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Здравейте, приятели на Клуб „Журналист"!
Тъй като екипът ни спазва обещанията си, стартираме и
тази есен с нови броеве на „Голямо междучасие". Отново ще
бъдем актуални, забавни и провокативни. Естествено, и ние
използвахме лятото за плаж, пътешествия, почивки,
забавления с приятели, дори и малко работа, но и се заредихме с
положителна енергия, която искаме да ви предадем чрез
нашите журналистически материали.
При нас няма забранени теми и непрофесионализъм,
защото правим всичко с хъс и сериозна подготовка.
Ако имате идеи, предложения и сигнали, ние ще ги
разработим на страниците на вестника.
Клуб „Журналист"

Част от новите попълнения в клуба ни

Най-малките журналисти

Исторически комплекс „Онгъл" с. Българево

Има и такива будители
Патриотизмът е възможен – доказва го
родолюбец, създал със собствени средства исторически
комплекс
Кой е казал, че Денят на народните будители трябва да е
свързан само с учителите и просветителите? Има много дейци
около нас, които обикновено не свързваме с думата „будител".
Днес ще Ви запознаем с един от тези хора, а именно – Валентин
Симеонов, създател на Исторически комплекс „Онгъл" в село
Българево. Аудио-визуалният център в най-голямото село на
община Каварна, дава възможност да се изживее историята на
България от древността до наши дни. Деветте зали разказват на
няколко езика митове, легенди и действителни истории за

Група от мънички журналисти съществува вече в ОДК
– Каварна. Децата, най-малките от които са първи клас, се учат
да говорят правилно, да общуват пълноценно, да боравят с
журналистическа техника и да задават атрактивни въпроси.
Дребосъците внасят настроение и положителна енергия,
коментират „по-възрастните" журналисти от клуба.
Малчуганите споделят, че се чувстват много добре и
нямат търпение да започнат да правят интервюта и да участват
във вестника и телевизионното ни предаване.
Очаквайте във всяко наше издание постоянни рубрики
с тях.
Свети, Светли
постиженията и пораженията на древните народи отпреди 7525
години. Посетителите могат да се докоснат до старинни
оръжия и защитни облекла.
Надяваме се да Ви вдъхновим и да предадем тази
положителна енергия, която нашият събеседник даде на нас.
Мила: Откъде дойде идеята за създаването на Исторически
комплекс "Онгъл" – Българево?
Валентин Симеонов: От фактите, които не са в наша полза...
Сега ние сме в един от най-престижните съюзи – Европейския,
но на последно място в него. Чужденците идват в България с
чувство за превъзходство. Как да променим това? Като стъпим
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Блъснаха ученик на пешеходна пътека
Шофьорът дори не слязъл от колата
Инцидент с ученик на пешеходна пътека от 16
октомври разтърси деца и възрастни в град Каварна. Сутринта,
преди часовете, Недeлчо Цветков – осмокласник от
СУ,,Стефан Караджа", пресича булевард ,,България", за да
отиде на училище.
Около 7:45 ч. автобусът, от който слиза момчето, спира
на 5-6 метра от пешеходната пътека. Заедно с негов приятел се
оглеждат в двете посоки на улицата и пресичат. Но… Недeлчо е
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Пешеходната пътека, на която пострада дете
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здраво на миналото си. Така Паисий е дал начало на
Възраждането, при това в по-страшно време – с историята.
Това е ИСТИНСКАТА причина за освобождаването ни
тогава, това е ключът за успеха ни и сега. Историята ни е
респектираща за всеки. Тук се е зародила най-старата
цивилизация на планетата. Свидетелства за нея има навсякъде
в земята ни. Държавата ни е била сред водещите, постигала е
завидни успехи, станала е трети властови център в Европа. Ние
сме учили много други народи на цивилизованост, култура и
християнски ценности. В този смисъл, знаем и имаме своя
„златен стандарт" за истинска държава и по него това да
работим за настоящето си.
Мила: Защо точно такъв тип музей и защо в Българево?
В. Симеонов: То не е точно музей, но такова място, с така
разказана история, другаде няма. Идеята е проста, двете наймощни сетива работят заедно и нищо друго не ангажира
вниманието. Очите виждат това, което ушите слушат. Така се
разбира и запомня повече, а това е целта.
Българево избрах по 3 причини. То е близо до места,
където са намерени следи от най-старата цивилизация. То е
непосредствено близо до един от най-посещаваните
туристически обекти в страната - Калиакра. Да не забравяме,
че древните гърци НИКОГА не са искали да превземат нито
Тиризис, нито Бизоне. Защото тук е цивилизация, произвеждат
се блага и никой няма полза това да секне. Така е и в бившите
градчета, при сегашните места Дълбока, Зеленка, Болата,
Русалка и навсякъде, където има сладка вода. Какво по-добро
място за представяне на БЪЛГАРСКА история от място, с
името Българево?
Мила: Кой и как Ви помогна?
В. Симеонов: Моята цел е скромна, популяризиране на
интересната ни история за българи и чужденци. Затова
разказът в залите на комплекса е на 7 езика, да достигне до
повече хора и промени пренебрежителното отношение към
страната ни. Това се получава. След посещението, българите
излизат горди, а чужденците - респектирани. В този смисъл,
една от целите е постигната. Това е резултат, но и помощ и то от
... ПОСЕТИТЕЛИТЕ. Техните възторжени оценки, показват,
че пътят е правилен и има смисъл да се върви по него. Дори
повечето от тях искат още така поднесена история, което е
другата цел – възбуждане на желание за още знания.
Мила: Вие доказвате, че патриотизмът е възможен. Какви
усилия Ви коства това?
В. Симеонов: Патриотизмът не само е възможен, той е
жизнено необходим. Сега, за разлика от близкото ни минало, не
преследват и не убиват за обич към родното. Но опасността не
е по-малка. Много българи предпочитат да живеят в уредени
държави със свой „златен стандарт". Нормално, щом тук
нещата не са на тяхното ниво. В миналото е било обратно.
Нашата държава е била притегателен център за другите.
Науката знае за над 56 други народа, влели се сами в нашия.
Куманите са определяли в един период политиката и
владетелите ни. Претопили сме ги и от тях са останали само
фамилни имената и названия на населени места... ВАЖНО
сега е да не претопят нас и в този смисъл ВСЯКО УСИЛИЕ Е
ПОЛЕЗНО!
Мила: Какъв е начинът да се провокира и задържи интереса на
младите хора към родната история?
В. Симеонов: Като се разказва истината разбираемо и
увлекателно. Но… сме свидетели на обратното Учебници и
исторически четива са написани скучно, объркано и
неразбираемо. Истината не се казва ясно и точно. Два примера:
България била създадена в 681 година... Държавата си я има.
Дори враговете ни я наричат СТАРА, ВЕЛИКА и ...
БЪЛГАРИЯ! Не наричаме буквите, с които пишем,
БЪЛГАРСКИ. Защо наричаме азбуката си „кирилица", а на
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децата се обяснява, че пишат с буквите на Кирил и Методий?
Защо на всяка икона, картина и скулптура Светите братя
държат букви, които НЕ ПОЗНАВАТ... Те са създадени след
смъртта им. От БЪЛГАРИ, В БЪЛГАРИЯ по поръка на
БЪЛГАРСКИЯ владетел. Делото на братята е велико, но
историята трябва да го обясни обективно, без да им вменява
принос, който нямат. Това обърква и по света наричат азбуката
ни „славянска" или „руска"… Българска е и на нея пишат над
300 милиона!
Мила Василева

Здравейте, момичета и момчета от
в."Голямо междучасие"! Няма по-подходящ
момент от Деня на народните будители, в
който ние, вашите читатели да изкажем
признанието си, че ви има, възхищението си
от направеното от вас и благодарността си.
Вестникът ви е много умело списван и
необходим за града. Желая ви творческо
вдъхновение, упоритост и сила, за да
продължите да служите на Словото,
Истината и Доброто! Честит празник на вас и
вашите читатели!
Марияна Апостолова

Да си честитим грамотно
Деня на народните будители
През последните години в социалните мрежи се появи
вълна от неграмотни постове за българските празници.
Предлагаме Ви да разгледате и да се опитате да осмислите
поне част от ентусиазма на авторите им. Писанията са на
възрастни, а не на деца или тийнейджъри, което е особено
стресиращо. Не искаме да злепоставим никого, затова няма да
покажем имената на създателите на пожеланията.
Сигурни сме, че част от „писателите" не влагат особен
смисъл, а го правят, само защото родолюбието е модерно.
Псевдопатриотизмът ни залива отвсякъде. Публикации на
маймуница, употреба на цифри, вместо букви, неграмотност,
в комбинация с националния флаг, който незнайно защо се
появява върху герба, доказват словесна бедност.
Публикуваме някои от най-фрапантните постове за
Деня на народните будители, на които се натъкнахме от
предходни години.
**** се чувства щастлива.
2 ноември 2015 г.
Предлагам 1-ви ноември да се обяви за втори празник на
Каварна! Ура!
***** Освобождението на Каварна :D :D :D
*****
31 октомври 2013 г.
DA VI E 4ESTIT UTRE6NIQ PRAZNIK!!"DEN NA
BUDITELITE"
**** *****
2 ноември 2017 г. ·
Za heluin vsichki pishat chestit heluin obache za 1 noemvri
nikoi ne pishe chestit den na buditelite em az neznam brat.
niakoi znaeli utre kakav praznike 1 noemvri
**** 4rd na narodnite buditeli
1 ноември 2016 г. ·
Честит ви празник на народните будители господа и
госпожи БЪЛГАРИ ?
до НАШАТА КАВАРНА 1 ноември 2017 г.
Честит празник Будители!
Клуб „Журналист"
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ударен от кола. Неговият съученик Светломир е успял да се
отдръпне, за да не бъде блъснат и той.
Пострадалият тийнейджър веднага се изправя.
Случаен минувач се притичва на помощ и му предлага да го
заведе до болницата, но потърпевшият отказва. Още граждани
искат да окажат съдействие, само не и 73-годишният шофьор.
,,Той просто избяга" - каза Недeлчо за водача на автомобила.
„Но аз съм късметлия, защото не пострадах сериозно. В същия
този ден, но в друг град, доста по-голямо от мен момче е с
тежки контузии, след като кола го помита на пешеходна
пътека. Той не е имал моя шанс" – допълни младежът.
Приятелят му Светломир Баргански - пряк свидетел на
злополуката, разказа, че в последната секунда е спрял и е
отскочил, за да не бъде ударен от колата и той. Светльо е
изумен не само от това, че съученикът му е блъснат на
пешеходната пътека, но и от факта, че възрастният водач,
причинил катастрофата, дори не е излязъл от автомобила.
Потърсихме мнението на ръководството на СУ
„Стефан Караджа" относно инцидента с блъснатото дете.
Емил Андонов ни обясни, че след като му е било съобщено за
случилото се, родителите на ученика и полицията били
уведомени. След това тийнейджърът е заведен в болница, за да
бъде прегледан. Направени са нужните изследвания, които
показват, че момчето е наред.
Полицията издава акт на шофьора. Междувременно,
директорът се е свързал с РПУ – Каварна и е предложил
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възстановяване на добрата практика полицаи да дежурят
около училището в най-натоварените часове. От полицията са
обещали съдействие.
Използвахме възможността да попитаме защо
училищният автобус почти всеки ден влиза в двора на
учебното заведение. Според нас това създава предпоставки за
инциденти, особено с най-малките. Господин Андонов обаче
каза, че не вижда проблем.
Пострадалото момче е добре, въпреки че все още е в
стрес – това е причината да не публикуваме негова снимка. За
съжаление обаче, инцидентът с Неделчо, е поредния случай с
пострадал на пешеходна пътека. Мнозина вече не са живи.
Официалната статистика показва, че през 2016 г. в България на
пешеходни пътеки са загубили живота си шестима души, през
2017 г. броят на загиналите е достигнал до двадесет и шест
човека, а от началото на тази година до този момент, те са
седемнадесет.
Дано случката е предупреждение за шофьори и
пешеходци да спазват правилата за движение.
До редакционното приключване на нашия вестник, с
удовлетворение констатирахме, че полицейска кола с
униформени служители, вече дежурят сутрин на бул.
„България", до СУ „Стефан Караджа" .
Клуб „Журналист"

Йордан Йовчев: „Спорт всеки ден!"
Срещнахме се с четирикратния носител на
олимпийски медали и многократен световен шампион Йордан Йовчев. Имахме възможността да му зададем
няколко въпроса след церемонията по откриване на шведски
стени - дарения в някои от учебните заведения и градската
спортна зала. Това събитие е част от кампанията „Каварна –
европейски град на спорта 2019". От кмета научихме, че
предстои посещение на комисията отговаряща за
утвърждаването на кандидатурата ни.
Ето част от нашия разговор с доказания атлет:
Зара: Преди време открихте атлетическа площадка в нашия
град, а сега отново идвате по приятен повод. Струва ли Ви се
променен градът?
Йордан Йовчев: За жалост нямах много време да разгледам
града. Преди три - четири години бях за последен път тук.
Виждам, че има добро отношение към спорта и се радвам, че
нещата се подобряват.
Рали: Какво сте жертвали за спорта?
Й. Йовчев: Нищо! Това си го избираш сам с всичките неща,
които съпътстват това да бъдеш успешен. Ти го правиш с
любов и отдаденост.
Вили: Спортните Ви успехи себедоказване ли са или
задължение към тези, които са Ви подкрепяли? Или просто
спортът обединява хората?
Й. Йовчев: Не мога да кажа, че това е задължение. По-скоро е
отговорност. На мен специално са ми помагали много хора.
Сменил съм много треньори, от които всеки е оставил найдоброто от себе си, за да мога да се реализирам. Така че, поскоро е носене на отговорност.
Ицо: Спорт за здраве или за високи постижения?
Й. Йовчев: За високи резултати!
Рали: Кой Ви запали по спорта?
Й. Йовчев: Започнах на седем годишна възраст. В НУ
„Христо Ботев" – град Пловдив. Първият ми треньор беше
Иван Славчев, чрез него аз намерих спортната гимнастика.
Този човек ми помогна да избера спорта на моя живот.
Зара: Ако зависеше от Вас, как щяха да протичат часовете по
физическо?

Й. Йовчев: Приоритетно биха били спорт всеки ден. Първо,
всички ученици трябва да знаят как да загряват и, естествено,
всички трябва да влизат във физкултурния салон по спортен
екип.
Интервюто обработи: Симона Иванова

Ученици доброволно
почистват града
Осмокласниците от ПЗГ
,,Тимирязев" и деветокласниците от
СУ ,,Стефан Караджа" в продължение на два уикенда почистваха
парка до спортната зала в Каварна.
Възпит аниците на Теменужка
Габракова и Михаела Михайлова
използваха почивните дни, за да
направят нещо хубаво.
Момичетата и момчетата,
организирани от своите учителки,
вложиха сили и енергия, с цел
районът да придобие по-приветлив
вид. Тийнейджърите споделиха, че са се забавлявали, докато
са работили.
„Удовлетворението е голямо, но има какво още да се
свърши" – споделиха участниците в инициативата.

Брой 11, ноември 2018

стр.3

претоварваха с „велики" мисли. Точно
обратното – разтоварвахме и за мен беше като
подарък за работата, която положихме през
учебната година".
Много емоции и малко сън, стотици
забавни снимки и вълнуващи запознанства,
(пре)откриване на приятели и познати!
Стели, Гошо, Зара, Коси, Йована,
Петя
снимки Константин Късов

Необикновена екскурзия
Млади каварненски журналисти без граници
Голяма част от нашия клуб през лятото гостувахме на
побратимения на Каварна унгарски град Чопак.
Едноседмичният престой в Унгария беше за изявени деца от
всички общински училища, ОДК, спортни клубове и НЧ
„Съгласие 1890".
Дори в момента, в който се качвахме в автобуса,
тръгвайки за Унгария, все още не можехме да повярваме, че
това се случва. Изглеждаше нереално: научихме за пътуването
в последния момент, всичко беше безплатно, някои от нас
имаха с проблеми с документите, наложи се да си променим
плановете за ваканцията. Но това пътуване превърна лятото в
нещо много по–вълнуващо и образователно. Беше една много
приятна изненада.
Обаждането с новината за екскурзията ни завари на
различни места – Йована беше на спортен лагер, Косьо - с
майка си на село, Гошо беше на плаж, Зара на почивка, Мути се
прибираше от работа, Стелито беше на гости в планината.
Почувствахме се оценени и горди както миналогодишните ни
приятели.
Никой от нас не беше ходил в Унгария досега.
Необикновената екскурзия започна. Дългото пътуване си
заслужаваше, имахме възможността да преспим в
централната част на сръбската столица – Белград.
Пристигнахме в Чопак. Бяхме впечатлени от
архитектурата и природата. Местата, които посетихме, бяха
изключително чисти и спокойни. Освен нас, имаше и групи от
побратимени градове на Чопак от Полша и Румъния. Почти
никой от унгарците не знаеше английски, но въпреки това ние
намерихме общ език и се забавлявахме. Заедно посетихме
полуостров Тихан, разхождахме се с лодка по Балатон, бяхме в
приключенски парк и в аквапарк, приготвяхме ястия от
националните ни кухни, участвахме в различни спортни
изяви, за пръв път се къпахме в езеро… Опитахме унгарската
храна, която е доста специфична, за пръв път видяхме вулкан.
„Ходила съм на много екскурзии, но тази беше найдобрата досега. Причината е, че беше много интересна,
пълноценна и имахме достатъчно време за разходка. Успяхме
да разгледаме разнообразната природа, да се насладим на
залеза и спокойните води на езерото. Информацията беше
лека, интересна и сбита. Всичко, което ни разказаха, го
запомних с удоволствие. Ходихме на забавни места и не ни

Шестокласници дариха книги на
училищната библиотека
Деца от СУ"Стефан Караджа" дариха книги на
училищната библиотека. Учениците с класен Невяна
Димитрова, заедно с учителката си по БЕЛ Павлина Василева,
гостуваха в Градската библиотека, по повод Националната
седмица на четенето. Момичетата и момчетата представиха
откъси от любимите си произведения, а за финал домакините
им подариха три енциклопедии, свързани с българската
история.
За да продължат доброто, шестокласниците
единодушно решиха да ги предоставят на училището.
Светослава Янкова

Издание на ОДК - Каварна, Клуб „Журналист“
с ръководител Десислава Якимова
Можете да се свържете с нас на място
в Общински детски комплекс
ул “Ал. Стамболийски“ № 2
тел.;0570/8 25 75
или на страницата ни във Facebook
Клуб Журналист - ОДК - Каварна

