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Двете гледни точки - 14 февруари  

 Напоследък, с все по-
силното налагане на Св. 
Валентин, като че ли 
типично българският 
Трифон Зарезан сякаш 
остава на по-заден план и 
губи значението си. Тачен 
дълги години по нашите 
земи, познат с обичая 
ритуално да се направи 
първата резитба на лозите 
за плодородие след 
дългата зима, той бива 

изместен от чужд празник. 
Ако попитате някой първокласник какво се празнува на 

датата 14-ти февруари, той веднага, с една хитра усмивка, ще 
каже, че това е празникът на влюбените и най-вероятно дори 
няма да знае за съществуването на нашенския празник.  

Четиринадесети февруари в града навсякъде гъмжи от 
разнообразни картички и какви ли не подаръчета за Св. 
Валентин, а цветарските магазини едва смогват на подивелите 
купувачи на червени рози и огромни букети.  

Всички са обзети от празнична еуфория, "любовта е във 
въздуха", както гласи популярната песен, а тези, които най-много 
печелят от това са производителите и търговците. 

 
В същото това време типичното българско село празнува 

Деня на лозаря. В чашите се леят от хубави по-хубави вина, 
носят се народни песни от всяка къща. 
Атмосферата е коренно различна, няма и 
помен от романтици по улиците. А в града 
единственото, което напомня за Св. 
Трифон са споровете за двете гледни 
точки за отбелязването на датата и 
постовете в мрежата предимно на 
тийнейджъри, възприемащи празника 
като поредния повод за излизане. 
Независимо дали сте от 
традиционалистите или подкрепяте 
новонавлезлия празник, ние Ви желаем 
едно весело прекарване на датата! 
 

Ние се обичаме ... обичайте се и Вие! 
 

Иванка Бонева  
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П о инициатива на клубовете към проект „УСПЕХ” в 
края на месец ноември в Професионалната гимназия по 
енергетика и електротехника  започна активна подготовка за 
Благотворителния базар, в помощ на инж.Снежина Стоянова. 
Както обяви вестник „Високо напрежение” в първия си брой , 
инж.Стоянова се нуждае от трансплантация на бъбрек, за 
което са необходими много средства. С участието на всички 
класове и техните класни ръководители започна изработване 

на предмети, предназначени за коледна украса, играчки и др. 
Участниците в Клуб Дигитални и мултимедийни презентации” 
изготвиха картички и новогодишни календари, а Клуб 
„Журналистика” издаде с благотворителна цел втория брой на 
вестник „Високо напрежение”. Учениците от Клуб „Ние и 
светът” изработиха ръчно красиви картички, вази, оригинални 
сувенири.Почти през целия месец декември течеше трескава 
подготовка. С различни предложения и инициативи в 

подготовката участваха все повече ученици. 
Датата на базара бе определена за 20 декември, което 

съвпадна с Коледния концерт на Община Гълъбово. Същия ден 
предметите бяха подредени във фоайето на Културния дом  с 

активното съдействие на няколко ученици, които след 
това участваха в продажбата.  

Поставените цени имаха символичен характер. 
Гражданите, участниците в концерта ,и всички, проявили 
интерес, откликнаха с голям ентусиазъм и ангажираност.Сред 
предпочитаните предмети най-много се купуваха картички и 
новогодишни календари. Сред посетителите имаше и 
такива,които купуваха, а след това връщаха закупеното, за да 
могат и други да участват в благотворителността. 

На призива за помощ откликнаха и всички общински 

съветници, както и работещите в Община Гълъбово. Бяха 
поставени кутии с благотворителна цел в по-големите магазини 
и заведения в града. Събраните от базара средства, както и 
средствата от Колектива на гимназията, бяха внесени в 
дарителската сметка на инж. Стоянова. Активна помощ оказаха 
и учителите от общината, СОУ „Васил Левски”, Първо и Второ 
основно училище, училището в с. Обручище,  които 
подпомогнаха кампанията с парични средства. 

Своята помощ дадоха и бивши колеги на инж.Стоянова, 
които са работили в Професионалната гимназия.  Силно се 
надяваме да сте заедно с нас и занапред, защото сложихме 
добро начало на едно прекрасно дело. 

 
На всички участници в базара, помогнали да се 

осъществи едно коледно чудо, изказваме своята 
гореща благодарност! 

Виктория Атанасова  
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И тази година Професионалната гимназия по енергетика и 
електротехника работи по Проект „Ученически практики”. Дейността на 
проекта е значително разширена, защото в него участват ученици от двете 
специалности в училището от 11 и 12 клас. В помощ на учениците са и 
учителите, които отговарят за изпълнението на проекта, като занятията се 
водят два пъти седмично в съответните предприятия. 

Инж. Катя Колева ръководи осем ученици от 12 клас в Енемона и 
пет ученици от 11 б клас в Община Гълъбово. Заедно с наставниците си 
учениците от 11б клас участваха в поставянето на коледната украса , сега 
се включват в подмяна на уличното осветление.  

Запознават се с устройството на ел. табла, както на жилищни, така 
и на обществени сгради. 

Инж. Наташа Циброва и Марин Донев са ръководители на 
учениците от специалност „Топлоенергетика”Практиките се провеждат в 
Атоменергоремонт и Брикел. След проведения инструктаж десетте 
ученици от 12 а клас наблюдават ремонта на помпи, на парна турбина. 
Двамата наставници от предприятието имат изготвени графици, по които 
провеждат обучението. 

Деветте ученици от 11 а клас провеждат практиката си в различни 
цехове на Брикел: ел.цех, химичен, турбинен, топлофикация. 

В AES се обучават осем ученици. Още в началото те получиха 
специално работно облекло и под погледите на своите наставници 
участват в производствения процес на най-новата елекрическа централа. 

Всички участници в проекта са единодушни, че теоретичната и 
практическа подготовка трябва взаимно да подпомагат овладяването на 
професията. Поставени в реална работна среда, те усещат вниманието 

към тях и споделят: „Чувстваме се особено важни, държат се с нас като с 
равни.” Това им дава необходимото самочувствие и стимул да вървят 
няпред. 

 
Да им пожелаем успех! 
 

Василиса Димитрова  

НА УЧИЛИЩЕ И НА РАБОТА 

 

14 ФЕВРУАРИ — СМЪРТТА НА СВЕТИ КИРИЛ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКИ 

 С поред известното кратко житие Константин Философ, наречен в монашеството Кирил,произхождал от знатни родители 
Лъв и Мария, солунски славяни. Високото положение на бащата и богатите дарования на момчето отворили вратите на 

знаменитата Магнаурска школа в Цариград, където Константин се учил заедно с децата на византийските царе и боляри под 
ръководството на известни учители и на учения Фотий, бъдещия цариградски Патриарх. Завършил образованието си с прозвището ф и л о с о ф, той бил 
назначен за патриаршески библиотекар и преподавател по философия. На него били възлагани и разни поръчения от обществен характер. Отегчен от 
суетата на тоя свят, Константин избягал тайно в манастира на малоазийския Олимп при своя брат Методий, където именно извършил в пост и молитва  
делото си — да създаде славянската азбука и да преведе свещените книги на Православната църква на езика на солунските българи. Облечен в такова 
всеоръжие, той с брат си бил изпратен от византийския император Михаил III в славянските страни Моравия и Панония, за да спечели за християнството 
тамошните славяни чрез бащиния им език. Но чувствително били засегнати интересите на местното германо-латинско духовенство. То било враждебно 
настроено към славянския език и започнало борба против тях. На двамата братя-славянски просветители се наложило да се отправят в Рим и да защитят 
своето дело от враговете пред самия римски папа. 

В Рим Константин Философ тежко заболял; бил постриган в монашество с името Кирил и след 50 дни починал на 14 февруари 869 г. Сам папа 
Адриан извършил погребението му в църквата «Св. Климент Римски». Житието на Св. Кирил било написано от Св. Климент Охридски при 
непосредствено сътрудничество на Св. Методий, Моравски архиепископ,брат на Св. Кирил. Службата му е много древна. Тя се запазила до нас в 12 
ръкописа, най-старите от които са от XI век. 

Камелия Лавчева 
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Над вестника работиха: Участниците в Клуб  „Журналистика” към ПРОЕКТ “УСПЕХ”: 

Глория Желязкова Костова, Даяна Динкова Димитрова, Василиса Димитрова Костадинова, Виктория Димова Атанасова, Таня Славчева Славова, 

Християн Насков Атанасов, Александър Жеков Трифонов, Валерия Георгиева Минева, Елица Наскова Маджарова, Живомир Генчев Бодуров, Иванка Стоянова 

Бонева, Камелия Лавчева Иванова, Красимир Златков Димитров, Росен Митков Русев, Неделин Кънчев Генев 

Дизайн: Участниците в Студио “Дигитални и мултимедийни технологии” към ПРОЕКТ “УСПЕХ”: 

Азис Юсеин Исо, Антон Веселинов Атанасов, Атанас Димитров Янакиев, Галин Живков Драгиев, Елизар Мариянов Запрянав, Николай Мариянов Димитров,  

Светослав Димов Славов,  Али Юсеин Исо, Билян Коев Жеков, Даниел Веселинов Александров, Иван Ивов Нончев,  Кристиян Митков Тилев,  Петко Славчев 

Славов, Радослав Здравков Личев, Янислав Иванов Вълев  

 Тази учебна година в Професионалната 

гимназия по енергетика и електротехника 

функционират пет клуба  по проект УСПЕХ. 

Госпожа Лидия Петкова – преподавател по 

физика и информационни технологии е 

ръководител на два от клубовете: Клуб „Аз и 

моето училище” и  „Спорт и туризъм”. 

Срещнахме се с нея, за да ни запознае с 

дейността на клубовете: 

  Срещнахме се с нея, за да ни запознае с 

дейността на клубовете: 

  -    Целта на Клуб „Аз и моето училище” е да 

направи училището привлекателно за 

младите хора. Затова усилията ни са 

насочени към подобряване на социалната 

среда и атмосферата в учебното заведение.  

КЛУБОВЕТЕ ПО ПРОЕКТ “УСПЕХ” 

В своите занятия участниците се запознават 

със символите и традициите в нашето 

училище, като отбелязват промяната им във 

времето. Излизат със свои инициативи за 

разнообразяване на почивките в 

междучасията, подобряване на местата за 

почивка както в сградата, така и в училищния 

двор. В дейността на Клуба се провеждат 

беседи за проблемите на младите хора, за 

общуването помежду им и с учителите, за 

вредното въздействие върху младия организъм 

на цигарите и наркотиците. 

Послучай Коледните и Новогодишни празници 

се поднесоха поздравления на учители и 

ученици. Предстоят беседи за здравословен 

начин на живот, правилно хранене и диети в 

тинейджърска възраст.  

Няма да бъдат пропуснати и пролетните 

празници. 

В Клуб „Спорт и туризъм” дейностите са 

свързани със създаване на умения за участие в 

индивидуални и колективни спортове като 

шах, волейбол и т.н. Идеята е участниците да 

се разтоварят след  учебните  часове, като 

поспортуват. В плана на Клуба са включени 

пешеходен туризъм в рамките на Общината , 

туристическо ориентиране. Задачата ни е да 

търсим интересни и увлекателни форми за 

пълноценна почивка и разтоварване. 

Надявам се , че избраните теми и занятия са 

интересни и увлекателни за учениците. 

За Вас подготви : Християн Атанасов 

Овцата Доли умира от леко заболяване 
 

Най-известният в света клонинг при овцете Доли умира на 14 февруари 2003г.след леко заболяване. Като че ли 
свети Валентин показа на света безперспективността на клонинговото възпроизвеждане на живи същества. 
Доли е най-известният животински клонинг. Тя беше на 6 години и половина. Овцата Доли беше болна и от артрит. Тези 
заболявания са характерни за стари овце, а Доли заболява от артрит още като млада. 

10 любопитни факти за празника на влюбените 
 

Свети Валентин е католически празник, но ние с радост го празнуваме. Ето 10 любопитни факти за деня на влюбените, които предизвикват интерес: 

1.Всяка година влюбени си изпращат 1 милиард поздравителни картички, като така изостават по масовост само от коледните картички. 
2.Първата регистрирана асоциация на Свети Валентин с романтичната любов датира от 14 век в Англия и Франция, където тогава хората вярвали, че на 14 февруари птиците се 

ухажвали. 
3.Свети Валентин е вероятно въведен в Северна Америка през 19 век от британски заселници. В САЩ, първите масово произведени валентинки са фабрикувани и продадени 

през 40-те години на 19 век от Естер Хауланд. 
4.В Бразилия на 12 юни се празнува т.нар. Ден на влюбените, който е аналогичен на католическия 14 февруари. 
5.Според последните социологически проучвания мъжете са тези, които правят повече планове за празника, като 50% от обвързаните мъже се подготвят 6 дни. 
6.Най-често подаряваните подаръци са: цветя, бонбони или бижу. Важното е ако са цветя да са червени, ако са бонбони да са в опаковка под формата на сърце и ако бижу да е в 

червена кутийка. 
7.Червените рози са най-продаваните цветя на празника, защото са символ на любов, вярност и страст. Само в деня на Свети Валентин се продават не по-малко от 3 милиона 

рози. 
8.Символи на Свети Валентин са: червеният цвят, сърце, рози, гълъби, Купидон и др. 
9.Първата картичка - валентинка се приписва на Орлеанския херцог Чарлз (15 век), който по времето, когато е в единична килия в затвора, решава да пише любовни послания на 

жена си. 
10.Един от Американските Щати - Аризона, е създаден на 14 февруари и неговите жители ценят още повече празника. В САЩ цяла индустрия отделя внимание на деня на 

влюбените. Произвеждат се специални картички, бонбони в кутии от сърце, метални и картонени опаковки, както и всякакви кулинарни изкушения, фигурки с Купидон и неговите 
стрели и други. 

Любопитни факти 
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