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Празнична изложба допълва 
коледното настроение

И тази година Общински детски комплекс - Каварна 
организира мащабна изложба за коледно - новогодишните 
празници. Школите „Керамика", „Приложни изкуства" и 
„Изобразително изкуство" показаха своите творения, 
обединени от заглавието „Коледна украса".

В продължение на няколко месеца възпитаниците на 
Детския комплекс положиха много усилия за изработването 
на своите шедьоври. Ръководителите на малчуганите: Тодор 
Червеняков, Сидерина Йорданова и Ивелина Георгиева 
ежедневно полагат търпение и труд, за да се осъществи 
отново мащабното събитие.

Десетки са творенията в изложението, които ще 
внесат допълнителна емоция към празничното настроение. 
Изложбата е подредена на витрината на Обредния дом в 
Каварна и желаещите да я разгледат ще имат възможност да 
го направят до 07.01.2020 г.

Родителите и всички гости бяха впечатлени от 
неповторимите произведения на изкуството, създадени от 
сръчните детски ръце. Дани Димова

Относно питането ни за политиката на госпожа 
Балтаджиева, свързана с децата и учениците, стигнахме до 
общия извод, че тя ще бъде продиктувана от желанията на 
младите хора, живеещи в нашата община. Обсъдихме някои 
актуални предложения: местата за събиране на тийнейджъри в 
Каварна, чистотата, уличното осветление, състоянието на 
парковете, спортните съоръжения, както и възможности за 
създаване на нови спортни клубове. Тежката тема за бездомните 
кучета също беше засегната, освен това изговорихме варианти за 
бъдещи концерти и фестивали, както и конкретни искания, които 
да бъдат включени в проекти.

Кметът Елена Балтаджиева: 
„Обещавам пълна подкрепа за ОДК!" 

Първото ни интервю с новия градоначалник на 
Каварна се проведе в непринудена и позитивна атмосфера. 
Голяма група от клуба ни гостувахме в кабинета на 
госпожа Балтаджиева, която не само отговори на всички 
наши въпроси, но потърси и мнението ни по важни теми.

Стартирахме разговора с въпроса, дали кметът все 
още се чувства педагог, каквато е нейната професия. Тя 
отговори, че като начален учител, е запозната с проблемите 
на децата и се чувства преподавател, тъй като 
административната работа изисква много четене, както и 
учителската. 

Продължение на стр.2

Приятели на Клуб „Журналист",
Благодарим Ви, че и тази година бяхте с нас, 

оценявайки труда ни, положен за създаването на изданията 
ни - вестника и предаването „Голямо междучасие"! Вашата 
подкрепа, интерес и градивна критика ни дават още сили и 
идеи.

Пожелаваме Ви много здраве, нови приключения и 
любов, споделени с любимите хора! Бъдете обичани и 
сбъдвайте и най-дръзките си мечти! 

А ние Ви обещаваме да работим все така усърдно, с 
хъс и професионализъм, за  да  Ви радваме с вълнуващи и 
полезни материали!

Светли и щастливи  празници! 

От екипа
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Градона
ч а л н и к ъ т  
обобщи, че 
иска да си 
б ъ д е м  
в з а и м н о  
п о л е з н и ,  
к а т о  
разчита на 
н а ш а т а  
бдителност 
и подаване 
на сигнали 
з а  

нарушенията в града. Тя обеща да реагира на информация за 
нередности и да предприема незабавни действия.

Относно нашето местенце – ОДК: „Мисля, че 
Общински детски комплекс е най-доброто място, извън 
училище, в което вие едновременно се разтоварвате, но и 
учите! Запозната съм с дейностите ви и ви обещавам пълна 
подкрепа! Дори ще ви идвам на гости." – категорична беше 
госпожа Балтаджиева.

Не пропуснахме да попитаме какви проекти за ученици 
се предвиждат. Научихме, че към настоящия момент Община 
Каварна е подала искане за ремонтни дейности и изграждане на 
мултифункционално игрище в спортна зона. Предстои да се 
проучат нуждите и желанията, за да се изготвят проектни 
предложения за бъдещи кандидатствания в новия програмен 
период. „Няма смисъл от проекти, инициирани само от 
възрастните" – добави кметът.

Искахме да научим какво предстои в най-близко 
бъдеще. Но градоначалникът върна въпроса към нас. Тя ни 
попита къде се събираме и как искаме да изглеждат 
развлеченията ни, кои музикални изпълнители и театрални 
състави искаме да гостуват и изобщо какво ни вълнува.

Пълното интервю с кмета можете да гледате в 
празничното издание на нашето предаване „Голямо 
междучасие" в ефира на Кабелна телевизия „Каварна САТ".

Обещахме си нови срещи и разговори, за да работим 
съвместно за бъдещето на Каварна.

Интервюто водиха Гошо и Коси
Обработка: Данина

В навечерието на Коледа, този светъл християнски 
празник, ние - членовете на  Клуб „Журналист" към 
Общинския детски комплекс, град Каварна, организирахме 
благотворителна кампания, с надеждата да зарадваме 
нуждаещи се деца. В начинанието се включиха всички, 
работещи в Детския комплекс, с чиято помощ в 
продължение на месец събирахме дрехи и обувки за 
възпитаниците на ОУ"Св. св. Кирил и Методий" – с. Белгун.

 Избрахме мотото „Топла Коледа", защото желаехме 
освен топлината на облеклата, да предадем и нашите топли 
чувства на социалнослабите деца.

Кампанията привлече съмишленици на различни 
възрасти, включиха се и каварненци, живеещи извън града. 
Беше прекрасно да наблюдаваме как доста хора даряват пак 
и пак, като всички носеха тежки торби с усмивка на лице. 
Ежедневно получавахме множество пакети, които 
препълниха едната стая на комплекса.

Обработката на даренията изискваше много сили и 
време, защото държахме момичетата и момчетата да 
получат добре сгънати и подбрани подаръци.

Това е третата ни благотворителна коледна 
акция, но обещаваме да не бъде последна. Преди две години 
зарадвахме самотни възрастни хора с домашно приготвени 
от нас, нашите майки и баби вкусни ястия. През 2018 година 
усмихнахме децата от ЦСОП /бившето Помощно училище/ 
и възпитаници на НУ „Братя Миладинови" за Рождество 
Христово с тържество с домашни лакомства и дрешки за 
бедни деца.

Благодарим на всички, които се включиха в 
тазгодишната ни кампания! Вярваме, че доброто е възможно 
и винаги има смисъл от него. Грейналите детски лица, когато 
малчуганите се радваха на огромните пакети с хубави 
дрешки и обувки, бяха доказателство, че усилията ни не са 
били напразни.

Пожелаваме на всички дарители и на новите ни 
приятели от Белгун весели и незабравими коледни 
празници!

Георги Веженов

Топла Коледа

Забавлявайте се,докато снимате
 и търсете емоцията!

     Докоснахме се до празничния дух в уютното студио на 
фината и лъчезарната дама – фотографката Радостина Савоя, 
която всички нарича Тина. Тя ни посрещна с усмивка и ни 

разкри доста от тайните на професията си. Разговорът ни беше 
интригуващ и зареждащ, а най- хубавата част от гостуването ни 
бяха емоционалните снимки от нашата коледна фотосесия. 
Людка: Откога се занимавате с фотография?
Тина: От 2006 година. Тогава се състоя моят първи фотопленер, 
където ходих с приятели. Постепенно се зарибих и започнах да 
работя професионално.
Людка: Как се реализирахте като фотограф?
Тина: Благодарение на дъщеря ми. Когато беше малка, тя много 
боледуваше и не можех да си позволя да започна нормална 
работа, а по това време фотографията беше мое хоби. Затова 
реших да я превърна в професия. За жалост, не се оказа лесно да 
съвместявам новото предизвикателство и грижата за детето ми. 
Наложи се да наемам детегледачки и да ангажирам родителите 
си, но се справих.
Людка: Какво прави една снимка перфектна?
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Тина: Перфектната снимка е нещо субективно, също както 
красотата. Например, когато има фотография, която не е по 
правилата или за мен не е достатъчно добра, аз лично бих 
предпочела да я изтрия, докато за други тя е уникална. И 

обратно. 
Людка:  Как 
можем да си 
н а п р а в и м  
хубави снимки 
б е з  
професионале
н фотограф?
Тина: Трябва 
д а  т ъ р с и т е  
е м о ц и я т а ,  
светлината и 
д а  с е  
забавлявате,  
д о к а т о  с е  

снимате! И фотографията, която направите, да носи 
положителни чувства. Освен това, колкото повече се 
упражнявате, толкова шансът резултатът да стане по-добър 
нараства. Снимайки повече, интересът ви се засилва. Започвате 
да търсите информация в Интернет, да гледате работата на 
други фотографи. Правите сравнение между своя начин на 
снимане и този на някого с повече опит.
Мила: Вашето семейство прави ли си фотосесии?
Тина: Да, но само със самоснимачка. Не намираме време да 
наемем фотограф.
Мила: Кои са най-интересните и абсурдни ситуации, които сте 
преживели като фотограф?
Тина: Снимането на деца е сериозно изпитание, а аз напоследък 
работя основно с такива. С тях винаги има интересни случки и 
можеш да чуеш някоя смешка. Обработката после е много 
забавна. Налагало ми се е „да бърша сополи, да шия чорапи, а 
скоро дори закопчах риза". Има е клиенти, които искат да 
изглеждат по-слаби, по-високи или да махна всички техни 
недостатъци. А една възрастна дама пожела да направя така, че 
да изглежда на половината от годините си. 
Мила: Бихте ли посъветвали нашите читатели да запазват 
снимките си на хартия?
Тина: Категорично ДА! Напоследък все по-рядко се вадят 
снимки. Опитвам се да намекна на своите клиенти,  че това е по-
добър вариант. Доста хора ми разказват истории как са загубили 
файловете си по различни начини. Когато ги попитам дали са 
имали отпечатани снимките на хартия, почти винаги отговорът 
е „Не".  Аз не съм изключение - например преди години загубих 
снимките от изписването на дъщеря си по подобен начин и ако 
ги нямах на хартия, спомените ми щяха да изчезнат 
безвъзвратно.
Людка: Какво не трябва да правим, когато снимаме?
Тина: Никога не снимайте малки деца със светкавица! Виждала 
съм това доста често. Не го правете, защото малчуганите се 
стресират. Също така, не се опитвайте да издухате прашинките 
от обектива на апарата, защото рискът да го наплюете е много 
голям, а това ще повреди на техниката. Може би тук е мястото да 
вметна, че по време на театрална постановка или концерт е 
неприемливо да се снима със светкавица. 

Пожеланията на Тина: Весели празници на всички! 
Снимайте се, вадете снимките на хартия и си ги слагайте в 
албумчета! Забавлявайте се!

  Разговорът водиха Людка и Мила
Интервюто обработиха Дани, Петя и Вили

 Българска Коледа в Америка. 
Възможно ли е?

Знаете ли как да запазите българските коледни традиции 
и семейния уют дори отвъд океана? Мими Стойчева - директор 
на ДГ „Детелина", гр. Каварна и нейното семейство имат 
отговор на въпроса! 

Дъщеря й Деси живее в Айова от 11 години със своя 
съпруг Джейсън и двете им дъщери – Севдалина и Магдалина. 
Вече 5 години каварненското момиче е университетски 
преподавател, доктор по психология и образователни науки, 
като пътят й по стълбицата на успеха започва от 
Великотърновския университет. Въпреки, че голямата й дъщеря 
е израснала в Щатите, тя разбира български език и има богат 
речников запас. Деси и децата се връщат в Каварна само през 
лятото, но нека разберем как поддържат настроението и 
топлината за Рождество заедно.

Попитахме защо са решили да прекарат  празници в 
Щатите. Госпожа Стойчева ни отговори, че вече от цели осем 
години пътуват 12 000 километра в 30-часов полет, за да усетят 
топлата магия на Коледа с дъщеря си и семейството й. Освен 
това, тази година имат и друг повод – раждането на втората й 
внучка. Тя, като една българска баба, желае да помогне, макар и 
за кратко, в отглеждането на мъничето. 

Българо – американското семейство спазва изцяло 
нашите традиции. На трапезата им на Бъдни вечер има нечетен 
брой постни ястия, сред които лозови и зелеви сармички, боб, 
ошаф, тиквеник и всичко, както му е редът, върху битова 
покривка и в рисувани глинени съдове, пренасяни по няколко в 
багажа от България. Фамилията очаква с пристигането на 
родителите, те да им донесат бяло сиренце, луканка, сладко и от 
домашното винце и ракийка на бащата на Деси - Севдалин. 

На следващия ден заедно приготвят американска 
традиционна закуска и си разменят подаръци. В тяхна традиция 
се е превърнало и пътуването до други населени места или щати, 
за да разгледат. „Празничното настроение в Щатите винаги е 
приповдигнато – навсякъде има концерти и забавни 
представления за децата, звучи коледна музика и греят украси. 
Удоволствие е да сме част от тези събития и да бъдем цялото 
семейство заедно за празниците" - сподели госпожа Стойчева.

На въпроса ни кое липсва най-много на Деси от 
Българската Коледа, тя отговори, че може би много биха й 
липсвали родителите, ако те не им гостуваха. Носят им малка 
частица български дух и са много благодарни, че могат да бъдат 
заедно на тези светли празници. 

„Здраве, щастие, благополучие и успешни начинания 
през новата високосна 2020 година! Нека да отворим сърцата си 
за добрините и да се случват 366 дни чудеса в живота на всеки 
човек!", пожелаха майка и дъщеря на читателите ни.

Мила Василева



Ати: Аз искам да подаря на всички щастие, любов, 
здраве и много късмет! А пък на родителите ми – 
нещо, изработено от моите ръце. За новата година 
желая много весели моменти на нашите читатели, 
а за себе си искам много игри със сестричката ми 
Пепи.

Мани: Здраве,  щастие,  любов - те са безценни! 
За подарък на родителите ми ще направя гердан 
от пластилин.  Много искам и през новата година 
да се обаждам на баба, за да и се похваля, когато 
съм получила шестица и с това да я зарадвам.
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Станислава Савишева
по време на презентация

Попитахме  най-малките журналисти какви нематериални подаръци искат да дадат и да получат за 
предстоящите празници. Децата живеят в свят, задвижван от парите, но въпреки това всички категорично се 
обединиха, че най-хубавите неща не се купуват, те не са в лъскави опаковки и не се слагат под елхата – те се 

усещат със сърцата. Можете да се възползвате от съветите на малчуганите и да допълните Вашите 
празнични изненади.

Дени: Най-хубавият подарък, който имам, 
е моето семейство: бати, мама и татко. Брат 
ми е до мен в трудни моменти, с майка ми 
споделям всичко и тя ме подкрепя, а баща 
ми помага за училище. За мен семейството 
е много скъпо нещо, но то не може да се 
купи с пари. През  новата година искам да 
сме все така сплотени, здрави и много 
щастливи!

Денис: Обичта не се купува и аз  искам да 
я подаря на родителите си. Приготвил съм 
и ръчно изработен от мен коледен венец, с 
който ще ги зарадвам. Много обичам мама 
и татко и им пожелавам да са здрави и да 
нямат проблеми с работата!

Гого: Аз искам да подаря на моите 
родители обич и здраве. Ще им направя 
картичка със следното пожелание: 
„Мамо и тате, честита Коледа! Желая Ви 
никога да не се разболявате и да 
пътуваме заедно на много интересни 
места!".

Ели: Ще нарисувам картичка, но аз не мога да 
пиша, защото още съм първи клас. Децата от 
клуба обещаха да ми помогнат да напишем 
пожелания. Искам братчето ми да бъде умно и 
послушно.

Рая: Искам да подаря на моето семейство здраве 
и късмет – те не се купуват. Мама е винаги с мен, 
а баба е най-добрата баба на света и тя ме глези. А 
за себе си пожелавам много приятели!

Ива: Пожелавам си през новата година от моите 
приятели и роднини да ме разбират повече и да 
не съмняват, че винаги аз правя белите вкъщи. 
Искам да подаря обичта си на всички! През 2020 
година желая да създам най-приятните 
спомени!

Хриси: Искам да подаря на своите близки много 
щастие и любов! Пожелавам на всички да прекарат 
една весела и забавна Коледа! Ще направя за 
своите за своите родители и празнични картички. 

Илина: Моето семейство е най-голямата 
ми опора. Искам да имаме възможност да 
сме заедно и много да се забавляваме! 
Мечтая си да продължавам да намирам 
нови приятели, които да не ме предават, а 
аз да им подаря своята подкрепа!

Емо: През новата година искам мама и баба да 
не ми се карат, когато играя до късно. А аз мога 
да ги зарадвам като слушам, обаче най-много 
слушам, когато спя. 

Светльо: Организирам с моите баби да 
направим коледни сладки за мама и 
татко – това ще бъде моя подарък. 
Пожелавам си за 2020 г. всички да сме 
здрави и щастливи!

Злати: Според мен подаръкът, който не може 
да се купи с пари, е семейството. То е скъп дар 
от Бога и не всеки може да го получи. 
Пожелавам на всички Весела Коледа и да 
ценят своите близки!

Сами: Искам да подаря на родителите си 
обич и хубави оценки през новата година! 
Пожелавам си да съм много здрав и 
щастлив!

Яна: Според мен, късметът и здравето 
не могат да се купят с пари и аз искам да 
ги подаря на моето семейство. А с 
приятелите си искам да споделим много 
щастливи спомени заедно. Желая да 
получа щастие, усмивки, прегръдки и 
много нови приятели!

Дария: Бих подарила радост на родителите си 
като слушам! С брат ми искам да се разбираме 
повече. А аз искам да получа от тях много обич и 
прегръдки!

Най-хубавите подаръци не се купуват с пари!

Изабел: Искам да подаря на мама и тати 
много обич и надежда за новата година! 
Мама всякога ми се радва и аз искам да и 
пожелая винаги да е здрава и да има по-
голяма отпуска!


