Варна, Февруари 2012 година

година XIX, брой 40

Издание на Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров”
Свети Валентин – ден на влюбените
Свети Валентин е католически празник, който се празнува на 14 февруари. На
тази дата влюбените изразяват любовта си един към друг, като изпращат
поздравителни картички, бонбони и сърчица.
Името на празника идва от един от двамата християнски мъченици, наречен
Валентин, живял през 3 век. Първоначално стар римокатолически празник, той
започва да се свързва с романтичната любов през Средновековието.
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
поздравителни картички, като така изостават по масовост само от коледните картички. През втората половина
на 20 век в САЩ и други места по света установената практика на размяна на картички се разширява и се
въвежда раздаването на подаръци, обикновено от мъжа на жената. Най-популярните подаръци са рози и
шоколади в червена лъскава опаковка с форма на сърце. С разпространението на Интернет в началото на 21
век, милиони хора започват да изпращат електронни картички с поздравления чрез електронна поща.
Мария IXА
Коледен базар

За пореден път, ентусиазирани да
бъдем доброволци, като променим
нашите
перспективи,
ние
учениците на ПГИ ”Д-р Иван
Богоров” участвахме активно в
благотворителния коледен базар
“Вкусно похапни-добро направи”.
С влизането в залата, където се
проведе базарът, се усещаше
новогодишното
настроение
и
приятното ухание от прясно
приготвените сладкиши. Звучеше

музика, която огласяше нашето
училище през последния учебен
ден
преди
дългоочакваната
Коледна ваканция. Участието ни се
изрази в това - да приготвим
различни домашни лакомствасладки, соленки, курабийки, които
да продадем, за да набавим
нужните
средства
за
благотворителност. Всички имахме
една цел - да се забавляваме, но в

десетокласника - Момчил Христов,
който усилено се бори с болестта
си.
Елица XГ
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Интервю за влюбени
1. Кои са качествата, които харесвате в любимия за Вас
човек?

5. Кое е най-важното в една връзка?

Димана /8в клас/ - Аз харесвам всички качества на любимия си!
Мартина Петрова /9г клас/ - Характера и това, че се разбираме.
Георги /10а клас/ - Искреността, отададеността и любовта.
Снежи /11 клас/ - Всеотдайността, искреността и верността.
Митака /12б клас/ - Приятелката ми е красива, умна и добра!

Димана /8в клас/ - Уважение, любов, доверие.
Мартина Петрова /9г клас/ - Разбирателство, любов и откритост в
чувствата
Георги / 10а клас/ - Компромис и искреност.
Снежи /11 клас/ - Добри отношения и любов.
Митака /12б клас/ - Любовта.

Димана /8в клас/ - Тялото!
Мартина Петрова /9г клас/ - Зависи от момчето..повечето харесват
външността, а тези, които мислят за бъдещето си с това момиче,
гледат какъв е характерът му.
Георги /10а клас/ - Външен вид, любовта и отдадеността.
Снежи /11 клас/ - Външния вид!
Митака /12б клас/ - Красотата!

Димана /8в клас/ - И двете.
Мартина Петрова /9г клас/ - Вътрешната, защото нищо от това не е
по-красиво.
Георги /10а клас/ - И двете, но може би повече вътрешната.
Снежи /11 клас/ - Вътрешна! Аз съм я намерила!
Митака /12б клас/ - Аз съм намерил търсеното.

2. Какво мислите, че мъжете харесват у жените?

3. Блондинки или брюнетки предпочитат мъжете?

Димана /8в клас/ - Брюнетки, разбира се.
Мартина Петрова /9г клас/ - Повечето предпочитат блондинки,
но това са хора, гледащи визията.
Георги /10а клас/ - Зависи от вкуса на мъжа.
Снежи /11 клас/ - Без значение.
Митака /12б клас/ - Зависи!!!

4. Кога любовта трябва да завърши с брак?

Димана /8в клас/ - Когато влюбените са сигурни, че се обичат
истински.
Мартина Петрова /9г клас/ - 1)Когато са на нужната възраст;
2)когато са сигурни, че го искат.
Георги /10а клас/ - Когато влюбените смятат, че са готови за посериозно обвързване.
Снежи /11 клас/ - Когато чувстваш, че човекът до теб трябва да е
баща на децата ти.
Митака /12б клас/ - Когато смяташ, че човекът, когото обичаш, е за
теб и искаш да изживееш целия си живот с него.

6. Какво търсите във вашата половинка – вътрешна или
външна красота?

7. Вярвате ли в любовта от пръв поглед?

Димана /8в клас/ - Да!
Мартина Петрова /9г клас/ - Да!
Георги /10а клас/ - Да!
Снежи /11 клас/ - Вярвам в химията при пръв поглед.
Митака /12б клас/ - Не!

8. Кой е най-желаният подарък за Св.Валентин?

Димана /8в клас/ - Цял ден с любимия (шоколад, ягоди, рози) ...

Мартина Петрова /9г клас/ - Човек, когото обичаш.
Георги /10а клас/ - Да бъда обичан и да обичам.
Снежи /11 клас/ - Романтична вечеря.
Митака /12б клас/ - Да бъдеш с любимия човек.

9. Кой е най-неподходящият подарък за Св.Валентин?

Димана /8в клас/ - Какъвто и да е електрически уред.
Мартина Петрова /9г клас/ - Да те изоставят.
Георги /10а клас/ -Раздялата.
Снежи /11 клас/ - Да те оставят сам точно на празника.
Митака /12б клас/ - Не знам.

Интервюто взе Назлъ IX Г

Как по-дълго да задържите любовта?
СЛАБОСТИ, КОИТО МОЖЕТЕ ДА ИЗБЕГНЕТЕ:
Желанието всичко да
правите заедно
Когато сте влюбени, няма
нищо по-нормално
от това да имате
желание да
прекарвате
максимално време
заедно. Оставете си
малко тайни или се
срещайте с приятелите си. Бъдете независими,
оставяйте малко свободно пространство и на
другия.
Успокояването, че вече си имате приятел
За да съблазните едно момче, трябва да
използвате различни трикове. Но след като вече сте
си намерили приятел, за да задържите любовта му,
трябва непрекъснато да се борите. Ако занемарите
външния си вид, ако се промените дори малко в
отношението си към него, той ще го забележи и
рискувате да го загубите.
Задаването на едни и същи въпроси за себе
си
Непрекъснатите въпроси дали сте хубава, дали не сте много
дебела, дали той ви харесва, как ви намира... Всичко това ще
ви струва скъпо. След като излиза с вас, то той ви харесва,
каквато сте. Запазете комплексите и съмненията за себе си.

Бомбандирането с упреци
Как бихте реагирали, ако приятелят ви непрекъснато ви прави
забележки от вида: „Казах ти да не закъсняваш!” или „Казах ти
да не ми звъниш толкова късно!” Не е приятно, нали? Тогава
внимавайте с упреците и дребнавите забележки за
нещо, което е забравил, сгрешил или не харесвате в
облеклото му. Няма да предизвикате положителна
реакция у него, а ще го отблъснете, като сте
непрекъснато недоволна.
ХИТРИНКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРИЛАГАТЕ:
Покажете му, че го цените
Момчетата имат нужда да се чувстват обичани и да
им се възхищават. За това не се колебайте да го
похвалите пред приятелите си как ви е изненадал с
подарък, цвете, как ви е помогнал или как ви е
накарал да се чувствате щастлива и т.н.
Казвайте това, което ви е на сърцето
Не забравяйте да бъдете нежни, да говорите за
любовта си към него, да го ласкаете. Не се колебайте
да поискате съвет от
него или да споделите
нещо, което ви е
наранило или обидило,
но го направете тактично, без
сцени или сърдене. Бъдете
деликатни, не акумулирайте напрежение
и конфликти.

Татяна IXБ
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Трифон Зарезан
Трифон Зарезан (или Ден на лозаря) е български народен празник в чест на свети Трифон.
Чества се от лозарите, градинарите и кръчмарите на 14 февруари или на 1 февруари,
когато Българската православна църква официално отбелязва Трифоновден. Празникът се
среща още като Зарезановден, Трифон Чипия,
Трифон Зарезой, Трифон пияница.
Рано сутринта стопанката омесва хляб. Освен
това сготвя и кокошка, която по традиция се
пълни с ориз или булгур. В нова вълнена
мъжете отиват на лозето. Там се прекръстват,
вземат косерите и от три главини всеки отрязва
по три пръчки. След това отново се прекръстват
и поливат с донесеното вино лозите. Този
ритуал се нарича „зарязване“. След това всички
се събират и избират „царя на лозята“. Едва
тогава започва общо угощение. „Царят“ е
окичен с венец от лозови пръчки, който носи на
главата си, и с друг венец, който слага през раменете си. Той сяда на колесар. Лозарите
теглят колесаря и под звуците на гайди, гъдулки и тъпан се отправят към селото или града.
Там спират пред всяка къща. Домакинята на
дома изнася вино в бял котел, дава най-напред
на царя да пие, след което черпи и хората от
свитата му. Останалото вино в котела се плисва
върху царя и се изрича благословията: „Хайде,
нека е берекет! Да прелива през праговете!“.
Царят отговаря на благословията с „Амин“. След
като стигне до своя дом, царят се преоблича с
нови дрехи и, окичен с венците на главата и през
раменете си, той сяда на дълга трапеза да
посрещне хора от цялото село. Затова за цар на
този празник се избира заможен човек.
Следващите два дни, наречени „трифунци“, се
почитат за предпазване от вълци. Тогава жените
не режат с ножици, за да не се разтваря устата
на вълка, не плетат, не предат и не шият.
Празничната трапеза трябва да бъде приготвена с необходимото внимание от страна на
домакинята. . Като основно ястие по стар български обичай се препоръчва пълнена
кокошка.
Мария IXA, Татяна IXБ и Севги IXВ

Сирни заговезни – 26.02.2012
Точно седем седмици преди православния
Великден започва най-дългият период през
годината, в който християните се
отказват от храни с животински
произход. Народният обичай има няколко
наименования - всички те са свързани със
смисъла на празника – символичното
пречистване с огън и заговяването.
“Поклади” идва от “клада” – което
означава трупам, паля огън. Съчките и поголемите дървесни късове за обредния
огън започвали да събират още след
посрещането на Васильовден /Нова
година/. Ергените в селото дни наред
трупали сухи пръчки, стебла от хвойна и
клони от бор.
За старинните огнени ритуали научаваме

от църковни документи от VII век,
които ги забраняват. Въпреки тази
забрана, на някои места в България
празникът се запазил и до наши дни.
Особено популярен е обичаят в Родопите,
в Югозападна България, както и в някои
селища около Стара планина и Средна
гора. По тези места се палят големи
огньове, а децата въртят запалени факли,

наречени “оратници” – така гонят злото
и зимата. Оттук и наименованието
“Ората копата”. Прескачането на огъня се
прави за здраве. И предпазване от змии –

14 Февруари – Успение на Св. Кирил

Успение на Св. Кирил Славянобългарски
(Константин Философ) - виден общественик,
преподавател по философия, патриаршески
библиотекар. Приема монашеството и получава
името Кирил. Създател на славянската азбука,
превежда свещените книги на Православната
църква на езика на солунските българи.На 14
февруари 879 година си отива от този свят
Свети Кирил . По време на престоя си в Рим,
където е на мисия пред римския папа Адриан,
заедно с брат си Методий и техни ученици,
Константин Философ се разболява.Докато
боледува, един ден вижда Божие явление и
казва: “Зарадвах се, когато ми казаха: да идем в
дома Господен”. Облича се в прилични дрехи и
така весел прекарва целия ден, като казва:
“Отсега нататък вече не съм слуга нито на царя,
нито на някой друг на земята, а само на Бога
Вседържителя!”На другия ден е подстриган в
свети монашески образ и получил светлина към
светлината се нарича с името Кирил. И в този
образ преживява петдесет дни.Когато умира
Свети Кирил е едва на 42 години.
Мария IXА

преди да започне вечерята, се извършвало
ритуалното искане на прошка. Помладите целували ръка на по-възрастните
и искали опрощаване на всички по-големи
или по-малки грешки, направени до
момента. Само получилият опрощение
можел да започне поста с “чисто сърце”.
Червен конец, сварено яйце и бяла халва –
това е необходимо за най-веселия
момент от трапезата на Сирни
заговезни. Това го знаят у нас и децата,
защото обичаят “хамкане” или “ламкане”
се изпълнява и до днес. . Някога над
трапезата, на една от гредите на
тавана, закачвали да виси червен конец
или мартеница /пресукани бял и червен
конец/. На свободния му край здраво
прикрепяли едно варено яйце, къс сирене и
въглен. След това залюлявали конеца и
той започвал да минава около всеки,
седнал на трапезата. Който успее да го
хване само с уста, ще бъде здрав и

според народната вяра, който мине с
краката си над огъня, става неуязвим за
ухапванията на опасните влечуги.
Някои изследователи предполагат, че той
е наследство от по-старото население по
нашите земи.
В много села след запалването на
огньовете, младежите започват да
мятат горящи стрели в дворовете на
девойката, която харесват. На сутринта
момичетата броят стрелите. Която има
най-много от тези “огнени предложения”,
се счита за най-красива и най-желана.
Момчетата изпълняват и друг обичай –
докато мятат стрелите, изричат
словесни формули, с които молят бащата
на момичето да им разреши женитба.
Считало се, че на този ден са позволени честит през цялата година. Обичаят
малко по-свободни изрази и действия. свършвал със запалване на конеца – ако
Предстоял дългият пост, през който няма гори добре, реколтата ще е богата...
Теодора IXБ
да има празнични хора, нито празнични
трапези /с малки изключения/. Освен това,

4

година XIX, брой 40, февруари 2012
6 правила за безопасен секс
1. Опасният секс най-лесно може да се избегне със сигурното безсексие.
По друг начин казано, не правете секс изобщо. Това директно ви изключва от генералните
механизми на природата и ви прави почти недосегаеми за нейните мръсни трикчета.Такъв тип
безопасен секс, от друга страна, ще ви заплаши с някои трудно лечими душевни
неразположения.
2. Безопасният секс е бил модерен много отдавна, когато някой изобретил презерватива.
Понастоящем презервативът е единственият начин да се предпазите от всички полово
предавани болести. За да практикувате истински безопасен секс, го носете със себе си
навсякъде. Включително в тоалетната на операта, докато нещата ви са на гардероба. Както се
казва, човек никога не знае.
3. Особеностите на любовната игра са дали на човечеството и някои други атрибути. Секс играчките също крият някои опасности,
нищо, че са си чисто човешко вмешателство в работата на природата. Не случайно вървят с упътване, което да се прочете, спази и
евентуално предпази от хумористично-неудобни медицински манипулации.
4. Не правете секс с непознати, дори с презервативи. Срещу вас може да има неподозиран луд, престъпник или просто някой, за
когото ще съжалявате. Важи с пълна сила и за двата пола. Опознай партньора, за да го пуснеш в постелята си на равни бойни
начала. Правило за физическа и психическа секс защита.
5. Поддържайте висока секс култура. Не го правете като кроманьонци. Четете, посещавайте специалисти, показвайте и говорете с
тях за всичко.Поддържайте добра хигиена на сексуалното си здраве. Наберете цялата възможна информация за врага и се бранете
на първо място с интелект.
6. Хубаво нещо е сексът, все ни сполетява в едни изпълнени с настроение моменти. Това ни кара да забравим за всички дебнещи
опасности и да се чувстваме вечни и непобедими. Така пада цялата защита от всички останали правила и на нейно място се
настанява оптимистичното безумие. Не се поддавайте на такъв тип изпълнения, под каквото и да е въздействие.
Бъдете винаги песимистично настроени към сексуалния риск и процедирайте с него, както специалистът обезврежда бомбения
механизъм. Сексът е нож с две остриета – заради него животът се ражда, но и умира.
Теодора IXБ

Любовен тест
Не забравяйте да запишете някъде отговорите си!

1. Представете си, че отивате на
гости на любимия човек. Има два
пътя до неговата/нейната къща.
Единият е пряк и ще ви отведе
бързо, но е доста скучен. Другият
път е значително по-дълъг, но
има толкова прекрасни гледки и
интересни неща. От къде ще
минете вие?
2. По пътя виждате два розови
храста. Единият е oбкичен с бeли
рози, а другият с червени.
Решавате да наберете 20 от тях.
По колко от всеки цвят?
3. Най-накрая стигате до
къщата. Отваря ви човек от
семейството. Можете да го
помолите да извика любимия/та
или да влезете и да идете до
стаята
му/й
сами.
Какво
избирате?
4. Отивате в стаята на
любимия/та, но там няма никого.
Къде ще оставите розите? На
леглото или до прозореца?
5. Оставате да преспите в
къщата, но в отделни стаи. На
сутринта се събуждате и
тръгвате към спалнята на
любимия/та. Как бихте искали да
го/я заварите - буден/а или още
спящ/а?
6. Е, вече е време да се прибирате.
Сега кой път ще изберете краткия или по-дългия?

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
1. Пътят представлява вашето влюбване. Ако
сте избрали прекия път - значи се влюбвате
бързо и лесно. Ако сте предпочели дългия, то на
вас ви е нужно повече време, за да се влюбите в
някого.
2. Броят на червените рози показва колко
давате в една връзка, а броят на белите - колко
очаквате в замяна.
3. Този въпрос показва как се справяте с
проблемите в една връзка. Ако сте избрали да отидете сами до
стаята на любимия/та - вие сте по-скоро директен човек и
предпочитате да решавате проблемите веднага. Ако сте помолили
някой от близките да го повика, значи сте човек, който оставя
проблемите настрана и се надява, че те ще се решат от само себе си.
4. Мястото, където оставихте розите, показва колко често искате да
бъдете с любимия/та. Ако сте ги сложили на леглото, искате да сте с
него постоянно. Ако сте ги сложили на прозореца, нямате нищо
против и по-редките срещи.
5. Този въпрос показва отношението ви към любимия/та. Ако искате
да го/я видите спящ/а, то вие го/я обичате такъв/а, какъвто/каквато
е. Ако предпочитате да го/я заварите буден/а, значи очаквате този
човек да се промени, заради вас.
6. Пътят към вкъщи показва колко продължават най-често връзките
ви. Ако сте предпочели прекия път, бързо разлюбвате партньора си.
Ако сте избрали по-дългия път, вие се стремите към една по-трайна
връзка.
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