
HDCVI камери  

Здравейте, приятели! 
 

В святата коледна нощ фирма АНДИ Ви благодари за 
успешното партньорство през изминалата 2013-та и 
пожелава още по-успешна 2014-та за всички нас.  
Нека Коледното настроение да влезне в домът Ви и 
нека щастието около вас да Ви топли през студните 
зимни дни! Нека здравето и късмета бъдат ваши 
спътници, а сърцето и умът - ваши съветници! 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нека поcледваме примера на мъдрия старец от сeверния 

полюс! 

 
 

Коледарите на АНДИ  
Bи пожелават: 

 

Честито Рождество 
Христово! Мирна и 
щастлива Нова година! 
Нека новата година е 
красива, като пролетта, 
топла като лятото, 
благодатна, като есента и 
силна и непреклонна, като 
морето през зимата!  
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ANDY 
NEWSLETTER 

ВЕСЕЛА КOЛЕДА! 

Ало, агенция по заетостта?! 
Поисках да наема елфи, не 

елвиси... 

Никога не се притеснявайте за размера на вашата 
коледна елха. В очите на децата, всичките са огромни.         
- Лари Уайлд 
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   Въпреки че всички сме свикнали да празнуваме Бъдни вечер и Коледа и 
обичаме настроението и атмосферата на тези дни, много от нас нямат 
ясна представа откъде идват обичаите и традициите. Ето няколко 
любопитни факти за Коледа и традициите: 
 

 Названието Коледа (англ. Крисмас) например идва от староанглийски 
Christes Maesse или Christs Mass - Меса на Христос. 

 

 Името на Дядо Коледа или Санта Клос (Санта Клаус) идва от 
холандското име на св. Никола - Sint Nikolass, съкратено до 
"Sinterklass", което пък американците бързо превърнали в Санта Клос. 

 

 Празнуването на Коледа било забранено и се смятало за 
престъпление в Англия през XVII в.  

 

 Първата коледна картичка е изобретена от англичанин през 1843 
година. Като му омръзнало да пише специални писма до семейството 
си за празниците, бизнесменът Хенри Коулс решил, че с картичка 
поздравлението ще е по-просто и по-бързо. Идеята му бързо станала 
много популярна.  

 

 Докато британчетата очакват Дядо Коледа да им донесе подаръци на 
Бъдни вечер, испанските деца получават подаръците си от Тримата 
влъхви. 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 дядо-коледовци. 

 

 Най-популярната коледна песен Jingle Bells първоначално е написана 
за Деня на благодарността. Композирана е от Джеймс Пиърпойнт през 
1857 г. Отначало парчето се е казвало One Horse Open Sleigh ("Открита 
шейна с един кон"). 

 

 Корените на традиционния коледен обяд с пуйка също е американски. 
Пуйката е била поднасяна като ястие в Деня на благодарността. 

 

 Традицията подаръците да се оставят в чорап идва от скандинавския 
фолклор. Според легендата практиката започнала, когато свети 
Николас - покровителят на децата - хвърлил торба с жълтици през 
комина на Бъдни вечер. Парите влезли в чорап, окачен над огъня да се 
суши. 

 

 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. 

 

 Традицията на яденето на коледни пирожки със смес от орехи, 
стафиди и подправки по Коледа датира от XVI в., когато хората 
вярвали, че пирожките ще им донесат късмет.  

 

 



  

 

 

                                                                                    До скоро от АНДИ!                                                        www.andi-bg.com  

ХУМОР 

                                   

ДЕКЕМВРИ/2013 
 

 

КОЛЕДЕН ХУМОР 
 

*** 

Ако пишеш писмо до дядо Коледа не искай материални неща. 
Може да поискаш просто да си шеф на банка! 
 

*** 
Ако си пожелаеш за Коледа чувал пълен с подаръци, трябва да 
кажеш какви точно, защото може да получиш чувал с картофи. 
Весела Коледа! 
 

*** 
За Коледа получаваш пълен пакет: интернет плюс телевизия, 
телевизор, къща, жена и пачка пари да се почерпиш! 

 

*** 
Двама пияни си говорят:  
- Защо дръпна брадата на Дядо Коледа?  
- Исках да проверя - истинска ли е...  
- И?  
- Истинска се оказа, и сега и идея си нямам какво да правя с нея? 

 

*** 
Малкия Иванчо казва на баща си: 
- Искам да махна от писмото до Дядо Коледа влакчето и да 
напиша колело! 
- Вече не искаш ли влакче? 
- Искам, но намерих едно в шкафа ти. 

 

*** 
Говорят си децата на мутри... 
- При мен вчера дойде Дядо Коледа.. 
- Да, бе, той не е истински. 
- Истински е, проверих. 
- Как? 
- Питах го - колко струва Снежанка за нощ, а той казва - 50 лева. 
Веднага е ясно, че е от гората - не ги знае цените. 

 

*** 
Скъпа тъще, 
пожелавам ти 13, 14 и 15 пенсия, за да може да си купиш 
еднопосочен билет за някой безлюден остров, където да прекараш 
цяла година до амина. И ако все пак ти домъчнее за нас влез в 
интернет и  ни пиши във Фейсбуук. 

 

*** 
Коледа е и съдията е в добро настроение. Той пита затворника: - 
За какво те осъдиха? - Погрижих се за коледните подаръци 
прекалено рано - отговорил запитаният. - Че това не е 
престъпление! Колко рано? - поискал да знае съдията. - Ами, 
преди да отворят магазина. 

 

*** 
Англичанин, французин и българин са застанали пред картина, 
изобразяваща Адам и Ева в райската градина.  
- Какво спокойствие и достойнство се излъчва от тях. Със 
сигурност са англичани - казал англичанинът.  
- Погледнете само колко голи и красиви са те! Няма начин да не са 
французи - отсякъл французинът 
. - Нямат дрехи, нямат и покрив над главите си - разсъждавал на 
глас българина. Имат само една ябълка и при това им се казва, че 
се намират в рая. Без съмнение са българи. 

Щом може да се провира през комини, 

значи е гъвкав! 


