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Ïðàçíè(öè)
През последните години

сме свидетели на атаки сре-
щу различни празници ка-
то Св. Валентин и Вси Све-
тии (Хелоуин), които еска-
лират заедно със засилване-
то на про-кремълската про-
паганда и по-общия дух, об-
зел обществото – еклектич-
на смес от носталгия по со-
ца, копнеж по твърдата ръ-
ка, патриотарство, сталини-
зъм, ксенофобия, крайно
православие, псевдо-фолк и
революции на маса.

Доводите срещу „чужди-
те и привнесени традиции“
варират от най-обикновена
ксенофобия и омраза към
католицизма, евроатлантиз-
ма (защото България е в
Азия вероятно) и Америка
до странен религиозен мис-
тицизъм, който плаши с дя-
воли и вечен огън в Ада.

Трудно ми е да си предс-
тавя, че масираните атаки са
случайност, като и не ми се
иска да влизам в сериозна
полемика, тъй като е нелепо
през 2014 година да спорим
за демони, които излизат от
процепи в земята (въпреки
че, както установих наско-

ро, у нас в публичното про-
странство много повече се
говори за езотерика, откол-
кото за модерна наука).

Безкрайно трудно е и да
се води дискусия с привър-
жениците на „родното и тра-
диционното“, които смятат,
че някой, някъде има инте-
рес да натрапи някакви тра-
диции. Перченето „ще ви
празнуваме, когато си сло-
жите мартеници“ е също
толкова нелепо и тъжно,
колкото зловещите предви-
ждания на отец Йоан, който
едва ли е направил нещо, та-
ка че БПЦ да влезе в 21 век
и да не изглежда като доста
зловещ анахронизъм в очи-
те на децата (чудесен и лес-
но смилаем довод – Сатана-
та/Западът крадат душите на
нашите деца с лъскави из-
кушения).

А споровете с радио-то-
чки рядко водят до нещо
добро. Доводът обаче, че де-
цата забравят за Деня на на-
родните будители заради
Хелоуин е интересен, отно-
сително обоснован и си зас-
лужава малко размисли. 1.
Двата празника от сами по

себе си нямат нищо общо.
Хелоуин (Вси светии) е дре-
вен празник с корени в об-
щото ни индоевропейско
минало и ако се доверим на
Ницше, като повечето ези-
чески традиции е израз на
дионисиевото ни начало, ос-
новано на играта с опияне-
нието и екстаза. Такива са
празниците на кукерите,
Сирни Заговезни и много
други, които поради самата
си същност са били и винаги
ще бъдат привлекателни по-
вече от строгите християн-
ски ритуали.

Самата идея, че ти гониш
страшното и смъртта с мас-
ка и огън е изключително
силна (Ерос/Танатос) и 2 хи-
лядолетия църковни прес-
ледвания не са успели да я
изкоренят. Деца и възраст-
ни се забавляват по един
особен начин, който ги кара
да не се страхуват от стра-
шното и непознатото и в то-
ва няма нищо лошо, особе-
но през 2014 година, къде-
то основната опасност, коя-
то дебне иззад ъгъла е ал-
колното отравяне. От дру-
га страна, Денят на народ-
ните будители е съвремен
празник, концепцията за

който възниква заедно с
възникването на модерната
държава и идеята за общес-
тво и обществен интерес.

За разлика от църковните
празници, които почитат
светии, направили нещо зна-
чимо за вярата, на новите
празници почитаме хора, ко-
ито са направили нещо за об-
ществото, прогреса, мира
(дните за възпоминание на
загинали във войната). На
такива празници освен, че се
почита паметта на тези, кои-
то са помогнали за общото
добруване, се възпитават де-
цата в идеята, че общото е
важно, че службата в полза
на обществото е нужна и че
всеки може и трябва да бъде
герой (Стоян Омарчевски
го е казал добре преди поч-
ти 100 години).

Самата идея да обвиниш
единия празник заради
другия показва, че някъде
нещо се чупи. 2. Хелоуин е
твърде комерсиален и зара-
ди него Денят на народни-
те будители не успява да
хване вниманието на деца-
та. Естествено, че молове и
магазини се пълнят с тик-
ви, сърца, мартеници, джу-
джета, сърни и всякакъв

друг кич по празници и то-
ва е зле основно за добрия
вкус.

Крайно време е обаче да
престанем да очакваме би-
знеса да върши работата на
държавата и нейните инсти-
туции, както и държавата
да върши работата на биз-
неса, примерно да произве-
жда блага, докато бизнесът
е национално отговорен и
се кичи с портрети на Каб-
лешков. 3. Какво да правим
на Денят на народните бу-
дители? Вариант 1: пуска-
ме 18 портрета във фейс-
бук на възрожденци, при-
зиви за повече българско и
българщина, както и соли-
дна доза омраза към всяка-
кви сирийци, мангали и тъ-
пи американци, които по
цял ден се чудят как да ни
съсипят като нация. Вари-
ант 2: липсва.

Вчера Румяна Босева пу-
сна снимка с разказ за опита
си да намери събитие или мя-
сто, където дъщеря ? да се
запознае с ролята на буди-
телите и да приеме този пра-
зник като традиция. Няма
такова място и няма такива
събития. Особено за децата,
които по техния си начин,

чрез игри и маскаради да за-
почнат да учат важните не-
ща. По-горе споменах дър-
жавата и институциите, ко-
ито въпреки убеждението
ми, че не трябва да се месят
твърде в живота на гражда-
ните, би трябвало да иници-
ират и създадат предпоста-
вки за отбелязване, разби-
ране и възприемане на съв-
ременните празници или ва-
жни дати (между които и
10ти ноември).

Чудесно е, че този ден е
неучебен, но защо е непри-
съствен? Учители могат да
организират събития и да
канят гости – съвременни ге-
рои, а музеите цял ден да
приемат групи, които да
участват в различни инте-
рактивни занимания, да гле-
дат филмчета и да играят
във възстановки. За това
обаче трябва да се погри-
жат министерствата на об-
разованието и културата, а
не децата просто да имат ня-
какъв свободен ден. Вчера
не се случи никъде нищо, но
какво да очакваме от пра-
вителства, които раздават
културните паметници на
БПЦ или мутри, а през ос-
таналото време се чудят как
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В сезона, в който се берат
плодовете, а стопаните „пре-
теглят“ реколтата си, плодо-
ве и зеленчуци с гигантски
размери влязоха в оспорва-
на битка за наградите на
Празника на плодородието.

На 18 октомври той съ-
бра на Пазара на Мол
Варна гости от цяла Севе-
роизточна България, кои-
то представиха етногра-
фията, песните и танците
на регионите си, автенти-
чни ястия от местната ку-
хня и, естествено, плодо-
вете и зеленчуците, които
са отгледали. В надпрева-
рата се впуснаха тикви и
дюли, цвекло и целина,
чушки и патладжани, гро-
зде и ябълки. Най-тежка
обаче се оказа бялата тик-
ва, отгледана от Петранка
Атанасова от с. Солник,
която закова кантара на
рекордните 32,800 кг! Та-
ка претендентът за голя-
мата награда – 25-килог-
рамовата тиква на Яна
Кралева от Кардам, оста-
на на второ място.

Сред победителите се

наредиха още: Петя Ивано-
ва от Солник, отгледала
цвекло с тегло 1,950 кг; Сте-
фка Керанова от Присел-
ци, която представи чепка
грозде 1,565 кг; Светлана
Караянчева от с. Здравец,
която се състезаваше с па-
тладжан 1,065 кг. Цели 5 ре-
корда пък постави рекол-
тата на Савка Атанасова от
с. Изгрев – ряпа 0,927 кг,
червен пипер 0,142 кг,
ябълка 0,418 кг, картоф
0,615 кг и глава целина, те-
жаща 0,960 кг.

Участниците в Празни-
ка на плодородието от чи-
талищата в Солник и Изг-
рев, Добруджанска зимни-
ца и Аксаково бяха отру-
пали щандовете си не са-
мо с плодове и зеленчуци,
но и с огромно разнооб-
разие от кулинарни специ-
алитети и домашна зимни-
на. А за представянето на
аксаковските стопани кош-
ничарят Христо Димов бе
измайсторил уникален
щанд-кошница, дълъг над 2
метра. Журито бе дотолко-
ва впечатлено от изобили-

да останат в 70та година?
Останалите ни  от соца

ужаси с маршируване на 24
май пред мумия, както и до-
ста остарелите ритуали на
БПЦ не бяха заменени с ни-
що по-смислено, а бърз пре-
глед на събитията показва,
че денят е отбелязан в стра-
ната основно с поднасяне на
цветя и водосвети.

И ако ние сме големи и
можем да помислим кой е
будител и кои са важните не-
ща, то децата са изложени
на постянен потоп от патри-
отарщина и псевдо-традици-
онализъм тип „възстановка
на Еньовден от Нешка Ро-
бева“, които няма да ги нау-
чат как да бъдат по-добри
граждани, че има будители
отвъд Възраждането и че
родолюбие не е да мразиш
чужденците.

Нещо се чупи и даже е
счупено отдавна и никакъв
Хелоуин не ни е виновен.
Тъжно е, че пак намираме
вината отвъд нас си и чака-
ме някой да ни оправи, а не
да се оправим като общност.
А примери имаме, просто
трябва да разкажем на де-
цата за тях.

Магдалина ГЕНОВА

ето, пътротата и подредба-
та на щандовете, че не успя
да излъчи победител и наг-
ради всички състезатели.

През целия ден гостите
на празника се наслажда-
ваха на изпълненията на
Детския фолклорен състав
„Китка цвете“ и формация
„Детелина“ от кв. Владис-
лав Варненчик, „Гласове-
те на Аксаково“, гъдуларя
Илия Русинов и народна-
та певица Пламена Петко-
ва от Националната гим-
назия за хуманитарни на-
уки и изкуства, фолклор-
ните групи на селата Сол-
ник и Дюлино, на бесара-
бските българи от певче-
ска формация „Майчина
обич“ в Белгород.

Дегустациите на ястия-
та от народната кухня про-
вокира мнозина от посе-
тителите да попълнят ку-
линарните си знания с но-
ви рецепти, а най-любопи-
тните опитаха да се научат
да тъкат рогозки от царе-
вична шума под вещото
ръководство на майстор-
ките от с. Изгрев.

Êðèìèíàëíà õðîíèêà
На 04 ноември, около

03:22 часа, в РУ Балчик е
получено съобщение за из-
вършен грабеж в гр. Бал-
чик. Установено е, че око-
ло 03:10 часа на същата да-
та, три неизвестни лица
чрез напън на заключена
входна ПВЦ врата, са про-
никнали в къщата на А.М.
(77 г.) в гр. Балчик и чрез
заплаха с нож са отнели от
възрастната жена златен
синджир с тегло около 2
грама. По случая е обра-
зувано досъдебно произ-
водство по описа на РУ
Балчик.

 На 29 октомври, около
01:40 часа по околовръстен
път в град Балчик е извър-
шена проверка на лек ав-
томобил „Фиат” с разград-
ска регистрация. В хода на
проверката е установено,
че водача на МПС е непра-
воспособен. При последва-
лата проверка за употреба
на алкохол с техническо
средство, цифровата инди-
кация отчита наличието на
1,27 промила в издишания
от водача въздух. С поли-
цейска мярка за срок от 24
часа е задържан С.П. (22 г.)
от град Балчик. По случая
е образувано бързо поли-
цейско производство по
описа на РУ МВР Балчик.

На 27 октомври, около
23:00 часа по ул. „Варненс-
ка”, на кръстовището с ул.
„Янтра” в град Балчик е
спрян за проверка лек ав-
томобил „Нисан” със со-
фийска регистрация. При
извършената проверка за
употреба на алкохол с тех-
ническо средство, цифрова-
та индикация отчита нали-
чието на 1,66 промила в из-
дишания от водача въздух.
С полицейска мярка за срок
от 24 часа е задържан В.М.
(54 г.) от с. Фотиново, обл.
Пазарджик. По случая е
образувано бързо полицей-
ско производство по описа
на РУ МВР Балчик.

На 05 ноември, около
12:20 часа, в РУ Балчик е
получено съобщение от
Д.К. (65 г.), за извършена
кражба от частен дом в с.
Сенокос. Установено е, че
за времето от 08:30 часа до
12:00 часа на същата дата,
неизвестен извършител
чрез използване на метал-
на тръба е отворил метална
халка на катинар и е прони-
кнал в къщата, като е из-
вършил кражба на златен
дамски накит с тегло около
3,5 грама. По случая е об-
разувано досъдебно произ-
водство по описа на РУ
Балчик.             РУП Балчик
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Минималната работна
заплата на учителите в
средното образование
ще се увеличи с 12,6%
от 1 октомври 2015 г.
Това заяви председате-
лят на Синдиката на
българските учители
Янка Такева.

По думите и образо-
ванието се превръща в
приоритет за управля-
ващите, за което говорят
отпуснатите средства в
Бюджет 2016 г. Такева
уточни, че минималната
работна заплата в момен-
та е 530 лева. Такава за-
плата получават млади-
те специалисти, които
току-що са завършили
университета и започват
работа като учители.

 Тяхното възнаграж-
дение ще се вдигне с око-
ло 70 лева и ще стане 600
лева, каза Такева. Тя по-
дчерта, че повишаване-
то на заплатата ще стане

от 1 октомври и няма да
има увеличение от 1 яну-
ари 2016 г. „Безспорно е,
че минималната работна
заплата е малка. Това го
знаем всички. Революци-
онна промяна и по-висо-
ки заплати може да се
очаква, когато имаме по-
висок ръст на икономика-
та“, заяви Такева, цити-
рана от БГНЕС.

На среща днес, на коя-
то присъстваха минис-
тър-председателят Бойко
Борисов, финансовият
министър Владислав Го-
ранов и председателят на
КНСБ Пламен Димитров
е станало ясно, че от 1
октомври се отпускат до-
пълнително 20 милиона
лева за заплати в обра-
зованието.

Решението за отпускане-
то им ще стане факт на ут-
решното заседание на Ми-
нистерски съвет. Те са обе-
зпечени от Бюджет 2016 г.

Êàíàäñêèÿò äåí íà
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Вторият weekend на ок-
томври - празнуваме с
благодарности към При-
родата. За това, че ни е да-
ла и дава плодовете си. Че
ни е защитила и помогна-
ла. Че живеем в една от
най-успешните, културни
и богати държави. Символ
на празника са плодовете
на земята.

Особено място и значе-
ние заема тиквата - която
е голяма, кръгла, тежка,
със семена и е храна. При-
тежава всичко, което сим-
волизира и служи на жи-
вота. Съдържа цял свят в

една малка опаковка. Зато-
ва, че е пълна със семена,
някои виждат в тиквата -
символ на бизнеса. Меж-
ду другото, семената ? са
изключително полезни.
Другият красив и неотме-
нен символ на деня на бла-
годарността е хризантема-
та. Всепризнатата царица
на есента внася свежест, пъ-
строта, радост и припов-
дигнато настроение.

Красиво, пъстро, свежо,
ефектно - с плодовете и
цветовете на есента. Такъв
е денят на благодарността
в Канада.

Янка Такева е дългогодишен председател на
Синдиката на българските учители.

Фото: БГНЕС




