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ИНТЕРВЮ

България е удивителна
страна
Разговор с г-н Рийс Бюканън
и г-жа Мелия Жирова

Какво ви накара да
работите и живеете в
България?

Честит Национален празник!
Честито Освобождение!
Нека винаги да сме свободни,
защото свободата не е даденост, тя
трябва постоянно да се отстоява!

Г-н Рийс Бюканън: Има няколко причини, поради които
живея в България и останах
тук, за да работя. Всичко започна, когато за първи път
посетих България. Четири
неща ме впечатлиха: природата, храната, напитките и времето. Природата в България
е изумителна, без значение
къде се намирате – из великолепните планини или на
Черноморското крайбрежие.

от Иван Лулеов, Грета Бижева, Теоман
Язъджъ и София Цекова

Това, което може да се види,
е удивително. Изключително
богатство на климата са четирите сезона. В Англия имаме
само дъжд, дъжд и по четири
дни лято! Нека не започвам с
храната и напитките, защото
ще трябва да говоря с часове.
Вкусът на българските традиционни ястия е фантастичен.
Естествено, че бих искал да
остана тук!
Г-жа Мелия Жирова: Преместих се в България заради
сина ми, за да бъде близо до българската част от семейството ни.
Продължава на 2 стр...

Препускам с Аспаруховата конница, за да сбъдна мечтата си
Милена Терзиева

1337 години България, а аз съм
само на 13. Историята на моята
Родина е вековна, драматична, изпълнена с трагизъм и героизъм; с
години на възход, но и с векове на
изпитания. Моята лична история
е безгрижна, щастлива, пълна с
любов, детски смях и забавления.
Обичам да пея, да танцувам, да чета
и пиша, да играя тенис, да пътувам
и да рисувам. Обожавам конната
езда. Сигурно съм го наследила от
децата на Аспарух. Наслаждавам се
на красивите гледки и необятните
простори на природата ни. Често се
замислям дали преди векове моите
връстници са имали такова детство!
Лесно е да обичаш родината си,
когато е свободна, модерна и пълна
с възможности. Истинската любов
се проверява в миговете на изпитания. Човек не обича родителите

си само когато са богати, красиви
и успели. Възхищавам се на силата
и саможертвата на героите от учебниците, на поколенията, живели
преди мене, защото те са обичали
своята родина в тежките моменти
на робствата и страданията. Не са
избягали, за да търсят лично щастие
и спасение, а са се борили и са дали
живота си, за да можем и ние днес
да имаме родина.
За мене България не е само географско понятие. Тя е във вкуса на
бялото кисело мляко на баба ми, в
аромата на зеления здравец и мушкатото на двора ни, в червеното
омайно вино на дядо ми. Родина,
която няма да напусна, защото съм
свързана с кръвта на предците си.
Родина, която е невъзможно да забравя, защото, където и да отида,
винаги нося в сърцето си. Помня

детската си стая, прегръдката на
тате и мама, защото най-щастлива
съм у дома.
Аз съм българче не защото го пише
в акта ми за раждане. Българче съм,
защото сърцето ми бие в ритъм седем осми, защото пиша на кирилица, защото знам историята си. Българче съм, защото нося в паметта
си болката и страданията на много
поколения, живели преди мене в
трудни времена. Препускам с Аспаруховата конница, слушам мистерията на българските гласове, чета за
величието на царете ни и победите
на войниците ни. Днес моята родина не иска от мене да давам живота
си за нея, а само да я обичам и да й
бъда вярна.
Вярвам, че ще сбъдна мечтите си,
ще прославя Родината си и България ще се гордее с мен.

СТРАНИЦИ ОТ ИСТОРИЯТА

Родова памет
МАРТИН ТОТЕВ, 8 клас

На вниманието на смесената
българо-македонска
ком и с и я , ко я т о т ъ р с и д о к а зател ства за общ ат а ни история.
По случай националния ни празник ще ви разкажа за един революционер от моя род на име Григор
Тотев. Ще започна с малко история,
защото, както знаете, не може да говорим за някого, без да знаем неговия произход. Роден е през 1868 г.
в село Сехово, тогава в Османската
империя, днешното село Идомени
в Гърция. Завършва българската
гимназия в гр. Солун през 1892 г.
През 1894 г. е привлечен в революционната организация ВМОРО
от Гоце Делчев и Атанас Мурджев.
Там работи като книжар при Петър Сарафов. Работи като учител в
Долна Джумая през далечната 1895
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Г-жа Мелия Жирова: Преместих
се в България заради сина ми, за да
бъде близо до българската част от
семейството ни. Когато пристигнах,
не знаех какво ще работя като
чужденец и дали ще
намеря лесно работа.
Но като човек, който
говори английски език с
диплома по философия
на езика, започнах да
преподавам английски
език.

г. Илия Докторов, Гевгелийският
ръководител на ВМОРО, пише за
него: „В тия два хана-хотели, които бяха един до друг, постоянно се
навъртаха Васил Панчев, поп Стамат Танчев, Атанас Мурджев и Григор Иванов Тотев. Тия четиримата
бяха най-доверените помощници
на Даме Груев. Чрез тях се уреждаха тайните срещи на Даме Груев
с лица, идващи от провинцията по

организационни работи; на тях се
възлагаха работи от сериозен характер, те бяха в постоянен конкакт
с всички революционери и чрез тях
се изпращаше и получаваше тайната поща от провинцията“. След
Солунската и Баялската афера, из-

ИНТЕРВЮ
Българите знаят откъде идват и
към каква култура принадлежат,
което е изумително в ерата на
дигиталния свят, където това се
губи или отрича. Изумителна е
приветливостта и отвореността на
българина към другия. Не съм бил

Какви според Вас
са най-ценните
качества на българите?
Г-н Рийс Бююканън:
Българите имат доста
качества,
които
са
достойни за уважение
и ги различават от
други народи. На първо
място е гордостта с
националната история.
Досега не съм срещал
българин, който да не
се гордее с историята
на
своя
народ.

2

в друга държава, в която хората
са толкова мили и приветливи във
всекидневието си. Още не съм
срещал баба, която не се е опитала
насила да ме нахрани! И накрая, но

бухнали в началото на 1901 г., той е
търсен от властите и през февруари
е принуден да премине в нелегалност заедно с един гевгелийски учител Тотев става секретар на четата
на Кръстьо Българията. От края на
1901 г. е самостоятелен войвода в
Кукушко. През октомври 1901 г. наказва предателя на четата на Андон
Кьосето от Калиново. През 1902
г. негов четник е Туше Георгиев, а
също и Христо Мицов, който през
юни 1902 г. убива пъдаря на село
Смолско Лани Ислам и след това е
убит от контрабандисти. През март
1903 г. заболява тежко и заминава
на лечение в болница, намираща
се в Солун, след което през Пирея
се прехвърля по море в България.
През 1915 г. е опериран и е изваден единият му бъбрек. По-късно
работи като архивар-регистратор и
домакин в Македонската кооперативна банка. Умира на 11 юли 1934
г., като преди това написва кратки
спомени, публикувани през 1939 г.

не по важност, ефективността при
използаването на предмети отново
и за друга цел. Българите знаят, че
нещата са ценни, и не ги изхвърлят
без причина. Те карат стари коли и
рециклират всичко по пътя си към
бъдещето - от стъклени
буркани до лади.
Г-жа Мелия Жирова:
Обичам България и
се чувствам удобно
и в безопасност. Наслаждавам се на повече свобода, отколкото в Съединените
американски щати. Найценните качества, които
откривам у българите,
са
гостоприемството
и отношението към
чужденците. Българите
помагат на всеки независимо от това дали е
близък, приятел или
непознат;
дете
или
възрастен. Дори на животните на улицата. Това ме кара да
се чувствам спокойна и защитена като
жена, която живее сама със сина си в
чужда държава.

ЖИВОТЪТ В УЧИЛИЩЕ

Мигове любов и топлина
Дара Петрова, 8. клас

Като част от инициативата „Доброволци по душа“, която нашето
училище започна още в началото
на учебната година, учениците от 8
клас решихме да посетим старческия дом в квартала и да зарадваме
възрастните хора. Бяхме подготвили различни лакомства, които да
раздадем на старите хора, но много по- важно беше желанието ни да
се запознаем и да общуваме с тях.
Към 12 часа тръгнахме пеша. По
пътя всички бяхме развълнувани и
нямахме търпение да стигнем. След
десет минути бяхме пред дома.
Сградата беше голяма и ментово
зелена. На входа ни посрещна лъчезарна жена, която ни приветства и
ни покани да влезем. Още с влизането усетих мирис на влага. В първата стая, в която влязохме, имаше
няколко старци, седнали на дълъг
диван. Като цяло първоначалното
впечатление беше доста потискащо.
Затова, когато ни дадоха знак да за-

почнем, аз лично малко се смутих и
не знаех какво да кажа. Това обаче
беше само в началото. Много скоро бариерата, която ни разделяше,
падна и усетихме сърдечното, непринудено и приятелско отношение
на тези хора, които имаха нужда от
внимание и общуване, от топлина
и любов.. Веднага започнаха да си
говорим и да се снимаме с хората. .
Когато посетихме всички на първия етаж, жената, която ни посрещна, предложи да се качим на горните етажи. На четвъртия етаж имаше
отделни стаи като в хотел. Имаше
малък хол, в който три баби бяха
седнали да си говорят. Първо отидохме при тях и те много се зарадваха
да видят, че някой се е сетил за тях.
Една от бабите започна да ни разказва неща за своите внуци и мъжа
си. Беше закачлива и от време на
време се шегуваше с нас. След като
приключихме , разгледахме спалните им. Стаите не бяха малки, бяха

уютни и чисти, което ми направи
добро впечатление. В повечето от
тях имаше снимки на техните близки и семействата им. Тогава разбрахме какво наистина липсва на
тези хора и то не може да бъде заместено от никакъв битов комфорт
или вкусна храна. Домът за стари
хора може да им даде сигурност и
всякакви материални удобства, но
не може да замести любовта и топлината, които получаваме у дома
от най- близките си хора. Скоро
свършихме с обиколката на етажа и слязохме пак долу. Снимахме
се с всички и тръгнахме обратно.
Цялото преживяване беше незабравимо, защото успяхме да видим
живота на тези, за които почти никой не се сеща, а именно възрастните хора по старческите домове.
Хората там наистина имат нужда от повече внимание и трябва
по-често да ги посещаваме. Нямам
търпение да се срещнем отново!
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КАЛЕЙДОСКОП

Чакаме с нетърпение следващата екскурзия
Ясмин-Мари Пирзада, 8. клас

Както всяка година, бялото училище най-накрая
дойде. След месеци чакане всички ученици нетърпеливо слагаха багажите си в багажниците на автобусите. Всички се наблъскаха пред входа на вратите,
чакайки новото приключение да започне. След пристигането в хотела и настаняването в стаите веселбата
започна. Обиколихме
хотела, разглеждайки
всички игри и басейни,
мислейки за всичките
възможности за забавление, които ни бяха
предоставени. След вечерята всички си легнахме по стаите, докато
чакахме с нетърпение
следващия ден. На ски
пистите имаше още
една доза веселие. Изпълнени с адреналин,
се спускахме по писти-

те като светкавици, чакайки да се качим на лифта за да
се спуснем пак. След това, в хотела, макар и да бяхме
уморени, скачахме в басейна като рибки и играхме на
билярда като професионални играчи, дори и някои от
нас да са доста зле. След седмица на пистата и уроци
по ски, веселие в хотела и безсънни нощи, прекарани
в разговори и смях
със съучениците и
съквартирантите,
се завърнахме заредени с енергия и
с нови сили се захванахме с уроците.
Е, не е толкова приятно,както в планината, но и кладната
стая не е лишена от
забавления и приятни мигове. Чакаме с
нетърпение следващата екскурзия!

CREATIVE CORNER

Haiku by Momchil

Going Out
I love going out,
love spending time with people.
I run out from home.

Haikus by Teoman
My School
I love my school so
I study very hard, but
I don’t have good marks.

Haikus by
Alexander S.

Haikus
Haikus are easy
but sometimes they don’t
make sense –
refrigerator.
That Boy
Here comes that boy and
he be rolling down the street,
he be rolling beats.
My Girlfriend
I love my girlfriend,
I want her to be happy.
I gave her a cat.
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Haikus by Biliana V.

Vampires
They stay in the dark
you can see blood around them
they scare you hard.

Werewolf
The moon gives them strength
they have big nails that destroy
you and make you cry.
Gods
They rule the whole world
You believe in them and ask
to help you in woe.

Haikus by Eniya
Sun
Sun is so shiny
It’s very big and smiley.
We love it so much.

Haikus by Slavka

Doggie
My dog is the best,
he’s the smartest dog ever.
I love my doggie.

Haiku by Greta
Love
Love is like a storm

it can be so depressing,
you feel like a worm.
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