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Този проект се реализира с �и�а�со�ата по�крепа �а про�ра�а ��ла�е�та � �е�ст�ие�� �а ��ропе�ската ко�иси��� а��и�истрира�а �и�а�со�ата по�крепа �а про�ра�а ��ла�е�та � �е�ст�ие�� �а ��ропе�ската ко�иси��� а��и�истрира�а�и�а�со�ата по�крепа �а про�ра�а ��ла�е�та � �е�ст�ие�� �а ��ропе�ската ко�иси��� а��и�истрира�а 
� Бъл�ари� от Нацио�але� це�тър „��ропе�ски �ла�е�ки про�ра�и и и�ициати�и��. Съ�ър�а�ието �а �асто�щото из�а�ие
/�ест�ик/брошура/ �е отраз��а позици�та �а ��ропе�ската общ�ост�� про�ра�а ��ла�е�та � �е�ст�ие�� или НЦ��ПИ.

“Първи сме в спорта, силни сме в учението”

“Voor denkers en doeners”





Да�иел - уче�ик  � �ера��осто��о 
поло�е�ие и е�и� от �а�-акти��ите 
участ�ици � об�е�а�� показаха�� че 
бъл�арите с�е е�и� толера�те� �аро��� 
че различи�та �е �и пречат�� �апроти� 
пра��т �и по-�обри и по-сил�и. 
То�а�� което  �ла�ите хора �аучиха 
през 11 ��и �а �ла�е�ки� об�е� � 
Хола��и��� �о �ол��а степе� ще ока�е 
поло�ител�о �ли��ие �ърху т�х�ото 
раз�итие и �ор�ира�е �а це��ост�ата 
и� систе�а.

 Обе�и�е�а ��ропа е 
пре�из�икателст�о�� което бъл�арските 
и хола��ските �ла�е�и�� участ�ици 
� проекта��   осъз�аха и приеха. 
Щастли�а съ� от при�телст�ата�� които 
се поро�иха �е��у �ла�ите хора�� от 
то�а�� че уче�иците от училище �Де 
Триа�а�� � �р. ��а� и тех�ите се�е�ст�а 
�аучиха �о�и�� по-хуба�и �еща от то�а�� 
което се �о�ори за Бъл�ари� � пресата. 
Дъл�отрае� спо�е� у �сички участ�ици 
ще оста�и хар�о�и�та �е��у чо�ека и 
приро�ата�� ко�то е �акт � Хола��и�. 
Чистотата и при�етли�ите лица �а 
хората � тази се�ер�а  �ър�а�а  още 
��о�о �ре�е ще изплу�ат пре� �ас�� ще 
присъст�ат � раз�о�орите �и с близки 
и при�тели. Нико� ���а �а забра�и 

честта �� ко�то �и бе оказа�а от к�ета �а 
��а�-Воле��а�. То� прие участ�иците 
� проекта � тър�ест�е�ата зала �а 
к�етст�ото�� този �акт �е��ус�исле�о 
показ�а з�ачи�остта �а този �ла�е�ки 
об�е�.     �ла�ите хора тр�б�а �а 
общу�ат�� �а се опоз�а�ат�� защото те са 
от е��о �ол��а се�е�ст�о - Обе�и�е�а 
��ропа. К�етът �а  ��а� - Воле��а� 
пре�ло�и ко�тактите �е��у ��ете 
училища �а прерас�ат  � парт�ьорст�о 
�е��у ��ата �ра�а и побрати���а�е 
�а Пазар��ик и ��а�. К�етът �а 
Пазар��ик�� �-� То�ор Попо��� изпрати 
посла�ие  �о с�о� коле�а�� което още 
по�ече засили у�а�е�ието къ� �ашата 
ро�и�а от стра�а �а хола��ските 
�и при�тели. �ла�е�ите от СОУ 
�Г. Бе�ко�ски�� �ече се по��от��т 
за пре�сто�щото  �осту�а�е �а 
хола��ските �и  при�тели  през �. 
септе��ри  2008 �. 

 С акти��ото си участие � 
е�ропе�ските про�ра�и �ла�ите хора 
�а Бъл�ари� още �е��ъ� ще израз�т 
с�о�та от�о�ор�ост и а��а�ира�ост 
с общест�е�ите процеси��  както и 
�ела�ието си  �а са  част от Обе�и�е�а 
��ропа.

Проектът

През 2007�. ��ропе�ската 
ко�иси� и ��ропе�ски�т парла�е�т 
съз�а�оха про�ра�а ��ла�е�та 
� �е�ст�ие���� ко�то пре�ста�л��а 
юри�ическата ра�ка за по�крепа �а 
�е�ор�ал�и обучител�и �е��ости 
за �ла�ите хора. Про�ра�ата е � сила 
2007-2013�. и ще и�а сериозе� при�ос 
къ� при�оби�а�ето �а способ�ости 
и �ъз�о��ости за �е�ор�ал�о 
образо�а�ие с е�ропе�ско из�ере�ие.  

Реализира�ето �а проектите 
по про�ра�а „�ла�е�та � �е�ст�ие�� 
2007 - 2013 съз�а�а усло�и� у �ас 
за и�те�рира�е �а �ла�ите хора � 
общест�ото чрез �асърча�а�е �а 
и�ициати��остта.

Тази про�ра�а пости�а 
е��а от бла�оро��ите си цели - 

�а се ели�и�ира �с�ка �ор�а �а 
�искри�и�аци� и ксе�о�оби�. Т� 
�опри�ас� за из�ра��а�ето �а по-
�обро разбира�е за раз�ообразието �а 
�ашето общо е�ропе�ско �асле�ст�о и 
�а ос�о��ите це��ости�� които �сички 
�ие  спо�ел��е. Особе�о �а��о е 
�аличието �а е�ропе�ски еле�е�т � 
реализира�ите проекти�� което и�а 
с�оето поло�ител�о �ли��ие �ърху 
�ла�е�ката �е��ост �а �ест�о �и�о. 
Убе�е�а съ��� че про�ра�а 

��ла�е�та � �е�ст�ие��  2007-
2013 оси�ур��а �ъз�о��ост и �а 
�ла�ите хора � �ера��осто��о 
поло�е�ие �а защит�т и реализират 
с�оите и�еи през сле��ащите �о�и�и. 

П р о е к т ъ т � К у л т у р � о -
образо�ателе� �ла�е�ки об�е� �е��у 
Пазар��ик и ��а��� е �и�а�сира� 
по про�ра�а ��ла�е�та � �е�ст�ие�� 
и бе из�от�е� от училищ�ото 
�асто�телст�о къ� СОУ �Г. Бе�ко�ски�� 
с по�крепата �а учители и уче�ици. 
На�-акти��и при �е�о�ата разработка 
б�ха участ�иците от ІХ а и Х б клас 
и тех�ите клас�и ръко�о�ители. 
Използ�а� �ъз�о��остта �а бла�о�ар� 
�а �ла�е�ите от �ашето училище�� 
които пре�ста�иха Бъл�ари� по 
е�и� изключител�о �остое� �ачи�. 
С при�телското  си от�оше�ие къ� 
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Разходка до...

Краси�а приро�а�� тес�и улички 
с �епрекъс�ати ка�али�� �и�а�ащи по 
т�х�� изключител�а чистота�� тиши�а и 
споко�ст�ие цар�т �а�с�къ�е. То�а е 
Хола��и�.   

В с и ч к и 
�еста�� които 
посетих�е � 
Хола��и��� �и 
показаха е��а 
различ�а култура 
и преобър�аха 
�иро�ле�а �и. 
Още с �лиза�ето � 
стра�ата пър�ото�� 
което �е �раб�а�� е �е�еро�т�ата 
по�ре�е�ост и споко�ст�ие�� които 
цар�т �а�с�къ�е. Стари��ите с�ра�и�� 
църк�ите�� краси�ата приро�а��  
ка�алите и уют�ите къщи те пре�ас�т 
�а ��сто�� къ�ето с�каш �ре�ето е 
спр�ло. И �сичко то�а � съчета�ие 
с �о�ер�и о�ро��и тър�о�ски 
це�тро�е и за�е�е�и��� къ�ето кипи 
забърза� �ачи� �а �и�от�� разкриха 
е�и� �апъл�о различе� с��т за �е�. 
Пъту�а�и�та �о остро� �арке��� �о 
Воле��а���  �о столицата   А�стер�а� 
и �сички �еста�� които посетих�е�� 
оста�иха �езабра�и�и спо�е�и � �оето 
съз�а�ие. Престо�т �и � Хола��и� �и 
показа колко борбе�и са хората та��� 
успели �а �а��и�т суро�ата приро�а 

и �а �апра��т от тази зе�� краси�о и 
уют�о ��сто за �и�ее�е.            

Пър�ото пъту�а�е �о �ра� 
Воле��а��� ко�то се �а�ираше 
�а кило�етър от ��а��� �същ�ост 
�апра�их�е пеш. То�а �и показа�� 
че хола��ски�т �аро� �о�и ��о�о 
�и�а�иче� �ачи� �а �и�от и �ищо 
чу��о�� че почти �сички използ�ат 
�елосипе�и�� за �а се при��и��ат. 
На�–�ол��о �печатле�ие у �е� 
оста�и изключител�ата по�ре�е�ост 
и чистотата. Всички къщи�� ко� от ко� 
по-краси�а и са�а по себе си различ�а�� 
с�каш разкри�аха същ�остта �а 

о т � е л � и т е 
с о б с т � е � и ц и . 
Раз�ле�ах�е �ра�а 
и оти�ох�е �а 
п р и с т а � и щ е т о �� 
къ�ето �и чакаше 
ло�ка�� с ко�то 
отпъту�ах�е �о 
остро� �арке�. 
За �е� то�а беше 

пър�ото тако�а пъту�а�е и ще оста�е 
�езабра�и�о. Вре�ето беше ��о�о 
лошо и �о�ата беше ��о�о бур�а�� а 
�ие се люшках�е �ал��о и �а��с�о. 
За съ�але�ие пора�и лошото �ре�е 

В е��а ра��а сутри� �а 28 �арт 2008 �. �о��е с ��о�о трепет �ачалото 
�а е��о чака�о с �етърпе�ие�� �ъл�у�ащо и приключе�ско пъту�а�е. Всички 
уче�ици си �зи�ах�е после��о �о�и��а�е със с�оите ро�ители за 11-��е��ото 
�и отсъст�ие от къщи. Пъту�а�ето �и беше �ъл�о и ��о�о заба��о.

 Всички �ие  -  учи�иците�� учителите�� лекарите и шо�ьорите  б�х�е 
при�телски �астрое�и е��и къ� �ру�и и из�и�ах�е цели� път � ше�и и 
закачки. Така с бо�ър �ух и ��о�о 
е�оции пъту�ах�е ��а ��и�� а �а трети� 
сти��ах�е Хола��и�.

Т� �и посрещ�а �рач�а и 
�ъ��о��а�� �о то�а �е по�ли� �а �ашето 
�ела�ие �а се запоз�ае� с красотата�� 
чу�есата и хората � Хола��и�. Що� 
�л�зох�е � стра�ата�� пър�ото �ещо�� 
което �и �апра�и �печатле�ие�� беше 
�о�ата. Т� бликаше от�с�къ�е�� от 
�ебето�� което �е спираше �а �али�� и 
от пол�та�� които б�ха изпъстре�и с 
ка�али и образу�аха шах�ат�а �ъска. Вс�ка къща е е��о остро�че�� об�ра�е�о 
от ка�али�� а �ръзката с �ла��и� път е краси�о �остче. Тази сре�а �а �и�от   
��о�о �опа�а �а патиците и лебе�ите�� които плу�аха споко��о. За �а от�алечат 
�о�ата от с�о�та територи��� хола��ците са построили пре�ра��а сте�а�� ко�то 
пречи �а �о�ата �а �а�лезе � територи�та и�.

В це�търа �а �сички �ра�о�е и�а  
�оле�и ка�али. По бре�о�ете се �и��ат 
��о�о ло�ки и �хти. На�-�печатл��ащи 
са къщите �а по�ърх�остта �а �о�ата�� 
за които са�о б�х�е �ле�али от 
теле�изи�та. 

Цели�т �и 5-��е�е� престо� 
� Хола��и�  беше  изключител�о 
�ъл�у�ащ�� изпъл�е� с ��о�о 
�езабра�и�и �о�е�ти. От престо� си 
� Хола��и� разбрах�� че �аселе�ието е 
�апра�ило �о�ата с�о� при�тел�� а �е 
�ра�.

Пътуването

Ире�а ТРИФОНОВА 10 б
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�е усп�х�е �а �и�и� ��о�о от �арке��� �о остро�ът �и �печатли с у�и�ител�о 
краси�а приро�а. 

 Сле��ащото �и пъту�а�е беше �о ле�е��ар�и�  ста�ио� �а ФК „А�кс��– 
А�стер�а� Аре�а. То�а �печатл��ащо съоръ�е�ие�� със с�оите раз�ери и ц�лата 
обиколка �а ста�ио�а�� �е �а�е�оха �а �исълта�� че спортът � Хола��и� е от �ол��о 
з�аче�ие и �аисти�а ��о�о се �ла�а � �е�о. 

Сле� то�а про�ъл�их�е къ� кос�ополит�и�  А�стер�а�. Обиколката 
по ка�алите �а    А�стер�а� беше ��о�о �печатл��аща. Ви��х�е както с�ра�и�� 
з а п а з е � и стотици �о�и�и 
� хола��ската столица�� така  
и с�ра�и със с ъ � р е � е � � а 
а рх и т ек т у р а . Та� посетих�е и 
така из�ест�ата улица �а 
ч е р � е � и т е �е�ери�� �узеи 
и е��а к а т о л и ч е с к а 
църк�а�� ко�то същест�е�о се 
различа�а от п ра�осла�� и те 
църк�и � Бъл�ари�. От 
�сичко�� което �и��х�е�� разбрах�� 
че А�стер�а� е �а�–�еобик�о�е�и�т �ра��� съчета�ащ � себе си оба��ието �а 
�и�алото и при�лекател�остта �а �о�ер�и�  с��т.

   После��ото �и пъту�а�е беше �о Се�ер�о �оре�� къ�ето �аблю�а�ах�е 
съоръ�е�и�та�� чрез които хората са се преборили с разрушител�ата стихи� �а 
�о�ата. То�а �е убе�и�� че ос�е� ��о�о �остоприе��и�� хората � Хола��и� са и 
��о�о борбе�и�� успели �а �а�хитр�т �ори и приро�ата.   

   Ако �ие�� бъл�арите�� прие�е�  по�е �алка част от �ачи�а �а �и�от � 
Хола��и��� то�а�а стра�ата �и би била още по–краси�а  и ��о�о по–при�т�а за 
�и�ее�е.

Често чо�ек раз�ишл��а за с�ета около �е�о…Дали и�а и по хуба�и �еста 
от тези�� които поз�а�а. Дали ��ко� �е� ще и�а къс�ета �а �и�и �ещо различ�о.

Красотата �е се крие са�о � приро�ата и �е��ите раз�о�и��ости�� т� е и 
� хората�� обста�о�ката�� �уха �а то�а �есто�� ко�то те по�лъща и опи����а през 
ц�лото �ре�е �а престо� та�.

Хола��и� е е��а �алка стра�а�� ко�то 
�ори �е се забел�з�а �а картата�� �о ко�то 
крие ��о�о из�е�а�и за туристите�� решили 
�а � посет�т. Наро�ът и е силе��� из�ою�ал си 
са� територи�та. И то �е с �о��а�� а � борба 
с �орската стихи�. Хола��ците �е са от �а� 
- �остоприе��ите и отзи�чи�и �аро�и. Те са 
сту�е�и и резер�ира�и къ� �епоз�ати�� �о �е 
са лоши хора.

Дори �алко �ра�че като ��а��� което е скрито из�е��у толко�а ��о�о 
�и�и и ка�али�� и�а с�оето очаро�а�ие. �алко�� тихо и споко��о �есте�це�� 

къ�ето �сички хора се поз�а�ат и �и�е�т � 
разбирателст�о. Обста�о�ката �а то�а ��сто 
е у�и�ител�а и �еобик�о�е�а. ��о�ото 
ка�али�� пресичащи ��а��� като че   ли �у 
при�а�ат �опъл�ител�а красота�� �ра�ът е 
като �зет от приказките. ��стото е толко�а 
споко��о�� че �ори и птиците�� и лебе�ите�� 
които плу�ат и �и�е�т � ка�алите�� �е се 
плашат от �и�а�ащите хора�� които �а�е се 
спират �а се любу�ат �а прекрас�ата �ле�ка. 
Дори �и�от�ите усещат си�ур�остта и 

споко�ст�ието�� бликащи и от ка�ъ�ите�� с които е построе� �остът �а� ка�ала.
А �осто�ете са �а�с�къ�е. На�–различ�и �и�о�е – �оле�и�� �алки�� 

по��и��и или �е�� те също са �опъл�ител�а краска къ� ц�лост�и� �и� �а то�а 
„ра�ско кътче��. В �е�о �е са�о �осто�ете�� а и �с�ка къща е у�икал�а и различ�а 
от оста�алите. Тези �алки постро�ки�� които са �о�о�е �а толко�а ��о�о хора�� 
с�каш са е��о ц�ло�� частите �а което 
са �с�о от�еле�и. Толко�а близо 
е��а �о �ру�а. Толко�а „при�телски�� 
пре�ър�ати�� чо�ек би по�ислил�� че ���а 
та��и �е��у хората�� �и�еещи � т�х. 
И�а къщи�� строе�и пре�и шестстоти� 
�о�и�и�� че �ори и по�ече. Но и�е��о 
те са ��о�о �исоко це�е�и от �ест�ите 
�ители�� защото �ос�т истори�та � 
себе си. Истори��� заслу�а�аща �а бъ�е Истори��� заслу�а�аща �а бъ�еИстори��� заслу�а�аща �а бъ�е 
запазе�а за поколе�и�та. Истори��� 
ко�то ще е учител за т�х. 

Едам

Алекса��ра СТ�ФАНОВА 10 б

Среща �а участ�иците с к�ета �а Воле��а� и ��а�
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��а� е �аисти�а е�и� различе� с��т. С��т�� ко�то �ие �е поз�а�ах�е и 
�ислех�е�� че �е същест�у�а. Въз�ухът�� птиците�� приро�ата�� �ачи�ът �а �и�от�� 
�сичко е ��как специал�о и ��о�о �алече от �ас и �ашите обичаи и �а�ици. Но 
точ�о тук е краси�ото – �а откриеш �епоз�ати �о  �осе�а  зе�и�� �а се опиташ �а 
разбереш хората та��� �а ��ик�еш � съ�ър�а�ието и � с�исъла �а �и�ота и��� �а 
ос�ислиш це��остите и приоритетите и�. То�а�а �о�еш �а ка�еш�� че �аисти�а 
поз�а�аш е�и� �аро�.

Да�и�ка и Десисла�а 10 б

��а�. С�каш се събу�их � �и�алото. Стари ��уета��и къщи�� с�уше�и е��а 
�о �ру�а. К�арталчетата са от�еле�и от тес�и улички и ка�али. Въ� �о�ата  плу�ат 
патици�� лебе�и. Наоколо �и��аш �о�а�� а �ърху теб се ръси слаб �ъ���� брули 
��тър. Вре�ето �и�а�и е лошо�� слъ�цето се по����а са�о ��колко �и�ути �а �е�. 
То о�р��а �алките стари��и къщи�� 
които са толко�а е��ак�и и толко�а 
различ�и. Вс�ка и�а краси�а �рата�� 
из�щ�о �екорира�и п р о з о р ц и �� 
специ�ич�и �аса�и и �алка кит�а 
�ра�и�ка. Споко��о �а��ича�е през 
прозорците и � а б л ю � а � а � е 
хората�� които са � с�оите �о�о�е: 
�ле�ат теле�изи��� четат�� раз�о�ар�т�� 
и�ра�т с �алките си �еца�� а ко�ато �и 
�и��т�� се ус�их�ат и �и ръко�ахат. 
Нико� �е се крие за� те�ки за�еси�� щори или решетки и �е се от�ас� �рубо с 
�епоз�атите. От�с�къ�е лъха тиши�а и споко�ст�ие�� те се �аруша�ат са�о от 
песе�та �а птичките и от леки� шу� 
�а пре�и�а�ащи �елосипе�и. Тук 
�секи кара колело - от ��е�о�иш�о 
хлапе �о �а�ката�� ко�то �ози като � 
количка с�оите �еца и �ъзраст�ите хора�� 
които се разхо��ат �а �елосипе�и. А 
сле�об�� �астъп�а �ре�ето за 
спорту�а�е. Децата тичат по пистата 
�а ста�ио�а�� и�ра�т �утбол�� баскетбол�� 
�ъзраст�ите б��ат или хо��т бързо 
с по�ощта �а щеки. ���о �еспир�о 
��и�е�ие � и�аче �епо��и��ото старо �ра�че.

Често зат�ар�� очи и си спо���� ��а�. Иска� �а запаз� за �ъл�о спо�е�а 
за краси�ите �и�о�е от �оето пър�о пъту�а�е � чу�би�а.

Да�иел ВАСИЛ�В 10 б

Водата

До��е �ъл�оочак�а�и�т �е��� � ко�то аз и �оите съуче�ици�� учители и 
екип от лекари отпъту�ах�е къ� е��а чу��а за �ас �ър�а�а – Хола��и�. Поз�ата 
�и от учеб�иците по �ео�ра�и� като „Стра�ата �а лалетата��. Си�ур�о ���а по 
ра��а стра�а от Хола��и�. Да пъту�аш из �е� си е чисто 
у�о�олст�ие и за очите�� и за �ушата. �о�е би 
пора�и липса �а из��е� реле��� �а �ас 
�и се стру�а�� че тук и�а ��о�о по�ече 
�ебе�� отколкото �а� ко�то и �а е �ру�а 
�ър�а�а. Още �окато пъту�а�е с 
а�тобуса�� къ�ето и �а по�ле��а�� �и��ах 
б е з к р а � � а т а целу�ка �а �ебето 
със зе��та. Но тази илюзи� � �икакъ� 
случа� �е е потискаща�� а по-скоро �и �ъз�е�ст�а 
��как �истич�о�� защото хола��ското �ебе е �е�еро�т�о 
краси�о. Ц�лата площ - е��а трета от Бъл�ари� – е прор�за�а с �ре�и от реки�� 
изпъстре�а с езера�� �ашаре�а от ка�али. Всъщ�ост �а�-лако�ич�ото описа�ие 
за Хола��и� би из�ле��ало по сле��и� �ачи� – ра��а зе���� 
приказ�о �ебе�� ка�али и реки�� ц�ет��� ��тър�и 
�ел�ици�� �елосипе��� прекрас�и �есели и 
�остоприе��и хора. ��а� бе пър�ата �и 
спирка.  Гол�� ��л за �е�о�ото очаро�а�ие 
и�ат �е�о�ите по��и��и �осто�е�� 
които украс��ат бук�ал�о �с�ка пе�� 
от ��о�обро��ите ка�али. И�терес�о �и 
беше �а уз�а��� че � ��а� �секи �ост си и�а 
и�е. Напри�ер �остът „К�акелбрюк���� което е 
е��о прелест�о произ�е�е�ие �а изкуст�ото. ��о�о �и 
хареса ��а�. Та� цари особе�а ат�ос�ера �а споко�ст�ие�� �ра�ичеща с ле�ост.  
Гра�чето е като рису�ка �а ху�о��ик – къщите са ��о�о 
стари�� архитектурата е типич�а – застрое�и 
покри�и�� тес�и �аса�и�� ка�ък и �ър�о�� 
капаци �а �сички прозорци. На�-сил�о 
� п е ч а т л е � и е  �и �апра�иха  
к ъ щ и ч к и т е �� п о с т р о е � и 
�а� �о��ата по�ърх�ост. С�каш 
чо�ек се пре�ас� � Сре��о�еко�ието. 
Без �а иска�е�� използ�а�е у�алител�и 
�ор�и�� защото ��а� про�окира с �и�а си.

Хола��и� беше е��а сбъ��ата �ечта! ��оциите и 
усеща�ето�� опоз�а�а�ето �а �о�и хора�� �а �о�а култура ще оста�ат за�и�а�и � 
съз�а�ието �и.

Или��а ТОДОРОВА 10 б
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Медиите

ПАЗАРДЖИК - �ДА�. Са�о �опре�и ��а �есеца за ��о�о от 
�есетоклас�иците от СОУ �Геор�и Бе�ко�ски�� Хола��и� е �ър�а�а�� ко�то 
тру��о биха �а�ерили �а �ео�ра�ска карта. През �арт обаче те за�и�а�ат за 
��а� бла�о�аре�ие �а е�ропе�ската про�ра�а ��ла�е�та � �е�ст�ие��. А сле� 5-
те �езабра�и�и ��и�� които прекар�ат та��� Хола��и� �ече �е е просто �стра�ата 
�а лалетата�� �а ��тър�ите �ел�ици и �а колелетата���� а сбъ��ата �ечта�� приказка�� 
ко�то �е �ела�т �а с�ърш�а�� пъту�а�е � �и�алото�� с��т�� различе� и �епоз�ат.

�рач�о �ре�е посреща �ашите уче�ици � ��а�
�раче� и �ъ��о�е� е �ра�ът и по �ре�е �а престо� и�. Но то�а �е по�рачило 

пъту�а�ето и� �и �а�-�алко. Да�е �апроти� - убе�ило �и � силата �а �о�ата. 
Защото � Хола��и� т� бликала от�с�къ�е - от �ебето по� �ор�ата �а �епрекъс�ати 
�але�и�� и от пол�та�� �ърху които ка�алите с�каш �чертаели�� шах�ат�и �ъски. 
Краси�и �осто�е - �оле�и�� �алки�� по��и��и или �е�� кръстос�али през е��а пе�� 
тези ка�али. В по�ечето �ашите �есетоклас�ици �и�ели исти�ски произ�е�е�и� 
�а изкуст�ото. Част от къщите също плу�али �ъ� �о�а. И�ало обаче и таки�а�� 
които били скупче�и олко�а близо е��а �о �ру�а�� че се сторили �а бъл�арчетата 
�при�телски пре�ър�ати���� хората�� �и�еещи � т�х�� без та��и по�е��у си

���о�ре�е��о с то�а�� �с�ка постро�ка била различ�а от оста�алите. Общи 
за �сички били е�и�ст�е�о заостре�ите покри�и�� тес�ите �аса�и�� кепе�ците �а 
прозорците�� �ъпреки че ��ико� �е се криел за те�ки за�еси�� щори и решетки��.

�алко и чисто �есте�це�� къ�ето �секи поз�а�а �секи�о. Къ�ето тиши�ата 
и си�ур�остта лъха �ори от ка�ъ�ите�� а из �ъз�уха се �оси споко�ст�ие и �ори 
ле�ост. Къ�ето �ебето е по�ече�� отколкото � Бъл�ари��� а �а�-типич�ата �ле�ка са 
патиците и лебе�ите��плу�ащи по �ла�ките по�ърх�ости �а ка�алите�� без �а се бо�т 
от хората.

Така �а�-общо ще запо���т ��а� � спо�е�ите си бъл�арчетата.
��е�и�та и� за �ителите �у обаче се различа�ат. В съз�а�ието  �а ��кои 

те ще оста�ат като сту�е�и и резер�ира�и къ� чу��е�ците хора�� а �а �ру�и - като 
�или�� сър�еч�и и �обри. Сре� �торите е �ари��а Василе�а�� �а�ката �а Да�иел- 
�о�че с �изически у�ре��а�и��� което също пъту�а �о Хола��и�. Непоз�ати 
хола��ци бутали и��али��ата количка �а си�а ��� �осили � �а ръце по стълби 
и по�лези�� пре�ас�ли те�ките и� сако�е�� без �ико� �а �и �оли за то�а и без �а 
очак�ат как�ото и �а било � за���а.

По�об�о �а �сички бъл�арчета��  Да�иел също �осту�ал у  хола��ско 
се�е�ст�о.  И  пре�ста�ете  си из�е�а�ата �а �о�чето��   ко�ато още при пре�ста���ето��  
�о�аки�ите �у казали�� че и ��ете и� �еца са оси�о�е�и и че �същ�ост ро�и�ата 
и� е Колу�би�. Да�иел �апус�ал този �о� с убе��е�ието�� че � Хола��и� ���а 
различ�и�� �сички са ра��и и �ищо чо�ешко �е е сра��о и �е се пази � та��а. �е е сра��о и �е се пази � та��а.�е е сра��о и �е се пази � та��а.

На�-сил�о   �печатле�ие  �а  �ла�ите  хора  и  �а  тех�ите     препо�а�атели   
�апра�ило е�а�ското училище. То се оказало �оста по-простор�о�� по-с�етло�� по-
ц�ет�о и по-раз��и�е�о от бъл�арските. Докато �ър�иш по кори�орите�� �о�еш 
�а �и�иш как�о се случ�а �ъ� �с�ка е��а от стаите - разказ�ат �ашите пе�а�ози. 
Уче�иците работ�т пре�и��о � екипи�� а почти �сички за��ти� са с практическа 
�асоче�ост.

Анкета

Кое Ви притесняваше най-много?

Трудно ли взехте решение за включване на Вашето дете в националната 
програма

„Младежта в действие”, финансирана от Европейската комисия?

a) �а

б) �е

5%
95%

а) ико�о�ическата стра�а

б) пъту�а�ето

�) �и�ота и з�ра�ето �а �етето

�) езика

�) �ру�а причи�а

5%

10%

85%

0%

0%

Оправдаха ли се очакванията Ви относно организацията и реализацията 
на пътуването до Холандия?

а) �а

б) �е

�) и�а� резер�и

100%

0%

0%

Намерихте ли нови приятели?

а) �а

б) �е

100%

0%

Родителите споделят, че разширяването на светогледа, по-
големите отговорности, повишеното самочувствие от европейското 
гражданство са факторите, които положително са променили 
младите хора. Силно са впечатлени  участниците в проекта и от 
липсата на граници между държавите, членки на ЕС, реда, чистотата, 
отговорността, мисленето, хармонията между човека и природата.

Темите за спорта, свободното време, приятелството и контактите са 
сближили младежите.  В анкетата се усеща   желанието  на младите хора  
и в България да се живее  красиво, спокойно и хармонично – по  европейски.
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�ари� ДЪБОВА - �ур�алист �. „З�а�е��

�ъ�ката част от �рупата пък още с �ъо�уше�ле�ие разказ�а за ста�ио�а �а 
�А�кс��. �о�четата  �и�ели със собст�е�ите си очи и злат�ата топка�� и злат�ата 
обу�ка �а �арко Ва� Басте�.

Непри�т�о �печатле�ие �а пазар��ишките учители и уче�ици �апра�ил 
е�и�ст�е�о �актът�� че � хола��ските �е�ии стра�ата �и се пре�ста�� изключител�о 
�е�ати��о - из�ест�и с�е �а�-�ече с �а�и�та и �аркотра�ика�тите си. На���ат се 
обаче с �осту�а�ето си �а са про�е�или ��е�ието �а е�а�ци за Бъл�ари�.

Среща �а участ�иците с к�ета �а �р. Пазар��ик То�ор ПОПОВ

Хола��и� �и посрещ�а облач�а и �рач�а. Ръ�еше�� 
�о ��о�о скоро разбрах�е�� че то�а е обича��ото �ре�е за 
хола��ците. Въпреки суро�ите усло�и��� които и� пре�ла�а 
приро�ата�� хората са пре�ър�али зе��та си � ра�ско кътче.

Докъ�ето ти сти�а по�ле�ът�� �и��аш ра��и зеле�и пол��� 
прор�за�и от ка�али за отточ�а�е �а �о�ата. С�обо��о плу�ат 
патици�� �ъски и чапли�� �ор�о се разхо��ат краси�и лебе�и�� 
прелитат �аза�и и ча�ки. ��и� бо�ат растителе� и �и�оти�ски 

с��т�� пре� ко�то бла�о�о�ее и за ко�то се �ри�и чо�екът.
Хар�о�и�та с приро�ата се усеща и пре�а�а �а�с�къ�е. �алък ра� е �ра� 

��а� �� пре�о� �и�а �а река �). За �и� потъ�аш � с�ета �а приказките - красота���� пре�о� �и�а �а река �). За �и� потъ�аш � с�ета �а приказките - красота��� пре�о� �и�а �а река �). За �и� потъ�аш � с�ета �а приказките - красота��). За �и� потъ�аш � с�ета �а приказките - красота��. За �и� потъ�аш � с�ета �а приказките - красота�� За �и� потъ�аш � с�ета �а приказките - красота��За �и� потъ�аш � с�ета �а приказките - красота�� 
по�ре�е�ост�� �алки раз�ери �а �сичко - �а къщи�� улици�� ка�али�� �ра�и�ки. 
Къщичките са се с�ушили е��а � �ру�а�� за �а оси�ур�т уют и �и�от �а ��о�о 
хора. Вс�ка от т�х с различ�а �ор�а�� ба�ра�� с пъстра ц�ет�а �ра�и�ка�� с кокет�и 
пер�е�ца и из�щ�а �екораци� �а прозорците. Н��а о�и�ле�ие - са�о �а�ки с 
колички и �еца �а колела. Не са�о �еца�� а �и�от �а колела... Всичко е у�икал�о�� 
из�щ�о и �епо�тори�о�� кара те �а се ус�их�аш или �а заста�аш без�ъл��о�� за �а 
�е раз�алиш �а�и�та.

Суро�ите приро��и усло�и� са изко�али и �аро�а си. На пръ� по�ле� 
хола��ците са  сту�е�и�� �ес�о�орчи�и�� с�ър�ат е�оциите си�� �о ��и�ател�и��  �ес�о�орчи�и�� с�ър�ат е�оциите си�� �о ��и�ател�и���ес�о�орчи�и�� с�ър�ат е�оциите си�� �о ��и�ател�и�� 
любез�и и тактич�и. �ер�т �у�ите си�� �о �е из�ер�ат разсто��и�та. Изключител�о 
тре�ира�и и е�ер�ич�и �а �е� из�и�а�ат �есетки кило�етри - пеша�� �а колела или 
с кола. Все бързат за ��къ�е�� �о сти�ат �а�с�къ�е. ���о�ре�е��о пъту�ат �лако�е�� 
са�олети�� кораби и а�тобуси. С т�х се състеза�ат �елосипе�исти и спортисти.

Лу�а е �а�пре�арата �а хората и с �ре�ето – �ре�ето �а съ�ре�е��ите 
тех�оло�ии. А�стер�а��� Ха�а�� Ротер�а� са �ра�о�е �ечта за ��о�о хора. 
Хола��и� е образец�� �о�ел за успеш�о съ�ителст�о �а стар и �о� с��т�� спла� от 
различ�и ет�оси�� култури и тра�иции. Ре�о� �о у�икал�ите стари��и с�ра�и се 
из�и�ат �исоко � �ебето �о�ер�и хотели�� о�иси и �илищ�и блоко�е. Колосал�о 
строителст�о из�ира от �е�рата �а Океа�а. На �еста �а�истрали �а 15 �етра 
по� �орското ра��ище   с�ърз�ат �сички точки �а стра�ата. Често Океа�ът е 
по-�исоко от ра��и�ата. Но и �е�о упра�л��ат хола��ците. Бла�о�аре�ие �а 
�и�ите те ре�улират �о�ата �у и оси�ур��ат споко�ст�ието си�� без �а разруша�ат  
естест�е�ата  красота. Веч�ата битка с приро�ата �и пре�ръща �ъ� �ои�и�� кара �и 
�а �е�ерират �о�и и�еи�� �а използ�ат е�ер�и�та си и �а т�ор�т красота. С�обо�ата 
�а �исълта и� �а�а �ъз�о��ост �а �и�е�т споко��о и щастли�о. Защото �исл�т�� 
учат и �и�е�т практич�о.

�алко тр�б�а �а чо�ек �а бъ�е щастли�. И �ие �о заслу�а�а�е.
От�о�о ръ�и... Ще �и �ър�и по �о�а �а път за Бъл�ари�.

Натали�   АЛ�КСАНДРОВА

Холандия

�. Василе�а

    Об�е�ът �е са�о �опри�есе за 
раз�итието �а езико�ите у�е�и� �а 
�ла�е�ите�� �о и �асърчи чу�ст�ото 
и� за при�а�ле��ост къ� �С и 

са�очу�ст�ието 
и� �а 
р а � � о п р а � � и 
�ра��а�и �а 
��ропа�� които 
и�ат с�оето 
�осто��о ��сто 
� ��о�оезич�а 
��ропа.

        Достатъч�о беше �а по�ле��а очите 
�а �ецата�� за �а разбера�� че �е са�о 
зеле�и�ата�� чистотата и приказ�ите къщи 
са �и �печатлили�� �о и то�а�� че чо�екът e 
�ол��a �о�ъща сила 
със с�оите з�а�и� и 
�ол��� за �а пребори 
�о��ата стихи��� 
като откъс�а парче 
по парче от �е��� 
съз�а�а�ки красота 
и �о� за �ецата си.

У с п � х � е 
�а реализира�е 
��устра��и� об�е� 
с хола��ските 
п а р т � ь о р и �� 
бла�о�аре�ие �а 
т�х�ата отзи�чи�ост�� 
по�крепата �а 

НЦ��ПИ и 
собст�е�ите �и усили�.  Всичко то�а  �и 
а�бицира �а работи� за реализира�ето �а 
�о�и проекти.

С р е щ а т а 
с е��а �ру�а 
култура�� с 
�ру�и обичаи 
�и приобщи 
къ� �ол��ото 
е � р о п е � с к о 
се�е�ст�о�� защото 

се оказа�� че различи�та �е��у ��ата 
�аро�а са ��о�о по-�алко отколкото 
приликите.

К. Киро� Б. Табако�

Ст. Дюл�еро�а
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