
Ìåæäó÷àñèå БРОЙ 77/2012  СТР. 

      ИЗДАНИЕ НА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ВЕЛИКО ТЪРНОВО
март 2012 година                     брой 77                  

 УЧЕНИЧЕСКИ ВЕСТНИК

На 18 февруари 1873 годи-
на е обесен Васил Левски. 
Днес ние, българите, “по 

традиция”, отбелязваме 
гибелта му на 19 февруа-
ри. Но за разминаването в 
двете дати по-скоро спо-
рят историците. Докато аз 
се замислям, колко хора 
се сещат за Левски и дали 
това се случва веднъж в 
годината. Защо ни се на-
лага да си спомняме все 
за гибелта на наши съна-
родници. Аналогичен е 
случаят с Ботев. За бъл-
гарина неговият рожден 
ден – 6 януари, се свързва 
с Йордановден. За Ботев 
се сещаме единствено на 
2 юни.

Какво се случва с памет-
та на българите? Нацио-
нална черта и склонност 
към забрава ли тегне над 
нашия народ? Единстве-
но българинът ли винаги 

е вечно зает със себе си, а 
мозъкът му е ангажиран с 
други, „по-важни”, неща, 

че не може да запомни две 
дати? За слабата ни обща 
култура, за историческата 
ни амнезия не е виновен 
Бойко Борисов и правител-
ството, което често обвиня-
ваме къде заслужено, къде 
не съвсем. А виновността е 
на цялото ни общество. Коя 
нация е способна да забра-
вя своите герои? Датите на 
тяхната смърт, да не гово-
рим за рождението им. Не 
може хора с претенции за 
европейци да не познават 
историята си. Срам! А може 
би тъга?

Знаем кога Андреа и Прес-
лава имат участие в някоя 
дискотека, а не знаем кога 
достойните българи са пла-
щали за живота си, за да бъ-
дем свободни. Знаем всички 
кафенета, пицарии и мага-
зини наизуст, а не заем род-
ните места на героите. Зна-
ем цената на всичко, което е 

свързано с нашия бит, а не 
оценяваме цената на техния 
живот, отдаден за българ-
ската свобода. 

Датите 2 юни, 18 февруари 
трябва да бъдат запомнени 
завинаги! Както лесно пом-
ним флаера с датата за учас-
тие на някоя фолк „звезда”. 
Сравнението тук може да 
изглежда кощунствено и 
грешно за по-възрастните 
българи, но за моите съу-
ченици и младежи това е 
нещото, единствено в със-
тояние да ги развълнува. Да 
има ядене, пиене и веселба.

А историята? Към нея при-
канвам да се  о бъ р н е м . 
Да я учим и да я помним. Да 
не позволяваме да ни пора-
зи амнезията. Тогава става 
страшно.

                                            
Цветина ИЛИЕВА, 

XI “а”

В навечерието на Пър-
ви март - Деня на Баба 
Марта, учениците от 
12 б клас  Цветелина, 
Слав,  Мадлен и Натали 
с много въображение и 
положителни емоции 
изработиха над 250 
мартеници за празни-
ка. С тях директорът на 
Хуманитарната гимна-
зия Тамара Драганова 
и главният учител Анка 
Цончева посрещнаха и 
закичиха всички уче-
ници, с пожелание за 
здраве, благополучие и 
успех през цялата годи-
на. Нашите мартенички 
стигнаха до институци-
ите в града. Сътворени-
те бели и червени мар-
тенички са символи на 
мир и любов, на здраве 
и щастие. В белия цвят 
учениците са заложили 
чистотата и искреност-
та в отношенията, а черве-
ният ще носи топлотата, 
приятелството и взаимната 
обич.

Ученичките от 12 в клас 
Кристина Тодорова и 
Христина Кирилова напра-
виха тематично радиопре-

даване за мартениците. Те 
припомниха легендата, да-
тираща от времето на хан 
Кубрат, от когато червено-

белият конец е здра-
вата нишка, свързала 
българите по света в 
едно. Да бъдат силни, 
щастливи и единни, да 
помнят от къде произ-
лизат и да не се разде-
лят за дълго от снопа с 
пръчки, който, колко-
то е по-голям, толкова 
по-силни ни прави.

Единайсетокласни-
ците също си органи-
зираха „лов” за най-
оригинална мартеница 
по главната улица на 
града, както и на база-
ра на клуба по „Битова 
тъкан” към читалище 
„Надежда”. Майстор-
ките на автентични-
те, ръчно изработени 
български мартеници 
споделиха, че закич-
ват своите роднини 
със символите на бъл-
гарската култура, коя-

то трябва да се съхранява и 
предава на поколенията. 

 Христина КИРИЛОВА, 
XIIв

Паметта на българите

Подобаващо посрещане на Баба Марта
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По традиция всяка ви-
сокосна година на Месни 
Заговезни във великотър-
новското село Присово се 
провежда Ергенски праз-
ник. Участие вземат ерге-
ните в селото, прeоблечени 
като жени. Ритуалът включ-

ва истинско сватбено тър-
жество, много емоционално 
и впечатляващо.

И тази година ергените 
отидоха да вземат младоже-
неца, от там  се отправиха за 
кръстниците и накрая стиг-
наха до дома на булката. След 

това церемонията тържест-
вено се пренесе в центъра 
на селото. Там попът запо-
чна венчавката на младите. 
Тазгодишните младоженци 
– Нейко и Георги, превъ-
плътен в Гергана, се вреко-
ха във вярност пред очите 
на сватбарите. Мегданът се 
огласяше от ритмите на ор-
кестър «Де-
т е л и н и » . 
Петдесетте 
ергени се 
прехвърли-
ха в Мла-
дежкия дом, 
където се 
състоя уго-
щението.

Популяр -
ният като 
„ е р г е н с к и 
п р а з н и к ” е 
аналог на 
женския Ба-
бинден, но 
няма да е 
пре силено 
ако кажем, 
че в интер-
претацията 
на ергените 

от село Присово открива-
ме един невероятен апотеоз 
на самобитните български 
фолклорни традиции.

Васил САВОВ, XI „а” 
клас

участник ерген

Възстановка на Бъдни 
вечер представиха учени-

ци от X клас на училище-
то пред свои гости от ВТУ 

“Св. св. Кирил и Методий” 
– доц. Иен Цюся, гл. ас. По-

лина Цончева, ас. Искра 
Мандова и представителя 
на Българо-китайската тър-
говско-промишлена камара 
Стефан Кинов. 

Традициите на един от 
най-светлите християнски 
празници учениците, под 
ръководството на техния 
класен ръководител Ани 
Цончева, разиграха от име-
то на клуб “Приятели на 
Китай” при Гимназията. 
Голям брой постни ястия, 
както повелява християн-
ският празник, бяха сготви-
ли децата и родителите им. 
На трапезата присъстваха 
баница с късмети, тикве-
ник, печена тиква, варена 
царевица, пълнени чушки, 
зелеви и лозови сармички, 
гевречета, ошав, туршия 
и още постни гозби бяха 
донесени от различни ре-
гиони на страната, където 
са родните места на X ”а”. 
Присъстващите гости, при-
ятели и журналисти бяха 
впечатлени от изявата. 

М

Бъдни вечер - най-светлият християнски празник

ергенска сватБа спретнаха в присово



Ìåæäó÷àñèå БРОЙ 77/2012  СТР. 3

Каузата заслужава съпричастност
На Игнажден учениците 

от Хуманитарна гимназия 
„Св. св. Кирил и Методий” 
Велико Търново проведоха 
своя традиционен благот-
ворителен базар за шес-
та поредна година. Към 
каузата на гимназистите 
„Да помогнем на Иван” се 
присъединиха Ректорът на 
ВТУ проф. д.п.н. Пламен 
Легкоступ - 
възпитаник 
на нашето 
у ч и л и щ е , 
преподава-
тели и сту-
денти от спе-
циалността 
„Приложна 
л и н г в и с -
тика” с ки-
тайски като 
втори чужд 
език, както 
и предста-
вители на 
Б ъ л г а р о -
китайската 
търговско-
промишле-
на камара. 
П р о ф е с о -
рът похвали 
децата и ги 
насърчи да 
бъдат вина-
ги активни 
граждани с широки сърца и 
души.
    Учениците от XI клас 
придадоха празничен вид 
на  Актовата зала и изне-

надаха съучениците си и 
гостите на събитието с ръч-
но изработени украшения. 
Аранжирани бяха десетки 
рисунки и картички с ко-
ледни сюжети, сътворени в 
часовете по изобразителни 
изкуства. Всеки клас имаше 
свой щанд, на който подре-
ди кулинарни изкушения 
– торти, бисквити, кура-

бийки, кейкове и банички. 
Най-впечатляващи бяха ате-
лиетата с вкусотии на IХ-ти 
и Х-ти клас, подпомогнати 
от класните ръководители 

М а р -
г а р и т а 
М а р и -
нова и 
А н к а 
Ц о н -
ч е в а . 
Ко л е д -
ни кар-
тички и 
бижут а 
изпрати 
и уче-
ничката 
от V-ти 
к л а с 
на ОУ 
„ Б а ч о 
К и р о ” 
Сте фка 
Стойко-
ва. Оста-
н а л и т е 
у ч и т е -
ли също 
показаха 
умения. 
    Лите-
раторка-
та Роза 
М и ш е -
ва, из-
в е с т н а 
с кули-

нарната си страст, се поя-
ви тържествено с баница с 
праз и разясни смисъла на 
израза „голям праз”, като 
разказа и своята лична вер-
сия. И, естествено, нейно-
то творение се разграби за 
секунди. Откупен бе и ко-
ледният кейк, попурярен в 
Германия като „мраморен 
венец”, на фрау Ваня Ма-

тева. Бившият ученик на 
гимназията Фильо Николов 
се представи с три тестени 

агънца, които отидоха у г-н 
Ректора, Българо-китайска-
та търговско-промишлена 
камара и у Валентина Кам-

бурова, която бе един от 
основните организатори на 
благотворителното меро-
приятие. За доброто настро-
ение по време на изявата се 
грижеха Фильо Николов, в 
качеството си на ди джей, 
водещите Памела Борисова 
и Деница Денчева от XI “а” 
клас. Парчето Jingle Bells 
в изпълнение на единайсе-

токласничката 
Габриела Хри-
стова взриви 
гимназистите 
и всички затан-
цуваха. 
    Бащата на 
14-годишния 
Иван, д-р Лю-
бомир Василев, 
дойде лично да 
изрази своята 
благодарност, 
че ученици на 
възрастта на 
неговия син са 
съпричастни 
към каузата за 
лечението на 
момчето, бол-
но от детска 
церебрална па-
рализа. 
С ъ б р а н а т а 
сума от 200 
лева е твърде 
скромна, но за 

това пък ние ще продължим 
през годината да помагаме 
на Иван!

Снежана ГЪРДЕВА, ХIIа
главен редактор на 

В.„Междучасие”

Благотворителност
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 Празник в името на любовта 
и виното проведоха в Деня на 
Св. Валентин ученици от Ху-
манитарната гимназия „Св. 
св. Кирил и Методий” и Ста-
ропрестолната гимназия по 
икономика.

За пета поредна година Ре-
гионалната библиотека „П. Р. 
Славейков” стана домакин на 
събитието. Читалнята оживя 
в цветна феерия от балони, 
свещи, афродизиаци и лозо-
ви венчета. Честта на нашето 
училище защитаваха дванай-
сетокласничките Нина, Ма-
рия, Пламена, Рени, Зорница, 
Марина.

В миналото останаха зави-
хрящите се люти дебати меж-
ду двете училища. Тазгодиш-
ното тържество бе обогатено 
със свежи идеи, творчество и 
нова философия за обединява-
не и празнуване и на Деня на 
влюбените, и на Трифон Заре-
зан.
  Гимназистите направиха съ-
временен прочит на емоции-
те и красотата в празниците. 
Мултимедийни продукти вър-
наха присъстващите към пре-
дишни празници и епизоди от 
класически шедьоври, изигра-
ни от театрали от трупата за 
художествено творчество. На 
екрана изплуваха Шекспиро-
вите герои Ромео и Жулиета. 
Любовната импресия на Рени 
Димитрова „Неразгаданата” 
притаи дъха на ценителите 
на писаното слово.  Отборите 
получиха поздравления и кни-
ги с любовна лирика от името 
на Регионалната библиотека, а 
самият директор Иван Алек-
сандров бе изненадан от Зо-
рница Тодороваот Хуманитар-
ната гимназия със специално 
аранжирана бутилка с червено 
вино Мерло, реколта 2007 г. 
Главната организаторка г-жа 
Янка Ковачева отправи специ-
ални поздравления към ръко-
водителите на двата училищни 

отбора Валентина Камбурова 
и Деница Иванова, както и към 
учениците, които подготвиха 
вълнуващото търже-
ство.
  Рози, рисувани стък-
лени вази и чаши, дър-
вени лъжици и други 
оригинални символи 
на любовта получиха 
гостите. На финала 
директорът и пом. ди-
ректорът на Хумани-
тарна гимназия бяха 
разкрасени със свежа 
ноктопластика, а всич-
ки вкусиха от дъхавата 
пита, червеното вино, 
карамелизираните ба-
деми и шоколадовите 
фигурки, рачешки рол-
ца, канелени пръчици, 
хайвер и всички тради-
ционни афродизиаци. 

Рени ДИМИТРОВА 
XIIВ клас

ОТБЕЛЯЗАХМЕ СВЕТИ ВАЛЕНТИН 
- ДЕНЯ НА ВЛЮБЕНИТЕ


