
Варна, Февруари 2013 година година XIX, брой 48

Издание на Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров”

ЧЕСТИТ СВЕТИ ВАЛЕНТИН !
    В Западна Европа денят на свети Валентин се отбелязва масово от ХIII век, в САЩ - от 1777 година, у нас - 
след 1990 година.Свети Валентин е празникът на влюбените, който се 
празнува на 14 февруари. На тази дата двойките, които се обичат,  изразяват 
любовта си един към друг, като изпращат поздравителни картички, 
бонбони, сърчица. Обичайно е да се подаряват цветя. На този ден още през 
14 век започва да става традиция да се разменят любовни послания под 
формата на т. нар. валентинки.  Съвременните символи на любовта сега са 
сърцето и образът на крилатия Купидон. През 19 век ръчно написаните 
послания биват заменени от масово произвежданите готови картички. АПК 
(Асоциацията за поздравителни картички) е изчислила, че всяка година се 
изпращат 1 милиард картички, като така изостават по масовост само от 
коледните картички. Асоциацията също е изчислила, че жените купуват около 
85% от всички валентинки. 
        Как се празнува свети Валентин по света:
 В Англия си изпращат любовни послания, но не само на приятели и познати, 
но и на своите домашни животни - кучета или коне.
 В Уелс правят „дървени любовни лъжици“, които се раздават като подаръци 
на 14-ти февруари. Сърца, ключове и ключалки са най-често срещаните 
декорации. Подтекстът е повече от ясен: „Отключи сърцето си за мен“.
 В Шотландия правят фестивал по случай св. Валентин. Младите самотни хора пишат имената си на лист и след това 
се тегли жребий, който съчетава самотните мъже и жени в двойки. Ето как много млади двойки са станали семейства 
именно заради този празничен ден. Фестивалът продължава с бурни танци и с размяна на подаръци.
 В Италия отбелязват празника, подарявайки на любимото момиче подаръци, преди всичко нещо сладко. Затова и 
наричат деня „сладък“.
 В Япония започнали да празнуват празника на свети Валентин през 30-те години. Главно действащо лице тогава 
станала една голяма фирма за производство на шоколад. И досега шоколадът си остава най-разпространеният подарък 
в този ден.

 Във Франция на този ден подаряват скъпоценности. И 
именно галантните французи първи са въвели стиховете с 
любовни послания cartes d'amities, така наречените 
„валентинки“.

 В Германия упорито смятат св. Валентин за покровител на 
психичноболните и на този ден украсяват с червени панделки 
психиатричните болници, а в параклисите провеждат 
специално богослужение. Германците са по-непретенциозни 
към този празник, те така или иначе си раздават 
„валентинки“ и подаръци по всяко време на годината. За тях е 
достатъчно просто да се почувстват влюбени.

 В Испания всички съпрузи трябва да изпратят букет 
червени рози на съпругите си, независимо на какво 
разстояние са един от друг в момента.

 Единствената страна в света, където този празник е 
официално забранен, е Саудитска Арабия. В цялата страна е забранено на магазините да продават мечета, 
„валентинки“ и всякаква символика, свързана с този празник, а на цветарските магазини е забранено в този ден да не 
се предлагат червени рози. Неспазването на тези наредби се наказва с глоби.

Сияна 10а
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Трифон Зарезан
 Корените на 

п р а з н и к а 
произлизат от 
д р е в н и 
времена, когато 
б ъ л г а р с к и т е 
земи били 
обитавани от 
племената на 
древните траки. 
Повече от 
всичко се е 
п о ч и т а л  
Дионис - бог на 
виното и 

лозята. Дошли през VII век, в североизточната 
част на Балканския полуостров, предците на 
съвременните българи приели тракийските 
традиции на винарството и лозарството. В 
езическите традиции на националното 
съзнание се е наложил впоследствие 
празникът на виното.
   По-късно в годините този празник се 
свързва с християнския свещеник Трифон, 
който е бил екзекутиран в Никея през 250г. 
Според легендата, в деня на наказанието, 
всички лозови масиви в страната били 
нападнати от насекоми и земеделските 
производители призовали Трифон да ги 
защити.
  По традиция на този ден, всяка година за 
първи път се  подрязват лозите, за  да се 
получи голяма реколта през есента, така че 
светецът Трифон в България се нарича 
Зарезан (Подрязан). Сега Деня на св. Трифон 
празнуват не само лозарите, но и градинарите, 
и фермерите.         
 През последните години, след промените в 
църковния календар, Празника на Трифон 
Зарезан започва да се  празнува на 1 февруари 
(Трифонов ден). В много области обаче се 

отбелязва на 14 
февруари (стар 
стил).
Б ъ л г а р с к и я т 
н а р о д е н 
п р а з н и к 
Т р и ф о н 
Зарезан е 
известен също 
като Ден на 
лозаря.

Михаела, 10г

Успение на Свети Кирил
 На 14 февруари 

Б ъ л г а р с к а т а 
п р а в о с л а в н а 
църква отбелязва 
ц ъ р к о в н и я 
празник за 
успението на 
свети Кирил

Славенобългарски. 
Това е денят, в 
който солунският 
ч у д о т в о р е ц 

напуска земния си път-14 февруари 869г.

  Свети Константин – Кирил Философ е брат на 
свети Методий. Двамата братя, които създадоха 
глаголицата и дадоха на нашия народ 
идентичност и духовна независимост.

 Св. Константин – Кирил Философ е по-
малкият от двамата братя, роден през 827 г. в 
гр. Солун. Младият Кирил завършва 
престижната в миналото Магнаурска школа в 
Константинопол.

  И двамата братя остават в историята на 
Европа като най-ярките просветители. Тяхното 
дело съвпада с царуването на цар Симеон 
Велики в България. Тук азбуката им намира 
невероятна подкрепа в лицето на монарха, 
също възпитаник на Магнаурската школа.

 Братята подготвят ученици, които да 
продължат тяхното дело. Климент, Наум, 
Ангеларий, Сава и Горазд – всички те са 
канонизирани от Православната църква за 
светци и са известни още като Св. 
Седмочисленици (честват се на 27 юли всяка 
година).

  Кирил и Методий водят дълги борби в Европа 
да наложат българския език като 
равнопоставен с другите свещени езици – 
еврейски, гръцки и латински.

   Двамата братя успяват да отвоюват правото 
на българите да извършват своето 
богослужение на български език. Но всичко 
това е  постигнато с тежки спорове със 
западните свещеници. Св. Кирил е толкова 
изтощен, че настъпва земния му край, когато е 
едва на 42 години.

   Погребан е в Рим в базиликата “Сан 
Клементе”.

 Николета 8 клас
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Езикът на цветята - изразете чувствата си!
     
Червената роза е кралицата сред цветята. Нейната нежност и красота символизират пламенната 
любов и страст, недвусмислено казва: "Обичам те!"

Розовата роза е символ на зараждаща се любов: "Ти си толкова прекрасна", "Моля те, повярвай 
ми…". Тя е и символ на благодарност, уважение и признателност, а също и на грация, елегантност и 
изящество.

Бялата роза е символ на истината, невинността, чистотата и състраданието. Тя е знак за мълчаливо 
обожание и казва: "Ти си ангел!", "Липсваш ми!" и "Прекрасна си!"
Жълтата роза е символ на приятелство, жизнерадост и свобода. Но също е и израз на ревност и 
изневяра.
     

Белият карамфил е знак за добро приятелство, израз на чиста любов и благополучие.
Момина сълза за чистота, непорочност и смирение: "Ти направи живота ми пълен!"
Белият лилиум е израз на целомъдрие, величественост, приятелство и преданост.
Оранжевият лилиум - на омраза, презрение и гордост. 
Червените лалета са декларация на любовта: "Повярвай ми!" 

Нарцисът символизира прераждането и новото начало, края на зимата и надежда за просперитет в 
бъдещето. Израз на благородството и несподелената любов, но също и на самовлюбеност, егоизъм и 
формалност.
Орхидеята символизира любов, разкош, красота, сила, великолепие, финес и изящество.
                                                                                                                                            

Назлъ Хг

7 златни правила на Свети Валентин 
1. Специално за 
празника носи най-
красивото и скъпо 
бельо, което 
притежаваш, но не 
заради него, а защото 
те кара да се чувстваш 
секси.

2. Стига си мрънкала колко комерсиален е Свети 
Валентин. Това не те прави готина, напротив - 
изглеждаш като загубенячка без среща.  

3. По-добре не губи вяра, че Купидон може да се 
появи и да те спаси от света на необвързаните 
мацки. Е, във всеки случай е много по-вероятно да 
срещнеш Мъжа по време на парти за Трифон 
Зарезан, отколкото докато гледаш романтични 
филми сама вкъщи.

4. За нищо на света не си поръчвай блузка с надпис 
"Момичето на най-сладкия мъж на земята". Особено 
ако отношенията ви все още не са стигнали до трета 
среща.  

5. Не излизайте на вечеря точно на 14-и. Ще ви 
струва много по-скъпо и ще се наложи да прекарате 
вечерта в изслушване на скандалите на двойките 
наоколо.

6. Не се изкушавай да си самоизпратиш картичка в 
офиса с послание "за най-страхотната жена на 
земята". Освен факта, че всички ще разпознаят 
почерка ти, просто е недостойно.

 7.Не купувай на гаджето си плюшено мече, което 
държи сатенено сърце с надпис "Обичкам те". Стига 
целта ти да не е да му изкараш акъла, разбира се.

Симона 10а
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Тест:
Какво е за теб любовта ? 

1. На шумен купон сте. 
Внезапно забелязвате красив 
непознат. Какво ще направите?
а. Ще се запознаете с него на 
всяка цена;
б. Ще продължите да го гледате 
от страни, той е прекалено 
красив за вас;
в. Ще му се усмихнете и 
периодически ще пресрещате 
погледа му, но до решителни 
действия няма да стигнете. 

2. За вас идеалният партньор 
е...

а. Този, с когото се говори и е 
весело;
б. Този, който ви помага да си 
повишите самооценката;
в. Този, който ви кара да 
забравите всичко друго и да се 
носите в облаците.

3. В тийнейджърските си 
години, още в началото, когато 
са били първите ви срещи, вие 
смятахте, че истинската любов 
това е: 

а. Постоянна радост;
б. Сложни отношения между 
двама души;
в. Прекрасно, романтично 
чувство, заради което може да 
се жертва всичко. 

4. За да бъдете щастливи в 
отношенията с момче искате:

а. Той да не усложнява живота 
ви с караници и обяснения;
б. Партньорът ви да е силен, 
уверен в себе си и да дава тон 
на отношенията ви;
в. Колкото се може повече 
романтика! 

5.С партньора ви спорите къде да 
прекарате почивката. Като 
резултат: 

а. Вие отивате сама, където 
искате. Той може да се 
присъедини към вас или да отиде 
другаде;
б. Вие отивате там, където той 
иска - привикнали сте да 
отстъпвате;
в. Опитвате се да стигнете до 
компромис, който да устройва и 
двама ви. 

6.Какво мислите за себе си, 
когато размишлявате за 
отношенията с партньора ви?

а. Че момчетата/момичетата, 
които са били с мен имат късмет;
б. Че не ми върви;
в. Щастие в началото на 
отношенията, но по-късно всичко 
се превръща в рутина;

Пресметнете резултатите си - вижте кои отговори са преобладаващи - а? б? или в? и 
разчетете отношението си към любовта на втора страница. 

Отговори:
А. Отнасяте се към любовта като към поредната 
цел, която трябва да постигнете. Вие обичате да 
завоювате мъжа и да получавате удоволствие на 
всяка цена. Любовта за вас е приятно 
допълнения към живота. Като цяло подходът ви 
не е лош, но вие се страхувате от прекалено 
близки отношения. 

Б. За вас любовта може да бъде драма, 
самопожертвование, а също така и нещо 
недостижимо. Незнайно защо смятате, че сте 
неудачница в любовта и по този начин 

привличате към себе си мъже, които не желаете. Променете подхода си към по-
оптимистичен - и любовният ви живот ще претърпи добро развитие. 

В. Любовта за вас е синоним на романтика. Вие сте склонни да преукрасявате 
действителността, да идеализирате партньора и своите чувства към него. А когато се 
сблъсквате със суровата реалност, разочарованието е неизбежно. Старайте се да 
направите отношението си към любовта и мъжете по-реалистично - така ще имате по-голям 
шанс да бъдете щастливи.
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Вицове

Любов

С обич нека те даря,
душата моя да ти подаря.
Нека щастието споделим,
болка и тъга да поделим.

Ела и ме прегърни,
страстно устните целуни.

Сърцето докосни,
усмивка на лицето ми върни.

Направи го за мене ти,
не искам вече да боли.
Бъди моят спасител,
моят ангел хранител.

Аз искам за теб да се грижа
и нашето щастие да обгрижа.

Обичам те,разбери.
Сърцата наши събери.

Ивена 12 В кл.

Малката Тони,

Ето я, малката Тони,
свита в ъгъла с мечока Рони..
Моли се тя за любящо сърце,
а не за залъгалка ново мече!

Иска майка, иска татко,
приказки мили да й разказват сладко..

Когато падне, ръка да й подават,
а не в приюта да й се карат!

Не виждате ли това дете?
Хора, то се моли за добро сърце!
..Но само мечока Рони чува сега,

молещата се невинна детска душа!

Джансу Сизгинова 12 Г кл.

Между влюбени:
- Скъпа моя, кажи ми 
онези две думички, 

които ще ни свържат 
навеки. . .

- Бременна съм! 

За какво си мислят 
двойка жаби и двойка 
влюбени на брега на 

реката?
- Не дай си Боже да 

дойде щъркела.

Обичаш ли ме?
- Да.

- А кога ще се оженим?
- Защо сменяш темата 

на разговора
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За изданието работиха учениците от Клуб “Млад журналист”
 с ръководител Славейка Мазнева
Предпечат: Добринка Василева 10а и Сияна Петрова 10а

Вицове
Млада двойка паркира 
колата на „Уличката на 

влюбените“.
- Каква чудна вечер! – 
романтично въздъхва 
тя. – Толкова е тихо и 
спокойно. Само чуй 

щурците.
Гаджето й отвръща:
- Това не са щурци, а 

ципове

Между влюбени:
- Скъпа, мъжете често 

се чудят дали да се 
оженят за красива или 
умна жена. Аз, обаче, 

нямам претенции нито 
към едното, нито към 
другото. Искам да се 

оженя за теб…

Двойка влюбени се 
целуват на дивана. По 
някое време младежът 

пристъпва към по-
решителни действия и 
бута девойката по гръб.
- Почакай! – казва тя, – 
не е ли по-добре след 

сватбата?
- Знам ли … Ами ако 

мъжът ти се случи 
някой ревнивец?

- Скъпи, все си мисля, 
че ме обичаш само 

защото чичо ми остави 
толкова голямо 

наследство.
- Няма нищо такова. 

Щях да те обичам и ако 
някой друг ти беше 
оставил наследство.

Двама влюбени седят 
на брега на езерото. 
Момичето поглежда 

кам своя любим и 
казва:

- Не е ли време да се 
оженим?

Момчето въздъхва:
- Ех, кой ли ще ни 

вземе нас?

Сър Джон бил страшно 
влюбен в лейди Мери. 
Всеки ден той минавал 
върху белия си кон под 
прозорците на замъка 
й, но тя никога не го 

забелязвала. Един ден 
решил да боядиса коня 
си в зелено. Когато го 

направил се качил 
отгоре му и се 

отправил към дома на 
възлюблената си. По 
пътя към замъка на 
Лейди Мери той си 

мислел:

"Днес, когато лейди 
Мери ме види ще каже:

- Сър Джон, какъв 
зелен кон имате! - и аз 

ще й отговоря:

- Така е, но аз Ви 
обичам!"

Щом стигнал до 
замъка, на прозореца се 
показала лейди Мери и 

му извикала:

- Сър Джон, аз Ви 
обичам!

- Така е, но вижте 
какъв зелен кон имам!

Две приятелки си 
говорят:

- Как изкара вчера?
- Ами странно..

- Защо?
- Защо ли? Моят ме 

покани на ресторант. 
Чак на четвъртата 

бутилка вино разбрах, 
че не празнуваме 

Свети Валентин, а 
Трифон Зарезан...


