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Скъпи приятели!

Ученици, учители, родители!

Един чудесен празник отбелязваме на 14 фев-
руари – традиционния български Трифон Зарезан
и съвсем новия, но вече обичан от всички Ден на
влюбените, свети Валентин.

Искаме да подарим на всички един извънре-
ден брой на нашия вестник „Междучасие“.

от редколегията

Свети Валентин, известен още като Ден на влюбе-
ните, е празник, който се празнува на 14-ти февруа-

ри. По традиция той е католически празник, но се
празнува по целия свят.

На този ден влюбените изразяват любовта си един
кум друг. Влюбените си подаряват картички, бонбони
въвформата на сърца или цветя (най-често рози). По-
даръците се правят от мъжът на жената. На тази да-
та хората се поздравяват с „Честит Свети Валентин!“
Символ на празника е сърцето, затова картичките, на-
речени валентинки, са във формата на сърца. Тради-
цията да се подаряват валентинки започва още през

14-ти век. Друг символ на празника е Купидон –
вярва се, че ако Купидон уцели някого със стрели-
те си, той се влюбвал силно. Оттам идва вярване-
то че любовта е сляпа и необяснима.

Тереза Мичева

Трифон Зарезан е един от най-обичаните и
почитани празници, предшестващи идването
наБабаМарта. Православната църква чества
празника на 14 февруари, посвещавайки го
на св. Трифон, посечен заради категоричния
си отказ да се отрече от християнската си вя-
ра.

Векове обаче по стар, утвърден обичай на

14 февруари във всички краища на България
се зарязват лозята и се приготвят специални
трапези в чест на светията. Празнуват лозари,

кръчмарии градинари.
Според традицията жените изпи-

чат пресен хляб, украсен с лозово
листо, и пекат кокошка, пълнена с
ориз или булгур. С хляба, кокош-
ката ибъклицавиномъжете пое-
мат и днес към лозята, за да на-
правят първата символична ре-
зитба, наречена „зарязване“.
След ритуала по зарязването по-
ливат лозитеи се черпят с донесе-
ното вино. След гощавката, с венци
от лозови пръчиции с песни, се завръщат у до-
ма. Тамназдравицитепродължават.

Днес обаче пълният ритуал, с който се чес-
тва Трифон Зарезан, се спазва само в рййо-
ните, вкъдето е развито лозарството. Въпреки
тованавсякъдемладии старине пропускат да
се почерпят с хубаво вино и да си пожелаят
здравеиблагоденствие.

Габриела, 6 клас; Ралица, 7 клас



Любовта е сияние, шепичка звездна светли-
на, която изпълва със смисъл живота на всеки.
Ярка е като слънцето, нежнае като бледата лунна
светлина. Дълбокакатоокеана, великакато синь-
отонебе.

Принякоиидванеочаквано, връхлита през от-
ворения прозорец, сграбчва съзнанието ти с луд
аромат, отнася и последните остатъци от трезв
разум, подтиква към
необмислени, безумни
постъпки.

При други се про-
мъква, неусетно, като
опитен ловец, който
търпеливочакадапора-
зи сърцето на неподо-
зиращата жертва със
стрелата си. И след това в
сърцето на човека се за-
ражда любовта.

Няма по-светло чувство от любовта. Тя из-
пълва душата ни с топлота, със светлина, изпълва
всякаклетчицаот тялото с трепетновълнение, ка-

ра ни да летим от щастие, да дадем на любимия
човеквсичкоот себе си.

Но това е и едно противоречиво чувство – лю-
бовта нанася болезнени удари по нашето само-
любие, по гордостта и самоувереността ни. Ру-
шимечтитеиразбивасърцетонапарчета.

Някои я чакат с години, но не я разпозна-
ват, когато почука на вратата и поставят около
сърцето си стена от ледено равнодушие и гор-
чивоневерие.

Ащастието идва при този, който не се противи
на любовта, защото дните му са изтъкани от ра-
дост, животътмуеизпълнен със смисъл.Изчезват
равнодушието и хаосът, иска ти се да живееш, да
дишаш, дапееш.Светът евкраката ти.

И.
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За светиВалентин всъщност не
знаем почти нищо и през вековете
не е достигнала кажи-речи никак-
ва информация за този светец.
Обикновено отбелязваме накрат-
ко, че това е „католически“ светец,
но…
Ако раз-

гърнем, сега
действащия
„Общ литургически календар“ на
Католическата църква на датата 14
февруари ще видим… Ами че на

За пръв път заДеня на св. Ва-
лентин като ден на влюбените
говори английският поетДжеф-
ри Чосър през 14 в. Но… В пое-
мата му „Птичият парламент“
се говори за любовта между

птиците в очакване
на настъпва-
щата пролет.

За Деня на св. Валентин
говори Шекспир в „Хам-
лет“.

В де-
ня на
св.
Ва-
лен-
тин
свирепи
перуански терористи до-
пуснали до заловени от
тях заложници не
друг, а посредници с
шоколадчета и музи-
кални дискове – и те
били безсилни през
празника на любовта.

В Деня на влюбените
британците пращат по-
здравления и на своите
домашни любимци…

Френският писател Антоан дьо Сент Екзюпе-
ри, авторът на „Малкият принц“, е казал: „За лю-

бовта не спорят. Тя съществува“. С това сме
съгласнивсички.Новсепаквечният въпрос - как-

во е това любовта – не ни дава мира откак свят
светува.

Психолозите изучават феномена любов,
търсят „формулата“ на любовта, опитват се да
създадат тест, който да определи каква е нашата
любов, като сами разгадаем тази тайна. Според
мене успехите в тази посока са съвсем незначи-
телни.

Не мисля, че скучната класификация любов-

този ден няма никакъв свети Валентин – това е
денят, в който се отбелязва паметта на светите
братя Кирил и Методий, които католическата
църква почита като защитницинаЕвропа.
Всъщност и ден на свети Валентин е имало,

но през далечната 1969 година католическата
църква премахва от календара почитането на
светци, за които има само легендарни сведения
и за които изобщо не е сигурно, че са същес-
твували.
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д р у ж б а , л ю б о в -
признателност, любов-

обожание, любов-поклонение, неразделна лю-
бов, първа любов, закъсняла любов, за която че-
тох някъде из интернет, може да обясни нещо.
Малко е изкуствено,малко е надуто. Но все пак в
тези разсъждения има нещо ценно, поне в по-
следните три „термина“.

Разбира се, най-вече бих
искал даразберакаквое то-
ва първа любов. Смятат, че
тя може да се появи и у мал-
ко дете, но най-често идва
когато човекът е на 14–17 години, като
рядко се превръща в тази, единствената, непов-
торимата, за която всички мечтаят. Казват, че
първата любов винаги е искрена и никога не се
забравя.Поне такаена теория, анапрактика?

Струвами се, че примене обаче дойде първа-
та, единствената, любовта за цял живот. Любов-
та, с която е обичал Ромео там, във Верона.

Знам, че докато съм жив
няма да изпитам толко-
ва дълбокочувство. Лю-
бовта ми е чиста и чес-
тна. Искам Тя да обича
само мен, да ме обича
наистина цял живот, да по-
свети на мене всички свои мисли, всички свои

чувства. Защото аз я
обичамточно така.

Благодарен съм
народителите си, кои-
то чувстват, че с ме-

не нещо става, но не ми ровят в душата,
немеподпитват.

А брат ми е друг – той не разбира, че с мене
всичко е по-различно ими се подиграва, разказ-
ва своите преживелици, повтаря – „ще погово-
рим след няколко години“. Нека поговорим. Аз
знамкаквощеизпитвами тогава.

десетокласник

Първоначално това е бил стар римокатоличес-
ки празник в чест на свети Валентин и вероятно
се свързва с романтичната любов през Среднове-
ковието. Днес на човечеството са известни поне
двеисториизаСветиВалентин.

Първата история разказва как някога импера-
тор Клавдий събирал доброволци за своята ар-
мия, но никой от мъжете не искал да се бие и да
умре, оста-
вяйки лю-
бимата си
и с е м е-
йството си -
затова явилите се били малцина. Тогава на Клав-
дий му хрумнало, че ако забрани брака, добро-
волците ще бъдат повече. Така и направил. Някъ-
де живял свещенникът Валентин, който напук на
императора венчаел влюбени двойки. Изпълня-
вайки мисията си, той бил заловен и екзекутиран
на 14.02.269 г. - за подстрекателство. Самата ек-
зекуцияпредставлявалапо-скоро тържество, за-
щото хората гоизпратили сцветяи сладки.

Стотина години по-късно хората още си
спомняли за това, на което ги учел Вален-
тин, и гопровъзгласили за светец.

Друга история разказва за млад ле-
чител, сащо с името Валентин. Той
имал чудодейните способности на из-
церител и именно заради тях бил
хвърлен в тъмница. Но там той изле-
кувал сляпата дъщеря на надзирате-
ля. Момичето прогледнало и го целу-
нало. Двамата изживели бурна, но
кратка любов, тъй като Валентин бил
осъден на смърт. Преди да го хвърлят
на лъвовете, той изпратил бележка на
своята любима, написана върху парче
от дрехата му с формата на сърце, и под-
пис „Твой Валентин“. Тогава е възникнала
традицията да се подаряват картички, наре-
чени „валентинки“.

Надежда Стефанова, 7А

Легендата гласи, че Психея била най-малката от
трите дъщери на прочут крал. Сестрите й се омъжи-
ли, но тя била толко-
ва красива, че никой
не бил достоен за
нея. Всички й се
възхищавали така,
както на богинята на
любовта Венера. Но
богинята се засегна-
ла от това, че я сравняват с простосмъртна и нака-
рала Купидон да порази Психея с една от любовните
си стрели, така че тя да се влюби в отвратително
същество. Когато обаче Купидон зърнал Психея,
останал поразен от красотата й, влюбил се в нея и
неизпълнил заръкатанамайкаси.

Според легендата стрелите на Купидон би-
ли два вида със златно острие,

вдъхващи любов, и с оловни
върхове, вдъхващи омра-

за. А ефектът от тях бил
безвъзвратен те носе-
ли радост или тъга за
цялживот.

Изобразяван е
като малко ангел-
че с лъки любовни
стрели, хвъркащ
катопеперуда, оби-
чащ лудориите,
флиртуващ и раз-
пространяващ лю-

бов около себе си. Но
Купидон има и друго ли-

це - с щит и шлем, чието
послание е, че любовта не

идва даром, а трябва да се из-
воюва.

Стрелите на Купидон!

Как изглежда
Купидон?

продължава от стр. 2
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Трифоновден, Зарезановден,
Трифон Чипия (тоест – с отрязания
нос), Трифон пияницата…Много са
имената на този традиционен
българскипразник, в който се съче-
тават християнски вярвания със
старибългарски легенди.

Според православната църква
светимъченик Трифон е роден око-
ло 225 г. в село Комсада. Той живе-
ел праведно и загинал заради отка-

за си да отхвърли християнската си
вяра. По време на гоненията сре-

щу християните светецът е аресту-
ван, подложен на мъчения и обезгла-
вен. И докато житието на свети Три-
фоннизапознавасчовек, чий-
то път е изпълнен с много тер-
зания, то народни приказки и
анекдоти из цялата страна
твърдят, че той е бил брат на
Богородица. Легендата гласи,
чеединден, вначалотонафев-
руари светецът подрязвал ло-
зето, когато край него минала
божията майка с пеленачето

Христос на ръце. Трифон бил
малко пийнал и й се подиграл.
На Богородица й домъчняло, но
неотговориланищо.Нокатоми-
навала покрай къщата на брат
си извикала на Трифуница (же-
на му) бързо да бяга, за да пре-
вържемъжа си.Жената се зати-
чала и като пристигнала видяла
мъжа си, малко „понаправил“
глава, да подрязва младите фи-

лизи на лозето. Трифон се учудил като
видял жена си така за-

Думата „соме-
лиер“ означава
човек, който се
занимава с под-
бор, съхранение,
сервиране и де-

густираненавина– заресторанти, за
барове, за частни събирания, при
търговия с вино и т. н. Сомелиерът
съставя същовинената листана заве-
дението. Той е човек, който не само
познава виното и добрата комбина-
ция с храната, но и притежава уме-
ния и знания по лозарство, вина-

рство, маркетинг, мениджмънт,
социология, психология, иконо-
мика, сервиране, барманство,

продължава на стр. 5

продължава на стр. 5
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кулинарно изкуство, етика, прото-
кол. Той е добър дегустатор на храни
и напитки и умее да предложи най-
доброто, което очакват клиентите.
Дипломат и познавач на душата,
предлага незабравимо преживява-
неприизборанавиното.

Сомелиерът обменя информация
с готвачите на ресторанта, защото
всички вкусо-
ви и аромат-
ни съставки
са от значе-
ние за комби-
ниранесвино.

Познанията по лозарство и вина-
рство са важна част от сомелие-
рството. В съвременния свят има

много лозарски и
винарски регио-
ни, производите-
ли с традиции или
нови винарни, и
сомелиерът е чо-
векът, който ще ви
ориентира в избора на
вино. Сомелиерството е професия, да-

ваща многос-
траннополе заиз-
ява, работа, при-
знание и полза,
като главното тук

са личните качества в съчетание с про-
фесионалните умения.

Подборът на вина за вине-
ния лист е строго индивиду-
ално и всеки сомелиер тряб-
ва да се стреми да съставя
уникален лист. При съставя-
не е добре да бъдат включе-
ни познати и наложени мар-
ки, както и непознати и нови
вина в добро съотношение
цена / качество. За предпо-
читане е да се избягват ви-
на, масово продавани в су-
пермаркетите и квартални-

темагазини.
Станимира Мартинова

продължава от стр. 4 пъхтяна и й по-
питал защо е

така уплашена. Трифуница
му разказала какво й е ка-
зала Дева Мария. Трифон
отново се разсмял и рекъл
– „Та ти да не ме мислиш,
че съм пиян. Аз си режа с
косера така, а не така“. И
докато показвал как не ре-
же, клъцнал носа си. Отто-
гава му останал прякор Чи-
пият, с отрязаниянос.

Надежда Стефанова, 7А

продължава от стр. 4



В деня на всеки празник бързаме към
училище – защото очакваме изнена-
да. Традиционно Учени-
ческият съвет ни изне-
надва с украса, в която, за-
едно с учителите, влага

своята фантазия, своя хъс за
работа и, разбира се, своето
виждане за самия празник.
Тази година украсеното учи-
лище съдържаше и едно
скрито послание, като
сложи край на дългите дис-
кусии – „Свети Валентин
или Трифон Зарезан“. Заед-
но - българските гроздове и
гледаните с надежда на-
всякъде по света алени
сърца – вплетоха в едно за-
вещаното от дедите с мо-

дерния и още нов празник на любовта.

Наближава един почитан от българите праз-
ник – Трифоновден, на който традицията
повелява основната напитка на трапезата да
е виното. Как да се ориентираме в избора си
за вино?
В търговската мрежа всяка бутилка вино е с
етикет, на който има задължителна инфор-

мация, която отбеляз-
ва: име на виното,

сорт, производител, регион; име и адрес на
бутилираща компания; името на вносителя
(ако виното е вносно); името на дос-
тавчика (ако е вносно); алкохолното
съдържание в обемни проценти; об-
емно съдържание та бутилката; стра-
на-производител; категория качес-
тво на виното; реколта, от която е
произведено виното; вид на виното
(пенливо, бяло, червено, полусухо,
десертно и пр.); регион, от който е
гроздето; щрих-код.
На задния етикет обикновено може
да се помести допълнителна ин-
формация за региона, карта, описа-
ние на виното, температура на сер-
виране, подходящи храни за комби-
ниране, интересна легенда или
друга рекламна и маркетингова ин-
формация, магнитен щрих-код и др.

Станимира Мартинова

Редколегия:
Владимир Петров (6В); Климентина Ютерева (6Б);
Симеон Бояджиев (6А); Тереза Мичева (6Б);
Габриела Пенчева (6Б)

• 6• февруари 2015, брой 1 (25)февруари 2015, брой 1 (25)

Част от предпразнич-
ната подготовка бяха
и Вътрешноучилищ-
ните състезания по
професии. В рамките
на два дни ученици-
те показаха своите
умения в категории
„готвач“, „сервить-
ор“, „бар-
ман“,
„слад-
кар“.


