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Подадената приятелска ръка е безценна, особено 
когато сме в трудна ситуация. Следвайки тези принципи, 
организирахме нашата поредна благотворителна кампания. В 
продължение на седмици събрахме 107 книжки, които 
подарихме на Детското отделение на МБАЛ – Каварна. 
Изключително радостни сме, че имахме много поддръжници, 
дори от чужбина – както възрастни, така и малчугани. 

Вярваме, че четивата ще направят престоя на малките 

пациенти в болницата по-лек. Когато момиченцата и 
момченцата разглеждат забавните книжки, те ще се пренесат в 
приказен свят. Възпитаниците на Школа „Приложни изкуства" 
изрисуваха импровизираната библиотека с много желание и 
фантазия. В кампанията се включиха и ученици от Школа 
„Изобразително изкуство". Техните творби подредихме в 
постоянна изложба, за да създават настроение и усмивки.

„Това е изключително красив и смислен жест, за който 
сме много благодарни!" – с нескрита емоция ни посрещна д-р 
Елена Булгар, завеждаща педиатричното отделение.

Щастливи сме, че отново спазихме традицията да 
усмихнем някого за празниците. Припомняме, че миналата 
Коледа изненадахме хората от Дома за възрастни с умствена 
изостаналост с празнична украса. В предходните години сме 
събирали дрехи и обувки за децата от ОУ"Св. св. Кирил и 
Методий" в с. Белгун, организирахме тържество за 
възпитаниците от бившето помощно училище, зарадвахме 
самотни възрастни хора с домашни лакомства, а в най-тежката 
пандемия дарихме картички на парамедиците и фармацевтите в 
нашия град.

Бъдете добри и Вие, чувството е насравнимо! 
Таня, Гого и Клуб „Журналист"

Книжки за бързо оздравяване

Уникална изложба очарова Каварна
С традиционна изложба възпитаниците на Общински 

детски комплекс  – Каварна отново създадоха неповторима 
емоция. Момичетата и момчетата работиха няколко месеца, за 
да сътворят стотици уникални произведения на изкуството. 
Три школи – „Керамика", „Изобразително изкуство" и 
„Приложно изкуство" представиха свои работи. 

Най-трудното за малките е била конструктивната част 
и свързването на отделните елементи - обясни господин Тодор 
Червеняков, ръководител на децата, занимаващи се с 
керамика. А учениците са се забавлявали в самия процес на 
работата, добави учителят. 

Пана, празнични декорации с естествени материали и 
фигури с техниката папиемаше направиха възпитаниците на 
Сидерина Йорданова. Децата с нетърпение са очаквали 
резултатите от няколко месечния си труд.

А малките художници на Ивелина Георгиева 
представиха своите рисунки, изработени с много упоритост и 
въображение. Творците са използвали традиционни и нови 
техники,  които са били сериозно,  но успешно 
предизвикателство.

Надяваме се да сме предали на публиката радост, 
положителни емоции и празнично настроение! 

Джансу Ремзиева,
Атанас Белчев

Различни празници

Не всички празници са весели. Част от едно 
украинско семейство от скоро живее в Каварна. Майката 
Виктория Соловеева, заедно с децата си Анна и Иван, са 
избягали от войната и са намерили подслон в нашия град. 
Дъщерята е на 16, а момченцето е на 11 години. 

Едно украинско семейство в Каварна

продължава на 2 стр.

Продължава на 2 стр.
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Истории от минали времена

В навечерието на най-светлите празници, искам да Ви 

разкажа история – история от едни отминали времена. Ще 

споделя с Вас как преди близо стотина години са се празнували 

Коледа и Нова година. Поглеждаме през очите на моята прабаба 

- 90-годишна, тя си спомня с най-малки подробности обредите и 

традициите от „онова време".
Нека се върнем малко по-назад. Да си представим една 

друга България. Различни хора и условия на живот. Време на 
тежък труд и дълбока почит към народните обичаи.

Намираме се във Войводино – село, близо до Варна. 
Началото на двадесети век е. Дядо Коледа все още не 
съществува тук. Пренасяме се в обикновена селска къща, при 
обикновено селско семейство. Навън вали сняг, а вътре цари 
уют, докато домочадието се приготвя за празничните пости, 
които ще продължат четиредесет дни. 

Отскачаме няколко дни напред и се озоваваме в 
навечерието на Рождество. Някой чука на врата. Стопаните 
отиват да посрещнат своите гости. Роднини от близо и далеч  
пристигат с теглени от коне шейни, за да се съберат около 
празничната трапеза, на която има само постни ястия. Най-
възрастният разчупва коледната погача, а в огнището гори 
бъдник. 

Топовният гръм. Коледарите, понесли своите тояги, 
тръгват, за да посетят всеки дом в това мирно село. Пеят песни 
за здраве и благоденствие. Домакините кичат калпаците им с 
пуканки, а на гегите им поставят гевречета.

Идва и коледната утрин. Всички вече са на крак. На 
площада звучи музика. Цялото село се е събрало да празнува. 
Вият се дълги хора и никой не усеща студ. Наоколо царят 
веселие и щастие.

Дни след това настъпва и Новогодишната нощ. Цялата 
къща ухае на вкусни ястия, сред които и баница с пара и 
късмети. Децата с нетърпение очакват сутринта на 
Васильовден, в която излизат и сурвакат, пожелавайки щастие и 
плодородие, а в замяна  получат лакомство, а може дори и 
паричка.

Прелитаме през няколко десетилетия и се озоваваме в 
една друга България. В един различен град. Намираме се тук – в 
Каварна. Коледа „не съществува". Нова година се превръща в 
най-чакания и грандиозен празник. 

Под елхата, изящно окичена с разноцветни гирлянди и 
играчки, се крият подаръци. Роднини и близки се събират около 
богата трапеза. Разказват се истории  и всички се отдават на 
веселие и смях. В полунощ се вдига наздравица, след което 
малчуганите взимат своите сурвакнички. Всеки излиза пред 
дома си и с усмивка се хваща на тържественото Дунавско хоро.

Така моята скъпа баба Пенка си спомня Коледа и Нова 
година. Макар във времето, когато е била малка, да не са 
царували пищност и богатства, за нея спомените от тогава 
остават най-скъпи. Нейните разкази ми вдъхват желание да пазя 
безценните български традиции, да споделям обичта й към 
семейството!

По разказите на баба Пенка
Данина Димова

Събеседниците ни не са и предполагали, че животът им така 
ще се промени за няколко месеца.

Госпожа Соловеева ни разказа за традициите от техния 
край. „Нова година празнуваме на първи януари, както повечето 
хора. Веселим се със семействата и приятелите си, много ярко и 
шумно, всичко завършва с фойерверки. Всяка фамилия има 
собствени традиции за приготвяне на блюдата. Подаръците на 
децата ги носи Свети Николай и обикновено те правят мини 
представление, за да си ги заслужат. Ако празникът е обществен, 
за малчуганите се организират хороводи, игри, забавления, 
танци, конкурси в културните домове и задължително се правят 
концерти".

Научихме още, че в Украйна за Рождество Христово са 
се смесили две традиции, по-често в Западна Украйна се 
празнува на 25 декември, но доста хора честват от 6 до 7 януари, 
на 6-и е Свети вечер. Нашата събеседничка допълни, че е 
задължително да има 12 ястия на масата, най-важното от които 
се нарича „кутя". Палят се свещи, а вечерта се отива на църковна 
служба. Съблюдава се пост и всичките ястия са безмесни. Пие се 
„узвар" - напитка от сушени плодове, хапват се „вареники"- 
тестени изделия с различни пълнежи, но също без месо. А най-
главното е, че с изгряването на първата звезда, започва обичаят 
Колядники – момичета и момчета  обикалят къщите и пеят 
песни.

„Тази година не ни е празнично" – през сълзи споделя 
майката. „За нас ще е празник, когато можем да се върнем при 
роднините ни, да можем да ги прегърнем. Моят роден брат е на 
война, родителите ми са в окупация и нямат възможност да 
избягат от там, защото пътищата са взривени. Молим се всеки 
ден на Бог да ги видим живи. Нямаме възможност за контакт с 
близките ни, станциите за интернет връзка са взривени.

Надяваме се и мечтаем за край на войната. Искаме да сме 
отново у дома с близките си. Това е най-голямата ни мечта. Или 
поне да се възстанови нашият град. Много сме благодарни как 
ни приеха хората в Каварна, аз не спирам да плача, но това са 
искрени сълзи и те излизат от душата ми" – така завършва 
нашата емоционална среща.

Всички ние от Клуб „Журналист" желаем на 
семейството сбъдване на техните мечти, скорошен мир и много 
радостни празници.

Дария Димитрова и Анастасия Лобанова
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Когато традициите се смесят, се 
получава един още по-хубав и 
п ъ с т ъ р  п р а з н и ч е н  м и кс .  
Запознайте се с Игор, Настя и 
Влади, които споделят моменти 
от своите семейни чествания.

К а з в а м  с е  И г о р  
Раскевич. Роден съм в България, 
но майка ми е от Украйна, а баща 
ми - от Русия. Комбинираме 
различните традиции и посрещаме празниците два пъти, заради 
часовата разлика време. С роднините ни в Русия разговаряме 
чрез видеовръзка. 

У дома приготвяме сельодка под шуба, сандвичи с 
хайвер, халадец, украински борш и салата по руска рецепта. В 
навечерието Коледа баща ми обикаля дома със свещ в ръка, като 
така прогонва злите духове. 

Подаръците ги носи Дядо Мраз в новогодишната нощ, 
оставя ги на терасата или в двора.

Аз съм Настя – Анастасия Лобанова и съм на 11. От 
девет години с моето семейство живеем в Каварна. Родителите 
ми са руснаци. Моите спомени за празнуване са от България, тъй 
като бях съвсем малка, когато напуснахме Русия. Ние не 
отбелязваме Коледа, но празнуваме много весело Нова година. 

Украсяваме у дома и приготвяме традиционни ястия. 
Гостуват ни приятелски семейства, които също носят храна. 

малки дървени 
к ъ щ и ч к и .  О т  
с р е д а т а  н а  
ноември до Коледа 
те се превръщат в 
м а л к и  
магазинчета за 
н а й - р а з л и ч н и  
ръчно направени 
неща (всякакви 
изделия от дърво, 
стъкло, бижута, 
шалове, шапки, 
ръкавици и т.н.). 
Освен  това  с е  
п р е д л а г а т  и  
характерните за 
А в с т р и я  
н а д е н и ч к и ,  
брецели, греяно 
в и н о  и  п у н ш .  
Често има и различни увеселителни атракции. В комбинация 
с богатата украса и огромното коледното дърво, базарите са 
едно от любимите ми места да се разхождам през декември. 
Клуб „Журналист": Кой е най-светлият ти спомен от 
празнуването в България?
Гергана: Трудно е да избера точно един спомен. Бих 
споделила за една малко по-далечна Коледа. Преди около 
десетина години бяхме се събрали цялото семейство в баба и 
дядо. Изведнъж дойдоха коледари и огласиха дома ни с 
прекрасни български песни. Много от тях бяха мои 
съученици и го запазиха в тайна за мен, за да ме изненадат. 
Беше един истински прекрасен празник!

Пожелавам на мен, на близките ми, на Вас и на 
всички Ваши читатели да бъдем здрави, щастливи, 
заобиколени от обичните ни хора и благословени! Светли 
празници! 

Настя - винаги актуална

Гергана Сотирова е българско момиче на 23 години, 
което в момента учи и живее в чужбина. Разговаряхме с нея за 
съхранените празничните традиции от нашата страна и как те 
са се преплели с тези от чужбина.

Клуб „Журналист": Разкажи ни за себе си.
Гергана: Родена съм в гр. Каварна, където живях до 

13-годишна. След това със семейството ми се преместихме във 
Варна, където учих в МГ „Д-р Петър Берон". Математик по 
душа съм още от дете. От около 9-годишна се включвах в 
различни състезания, най-вече по математика. Това ме и отведе 
в математическа гимназия, а там открих любовта ми към 
химията. Поради тази причина реших да се занимавам именно 
с тази наука. В момента следвам инженерна химия в 
Техническия университет във Виена. Работя в университета 
вече втора година и съм отговорна за първокурсниците в една 
от лабораториите. 

От 2018 г. съм в Австрия и мога да кажа, че определено 
животът ми се промени. В България посещавах различни 
извънкласни дейности – в ОДК Каварна бях в школите по 
рисуване, керамика и пластика. Също така танцувах народни 
танци от детската градина. Посещавала съм курсове по 
английски и немски език, а също така и различни формати по 
математика и химия. Във Виена, за жалост, свободното ми 
време намаля; в момента ходя на пилатес и уча испански език. 
Клуб „Журналист": Как празнуваш Коледа и Нова година?
Гергана: Коледа празнувам винаги със семейството ми. Тъй 
като родителите ми се преместиха в Германия, пътувам към тях 
за Коледа. Там украсяваме елха, правим голяма коледна вечеря 
с най-различни български ястия, включително баница с 
късмети, чуваме се с роднините си и си разменяме подаръци. 
Нова година празнувам с приятели във Виена.
Клуб „Журналист": Добави ли новости в празниците, 
откакто живееш в чужбина?
Гергана: Не бих казала. Разбира се, трябва да спомена 
коледните базари тук, които много обичам да посещавам. Във 
Виена се обособяват определени места, на които се правят 

Спомен за коледари

Основните и различни от българските храни са „Сельодка 
под шуба"/салата от риба, варени картофи, мариновани 
краставички, цвекло и майонеза/, „Халадец"/желирано 
месо/ и „Оливие"/подобна на Руска салата/.   

Моето име е Владимир Георгиев и съм на седем 
години. Татко е българин, а мама е молдованка, затова в 
България имам баба и дядо, в Молдова - бабушка и дедушка. 
Празнуването у дома на Коледа и Нова година не се 
различава от това в другите семейства. Това е така, защото 
мама е бесарабска българка и традициите, както и храната в 
двете държави са почти еднакви.

Микс от традиции Настя

Влади Игор
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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
или на страницата ни във Facebook 

Клуб Журналист - ОДК - Каварна

Редактори на броя: Данина Димова и Георги Петков
Най-малките възпитаници на Общински детски 

комплекс - Каварна са малчуганите от Школа "Изобразително 
изкуство" в ДГ „Радост" и Клуб „Аз съм българче" в ДГ 
„Здравец". Те пожелават здраве, обич, пътувания до 
интересни места и много време за семейни игри! А на каките и 
батковците – много шестици в училище! Момиченцата и 
момченцата искат и нови зъбки, защото доста от техните са 
паднали! 

На родителите подсказваме, че немалко деца мечтаят 
за братчета и сестричета! 

Школа „Изобразително изкуства“ Клуб „Аз съм българче“

Йоана Димитрова, II клас: Обещавам, че ще слушам още повече 

мама и татко. И ще се грижа много за моето кученце Лъки. 

Ралица Османова, I клас: Моето обещание е да слушам учителите 

в училище и в Детския комплекс. И няма да се сърдя, когато някой 

говори преди мен.

Мартин Османов, II клас: Обещавам да науча таблицата за 

умножение и да прочета много книги. Ще се постарая да спечеля 

още медали от състезания в училище.

Стефания Георгиева II клас: През новата година ще се 

упражнявам и ще се науча да правя шпагат. А когато ми се роди брат 

или сестра, много ще помагам на своите родители.

Уважаеми читатели,

Представяме Ви новогодишните обещания на част 

малките журналисти от нашия клуб: 

Вероника Савоя, IV клас: Обещавам да получавам 

много шестици. Искам да стана световен /или поне 

европейски/ шампион по карате. И да се науча да готвя 

още по-хубаво!

Илия Николов, III клас: Да имам хубави оценки в 

училище. Да правя добро на хората, защото така ще се 

чувствам полезен.

Кристина Красимирова, III клас: Обещавам 

септември да се запиша на керамика и на карате. 

Отдавна искам да се включа в тези дейности, защото са 

ми интересни, а и много мои приятели също се 

занимават с това.

Еда Шефкиева, II клас: Аз обещавам, че винаги ще 

слушам тате и мама и ще правя добрини за хората!

Боряна Пенкова, II клас: Обещавам, че ще помагам 

на мама и на тате. И винаги ще обичам моята сестричка!

Йоана Димитрова, III клас: Аз обещавам да завърша 

училище с отлични оценки. А когато сестричката ми стане 

ученичка, ще й помагам по всички предмети.

Владимир Георгиев, I клас: Обещавам да изпълнявам 

съветите на мама и тати. Също така няма да се сърдя, 

когато трябва да лягам по-рано.

Димитрия Христова, II клас: Обещавам, че ще играя 

много с братовчедките ми и че пак ще направя с приятелки 

„благотворителен магазин".

Румяна Попова, II клас: Ще се грижа за братчето ми. Ще 

помагам на мама, за да приготвяме заедно най-вкусните 

ястия. И ще обичам много семейството и приятелите си!
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