
Всеки заслужава празници, изпълнени с емоции, усмивки и 
прегръдки. Има обаче хора, които са встрани от 
забързаното ни ежедневие и обществото често ги 
пренебрегва. Съвсем близо до Каварна има 120 човека, за 
чието съществуване само бяхме чували. Техен дом е 
институция, наречена Дом за възрастни с умствена 
изостаналост. Седемнадесет мъже и сто и три жени живеят 
постоянно там. Те са далеч от близките си, а единственият 
им контакт с роднини са колети, които получават само 
няколко от тях.

Ние от Клуб „Журналист" се опитахме за поредна 
година да подарим надежда. Нашето посещение в ДВУИ 
беше с цел да дарим надежда за по-светли празници на 
потребителите на социалните услуги. Отново доказахме, че 
за доброто не се изискват средства, а внимание и 
отдаденост. Провокирахме усмивки на лицата на 
обитателите на дома, като споделихме с тях част от огромната колекция произведения, изработени в Общински детски 
комплекс – Каварна. В предпразничните дни занесохме керамични пана, картини с природни материали, рисунки, 
картички и сувенири, които да допринесат за коледния дух на живущите там.

Така спазихме традицията да зарадваме хора в нужда за Рождество. Преди четири години си обещахме, че ще 
стараем ежегодно да сме до тези, които имат нужда от съпричастност. Досега осигурихме пакети с домашни лакомства 
на самотни възрастни, направихме празненство за децата от бившето Помощно училище, организирахме 
благотворителна акция за събиране на дрехи и обувки за възпитаниците на ОУ"Св. св. Кирил и Методий" – с. Белгун, а 
през 2020-та раздадохме картички на фармацевтите и работещите в Спешна помощ.

Оказа се, че ние сме не само дарители. В замяна на нашите коледни произведения, които ще красят Дома за 
възрастни с умствена изостаналост, получихме неподправена радост и несравнима емоция. Живущите от сърце ни 
благодариха и отправиха искрени пожелания за здраве, нови срещи и успехи в училище.

Людка Киорогло и Вили Стоянова

Продължава на 2 стр.

се оказа намирането на нужните дрехи, но се справихме 
и с това. Освен научаването на песните, е нужно и 
изготвянето на списък с къщите, които трябва да 

Една от най-хубавите традиции в България е 
коледуването. А още по-хубаво е, че лично участвам в 
нея! И то за шести път. Обикалянето в студа е забавно, 
да пееш за здраве на хората те прави щастлив, изпълва 
те с удовлетвореност и оставя трайни спомени. 

Аз се казвам Христо, кръстен съм на дядо си, 
който носеше името на прапрадядо ми. Превърнах в 
традиция да коледувам на имения си ден. Това прави 
празника ми още по-хубав, въпреки че на Бъдни вечер 
не съм със семейството си. Макар да усещат липсата 
ми, ние се събираме на Коледа и се веселим около 
трапезата. 

Първоначалният тласък на коледарската ни 
група бе даден от госпожа Антония Ангелова, която ни 
научи на песни и молитви. След това с момчетата 
започнахме да се организираме сами. Голям проблем 

Даряваме надежда…

Брой 23
декември 2021Разпространява се безплатно

Коледуване



Брой 23, декември 2021

стр.2
Продължение от 1 стр.

Първокласниците от Клуб „Родолюбие" към 
ОДК – Каварна/ I а клас на СУ „Стефан Караджа"/ 
написаха едно различно писмо до Дядо Коледа. 
Момичетата и момчетата поискаха от Добрия старец не 
играчки и телефони, а много по-скъпи неща. 
Малчуганите  вече са осъзнали, че най-хубавите неща 
не се купуват с пари. Ето техните желания:
Константин Станчев: Дядо Коледа, донеси здраве на 
всички хора!
Еда Шефкиева: На нашата планета всички да сме 
хубави!
Стефания Георгиева: Аз искам да имам сестричка!
Димитрия Христова: Нека да ходим на училище!
Боряна Пенкова: Желая всички да се разбираме!
Даниела Жечева: Да сме живи и здрави!
Румяна Попова: Пожелавам си братчето ми да е 
послушно!
Иван Атанасов: Аз искам да стоим повече вкъщи!
Венци Маринов: Искам да имам братче, защото сега 
имам само сестра!
Мартин Османов: Пожелавам си да имам повече точки 
на състезания!
Георгия Георгиева: Нека Коледа да дойде по-скоро!
Йоана Димитрова: Искам да ходим на училище и да 
няма онлайн обучение!
Тереза Димитрова: Пожелавам си всички хора и 
кученца да са здрави!
Ясин кку: Искам да имам повече приятели!
Красимира Михайлова: Да се обичаме и никога да не 
се караме!
Алекс Иванова: Всички животни да си намерят 
стопани!
Карина Сабриева: Никой на нашата планета да не се 
разболява!
Георги Мичев: Да бъдем щастливи!
Ангел Марчев: Искам да сме весели и всички да имат 
приятели!

посетим. В повечето от тях гостуваме  всяка година, но 
сме отворени и към покани от други хора. Въпреки че не 
бяхме присъствено в  училище напоследък, ние се 
събирахме, за да репетираме. Повечето свободно време, 
което имахме, ни помогна да обогатим репертоара си.

З а  ж а л о с т,  м и н а л а т а  г о д и н а  б я х м е  
възпрепятствани от Ковид ситуацията и пропуснахме 
едно от любимите ни занимания, свързано с коледните 
празници. Предвид продължаващата пандемия ще пазим 
нашите домакини и себе си, като за целта сме си 
подготвили специални коледарски маски.

Тази година ентусиазмът ни е по-голям от всякога 
и ще се постараем да стоплим сърцата на хората и да 
създадем хубави спомени както за тях, така и за нас.

Кажете дружина: „Да бъде!"
Христо Харизанов

Коледуване

Продължава на 3 стр.

Петър: На Бъдни вечер винаги сме в баба, а в коледния 
ден се събираме у дома! Радвам се, че съм роден на 
Коледа, защото получавам двойно повече подаръци!
Петя: Раждането ти било ли е планирано точно за 
този ден? Какво са ти разказвали твоите 
родители? 

Никой не си избира рождената дата. Но когато си 
роден на голям празник, се чувстваш по-специален. 
Днешните ни събеседници са се появили на Рождество 
Христово: това са четвъртокласникът Петър Христов и 
десетокласничката Християна Белчева. Публикуваме 
снимка само на Пепи, тъй като Хриси не обича 
публичните изяви, но въпреки това прие поканата ни за 
това интервю.
Петя: Когато си роден на Рождество, чувстваш ли 
се специален?
Хриси: Към днешна дата не бих се определила по този 
начин, тъй като с годините започнах да разграничавам 
личния си празник от семейния, какъвто е Коледа, но 
като по-малка определено се имах за много специална 
(смее се).
Петър: Да, чувствам се специален, защото празнувам на 
най-хубавия и чакан от всички празник. 
Петя: Как минава един твой рожден ден?
Хриси: За седма поредна година няма да празнувам 
рождения си ден, но с радост си спомням за 
празненствата през предходните години, споделени с 
много роднини, приятели, игри, забавления и почерпка.
Петър: Моят рожден ден протича така: винаги съм 
обграден от най-близките ми хора, събираме се около 
празничната трапеза и истински се забавляваме. 
Петя: Името ти свързано ли е с празника?
Хриси: Първоначално родителите ми са мислили да ме 
кръстят Теодора - по традиция на едната ми баба, но тъй 
като съм се родила в деня на един от най-светлите 
християнски празници, всички единодушно са решили 
да ми дадат името Християна. 
Петър: Кръстен съм на дядо Петьо, но съм най-големият 
подарък за моя баща Христо, който празнува своя имен 
ден на Рождество Христово!
Петя: Не си ли ощетен, тъй като Коледа съвпада с 
рождения ти ден?
Хриси: И да, и не. Беше ми тъжно, когато някои от 
близките ми нямаха възможността да присъстват на 
празника ми, поради факта, че празнуват Коледа със 
семействата си. Но от друга страна, доста често 
получавах повече подаръци в този ден, заради тройния 
ми празник (рожден ден, имен ден и Коледа). 

Родени на Рождество

Писмо до Дядо Коледа
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Петър

Продължение от 2 стр.Родени на Рождесто

Част от журналистите от нашия клуб споделиха с 
какво ще запомнят отминаващата 2021 година. Както 
винаги, те бяха искрени и неповторими. 
Светослав Червеняков: През 2021 преборих Ковид. 
Имах късмет, че го прекарах леко. През цялото време 
тати се грижеше за мен, макар и той да се разболя. 
Справихме се мъжки!
Габриела Мойсеева: Най-хубавите ми моменти бяха 
през лятото. Запознах се с куп нови хора, играхме навън, 
карахме кънки, ходихме на кино и общувахме. С моята 
група „Шарено коланче" спечелихме първо място в 
Елена.
Йоана Иванова: Аз много обичам да чета. Училищната 
библиотекарка ме похвали, че съм прочела най-много 
книги от целия ми клас - над четиринадесет. 
Семейството ми много се гордее с мен!
Мартина Георгиева: През тази година най-хубавото 
нещо беше кръщенето на сестра ми. То беше през лятото 
и аз се срещнах с моите най-добри приятели, които не 
бях виждала отдавна. Кръщенето беше в село Българево 

Продължава на 4 стр.

Хриси: В интерес на истината, трябвало е да се родя в 
началото на месец февруари (през следващата 
календарна година) чрез секцио, но така са се стекли 
обстоятелствата, че сама съм си "избрала" датата. 
Петър: Мама ми каза, че раждането ми е било 
планирано по препоръка на лекар. 
Петя: Твоите близки приемат ли те като коледен 
подарък?
Хриси: Семейството ми винаги са казвали, че съм 
"Коледно чудо". Дали заради факта, че съм родена 
преждевременно или защото съм била дълго чакано 

бебе - не мога да кажа. Но със сигурност 
за тях съм най-големият коледен 
подарък, който са получавали някога 
(смее се).
Петър: Родителите ми казват, че 
нямало по-хубав, желан и очакван 
подарък за тях и винаги ме наричат 
„нашето коледното чудо"!

Петя Петрова

и съвпадна с Деня на пъпеша. Имаше много музика и 
танци, раздаваха безплатен пъпеш на всеки, който 
искаше.
Атанас Белчев: Тази година за мен беше хубава и ми се 
случиха много положителни събития. Пример затова е 
наградата ми „Ученик на годината". Горд съм, че за втора 
поредна година Община Каварна ми дава това отличие.
Георги Петков: През 2021 г. аз разбрах, че здравето е 
най-важно! Дядо беше в болница, но сега е по-добре и 
искам той да се възстанови бързо. Това ще е най-хубавия 
подарък за празниците!
Дария Димитрова: Най-хубавото нещо, което ми се 
случи през тази година е че ходих на един много забавен 
рожден ден. Бяхме на картинг е беше невероятно! 
Играхме на джаги, хапнахме и се запътихме към 
стрелбището за пейнтбол. Най-гадното беше, че не ни 
дадоха да се целим, защото сме малки. Но все пак, 
стреляхме по мишени.
Денис Ахмед: Тази година ходих на гости при баба и 
дядо в Русе. Бяхме на различни места и много се 
забавлявахме. Бяхме и на почивка в Кранево. Радвам се, 
че имам хубави оценки в училище.
Джансу Ремзиева: Най-хубавият и забавен момент от 
2021г. беше, че за пръв път се явих в телевизионно 
предаване. С Клуб „Журналист" участвах в „Голямо 
междучасие".
Диана Младенова: В един най-обикновен ден с мама 
бяхме в двора. Беше ни скучно и със сестра ми  решихме 
да звъннем на наши приятели.  Почти цял ден се 
забавлявахме на едно хълмче в двора. Скоро се стъмни и 
влязохме да играем на криеница в нашата стая. Не 
искахме гостите да си тръгват и затова те останаха за 
вечеря. Този „обикновен" ден ще го запомня завинаги.
Емил Ников: От тази година имам котенце. Гледахме 
го на село, но един ден времето беше дъждовно и с 
баба решихме да го вземем вкъщи само за лятото. Но 
то още продължава да живее с нас. Нарекохме Били.
Ивайла Младенова: Най-хубавите ми моменти са, 
когато съм с приятели и роднини. Не обичам много да 
стоя на едно и също място, повече си падам по играта 
навън. Тази година се преместихме в нова къща и се 
оказа, че наблизо имаме много приятели, с които се 
забавляваме.
Йоана Димитрова: Най-хубавото нещо, което ми се 
случи през тази година е, че станах първи клас. 
Харесвам всички предмети в училище. Радвам се, че 
мога да ходя и в Детския комплекс. 
Станислава Димова: Преди няколко месеца сестра ми 
започна да играе  баскетбол. Аз и едно момиче отидохме 
в училищния двор, за да видим дали е забавно. Хареса 
ни. Всеки ден ходихме там и намерихме много приятели, 
които също много обичат тази игра. Научих се да играя и  
ставам все по-добра.
Таня Георгиева: Видяхме се с баща ми след 4 години 
раздяла. Бяхме в парка, ядохме сладолед и си играх с 
неговото малко кученце. Знам, че това беше само един 
ден, но все пак тези 24 часа бяха от най-добрите ми. 
БЕШЕ НЕЗАБРАВИМО!!!
Кристина Красимирова: Много се забавлявах през 
лятото с моята най-добра приятелка Ивайла. 

Най-хубавите моменти 
от 2021 година 

за малките журналисти
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Най-хубавите моменти от 2021 година 
за малките журналисти

Продължение от 3 стр.

Детелина Белчева от Каварна е 
писателка, вдъхновена и вдъхновяваща 
със своето изкуство. От малка проявява 
интерес към литературата, приложното и 
изобразителното изкуство. В следващото 
издание на нашия вестник ще направим 
пространно интервю с госпожа Белчева, в 

което нямаме търпение да разкажем подробно за нея 
и нейното творчество.

Празниците идват и отминават, но в 
приготовленията за тях според лъчезарната дама се 
крие вълшебство! А не е ли права?! Всеки специален 
ден носи свой заряд, а Детелина е човек, който се 
вълнува не само от чувствата, а и от обичаите, които 
българите са почитали и спазвали поколения наред, 
дори и в непосилни времена. Старае се чрез творбите 
си да пренесе точно тези позабравени, дори 
непознати за мнозина ритуали, характерни за народа 
ни, които са запазили нашата самобитност. Често 
посвещава творения на любимите си хора – понякога 
писмено или гласно изречени, друг път неуточнени и 
дори ненаписани, а само прошепнати тихо в молитва, 
но е сигурна, че те винаги достигат до сърцата на 
своите вдъхновители!

Детелина Белчева подарява това стихот-
ворение, което посвещава на нас и на всички наши 
читатели. 

ТИХО ТРЕПКА ЗВЕЗДА 
Тихо трепка звезда 
сребролика и ярка, 
път чертае в нощта 
по небесната арка 
над гори, планини, 
градове многолюдни, 
над селца сред скали 
непристъпни и трудни. 
Божи син се роди, 
сложи ново начало. 
Забравете "преди" – 
ден за вяра настава. 
Отворете очи 
със молитва гореща, 
че над всички ни бди 
с любовта си Творецът.

Данина Димова

Споделени думи
Измисляхме си забавни и интересни игри. А есента 
започнах да ходя на журналистика. Харесва ми да пиша 
на компютър и никога не ми е скучно. 
Самуил Стоянов: Най-запомнящ беше рожденият ми 
ден! Роден съм на 17 август, но малко отложихме партито 
и то беше на имения ми ден – 20 август. С приятели бяхме 
край прохладните води на няколко басейна с водни 
пързалки. Веселбата включваше спускания, скачания, 
гмуркания, игри, пръскане невероятна торта с 
космическа тема. Емоциите бяха прекрасни – щастие, 
радост и любов!

Аз съм Димитрия, но ми викат Дими, а това са 
моята кака Христиана и братовчедка ми Димана. Много 
обичаме да правим сладки, особено коледни, защото 
тогава са най-красиви. Мама Велина подготвя тестото и 
слага различни подправки. На нас - децата ни дава да 
бъркаме, да изрязваме и после да ги украсяваме с 
глазура.

Моите любими формички за курабийки са 
елхичката и джинджифиловото човече. Докато правим 
коледните сладкиши, много се смеем и се забавляваме. А 
когато са готови, задължително ги опитваме.

Това е нашата любима рецепта за меденки:
2 яйца, 1/2 ч.ч. мед, 1 ч. захар, 1 ч.ч. олио, 1 ч.л.сода 
бикарбонат, 1 с.л. канела, брашно - 400 - 450 гр.

В дълбока купа се чукват яйцата. Разбиват се на 
ръка. Добавят се последователно захарта, медът, олиото 
и канелата. Брашното се пресява отгоре, заедно със 
содата. По желание се слагат джинджифил, карамфил, 
звезден анасон, кардамон и черен пипер.

Замесва се меко тесто, което трябва да не лепне и 
се разточва. С помощта на формички се изрязват 
курабийки. Подготвят се тавички с хартия за печене. 
Нареждат се меденките и се пекат се в предварително 
загрята на 180градуса фурна около 7 - 12 минути.

За украсата се прави захарна глазура от един 
белтък, 200 грама пудра захар и 2 ч.л. лимонов сок. Ако 
сместа е много течна, се добавя още пудра захар, а ако е 
много гъста - още малко лимонов сок. Глазурата се слага 
в найлонова торбичка, реже се малка дупчица и се 
използва като шприц. Украсяват се готвите курабийки. 

Пожелаваме  на всички да направят  най-
хубавите сладки с нашата рецепта и да ги споделят с 
любимите си  хора!

Димитрия Христова

Най-хубавите коледни сладки

Издание на ОДК - Каварна, Клуб „Журналист“ 
с ръководител Десислава Якимова

Можете да се свържете с нас на място 
в Общински детски комплекс

ул “Г.С. Раковски“ № 25
тел.:0570/8 25 75 

или на страницата ни във Facebook 
Клуб Журналист - ОДК - Каварна
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