
                                           
                                                  

                                                                             Баба Марта

                          Празникът  Баба  Марта е българска  традиция,която произлиза от 
          българския  фолклор.Отбелязва  се в  първия  ден  на  месец  март, като 
          негов  символ  е  мартеницата. Всички българи  на  този ден се  закичват

по дрехата или си връзват на ръката мартеница,за здраве и радост.Всеки 
дарява, разменя и получава  от близки и приятели,белия и червен знак на 
идващата пролет.

          
           От къде идва идеята за мартеницата?

           В една много стара българска легенда се твърди,как по времето на 
хан Аспарух,мартеницата е създадена заради  Баян/ брат на Аспарух/, 
който  в  неравна  битка  с  вражеските  племена,бил  ранен  от  стрела. 
Конецът, който държал в ръката си,  първо бил бял и трябвало да бъде 
вързан за гълъб,който да му покаже вярната посока отвъд реката,където 
чакала българската войска.Раната му обагрила единия край на конеца с 
кръв.

     Всички  знаем,че  когато  хан  Аспарух  излязъл  с  войската  си  и 
прогонил враговете,помогнал на Баян и тяхната сестра Хуба да минат 
реката.Когато  погледнал  конеца  в  ръцете  на  Баян,видял,че  едната  му 
част е червена от кръвта,но другата останала бяла.Тогава завързал белия 
с червения край и закичил войниците си с късче от конеца.Той признал 
пред войската,че не се е вслушал в завета на баща си – хан Кубрат,
да останат единни с  братята си срещу враговете.Затова червената част 
от конеца била разплатата за тази грешка.

          Ханът  повелил червено - белия конец никога да не  се  разкъсва, 
защото окървавената  нишка винаги  ще свързва  българите в едно цяло.



         Бялото  от конеца пък ще е надеждата за по - доброто бъдеще.

         По-късно българите нарекли този червено - бял конец мартеница.

         И така,в първия ден на месец март, закичваме мартеничките, за да 
сме здрави и радостни,за да е плодородна годината,за да имаме успех и 
късмет.

         Днес  този  празник  наричаме  Баба  Марта и според  мен   той  ни 
сближава като хора от един народ.

         Какво е за мен Баба Марта?

         Баба Марта за мен е празник,в който всички си раздават мартеници, 
за да са весели,позитивни и добродушни.
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