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УЧЕНИЦИТЕ НА ХУМАНИТAРНАТА ГИМНАЗИЯ С ОТЛИЧНА ПОДГОТОВКА
ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ
Десетокласниците от Профилирана хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и
Методий" в град Велико Търново са единствените ученици в областта, които
изучават термални процедури-терапия и рехабилитация. Благодарение на сключен
договор, учениците имат възможност да практикуват в Областната болница във
Велико Търново. Вече са усвоили методите на парафинолечението – кога и за какви
болести се прилага то.
Теоретичното обучение на учениците
от ПХГ включва изучаване на анатомия,
вътрешни болести, фармакология. Техни
преподаватели по теория са лекари от
РЗИ – д-р Христина Славчева и
д-р ЕкатеринаЛичева.
Водни лечебни процедури, видове вани,
тангентори и душове включва
практиката на десетокласниците в СПА
центрове.

Предстои през втория срок да
практикуват в балнеокомплекс „
Димина” във с. Вонеща вода. Там
разполагат с масажен кабинет и с
различни видове душове за
лечебни процедури.
Така с 2 теоретични и 5
практически часа на седмица,
учениците ще имат по-голям шанс
в бъдеще успешно да
кандидатстват по медицински
специалности
.

ЖОРЖЕТА АНГЕЛОВА
ДИРЕКТОР НА ПХГ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
„БЪДЕЩЕТО НА УЧИЛИЩЕТО Е В ХУМАНИТАРНИТЕ И
П Р О Ф Е С И О Н А Л Н И Н АУКИ”

град с голямо щастие и амбиция приех да работя тук, като
учителка по четири предмета.
- Как станахте директор на Хуманитарна гимназия? С конкурс
ли Ви избраха?
- Когато Вие бяхте 10 клас, а това беше края на учебната
2015година, нашето училище премина през най-трудния си период.
Защото тук е имало заметресения, имало е бомбардировки, но
Хуманитарна гимназия не се е намирала никога в по-чувствително
състояние от това, на прага беше да има само един клас.
Хуманитарна гимназия не се е намирала никога в по-чувствително
състояние от това, на прага беше да има само един клас. Тогава
отговорността беше много голяма за вземането на такова трудно
решение, а и само аз проявих желание да бъда директор на
училището. Желанието ми беше провокирано от това, че аз вече
работех в Хуманитарна гимназия и бях част от нея, бях класна на
вашия 10 клас и Вие бяхте моя стимул да работя върху приема.
- Какво за Вас е да сте директор на ХГ?
- В лично и морално отношение означава винаги да бъда
мотивирана, положително настроена и да вярвам, че всичко ще е
наред.
- В каква посока се развива училището?
- През последните 2 учебни години в Хуманитарна гимназия се
реализира прием с нова специалност „Терапия и рехабилитация“.
- Здравейте! Как сте?
-Благодаря, добре съм! Както всеки ден в училище.
-Разкажете ни нещо повече за Вас.
-Като учител, директор и класен, моята визитка е
Хуманитарна гимназия. Казвам се Жоржета Ангелова,
родена съм 1987 година във Велико Търново. Всичко
българско и родно „Любя, тача и милея“. Учила съм в
Старопрестолна гимназия по икономика, а по-късно
завърших ВТУ със специалност-математика и информатика.
Със същата специалност бях и в Австрийски колеж.
Завърших магистратура „Технологии за обучение по
математика, а сега съм докторант „Методика за обучение по
математика“ във ВТУ.
- Разкажете ни за Вас и училището.
- Още от началото на работния процес в Хуманитарна
гимназия се чувствам в сърцето на това училище. Имах
огромно желание да бъда учителка, и когато разбрах, че
имам възможност да работя в ХГ, първото училище в нашия

- Как и къде практикуват учениците от 10 клас? И защо
дванадесетокласниците на са имали практика?
- Практиката на 10 клас по "Термални процедури и
специализирана техника" се провежда в балнеокомплекс
"Димина" в с. Вонеща вода и в МОБАЛ ''Д-р Стефан
Черлезов АД / (база 2)" - Велико Търново. Запознават се
теоретично с материала, а след това и практически. Относно
дванадесетокласниците и специалността „Журналистика и
връзки с обществеността“, в учебния план няма заложена
практика, защото е профилирана паралелка.
- Мислите ли догодина да върнете паралелката
„Журналистика и връзки с обществеността“?
- Ще вложа всичките си усилия. Моята амбиция за
следващата година са две паралелки -„Журналистика“ и
„Терапия и рехабилитация“.
- Какъв съвет бихте дала на учениците и ръководството
на училището?
- Да гледат на училищната дъска, като поле за изява, а не
средство за изпитване или санкция, а по-скоро там, където
човек може да покаже себе си и да разкрие капацитета от
възможности. Учителите от своя страна трябва да дават найдоброто от себе си за предмета, по който преподават.
Автори: Хрисимира Даринова, Тодор Колев
Фотограф: Валери Вълков
12A клас
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ДОЦ. Д-Р ДИАНА ДИМИТРОВА
ДИРЕКТОР ФИЛИАЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО НА МУ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”:
" Филиалът на Медицинския университет дава диплома, призната в целия Европейски съюз "

- Мислили ли сте, че някога ще станете директор?
- Никога не съм си представяла, че ще стана директор.Това
се случи от само себе си. Човек не се ражда директор. Аз
съм минала по стъпките на йерархията, била съм
преподавател, след това заместник директор, след това
директор. Някак си съвсем постепенно, като дете, което
първо пълзи, а после се изправя и ходи.
- Имало ли е момент, в който сте искали да се откажете от
директорството ?
- Аз съм директор във Велико Търново от две години,
градът много ми харесва, и може би от любов към него, не
бих се отказала. Приех с цялото си сърце, защото ставах
директор на един Филиал, в който ще се обучават
медицински сестри и акушерки. Това е основната ми
професия, обичам акушерството и акушерките, и никакво
колебание нямаше да приема този пост.
- Как приема семейството Ви мисълта, че сте директор?
- Семейството ми винаги ме е подкрепяло,те знаят, че човек
винаги има кауза в живота и трябва да бъде посветен не
само на близките си. Имам две големи деца, които вече са
самостоятелни и сега е редно да дам своя принос към
акушерството.
- Мислите ли за успех това, че има Филиал на
Медицинския университет - Варна във Велико Търново?
- Абсолютно и несъмнено.
- Личният Ви живот пречи ли на работата в университета ?
- По никакъв начин, аз имам 37 години трудов стаж и съм
се научила да съчетавам отговорностите на майка на
съпруга и на човек, който работи. Това са повече от три
дини под една мишница. Но когато човек се организира
добре, мисля, че няма проблем.
- Отпускате ли се да правите това, което Ви харесва, и
пречи ли Ви на длъжността?
- Не, категорично не ми пречи. Аз, примерно, обичам да
гледам филми, да ходя на кино, да бягам. Всичко това мога
да го правя след работно време и то ми идва като бонус,
защото ме разтоварва от работата.
- Престижна професия ли е акушерство?
-Престижна професия е. Акушерката, е тази, която посреща
новия живот. Тя се грижи за майката и детето. Няма поотговорна медицинска професия, която да отговаря за два
човешки живота едновременно повреме на раждането и
периода след него.
-Какви качества трябва да притежава една акушерка?
- Да притежава любов към живота. Акушерството е не само
занаят, тя е и изкуство.

което означава, че след няколко години повечето от тях ще се
пенсионират и няма да има кой да работи. Не е лъжа, че
заплащането не е привлекателно за сестрите и акушерките.
В нашия университет, те получават европейска диплома,
призната в целия Европейски съюз, общо взето веднага
заминават и така в България не остават медицински сестри и
акушерки. А искаме да има медицински сестри и акушерки,
които да работят за българските деца и българските майки,
да останат в България
- За какво още мечтаете?
- Най-общо съм си изпълнила целите, написала съм няколко
книги, сега съм директор и обучавам акушерки. Моят мечта
е в България да бъде въведен акушерски модел на грижа - за
всяка жена да се погрижи акушерка по време на
бременността и по време на раждането, както е в
Европейски съюз. По нищо да не отстъпваме на
европейските стандарти.

- Какво мнение имате за известните български акушерки?
И могат ли да бъдат за пример?
-Да, могат, защото една от най-известните акушерки, е
Райна Попгеоргиева, тя е пример за нашата нация. И в
днешно време имаме акушерки, които могат да бъдат за
пример, който предават своя опит и се водят по световните
стандарти на професията.
-К
Какво мислите за първата българска акушерка-Христина
Хранова?
-Тя е много свързана с Варна, откъдето съм и аз. Христина
Хранова, е спасила много човешки животи. Тя е била
прекрасен плувец, опълченец и невероятен пример за
храброст, и отдадена на каузата.
-Щ
Ще се развие ли акушерството като професия в бъдеще?
-Разбира се, живот е имало и винаги ще има. Жените ще
продължат да раждат деца.Древна професия и докато
съществува човечеството, ще има и акушерство.
-ТТрябва ли повече хора да работят като медицински
сестри? И защо мислите така?
-Ами да, трябва да работят повече хора особено в
България, защото в момента средната възраст на

-Защо университета се казва д-р Параскев Стоянов?
- Д-р Параскев Стоянов е много известно име в медицината,
той въвежда кръвотечението, морелечението в здравното
дело в България. Владеел е 10 езика. Основоположник на
хирургията. Има изключително голям принос за развитието
на физиотерапията в България и заради това неговото име е
патрон на нашия университет.
Автори:
Вирджиния Георгиева
Вероника Заимова
Павел Недев от 12A

ПЕТЪР ПЕТРОВС КИ , директор на ОУ " Христо Ботев " :
"Предстои десетдневка за 60та годишнина на ОУ „Христо Ботев"

- Как мотивирате учениците да учат?
- Мотивацията идва от личния пример, който даваме на
нашите ученици. Стимулът и прошката са двете неща, които
са важни в нашата работа. Стремим се да бъдем близо до
учениците, но и на разстояние. Ние, учителите сме длъжни да
открием творческото начало.
- Вашето училище участва ли в проекти?
- Участвали сме в проект „Успех“, а тази година участваме в
„Твоят час“ с три групи. Основно 1, 2 и 3 клас със застъпени
дисциплини „Български език и литература“ и „Математика“.
- Училището ви става на 60 години, как ще отпразнувате
празника?
- През 1957 г. е създадено това училище и 2017-та се
навършват 60 години. 2 юни е нашият патронен празник.
Смятаме да направим една десетдневка и да посетим кораба
„Радецки“.
- Как привличате нови ученици?
- Много е трудно, защото не зависи от нас. Имам предвид
демографските и икономическите причини. Демографските
са, че много семейства се местят с децата си от селище в
селище, но и също е важна и материалнана база. Отправили
сме молба към кмета Даниел Панов за отпускане на средства
за ремонт на училището.
- Харесва ли ви работата с деца?
- Разбира се, че отговорът е да, и за това съм избрал пътя на
учителството. Получих този заряд от моите родители. Баща
ми беше преподавател от военното училище, майка ми
начална учителка.
- Какво мислите за образованието в България?
- За мен образоването е основата за развитието на една нация.
Нещата могат да са малко по-простички, за да се улесни
процесът на възприемане, защото децата не са еднакви.
- Кои са дисциплините, в които ваши ученици са
участвали, и са печелили?
- Нашите ученици главно се занимават с извън класни
дейности, свързани със спорт и туризъм. Участници сме в
кампанията „Движи се и победи“и винаги сме били сред
първите три.

- От колко време сте директор на ОУ „Христо Ботев“?
- От 1 септември 1991 година, когато двете учебни
заведения се разделиха. От тогава съм директор.
- Вие сте най-отдавна в това училище. Знаете много за
историята му. Бихте ли ни разказали за основаването
му?
- Намерихме в архива на училището един албум, в който
има снимки от 1957 г. на първия директор Кина Сидерова.
След 1999г., ние продължихме традицията със снимки на
всички колеги, които са на работили в училището.
- Кои са най-трудните и най-хубавите моменти?
- Най-трудно беше началото, защото във всяко начало има
неизвестности. Най-хубавите, са когато видим усмивките и
веселите очи на децата. Това ни радва най-много.
- Разкажете ни за учителския колектив?
- Учителският ни колектив е от 17 педагози и още 6 друг
персонал. Всички сме свързани с миналото и настоящето на
училището.
- Какво е бъдещето на ОУ „Христо Ботев“?
- Бъдещето е пред нас. И то отново е свързано с учителите и
учениците.
Автори:
Таня Арнаудова
Йоана Стоянова от 12A
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1 1 0 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЕМИЛИЯН СТАНЕВ
През 2017 отбелязваме 110 години от рождението на Емилиян
Станев.

"Крадецът на праскови " - невъзможната любов и
изборът на двама млади

Началото на повестта „Крадецът на праскови” очертава времето и
мястото на действието. Време на война и омраза, а мястото е град
Търново. Снимачната площадка е в старата столица, където години покъсно снимат филма. Кадрите са запечатали три емблематични места двора на тогавашната "Първа мъжка гимназия", днешната
"Хуманитарна гимназия", хълма Царевец и къщата на баба Кали, която и
до днес помни тихите стъпки на великата Невена Коканова. Тя
тичешком слиза по стълбите, за да се отдаде на голямата си любов, Раде
Маркович. Филмът, както и книгата, разказва за една невъзможна
любов. В творбата си, „Крадецът на праскови ", Емилиян Станев ни
представя сложния проблем за човешкото щастие. Тя оставя трайна
следа в съзнанието ми, пораждайки размисли за сложния вътрешен свят

на човека. Повестта носи посланието за безсмислието на войната, която
нанася тежки поражения върху човешката същност и ценностите. Но
Елисавета и Иво показват, че силата на любовта може да победи. В
началото Емилиян Станев представя Елисавета като жена, лишена от
щастие и радост. Дните й минават много скучно и еднообразно. Бракът
й с полковника не е резултат от любов и разбирателство, а спазване на
патриархални морални правила. Тя чувства тъга и самота, а мисълта , че
не може да има деца, я убива още повече. Усеща живота си пропилян,
защото времето върви, а с него и нейната младост. Единственото, за
което копнее Елисавета, е любов и тя я открива при срещата си със
сръбския военнопленник Иво Обретенович. Чувствата й изпълват
душата й с желание за живот. Карат я да стане по-силна и да се
разбунтува срещу възпитанието си и отношението към съпруга й.
Налага й се да избира между личното си щастие, което среща в очите на

З А И П Р О Т И В С О Ц И АЛ Н И Т Е М Р Е ЖИ
Какво са социалните мрежи? Те са виртуалното място за среща с приятели, за среща с нови хора,
виртуалната библиотека, виртуалната енциклопедия, виртуалната лаборатория, дори ако щете,
виртуален изследователски център. В днешно време, ако човек има някаква работа, най-лесно би я
свършил през интернет и социалните мрежи. Например да рекламираш някакво събитие – правиш
страница във Facebook и я разпространяваш, така че да се види от много хора. Така става бързо, лесно и
в повечето случаи, безплатно.
Но социалните мрежи са и много опасни. Всичко идва от хората. Все пак не можеш да обвиняваш
създателите на такава мрежа за нещата, които могат да ти се случат, защото няма как да се случат без
някой човек да ги направи. Например във Facebook много лесно може да се злоупотреби с личното
пространство на хората. Да кажем приемате някой за приятел и той започва да Ви пише всякакви
глупости. Това се случва, защото хората виждат, че в тази социална мрежа много лесно се прави
фалшив профил и после правят каквото поискат безнаказано. Така стават много от проблемите в
днешно време. Има всякакви измами, които се въртят в социалните мрежи. Естествено има хора, които
се опитват да предотвратят тези измами, но е много трудно. Често те се извършват през фалшиви
профили и точно затова трудно биват проследени. Аз лично бях свидетел как на една приятелка започна
да й пише един мъж, кани я на кафе и й отправя всякакви предложения за среща. Тя естествено отказа и
тогава той започна да я заплашва. Най-лесното беше тя да го блокира, но тогава започна да получава
съобщения от друг профил, който явно пак беше негов. Тя се беше уплашила, защото обидите, които
получваше бяха просто ужасни. И всичко това защо? Защото му е отказала да отидат на кафе.
За нейно успокоение след няколко дни спря да получава каквото и да било, но просто не можеше да
проумее какви хора може да има на този свят.
Това им е лошото на социалните мрежи, позволяват на хората да се подиграват с другите по найужасните начини.
Да, хубаво е да можеш да имаш лесна връзка с хората по всяко време. Да, хубаво е да можеш лесно и
бързо да си правиш реклама, но е долно да злоупотребяваш със свободата, която ти е предоставена.
В крайна сметка, според мен, ползите от социалните мрежи са повече от минусите. Важно е да имаме
лично самосъзнание, по възможност да контактуваме само с познати нам лица и по този начин ще си
ЗА СП О М Е Н ЗА Р У СА Л Я
Павел Недев 12A
Отдавна тлее нещо във душата,
една тъга по миналите дни.
И все селцето китно сред полята,
сънувам аз Русаля до зори.

Тук мойто детство радостно премина,
с приятели и весели игри,
а после всеки някъде замина,
деца,семейство,дом да изгради.

Не сън,а сякаш приказка красива,
с неземна красота,то там се гуши.
А Негованка,като самодива
през него нежно,бавно лъкатуши.

Към корените наши ще се връщаме,
а там Русаля ще ни чака знай.
Отново във деца ще се превръщаме,
на гръд майчина то да ни приласкай.

В русалската земя е впило корен,
на майчин род дървото на живота.
Духът на русалии непокорен,
живее там от древността дълбока.

Дълбоко,в малко кътче на сърцето,
те носи всеки – теб Русаля.
Та всяка есен да се връщаме в селцето.
И кръговатът жизнен се повтаря.

Иво, и моралните предразсъдъци.
Светът й се променя чрез любовта, но впоследствие се раздвоява между
моралните норми, с които е възпитана, и внезапно бликналото силно
чувство. Чрез любовта си към Иво тя придобива пълната си увереност
на жена. На него също му се налага да избира между любовта и
свободата си. Изборът му е много важен както за Елисавета, така и за
самия него: "Леко понасям всичко, когато мисля за Вас... Тогава лагерът
не ми се вижда толкова страшен и животът ми става поносим... Тия
минути с Вас ми връщат вярата в живота." Тези думи на Иво изразяват
ясното значение на любовта за него - онова силно чувство, което не
позволява на сръбския военнопленник да се предаде на трудностите. И
двамата млади избират любовта, въпреки че знаят, че в тези тежки
времена няма място за любов и ласки. За някои постъпката на Елисавета
не е правилна, защото тя "разрушава" семейството си, но други горещо я
подкрепят. Аз, като млад човек, който не е живял достатъчно и във
времето, в което са представени те, за да видя и изпитам такива чувства,
каквито е имало между Елисавета и Иво, бих била от тези хора, които
ще я поздравят. Ние живеем във време на разврат и липса на морални
ценности, а тяхната любов е резултат от едно друго време. Време на
война, строго спазване на морални ценности и страх, че ако решиш да
следваш сърцето си, хората ще те сметнат за грешен. Човек трябва да
избира най-доброто за себе си и това, което го прави щастлив. А няма
по-голямо щастие от това да знаеш, че някой те обича, държи и е готов
навсякакви жертви затеб.
Автор: Вирджиния Георгиева , 12A клас

"НЕ СЪДИ ЗА КНИГАТА ПО КОРИЦАТА"

Не можем да съдим за една книга по нейното заглавие или по вида на нейната корица!
Същото е и с хората: разбира се, че важи и догмата: „По дрехите посрещат, а по ума
изпращат“, но в днешно време голяма част от хората се крият зад маски и не показват
истинската си същност. Поради тази причина не можем да твърдим, че знаем кой е
отсрещният човек без дори да сме говорили с него. Смятам, че всеки човек има история и
бъдеще. Също така не трябва да си позволяваме да си казваме той е такъв или онакъв, защото
не знаем неговата история, и неговото виждане за нещата от живота.
Хората сме като книгите, отвън може да изглежда прекрасно, а в същото време да е празен от
вътре… Но, може като стара и пожълтяла книга, да е най-страхотното нещо, което някога сме
виждали.
Затова, недейте да съдите за хората без да ги познавате и да знаете защо те са такива, и какво
ги е накарало да се превърнат в такива, каквито са в момента.
Никой не се ражда лош или песимист, нито се ражда мъдър или оптимист, или добър човек.
През целия си жизнен път човек се учи от грешките и уроците, които му поднася животът.
Важното е да остави тази детска част у себе си, която го е научила да разпознава доброто и
злото. Важно е да научи уроците на живота и да ги предаде на тези след него, за да ги
предпази, макар че едва ли някой от нас е повярвал, че котлонът е топъл, докато не се е опарил.
НЕ СЪДЕТЕ ЗА КНИГАТА ПО КОРИЦАТА.
НЕ СЪДЕТЕ ЗА ХОРАТА, БЕЗ ДА ГИПОЗНАВАТЕ.
ИДВЕТЕ МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖАТНЕВЕРОЯТНО РАЗОЧАРОВАНИЕ.
ИНЕВЕРОЯТЕНКЪСМЕТИЧЕСТ, ЧЕ ГИПОЗНАВАТЕ!

Автор: Тодор Колев 12A

З А И П Р О Т ИВ С О Ц ИАЛ Н ИТ Е М Р Е Ж И
Не мога да дам твърдо мнение за „за” или „против” социалните мрежи,
защото както всяко друго нещо в живота ни, и те имат положителни и отрицателни
черти. Те ни предоставят лесния достъп до информация и връзка с най-различни
хора. Улеснение в комуникацията от разстояние, дори и видео-наблюдение.
Препратка на документи, снимки и всякакъв друг вид файлове. Плюсове много. Но
дали те натежават на везната спрямо минусите, зависи изцяло от собственото
мислене на всеки един.
Моето лично мнение спрямо наблюденията ми над околните е, че социалните
мрежи влияят отрицателно над хората, особено на по-младите. Те разбират, че те не
влияята еднопосочно и само положително. Но често не осъзнават, че те самите са
вече погълнати в клопката на вечния кръговрат на новия им „живот”...
Автор: Валери Вълков 12A

ИЗ ДАНИЕ НА ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗ ИЯ " СВ.
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Казвам се Павел Недев, родом съм от Горна Оряховица и уча в Хуманитарната гимназия на
Велико Tърново. А Йордан Парцалев се пада мой прапрадядо. Той се жени, когато е само на
20 години. От първия си брак с Минка от Дичин има две деца, едно от тях е Георги, който
умира през Първата световна война. А с Тота от Балван има четири дъщери: Дона, Сия, Ана
и Мара. Поголямата сестра Дона е баба на моя дядо Асен. Тя много подробно му е разказвала
за Йордан Парцалев и неговите велики, незабравими, и героични подвизи. Това вдъхновило моя
дядо да напише история за семейство Парцалеви и да предаде научената информация на своите
внуци или дори правнуци. Така семейната история стигна и до мен...

Йордан Иванов Парцалев е български комита, кмет и общински съветник. Роден през 1855
година в село Голямо Яларе. Бил в четата на Бачо Киро и поп Харитон. След Освобождението
е работил три години в полицията във Велико Търново, а след това е бил кмет и съветник в
родното си село Голямо Яларе (прекръстено от 1934 година на с. Русаля).
Парцалев се включва в четата на Бачо Киро и поп Харитон едва 21 годишен и взема участие
в епични битки с многохилядна турска армия, башибозук и черкези, предвождани от Фазлъ
паша. На 1 април 1876 година в село Самоводене е проведено окръжното събрание на
революционните комитети с участието на Стефан Стамболов, Георги Измирлиев и други
апостоли.
Целта е била да се уточни докъде е стигнала подготовката за бунта и какво още е
необходимо да се направи. На съвещанието присъстват и двама делегати от комитета в
Русаля. Изводите не са оптимистични: подготовката изостава и почти никъде не е завършена,
комитетите по места са слабо въоръжени. На общия фон в Търновския революционен окръг,
Русалският революционен окръг стоял значително по-добре, защото членовете му са
разполагали с доста оръжие и муниции.
Междувременно, през нощта в ранните часове на 29 април, пристигат бунтовниците от Бяла
черква (Бачо Киро води 100 души), от Михалци, Дичин, Вишовград и Емен. Започва да се
развиделява и поп Харитон строява своите близо 200 бойци. Тогава двамата представители от
Русалския революционен комитет го помолват да се върнат в селото и доведат своите другари.
Според Йордан Парцалев, войводата преценил, че става твърде късно: „ Който дошъл,
дошъл!- заявява той, - Никъде няма да ходите.” И още - „Но се борете докрай.”
За съжаление, както е добре известно, въстанието започва преждевременно. Масово се
надигат българите в Средногорието и Северните Родопи. Уведомени почти веднага за
началото на бунта (20 април 1876 година), турските власти вземат енергични мерки да не
въстанат и българите на север от Балкана. Извършени са бързи обиски и арести, а в поголемите селища са настанени силни военни части. Всичко това ще се отрази негативно върху
предстоящото въстание в нашия край. На 26 април, на път за Мусина, където е трябвало да се
съберат четниците, поп Харитон минава през Русаля. Той се среща с членовете на комитета,
насърчава ги и пренощува в къщата на Стойно Минев. Рано заранта на 27 април поп Харитон
заминава за Мусина. Взето е решение на 28 април да бъде обявено повсеместно въстание.
Късно следобед Димитър Георгиев, придружен от Йордан Парцалев, тръгва за Мусина за
„нови инструкции” от войводата поп Харитон. Това действие на двамата ръководители явно
се оказва излишно. Те е трябвало да останат в Русаля, вечерта да подпалят една сая (навес) и,
начело на целия въоръжен отряд, да се отправят към съседното село, до което няма и три
километра разстояние. От 29 април до 7 май, в продължение на 9 дни, над 10 000 турски
войници подлагат Дряновския манастир на оръдеен обстрел. На 1 май се случва голямо
нещастие: избухва бурето с барута и ослепява намиращия се наблизо поп Харитон. Така
четата загубва своя войвода. Ръководството на отбраната поемат бившият офицер от руската
армия Петър Пармаков и Йордан Парцалев. След тежки сражения, на 7 срещу 8 май, малкото
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на брой оцелели въстаници решават да излязат от манастира, възползвайки се от
благоприятните природни условия: силен снеговалеж, който бързо заличава следите на
бегълците. Повечето бунтовници обаче са заловени или избити от турския гарнизон. Когато
Бачо Киро успява да се добере до родното си село, той бива предаден. Съден и обесен в
Търново, на мястото, където сега се издига паметникът, посветен на жертвите в Априлското
въстание, известен в старата столица като Паметникът на обесените. Парцалев е един от
радетелите да бъде издигнат този паметник.
Русалският четник Йордан Парцалев след излизането си от Дряновския манастир се укрива
и оцелява. Успява да се измъкне по чудо от блокада, после със своя другар Кирил Пенчев от
село Мусина бродят около двайсет дни из Балкана, за да търсят други чети, към които да се
присъединят. Когато не ги откриват, се завръщат по родните си места. Парцалев отива в дома
на вуйна си, която го скрива, така все едно ще пече още хляб. А в това време турците
претърсват селото за оцелели комити. По-нататък Парцалев разказва как със своя зет Иван
Колев (Чолака) отишли в Лясковец. Там се включили в жътвата по нивите на Хаджи Сотиркмета на селото. По отслабналото и пребледняло лице на работника си, (Йордан Парцалев
изкарва два месеца в подземието, пригодено от баща му за скривалище), Хаджи Сотир бързо
се досеща с какъв човек си има работа и започва да го разпитва дали е комита. И макар че
Парцалев отрича всичко, неговият работадател го уверява, че не трябва да се страхува, защото
самият той е един от организаторите на провалилото се въстание и няма никакво намерение
да го предава на турците. За щастие на бунтовника по време на жътвената кампания е обявена
амнистия от турския паша, който издава документ, с който се гарантира неговият живот.
Йордан Парцалев взема участие и в други войни. През Руско-турската освободителна война
от 1877-1878 година, заедно с четата на Христо Иванов-Големия, се поставят в услуга на
Алексей Жеребков и участват редом с руснаците в боевете за Ловеч, а след това генерал Гурко
се възползва от техните разузнавачески умения при превземането на Етрополе и на Орхание.
Докато ген. Гурко, заедно с преминалия през Троянския проход ген. Карцов, навлизат все понавътре в Тракия, при Шипка- Шейново генерал Радецки и генерал Скобелев, заедно с
Йордан Парцалев, разгромяват последната боеспособна турска войска, начело с Вейсел паша.
Турците вече не са в състояние да се организират и да окажат отпор на победоносно
настъпващата руска армия. На 20 януари 1878 година предните руски части влизат без бой в
Одрин. Заедно с тях в силната крепост се озовава и четата на Христо Иванов-Големия.
Османската империя капитулира. Подписано е Одринското примирие (31 януари 1878
година), което слага край на войната.
Йордан Парцалев взема участие в Сръбско-българската война 1885 година в Радомирския
отряд. В Първата балканска война се бие в Трета армия по линията Люлебургаз-Бунархисар.
През Втората балканска или Междусъюзническата война с малка войска превземат сръбската
отбранителна линия между Враня и Ниш. В Първата световна война не участва, защото вече е
навършил 60 години, но от Америка се завръща синът му Георги Парцалев, който става
доброволец в Добруджанския фронт, а после и в Македония. По време на войната издъхнал от
раните си, предизвиквани от хвърлена граната срещу него. Погребан е в Царево село, в двора
на черквата. След неговата геройска смърт, баща му Йордан Парцалев отглежда тримата му
синове - Йордан, Ангел и Тодор като свои деца, наравно с четирите му дъщери (Дона, Сия,
Ана и Мара) от двата му брака. Йордан Парцалев умира на 5 ноември 1938 година в село
Русаля и е изпратен с военни почести от строева рота на 18-и пехотен полк във Велико
Търново. Макар и само с двама бунтовници в Поп-Харитоновата и Бачо-Кировата чета
нашето село може заслужено да се гордее с участието си в най-голямото въстание срещу
петвековното османско владичество в нашите земи. Та нима е малко да изоставиш
семейството си, занаята си, родния си край в продължение на месеци и години, за да дадеш
своя принос за доброто, сигурността и свободата на българския народ и България.
Автор: Павел Недев 12 A

П Р И Я Т Е Л И

Приключения на открито, това не е представата на
всяко дете в този нов век на технологии и
възможности, когато откриваш всичко от компютъра
или от телефона. Вече не нужно да си откривател,
защото само с един клик можеш да намериш всичко в
интернет.
Аз съм на 17 и участвам в организация, която
организира занимания за деца навън и в гората. Също
така помага на новото поколение да изгради свои
цености и открие нови приятели. Ние наричаме
нашата организация СИП. Смели изследователи
приятели. Подобни организации има в други страни
като Швейцария, Германия, Румъния, Молдова.
СИП е за всички деца от 6 до 14 години, без значение
от техния етнически произход или населено място.
СИП организира активни приживявания - игри на
открито, разходки в гората, готвене на огън, спортни
занимания, театър. СИП заниманията се провеждат през
събота от 14:00 до 17:00 часа в
град Горна Оряховица.
Организаторът на СИП г-н Герстер коментира - чрез СИП
ние помагаме за изграждане на
самочувствието и
положително влияние на тялото и духа на
младите хора.
По този начин те опознават по-добре себе си и
намират нови приятели.
Преди да започне да идва на СИП, Ева само е чувала за
организацията от нейна приятелка, но се е страхувала, че може
и тук да се чувства неприета, както в училище. Когато дошла
за първи път, Ева била приятно изненадана от отношението на
ръководителите и от интересните занимания. Ева вече редовно
посещава СИП, и е готова да мечтае с новите си приятели.
Когато аз бях малка, също участвах в такива занимания. И
днес аз помагам на деца да почувстват същата готовност за
приключения. Мечтата ми за СИП е да се разрастне и да се
организира в повече градове в България.
Автор: Йоана Стоянова 12A

УЧЕНИЧЕСКИ ВЕСТНИК
email: hg_vtrn@yahoo.com

СВ.

I X " А" КЛАС
Защо избрахте специалността „Терапия и рехабилитация“ и как
смятате да се реализирате след завършването ?

Ванеса Иванова:

Лично на мен ми харесва да правя масажи, заради това
избрах
тази специалност. Ще помагам на хората, които
имат нужда от
различни. Всеки ден ще се срещам с нови хора, за които знам, че ще съм
необходима, за да се възстановят. След като завърша, ще продължа
образованието си в Медицинския университет във Варна. Междувременно
ще си намеря работа, която да е свързана с хора, които ще имат нужда от
моята помощ. Удивявам се на терапевтите и рехабилитаторите, които
помагат на болните да се възстановят.

Веселина Калинова:

Избрах тази специалност, защото още от малка обичам да помагам на
хората. Рехабилитацията винаги е била мечтаната за мен работа, но
понякога материалът се оказва прекалено сложен и труден. След
завършването на тази специалност мисля да си намеря стабилна работа и
след това ще продължа обучението си.

Борислав Борисов:

Аз отначало не харесвах много медицината, но после открих интересните ѝ
страни. А и учителите в това училище са много добри и мили, и ме
стимулират да уча. Смятам да работя като кинезитерапевт, да лекувам
хората и да им помагам.

Невим Арифова:

Аз избрах тази специалност, защото ми харесва медицината. След като
завърша, смятам да продължа образованието си, за да стана медицинска
сестра.

Вяра Брациклийска:

На първо място мисля, че тази специалност отваря много възможности.
Обичам да помагам на хората и точно затова се насочих към медицината.
Възхищавам се на лекарите, които спасяват човешкия живот. След
завършването на гимназията мисля да продължа с медицината и един ден
се надявам моите мечти да станат реалност.

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ:
Арслан Ибоолу
Валери Вълков
Вероника Заимова
Вирджиния Георгиева
Ирена Трайкова
Йоана Стоянова
Павел Недев
Таня Арнанаудова
Тодор Колев
Хрисимира Даринова

