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година ХIII, брой 25

Варна, Април, 2009 година

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

Великден  празникът на празниците!

Графика Мирела 11б

Великден е християнски празник ,
честващ възкресението на Исус
Христос три дена след неговото
разпъване на Светия Петък и дава края
на постите. Символ на възкресението е
яйцето, от което птицата се излюпва.
Великден е време на пролетните
празненства, време за посрещане на
лалетата, кокичетата и нарциса.
Великден е найсветият празник в
християнския календар, следван от
Коледа и е почивен ден в повечето
страни с християнски традиции.
Българските
великденски
празници
са
вариация
на
традиционните православни велик
денски традиции. Тук, в България,
“боренето” на яйца е позабавно от
изяждането им.
Яркочервеното яйце е символ на
Великден за православните християни
по цял свят. Традиционният христи

Великият ден на Възкресението представя найпълно основата на
християнството  вярата във възкресението
Скъпи съученици!
В навечерието сме на найголемия православен празник, почитащ
тайнството на възкресението и вечния живот. Празник, съчетал в себе си
вярата, надеждата и любовта в образа на Спасителя, дошъл сред човеците
да възвести своята богоравност и поемайки греховете им, да ги пречисти.
Възкресение Христово е празникът на празниците в църковния календар,
затова се подготвя и чества найдълго и найтържествено. В него е заключена
идеята за победата на живота над смъртта чрез възкръсването на Богочовека.
Съвпадащ с пролетното възраждане на природата, със сезона на новите
надежди, този празник се преживява и усеща по много индивидуален начин, но
винаги се свързва с радост и вяра.
Великден и Гергьовден са празниците на пролетта, които ни карат да
погледнем на света с добри очи и да открием, че красивото и доброто
хармонизират в живота, че те могат да са част от всички нас и така да бъдем
благословени и подобри. Защото в днешния объркан ден забравяме за
човешките ценности и за това, че трябва да се обичаме и уважаваме.
Редакцията на вестник “Богоровски гимназист” ви поздравява с
наближаващото Възкресение Христово, като ви пожелава здраве и сбъднати
надежди!

янски поздрав е: “Христос възкресе”.
А отговорът е: “Наистина възкресе”.
Поздравът трае през 40те дни след
Великден.
Първото яйце се боядисва в
червено, за да символизира кръвта на
Христос и се запазва – или се заравя в
полето, за да осигури плодовитост или
се държи в къщи за късмет.
През великденската неделя
женените двойки посещават шафера от
сватбата им и се сервира печено агне
за обяд.

Легендата разказва....
Християнската традиция за
червеното яйце е свързана с легенда.
Мария Магдалена, която Исус е
излекувал от всичките зли духове в нея,
била първата, видяла Исус жив, след
като се е възкресил от мъртвите. Тя
отишла да съобщи на света добрата

новина. Стигнала до Рим, в палата на
император
Тиберий.
Според
традицията, всеки посетител трябвало
да носи подарък на императора.
Богатите хора носели скъпи подаръци,
докато бедните  само каквото можели
да си позволят. Мария Магдалена
занесла яйце в палата на Тиберий и му
го подала със следния поздрав: “Исус
възкресна!” Императорът не можел да
повярва на думите и отвърнал: “Как
може да възкресе?! Невъзможно е,
както това яйце да стане червено!”
Докато Тиберий говорел, яйцето
в ръцете на Мария Магдалена
започнало да променя цвета си, докато
на края станало яркочервено.
Великденският поздрав от тогава
останал “Исус възкресе” и всички
християни по света боядисват яйцата в
червено на Великден , за да отпразнуват
тяхната вяра в прераждането.
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У Ч И Л И Щ Н И
ФГ “Букавица” за пореден път
доказа своята класа и истинско
майсторство в поднасянето на
народната песен. На 20 март в Стара
Загора се проведе ІХ национален
музикалнофолклорен
конкурс
“Орфеево изворче”, на който
момичетата се “пребориха” с голяма
конкуренция, за да бъдат отличени със
златната лира на Орфей. Песните, с
които се представиха – “Ситен дъжд
вали” и “Дирвишино” безспорно
завладяха журито със своята
мелодичност, нежността и любовта, с
която бяха изпети. За индивидуално
изпълнение бе отличена с награда
Мирела от 11б клас.
Към младите таланти бе отправена
вълнуваща покана да дадат интервю за
радио
Стара
Загора.
В
радиопредаването “Песен слънце
буди” с журналистката Милена
Паунова, те споделиха своите
преживявания на конкурсните сцени.
Редакцията
на
вестник
“Богоровски гимназист” им пожелава
да продължават със същия хъс и любов
към народната песен, като представят
успешно себе си, своя ръководител и
диригент – гжа Кичка Христова и ПГИ
“Др Иван Богоров”.
Мирела 11б

ФГ “Букавица” в концертната зала на
Драматичен театър – Стара Загора.

Индивидуално изпълнение на Мирела
11б клас.

Н О В И Н И
макар да са от различни страни,
намериха много допирни точки и общи
интереси. Научиха много за начина на
живот на другите и завързаха
приятелства, които не могат да бъдат
възпрепятствани от границите, щом са
подкрепени от искрени чувства и добри
спомени.
Юлияна 11б

Ученици от Испания, Финландия,
Турция и Белгия гостуваха на свои
връстници от ПГИ „Др Иван
Богоров”. Седмицата на техния престой
в страната ни започна с официалното
откриване на проекта “Изкуството да
бъдеш щастлив и единството на
многообразието” на 23.03.2009 год. За
основна тема по проекта беше избрана
Любовта като основен фактор за
истинското щастие. Програмата с
представянето на страните започна с
постановка на историята за Ромео и
Жулиета на английски език в два
варианта класически и „съвременен”,
подготвени от домакините. Втори
страната си презентираха учениците от
Турция с филм, в който те представиха
любовта между двама души в духа на
своя фолклор. Финландците изненадаха
останалите участници с интересна
история с чудновати персонажи,
популярни в тяхната страна.
Представителите на Испания заложиха
на емоционалното представяне с
музика, песни и танци, които
повдигнаха настроението в залата.
Момичетата от Белгия, найголемите
участнички, възпитанички на колеж ,
разчувстваха всички с филмите, които
старателно бяха подготвили. Основните
им персонажи  общопознатите и
многообичани герои на Дисни, а
темата, естествено, любовта във
всичките й форми и измерения. След
представянето на всяка страна следваха
и изказвания от ръководителите на
ученическите групи. В дух на
толерантност и приятелство преминаха
и всички разговори между
чуждестранните гости и домакините.
Заедно имаха възможността да посетят
някои от часовете, които се провеждаха
в същото време в гимназията. Своите
впечатления те споделиха и обсъдиха
на организирания от домакините обяд.
Емоционална и ползотворна беше
първата среща на учениците, които

Представяне на учениците от ПГИ “Д
р Иван Богоров”.
Мария 10г

Гостенките от Испания танцуват
Макарена.
Саша 10б

В клуба за извънкласни дейности в ПГИ
“Др Иван Богоров”.

Танци на представянето на страните в
актовата зала.
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Във връзка с участието на
ПГИ “Др Иван Богоров” в проекта
“Изкуството да бъдем щастливи и
единството на многообразието”,
Светлана от 10б и Деница от 10г
клас разказват своите прежи
вявания с чуждестранен гост у
дома...
“Гостуването на испанците в
България може да се дефинира с
един израз – „Една незабравима
седмица”. От Испания за участие
в проекта бяха избрани 3 момичета
и едно момче. Бих казала, че
абсолютно всички ученици от ПГИ
“Др Иван Богоров” бяха много
въодушевени, както и щастливи, че
са част от този проект. Най
хубавото от всичко беше, че освен
работата, която вършехме всички
заедно, имахме и достатъчно
свободно време. Оползотворихме го
по найдобрия начин като им
показахме много красиви места във
Варна, запознахме ги с българския
фолклор и много от българските
традиции и обичаи. Седмицата,
прекарана заедно, определено беше
незабравима, а найтъжното бе
часът на нашата раздяла. На
аерогара Варна бяха проляни много
сълзи за „довиждане”. Успяхме да
създадем едно приятелство не само
между българи и испанци, но и
между нас, българите, които
имахме испанец у дома. Времето,
което прекарахме заедно беше
изключително приятно за всеки от
нас. Това провокира желанието ни
да се срещнем отново и да приемем
поканата на испанците за екскурзия
до Мадрид.”

Разходка в Мол Варна.
На снимката от ляво на дясно:
Деница, Андреа, Кристина и
Светлана 10б

Испанците на ледената пързалка
във Варна. На снимката –
Кристина, Александър, Андреа,
Кристина.

Изпращането на испанците на
аерогара Варна.
“Всичко започна миналата
година, когат о взех участ ие в
проект а меж ду пет държ ави 
България, Финландия, Турция,
Белгия и Испания. Първат а среща с
моят а гост енка от Финландия,
беше в нейнат а ст рана. Прест оят
ми при семейст вот о й в Хелзинки
слож и
началот о
на
едно
пълноценно ново прият елст во.
Наред със забавленият а успяхме да
изпълним задълж еният а, коит о ни
бяха пост авени. С огромно
неж елание след края на проект а
т рябваше да се разделим, но ост ана
надеж дат а, че Неа, заедно със
своет о семейст во ще посет и
България през лят от о. В края на
месец юни т я прист игна в България
и се запозна с моит е родит ели.
Всичко т ова се случи извън рамкит е
на проект а. Трет ат а среща с
моят а финландска прият елка се
съст оя в нашат а родина през март .
За мен т ова беше една изпълнена с
полож ит елни емоции незабравима
седмица. Осъщест вяванет о на
нашат а поредна среща беше
предпост авка за създаванет о на
още поблизки и т опли прият елски
взаимоотношения. Срещата с

белгийците, испанците и турците
продължи
прекрасните
ни
изживявания. Удовлетворението
от прекараните мигове беше
взаимно. Гостите ни успяха да
добият представа не само за
живота на българския тинейджър,
но се докоснаха до нашия бит и
култура, разгледаха забележи
телностите на България и се
запознаха с православните обичаи.
След седмица, богата на
положителни емоции, дойде
времето да се разделим с новите си
приятели, но въпреки разстоянието
продължаваме да поддържаме
връзка и правим планове да се видим
отново, макар и извън рамките на
проекта. Скоро Неа ми съобщи, че
лятото отново ще ме посети и ще
можем да се забавляваме заедно.”

На снимката – Неа.

Екскурзия във Велико Търново.

Деница от 10г клас с Неа и нейните
родители – Кари и Анне.
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С Т РА С Т Н АТ А С Е Д М И Ц А
Великден (Възкресение Христово, Пасха) е денят в
който християните празнуват възкресението на своя
Господ Исус Христос. Подготовката за честването му
започва в седмицата преди Великден, наричана Страстна
седмица. Ето защо, всеки от дните от понеделник до
събота е наречен Велик.
Велики понеделник — Иисус Христос влязъл в
Йерусалимския храм и го намира пълен с търговци.
Божият син изгонил търговците, защото храмът е дом за
молитва, а не тържище. В Евангелието се говори за
проповедта на Иисус в храма и изреченото от него
проклятие над безплодната смокиня  символ на човешката душа, която не познава
молитвата, покаянието и не носи духовни плодове.
Велики вторник — Христос проповядва в храма и дава своите последни
нравствени наставления; разказва притчата за десетте мъдри девици, очакващи
идването на Господа и притчата за талантите; Христос прави пророчества за
съдбата на град Йерусалим.
Велика сряда — Христос е посетен от покаяла се грешница, която в
притеснението си счупва съда с драгоценното миро; провежда се Тайната вечеря
на Божия син с Апостолите, по време на която той им казва, че един от тях ще го
предаде; Юда излиза и го предава, а през нощта срещу четвъртък Христос се
моли в Гетсиманската градина до идването на предателя и залавянето му.
Велики четвъртък — Произнасена е смъртната присъда над Иисус Христос
и е потвърдена от Пилат Понтийски.
Велики петък — ден на великите страдания на Иисус; Христос приел
смирено съдбата си да бъде унижаван, обруган, бичуван, бит с плесници, накичен
с венец от тръни на главата, нарамен и принуден да носи при изкачването към
лобното си място тежкия кръст, на който ще бъде разпънат; разпънат е на Голгота
между двама разбойници и издъхва в мъки при слънчево затъмнение и
земетресение.
Велика събота — ден на оплакването и погребението на Иисус Христос от
майка му Света Богородица и жени, носещи миро; гробът му е запечатан и пред
него е поставена стража.
В българската православна традиция всеки от дните на Страстната седмица
се отбелязва по особен начин:
Първите три (Велики понеделник, вторник и сряда) са отредени за
разтребване вкъщи, като на рутинната дейност се придава и символично
пречистващ характер — прави се за здраве.
На Велики четвъртък се спазва строга забрана за работа (за предпазване от
градушка), боядисват се великденските яйца.
На Велики петък (наричан още Разпети петък) в Западна България се
украсяват боядисаните яйца с различни мотиви (против болести и смърт). Ходи
се на църква и се минава под масата три пъти за здраве.
На Велика събота жените посещават гробищата, преливат и прекадяват
гробовете, раздават боядисани яйца и хляб за душите на мъртвите. Обикновено в
събота се месят и пекат обредните великденски хлябове. Обредните хлябове са
неотменна част от традициите на Великден. Обикновено се правят в кръгла форма
и се украсяват с плетеници, като в средата им се слага червено яйце. В България
по традиция се замесват в четвъртъка преди Великден, в Гърция — в петък. Една
от тези пити се прави сладка и това е великденският козунак. За първи път козунак
се приготвя през 17 век във Франция. В Италия също имат вид козунак по същия
повод — той може да изтрае цели 6 месеца.

За изданието работиха учениците от Клуба за литература и
публицистика с ръководител Тончо Тончев
Предпечат: Мирела 11б, С. Йорданова

В И Ц О В Е

 Иванчо, колко е 5+10?
 Не знам.
 Добре, ако в единия джоб имаш 5 лв,
а в другия 10 лв, значи...?
 Значи съм обул чужди панталони!
***
Двама курсисти излизат от изпит.
Единия пита:
 Ти какво написа?
Другия отговаря:
 Нищо. Дадох празен лист. А ти?
 И аз.
 Абе брато. Ще кажат че сме
преписвали.
***
Професор изпитва свой студент, който
незнае нищо. Накрая той му казва:
 Ако ми зададеш 3 въпроса, на които
не успея да отговоря ще ти пиша 6.
 Добре. Първият ми въпрос е: Кое
нещо е законно, но не е логично?
Втори: Кое нещо е логочно, но не е
законно? И последен въпрос: Кое нещо
е незаконно и нелогично?
Мислил професорът, мислил и накрая
написал отлична оценка на студента и
го отпратил. После попитал кой от
останалите ще отговори на тези
въпроси. Станал друг студент и казал:
 Вие сте женен, а жена ви е помлада
от вас. Това е законно, но не е логично.
Второ: Жена ви си има любовник. Това
е незаконно, но е логично. И последно:
На този любовник вие токущо писахте
шестица. Това е незаконно и
нелогично.
***

