си голяма книга, в която са
записани всички пакости на децата.
Ако те са били послушни през
годината, добрият старец оставя в
обувките им лакомства и дребни
подаръчета. Ако обаче малчуганите
са
вършили
повече
пакости,
отколкото добрини, той напълва
ботушките им със сухи клонки.
Най-големите
вълнения
на
децата са свързани с коледната елха,
чиято
родина
е
Германия.
Подаръците са струпани под
дървото, а за всеки член от
семейството има кошничка с
плодове,
ядки,
курабийки
и
шоколади. Когато всичко е готово,
камбанен звън известява, че децата
могат да влязат в стаята. Пеят се
коледни
песни,
запалват
се
бенгалски огньове, чете се притчата
за раждането на Исус, а накрая се
отварят подаръците.
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Любопитни факти за Коледа
и традициите й
Празнуването на Коледа било
забранено и се смятало за
престъпление в Англия през XVII в.
***
Докато британчетата очакват
Дядо Коледа да им донесе
подаръци
на
Бъдни
вечер,
испанските
деца
получават
подаръците си от Тримата влъхви.
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***
В Италия малчуганите чакат
Бефана - стара и добра вещица,
германчетата чакат подаръци от
специален
ангел,
наречен
Кристкинд.
***
Исландчетата са се уредили
най-добре - посещава ги не един,
а 13 различни дядоколедовци.
***
Най-прочутият
елен
на
планетата Рудолф всъщност е от
женски пол. През това време на
годината мъжките елени губят
рогата си, а тъй като Рудолф все
още е с рога, той биологично е
момиче.
***
Друга стара традиция
е
украсяването на коледната елха
със светлини. Тя се е зародила,
когато преследваните християни
започнали да поставят запалена
свещ на прозорците си, често в
дърво или растение, като знак, че
там ще се казват молитви.
***
Във Великобритания за късмет
слагат пара в коледния пудинг,
докато перуанците си осигуряват
късмет на Коледа и през
следващата година, като носят
яркосиньо бельо.
***
Първото
коледно
дърво
пристигнало във Великобритания
чак през 1841 г., когато съпругът на
кралица Виктория - германецът
принц Алберт, поставил елха в
замъка Уиндзор.

ВИЦОВЕ
-Тате, познай кой влак закъснява най-много?
- Кой?
- Онзи, който ми обеща, че ще ми купиш за Нова година.

JJJ
Вечерта на 31 декември син предлага на майка си:
- Хайде като стане 23:30 да викаме: “Нова година! Нова година!”
- Защо? - пита майката.
- Така съседите ще помислят, че новата година е дошла при нас по-рано.

JJJ
След новогодишния празник в детската градина баща говори на сина си:
- Сине, ти си вече голям, трява да ти кажа истината-няма Дядо Коледа.
Това бях аз.
- Знам, знам. Нали щъркела също си ти...

JJJ
Дете на програмист пита баща си:
- Тате, Дядо Коледа как побира в чувала подаръците за всички деца по
света?
- С Win Zip, моето момче.

JJJ

За изданието работиха учениците от Клуба за литература
и публицистика с ръководител Тончо Тончев
Предпечат: Иван Панов

Избери си какво желаеш да ти
донесе Дядо Коледа и му пиши колкото
е възможно по-скоро.
- Вече направих това - отговаря
Лили. - Тъй като желая всичко, изпратих
му каталога.

