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„Пияни от любов” бе озаглавен празникът в Дома за стари хора
лети с вино, изви се хоро
и всеки отпи от бъклицата глътка
червено
вино.
За
цар
на виното
бе
провъзгласен
К о л ь о
Атанасов, който е отгл е ж д а л
лозите.
Той благослав я ш е :
„Тази год и По стара традиция живеещите в Дома за стари хора
„Венета Ботева” във Велико Търново отпразнуваха
Трифон Зарезан в английския двор, както наричат
зимната градина. Там са
лозовите асми, за които
през годината се грижат
предимно мъжете.
Както всяка година, така
и тази, обитателите на
социалната институция
изпълниха ритуала по зарязването на лозите. Възрастен мъж каза молитва
за плодородие, а жените
около него припяваха
тематични песни. Корените на асмите бяха по-

на асмите да родят повече
грозде и да напълнят бъч-

ние или послание. Стената
на любовта бе изпълнена
със смислени и чувствени пожелания, със
стихове и мисли за найсилното чувство, което
крепи света.
В киносалона на Дома
тържеството продължи
с празнична програма
и чаша вино. Двойният
празник завърши с весели песни и танци за
виното и любовта. Найприпявана, разбира се,
беше „Червено вино
снощи пих“.
Галина ГЕОРГИЕВА,
XI „а“ клас

вите с вино“. Тържествено мъжът бе закичен
с венец, сплетен от лозови пръчки. Пеейки, дядо
Кольо поведе хорото и
всички се отправиха към
салона.
Тази година възрастните хора кръстиха празника си „Пияни от любов”,
защото едновременно с
Трифон Зарезан отпразнуваха и Свети Валентин.
Групата по трудотерапия предварително бе
изработила
хартиени
сърца, на които всеки бе
написал своето пожела-

Пътешествията на Стойчо Йорданов
Стойчо Йорданов е
от Велико Търново,
но живее в старческия
дом. Занимава се с хорово пеене. Свири на
китара и изпълнява
стари градски песни.
Може да се каже, че
цялото му семейство
е музикално. А внукът е избрал да свири
на виола.
Стойчо много е пътешествал с неговия
хор по фестивали в
чужбина. Незабравимо е участието в хоро-

вия фестивал в столицата на Франция, Париж.
Винаги неговият хор е
печелил първо или второ място. Само че преди години музикалната
формация се е състояла
от осемдесет човека. Все
още го има този хор, но в
момента е едва от петнадесет души. Продължават да пеят по концерти,
но изявите се ограничават само във Велико Търново и областта.
Стойчо Йорданов изрежда повечето от посе-

тените европейски държави – пътували са до
Италия, Полша, Чехия,
Македония,
Австрия,
Швейцария.
Разбира се, никога няма
да забрави разходките из
Венеция. Обича да разказва и за Истанбул, и за
желязната църква – катедралата „Св. Стефан“.
Само в Гърция не е бил,
но и това може да се случи в следващите години.
Памела УЗУНОВА,
ХI „а“ клас
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Зорица Радловска: „Има хора, които влизат в сърцето ти”
Зорица Радловска е завършила Стопанско управление и управление
на общините. През месец май ще се навършат
четири години, откакто
чаровната дама е управител на Дома за стари
хора „Венета Ботева”.
От 1991 е президент на
Спортен клуб „Заки”.

Г-жо Радловска, какво Ви мотивира в работата?
Беше
предизвикателство да започна
да работя с възрастни хора. Предишната
ми работа беше чисто
административна и в
един момент реших, че

мога да се пробвам и на
друго поприще. Реших
да опитам в социалната
сфера, въпреки че това
е нещо коренно различно от специалността,
която съм завършила.
Иначе работата е призвание. В моя случай не
може да се очаква голяма реализация, но е
важна любовта към хората. Трябва да се отдаваш на работата, която
харесваш.

ни старини.

Какво е мнението Ви
за възрастните хора
от Дома?
Те са много и всеки от тях е различен.
Има малък процент от
тях, с които е трудно
да се работи. Хората с
по-труден характер са
предизвикателство, но
това ме стимулира за
по-усърдна работа. С
по-голяма част от тях
се чувстваме като едно
Изпитвате ли удо- голямо семейство.
влетворение от това,
Знаете ли нещо за
което правите?
Да. И удовлетво- миналото им?
Споделят за взарението е най-голямо, когато видя някой бо- имоотношенията си с
ледувал възрастен, вече близки и роднини. За
оздравял, или когато до- възрастните е гордост,
муващите се чувстват ако внуците или праполезни, когато се весе- внуците им са постиглят на организираните нали целите си. Винаги
мероприятия, изпълне- споделят това, което ги
ни с желание за живот. вълнува, така
знам
по
Мотото на нашия Дом че
е: „Живот, мъдрост и нещо за всеки
достойни
старини”. от тях.
Най-голямото удовлетворение е, когато видя Да Ви задавъпрос,
в очите на възрастните, дем
че те осъзнават, че из- чийто отговор
живяват своите достой- не е задължи-

телен, но все пак, имате ли си любимец?
-	Ако трябва да съм
откровена, имам. Има
хора, които влизат в
сърцето ти. Чувствам
ги като много близки.
Как участвахте в
подготовката на Свети Валентин и Трифон Зарезан? На всички мероприятия ли
присъствате?
Включих се в цялостната подготовка, в
избора на танци, стихове и песни. Присъствам
винаги, когато мога.
Виждам, че на хората
им е приятно да съм
сред тях. Топлите чувства са взаимни.
Галина
Красимирова,
XI клас

Ана Иванова е лъчезарна жена
Ана Иванова е лъчезарна жена, която идва
в Дома за възрастни
хора във Велико Търново преди седем години.
Запознанството ми с
нея стана в деня, в който гостувахме в социалната институция.
Отидохме двете в параклиса да си поговорим. Прекръстихме се
преди да започнем разговора. Жената описваше живописно своя
живот.
Разговорът
премина
неусетно в описване на
параклиса.
Сподели, че се чувства
много добре в дома, доволна е от обстановката, от приятелките си.
Разказа ми за свещника, как почти с нейни
пари от пенсията и с
помощта на други хора
от дома закупили свещник, нужен за паракли-

са.
Тя почиства всеки
ден параклиса, пали
свещичка и се моли за
здраве и благополучие.
Баба Ана признава, че
е много вярваща.
Съвсем сама отива до
катедралния храм и не
пропуска празници, за
да си вземе причастие.
Ана има и мечта. В параклиса да има икона
на Въведение Богородично.
Не пропуска да ми
сподели и за Мария,
която още на тригодишна възраст родителите
й я въвели в храма и я
обрекли на Господ.
След края на разговора пожелах да запаля
свещичка и се помолих
за мен и близките ми за
здраве.
Целунах иконите и се
прекръстих. После посетихме и нейната стая.

УЧЕНИЧСКИ ВЕСТНИК

e-mail:hg_vtrn@yahoo.com

Баба Ана живее с още
една старица в уютна,
подредена и чиста стая.
Чувстват се добре там
и живеят задружно.
Ана ми подари икона
на свети Николай. Останах трогната от този
мил жест и от срещата
с тази мила старица.
Баба Ана през лятото
посещ а в а
д о м а
си
в
с е л о
К л и м е н т о в о
и прек а р ва там
ц я л о
лято.
Всички мои
съученици,
неза-

висимо от вярата си,
запалиха свещичка и се
прекръстиха в параклиса.
Ще се опитаме да зарадваме Ана с иконата,
за която тя си мечтае.

Редакционна колегия:
Полина Глинджурска (главен редактор), Памела Борисова, Мирослава Костадинова,
Веселка Аспарухова, Светослав Мишев, Десислава Михайлова, Галина Георгиева,
Галина Иванова, Йоана Нанкова, Цветомира Соколова, Ивелина Рачева
Графичен дизайн: Цветелина Мирославова
Консултант: Валентина Камбурова

Цветана Бяхова,
ХІ а

Вестникът
е носител на
статуетката "Стоян
Михайловски" 2010
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Ветеран разказва за Втората световна война
Роденият през 1919
година в село Обединение Христо Койтуков
разказва за участието
си в първата фаза на
Втората световна война.
Христо Койтуков постъпва войник в Търновската казарма на 21
години. Военното подразделение, в което е
включен и младежът, е
изпратено на турската
граница, където служат
известно време. През
1941 година, когато
Македония е присъединена към България,
Христо е препратен с
дружината си в Македония. Когато настъпва
Съветският съюз, те са
били още в Охрид. На 7
септември трябвало да
си дойдат в България,
водени от капитан Нерезов, но безуспешно,
защото по същото време Русия обявява война
на България.
Ето и разказът на дядо
Христо: „Сутринта на
9 септември летяха
куршуми над нас. Капитанът ни съобщи, че
германците,
отстъпвайки, искат да разоръжат нашата част, за
да не попадне то в ръцете на руснаците. Но
командирът на полка –
полковник Дренски, ни
заповяда да не даваме
никакво оръжие, а да се
бием до последно“.

Българите все пак
предали оръжието си
на германците. Следвало да даде своето лично
оръжие и капитанът им,
но той захапал дулото
на пистолета и се самоубил. Дядо Христо и
днес преживява с мъка
този миг – бил само на
5 метра от капитана,
преди този смел човек
да сложи край на живота си. Вече пленници на
германците,
започват
мъките им. Всяка сутрин, след закуска, продължавали да изпълняват своите задължения.
Христо
Койтуков
е
поддържал германските гробища, като правел надгробни могили.
Една сутрин, преди закуска, го извикали и го
препратили да работи в
месокомбината, защото бил най-послушния
пленник. Задължението
му било да мие пода с
маркуч всеки божи ден.
Три години по-късно
неговата част е откарана и освободена в Гърция. Там още с отиването им били ограбени.
На 8 ноември 1944 година решават да тръгнат за България пеша.
Осъзнавали са, че няма
всички да оцелеят, но
нямали друг избор. Със
съдрани дрехи, боси,
гладни и пълни с въшки,
се завръщат. Пътували
по Беласица – мръсни

и изморени. Много от
тях измрели по пътя.
На 24 ноември 1944
година се прибрал у
дома, в България.
Дядо Христо разказва, че когато го видели
в селото му, на всички
се струвало, че срещат
призрак.
Съселяните му мислели, че не
е сред живите, а и при
вида, в който бил...,
не приличал на човек.
Брадата му била толкова дълга, че когато
попът го срещнал по
пътя, се развълнувал,
но и изненадал от брадатия човек! Наложило
се жена му да го чисти
и обработва зад къщата от въшките, за да не

МИС БАБА НА 85 ГОДИНИ
Генка Тодорова Генкова е на 85 години. Още в
далечната 1952 година
се омъжила. Съпругът
й бил военнослужещ.
Раждат им се две деца
- син и дъщеря. Днес и
дъщеря й има две деца.
През 2008 година, на
своята златна възраст,
взема решение да постъпи в старческия дом.
Баба Генка с удоволствие разказва какво се
случва тук. Животът
й се променя. Участва в певческата група,
танцува. Ежедневното
й занимание в социалната институция е да
се разхожда в двора и
в зимната градина на
нейния нов дом.
Много е доволна от
директорката
Зорица Радловска, както и

от всички служители,
които обгрижват старите хора. Не крие, че
е щастлива от спечелената през 2012 титла
МИС БАБА.
Всички
възрастни
хора от Дома имат възможност 2 месеца в
годината да си вземат
«отпуска». За Генка
Генкова това е много
хубаво време, защото
може да посети близките и роднините, децата
си, и най-вече да види
внуците си и да им се
порадва.
Нейният девиз е: "Да
сме здрави и добри, защото здравето стои на
първо място."
Ферхат Назифов
Зекере Зекерев
ХІ а

зарази всички. Христо
Койтуков заживял като
един нов, по-спокоен
човек, заедно със семейството си.
Днес дядо Христо
брои внуците и правнуците си на пръсти. Радва се и се гордее с тях.
Казва, че понякога спомените му от преживяното нахлуват бързо в
главата му. Със сигурност никога няма да забрави и загърби нещата, които е направил и
преживял.
Десислава
Михайлова,
XI клас
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Лирикът Йордан Мирчев
Моята среща с бай
Данчо Мирчев от Дома
за стари хора във Велико Търново беше
изпълнена с поезия и
разлистване на стари
публикации в периодичния печат за неговия живот. Бай Данчо
е открил своята поетическа дарба, както сам
споделя, в четвърто отделение. Написал свое
стихотворение на дъската в класната стая
и получил похвала от
учителката.
През целия си живот
Данчо Мирчев пише
стихове и хумористични поеми. Обект на неговото творчество са
разнородни теми и личности - Бабинден, 8-ми
март и изобщо нежната
половина от човечеството, темата за приведения зет, какъвто е
той самият. Възраст-

ният веселяк има стихотворение, посветено
на Слави Трифонов.
Чувства се съпричастен към общественополитическия живот.
Свидетелство за това
са изпратените поздравителни адреси с прикрепени съвети до кмета на родното му село
и до градоначалника
на Велико Търново,
до държавните мъже в
страната - Президента
и премиера на Републиката.
Контактува
също с представители на
масмедиите.
Ко р е с п о н д и ра си с BTV и
особено с любимите си новинари Юксел
Кадриев и Ани
Салич.
Тр уд о в и я т
път на Йордан

Мирчев е преминал
в Образцова помпена
станция. През 70-те
години той получава
признание за всеотдайната си работа и е
избран от специална
комисия на Министерския съвет за първенец
на републиката.
Голямата му лична
гордост е синът му,
който вече е пенсиониран капитан от Търговския флот и живее в
родното село на баща
си.
Светослав Мишев,
XI клас

Съдбата на писателя
Димитър
Върбанов
е човек с писателска
душа. Той е от село в Дунавската равнина. Още
в далечната 1952 година
се премества да живее
и учи във Велико Търново. Постъпва в Първа
гимназия, днес Хуманитарна гимназия „Св. св.
Кирил и Методий". Преподава му много добра
учителка по Български
език и литература, която му помага да заобича
литературата. Димитър
Върбанов започва да се
развива и осъзнава, че
има дарбата да пише.
За израстването му
като личност допринася
службата във Военновъздушните сили (ВВС)
и там младият човек
се променя коренно. И
днес си спомня своето
стихотворение, посветено на войниците и авиотехниците, творбата е
поместена във вестник
" Синьо небе". Във Велико Търново работи
във Военното училище като лаборант. С
времето израства все
повече в културен и
интелектуален план.
Неговият живот е
бил като една пъстра палитра. Станал
е военен кореспондент на вестник "Народна армия". Пише
разкази и очерци за
списанията "Българ-

ки воин" и "Сержант".
Писателят е открит от
литературен кръг "Трапезица". Съвместно с
главния редактор Богомил Богоров издават
много книги - "Антологии на Трапезица". След
това създават литературен клуб "Никола Йонков Вапцаров". Първата
книга, която издава, се
казва "Луди ветрове“.
Авторът споделя, че съдържателно книгата е
съставена от раздел за
хумор, озаглавен: "За
бетонната ограда хуморът е наслада", както и
раздел за децата. Произведението е посветено на бурния живот,
който води Димитър
Върбанов. Търновският творец е издавал и
сборници. Имал е изяви
в местните телевизии и
други медии. Особено
се гордее със стихотворението си "България".
Някои
неприятни
случки, най-вече в се-

мейството, са довели до
затишие на литературното поприще, но не за
дълго, признава Димитър Върбанов. В Дома за
възрастни хора правят литературен кръг
със Светлана Пенева.
Радва се на книгата
си "Спасение“, която
получава голямо признание.
Закономерно в нея се разказва
за живота в Дома за
възрастни хора и как
човек може да намери
спасение там.
В момента книгата "Грета и козлета",
посветена на неговата
дъщеря Грета, е под
печат. Криво му е на
Димитър Върбанов, че
дъщеря му е далеч от
него – тя живее в Чикаго, но си остава силната
му любов и гордост.
Христиана КУШЕВА,
XI „а“ клас
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За любовта

граници няма
Тази красива история
започва преди 6 месеца.
Днес Ради Николов и
Параскева Петкова живеят в Дома щастливи и
влюбени.
Ради е автобусен шофьор по професия и дърводелец по призвание.
За нещастие катастрофира по вина на младеж.
Тогава рискува себе си,
за да спаси пътниците.
И плаща много сурово налага се да ампутират
крака му и да използва протеза. Чувствал се
толкова самотен, че решил да постъпи в Дома
за стари хора. Параскева
или Паша, както гальовно я нарича съпругът й,
има проблеми със слуха.
Тя е в Дома от 9 години и също била самотна, нуждаела се от блага
дума, от разбиране. Когато съдбата ги среща,
Ради първи показва интерес. Поканил Паша на
разходка в парк „Марно
поле”. Там ходят и до
днес, защото се зареждат
с положителна енергия,
наблюдавайки играещите деца. Малчуганите
много им напомнят на

собствените им внуци.
Паша открива не само
физическа, но и душевна
болка у Ради. Най-значимата стъпка, която прави за съпруга си, е да го
сдобри с дъщеря му.
Ради и Параскева са заедно, защото има какво
да си кажат, помагат си,
изслушват се, прегръщат
се. Споделят предишните си и хубави, и лоши
мигове. Двамата са изключително
доволни,
след като вече и техните
деца приемат зародилата
се връзка и отношенията
им, въпреки погрешното мнение на мнозина от
домуващите хора.
Галина Георгиева,
XI клас

