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Безплатно издание

КАУЗА ПЛОВДИВ ЩЕ ПИШЕ
ПРОГРАМАТА СИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
ЗАЕДНО С ГРАЖДАНИТЕ

Кауза Пловдив стартира инициатива в града
с открити приемни във
всички райони. В тях
гражданите ще поставят
свои проблеми по райони
и подрайони. „На базата
на тази информация екипът ще пише програмата
си за изборите“ - заявиха
на специална пресконференция лидерът на Кауза
Пловдив Георги Титюков
и групата съветници.
Ясно е, че големите проекти на Пловдив трябва
да се случат. Всички искат да видят реализирани
инфраструктурните идеи
за Голямоконарско шосе,

и бетонния мост над р.
Марица, пробивът „Модър-Царевец“. Но толкова важни са и въпросите
по местоживеене. Гражданите ще могат да кажат
какво искат по кварталите
си. Приемните ще бъдат
организирани на места с
естествено голям човекопоток.
На сайта на Кауза Пловдив ще бъде обявен графикът на приемните и
както и въпросник, който
всички желаещи ще могат
да попълнят бързо и лесно
онлайн.
Кауза Пловдив със сигурност ще има листа с кан-

дидати за общински съветници на предстоящите
избори с достойни граж-

дани в нея. Формацията
се надява да увеличи резултата от предните избо-

ри, защото не е спирала
да работи за града. Eкипът общински съветници

и заместник кметът Георги Титюков ви призовават да не пропускате приемните на Кауза Пловдив
по райони. Това е шанс за
директен диалог между
граждани и общинари.
Георги Титюков е общинарят, който през последните 16 години, е приел
най-много граждани за
изслушване, независимо
дали е бил районен кмет
или заместник кмет в голямата община. И това е
същността на местното
самоуправление.
Вижте графика на
приемните в
www.kauzaplovdiv.com

НОВ ЗДРАВЕН И ОБРАЗОВАТЕ- ТОВА Е МИСИЯ „БЛАГОРОДСТВО“
Виенският бал не е прес- медицински оборудвания
ЛЕН ЦЕНТЪР В СТОЛИПИНОВО
тиж, той е кауза. Като чо- за деца и възрастни, до повек, отдаден на различни
каузи, Веселина Ботева
посещава много благотворителни мероприятия,
едни от които са Виенските балове, организирани всяка година от Австрийското посолство,
Община Виена, Столична община и Виенския
клуб в България. Там
освен да танцува валс,
човек има възможност да
подкрепи каузите, които
всяка година са различни
– от закупуване на скъпи

Нов здравен и образователен център в кв. Столипиново откриха заместниккметът Георги Титюков и
посланикът на Швейцария Н. Пр. Мюриел Берсе Коен в присъствието
на инж. Таня Михайлова,
заместник-министър на
образованието и науката,
Иванка Киркова, началник
на Регионалното управление по образованието, десетки гости и граждани.
Двата центъра са изграна стр. 3

10-ТО ИЗДАНИЕ НА „НАЙ-ДОБЪР
МЛАД ПРЕДПРИЕМАЧ НА ПЛОВДИВ“

добряване живота на деца
и младежи с увреждания,
живеещи в различни социални услуги.
Веселина Ботева, от коалиция Кауза Пловдив, е
директор на дирекция „Социална политика“ в Община Пловдив и вече десета
поредна година посещава
на свои разноски Виенския
бал, за да бъде още по-полезна и на други хора извън
Пловдив. Това се нарича
„да превърнеш работата си
в мисия“.

СТАВАМЕ И НАЙ-ГОЛЕМИЯТ
ЦЕНТЪР ЗА ТЕНИС НА МАСА

МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ ОТКРИ НОВА ЗАЛА В ГРАДА
в учебно-спортен комплекс „Стоянстрой“. В присъствието на зам.-кмета Георги Титюков, той и Стоян Сариев, собственик на комплекса, прерязаха лентата.

Прибори за еднократна употреба, получени
от картофени обелки е
проектът, който спечели

първото място в конкурса
„Най-добър млад предприемач на Пловдив“ тази година. Иновативната

идея на Димо Иванов беше оценена с най-много
точки от журито и получи
на стр. 5

„Пловдив освен, че е една от световните столици
на гребането и български
център по лека атлетика,

сега ще стане най-големият
център и в тениса на маса.
Искам да благодаря на г-н
Сариев за всичко това, кое-

то прави. В най-развитите
държави, най-добрите и
най-силните учебни завена стр 2
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Димитрия Тодорова-Андонова –

ДА ЖИВЕЕШ ЗА ДРУГИТЕ ВСЕКИ ДЕН

Денят й започва с приготовления като на всяка майка
- ранно ставане, неуморно
тичане за подготовка на
сутрешни тоалети, закуска,
препускане към детската
градина на сина й, ежедневни оперативки за подготовка и провеждане на
дейности и събития в Младежкия център, взимане на
детето и прибиране вкъщи,
където й предстои да сготви вечеря за любимите й
мъже. „По време на вечеря
семейството ми се събира
на трапезата, хапваме заедно, говорим, а аз се наслаждавам на компанията
на моите момчета - сина ми
Христиан и съпруга Ангел“
- разкрива тя.
Възпитава 6-годишния си
син да е състрадателен и
съпричастен към всичко
около него, да помага и да
бъде самостоятелен. Въпреки безбройните ангажименти, за нея е приоритет
да прекарва време със семейството. Държи забавленията им с малчугана винаги да имат и образователна
насоченост. Той помага
в домакинството като се
включва в отсервирането
на чинии и изхвърлянето
на отпадъци, обича също
да ме наблюдава докато
готвя“, разказва тя.
Тя си почива най-добре
сред природата. Домът й
е пълен с цветя. Планира
след време да отдели поголяма част от времето си
в грижа и поддържане на

„Младежки център Пловдив“. Завършва „Аграрна
икономика“ и „Професионална
педагогика“
в Аграрен университет
Пловдив, след което се
дипломира в ПУ „Паисий Хилендарски“ със
специалност „Публична
администрация“. Работи
от 16-годишна. От 2009
г. е служител на Община
Димитрия Тодорова- Пловдив. Вече 10 години
Андонова е директор на е част от екипа на Георги
общинско предприятие Титюков.
семейната зеленчукова градина. Когато е в отпуска
далеч не означава, че спира
да работи, напротив, телефонът й е включен постоянно и е на разположение
на екипа си винаги.
Определя себе си като строга и взискателна. Описва се
и като малко старомодна
спрямо днешните разбирания, защото е възпитана, че
човек трябва да се труди, да
си поставя цели и неуморно да ги следва. В отношенията си с хората държи на
лоялност, честност и уважение.
Споделя, че работата й
определя 90 % от ежедневието й. „Обичам да работя, обичам да имам цели,
обичам да търся и намирам най-добрите решения.
Доста често се будя нощем,
вдъхновена от нова идея,
която непременно искам
да реализирам, защото тя
ще повлияе на много деца
и младежи“, разказва Ди-

митрия. „За мен работата
е едно от най-важните и
смислени неща от живота
на човек, когато има възможност да допринесе за
общественозначими каузи
като възпитанието и благоденствието на подрастващите. Надявам се, че те

отношение на разбирателство, уважение, толерантност и подкрепа“.
Твърда е в мнението си, че
образователната система
е поднесена по неатракти-

ще отнесат частица от тази
магия сред други хора, ще
я предадат и по този начин
ще изграждаме помежду си

вен начин за децата и младежите и ги кара да ходят
в учебните заведения по
задължение, вместо с же-

СТАВАМЕ И НАЙ-ГОЛЕМИЯТ
ЦЕНТЪР ЗА ТЕНИС НА МАСА
МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ ОТКРИ НОВА ЗАЛА В ГРАДА
в учебно-спортен комплекс „Стоянстрой“. В присъствието на зам.-кмета Георги
Титюков, той и Стоян Сариев, собственик на комплекса, прерязаха лентата.
е един изключително успешен проект, който трябва да се дава за пример в
останалите градове – за
начина, по който трябва да
има сътрудничество между частните компании, общините и държавата.
Министър Кралев пожела много успехи на всички трениращи: „Знаем, че
Азия доминира в тениса

от стр. 1
дения винаги имат изключително модерни спортни
комплекси. Няма как да е по
друг начин, тъй като винаги
спортът и образованието
вървят заедно. Аз мисля, че
само по този начин може да
се постигне баланса между
духовното и физическото
израстване.“ Това каза министърът на официалната
церемония.
Специалната професионална настилка на новата закрита зала за тенис на маса

е изградена със средства на
Министерството на младежта и спорта. Отпуснатата
сума е на стойност 30 000
лв. Така залата отговаря на
най-новите европейски изисквания.
Няма нищо по-добро от това частна езикова гимназия
да има такъв омплекс. Това е един пример как частните капитали могат да се
включват в помощ на българското образование и на
българския спорт.
Комплексът „Стоянстрой“

лание и интерес. „Стараем
се да използваме различни
иновативни методи на преподаване, за да подкрепим
подрастващите,
докато
опознават света и изграждат представата си за функционирането му и тяхната
роля и място в него.
„Изграждането на отговорен и отдаден екип е сред
най-големите постижения
на Младежкия център“ категорична е Димитрия
Тодорова-Андонова. - Това
са едни от най-добрите експерти, които съм срещала,
защото работят със сърце и
душа, в името на каузата да
направим заобикалящата
ни среда по-добра, по-привлекателна и по-подкрепяща за младите. Ние сме едно семейство, Младежкият
център е нашият втори дом.
Заедно, с внимание и грижа, се трудим в него и го

поддържаме уютен.
Под нейно ръководство
през 2018 г. Младежки
център Пловдив е удостоен със Знак за качество от
Съвета на Европа, което е
най-голямото международно признание и най-високата оценка за качеството
на предлаганите услуги и
приносът за развитие на
младежките политики.
Младежкият център ежедневно предоставя възможност за неформални
образователни програми,
младежки обмени, практически знания за изграждане на социални умения,
реинтеграция на младежи,
кръгли маси, клубове по
интереси, езикови курсове,
доброволчески инициативи, благотворителни кампании, работилници, ателиета, безплатен достъп до
интернет. Освен това, към
центъра е изграден модерен спортен комплекс, където се провеждат футболни, волейболни и баскетболни турнири, спортни
празници, футболни лиги,
благотворителни събития.
За онези, които искат да
прекарат повече време в
Пловдив, Младежкият център разполага с хотелска
част и различни удобства.
Посланието й към младите е да бъдат борбени, със
силен дух и да не спират да
работят за нещата, в които
вярват. Да вярват в себе си
и да помагат, защото силата
е във всеки от нас.

ОТБЕЛЯЗАХМЕ
141 ГОДИНИ ОТ
ОСВОБОЖДЕНИЕТО

здраве!“
На събитието присъстваха още председателят
на Българска федерация
по тенис на маса Стефан
Китов, Георги Титюков –
заместник-кмет на Пловдив по „Спорт, младежки
дейности и социална политика“, зам.-областният
управител Петър Петров
и други. Собственикът на

стимка: интернет

на маса, но защо да не се
поздравим с европейски
успех. Първите крачки към
успехите и медалите тръгват от такива зали. Ползвайте съоръжението със

комплекса, Стоян Сариев,
сподели, че в Частната английска гимназията са тренирали едни от най-добрите спортисти в различни
видове спорт.

Стотици граждани и официални лица изкачиха хълма Бунарджика в Пловдив,
за да се поклонят пред
подвига на руските воиници в Освободителната
война от 1878 г. Паметникът, отбелязващ това
събитие, е първият паметник, издигнат у нас през
1881 година и посветен на

Руско-турската освободителна война.
Съветниците от Кауза
Пловдив Николай Бухалов и Константин Георгиев поднесоха венец пред
него. Тържествено слово
произнесе проф. д-р Запрян Козлуджов, ректор на
Пловдивския университет
„Паисий Хилендарски“.
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ДА СИ УПРАВЛЕНЕЦ Е КАТО ДА СИ РОДИТЕЛ
Г. Георгиев: Ако не решаваме малките проблеми, никога няма да стигнем до големите

Георги Георгиев – заместник кмет на Район Западен от квотата на Кауза
Пловдив.

Женен, с едно дете на 12 г.
Роден е в Пловдив, израсъл в най-младия район на
града - Тракия.

В детството си тренирах
футбол в един от най-добрите клубове „Марица“.
Спортът сам по себе си е
нещо много важно за формиране характера на един
човек.
Но и треньорът е важен.
Не случайно е наричан
„втори баща“. Няма да
забравя нашия Сашо Чолаков, който ни учеше не
само да играем и да владеем топката, но и на дисциплина. По днешните стандарти той би бил суров
педагог, но този мъж е насадил у стотици момчета
смелостта да се сблъскват
с отговорности и да постигат заслужени победи.

В УПРАВЛЕНИЕТО
НАШИЯТ ТРЕНЬОР Е
ГРАЖДАНСТВОТО
Днес самият аз работя обществена работа и често в
мислите си се връщам във
футболния клуб. Като общинар смятам, че нашият
треньор е гражданството
– хората , които са ни избрали, за да постигнем нещо. Пак съм в отбор, при
това много сплотен и много вещ. Това не е поза или
лозунг. Oтдаденият човек
се познава по удовлетворението от работата.
Отстрани нашата работа
може да изглежда скучна,
но то е до момента, в който на теб ти се наложи да
отидеш до общината или
кметството. Тогава всичко
е важно – как те посрещат,
как те изслушват, как ти
говорят, какво правят като
те чуят. За много от хората,
които идват при нас, казусите им са съдбовни. Колкото и да са малки. И аз не
забравям това в нито един
ден, когато излизам от вкъщи към кметството.

БЕЗ МАЛКИТЕ ДЕЛА
НИКОГА НЯМА ДА
СТИГНЕШ ДО ГОЛЕМИТЕ ПОБЕДИ
Трябва да реагираме на
всеки проблем представен

човекът дойде пак при теб
с въпросителни в очите, да
направиш така, че той да
си тръгне с щастлива удивителна на лицето.
И така ден след ден ре-

ни от граждани.
Мисля си, че да приемеш
чуждия въпрос като свой,
те прави истински човек,
на когото хората са си дали
доверието на избори. Дали
вечер ще четеш нормативни актове, или ще се чуеш
по телефона с колега, няма
значение. Важно е на другия ден да влезеш в кметството по-знаещ. И когато

шаваш „малките“ проблеми на хората от квартала.
Чак след тях са големите.
Не можеш да се заемеш с
грандиозни дела, ако не си
решил малките. Това е като
да сложиш добра основа
преди да строиш. Когато
стоиш добре сред хората,
тогава може да се заемеш
с планове за утре. Или за
след години.

Вярно, ежедневните разговори не пълнят докладите,
както големите проекти с
прерязани ленти. Но истинският смисъл в работата на
общинаря е как да работи и
за днес и за утре. Понякога
е трудно. Но аз мисля, че
никъде няма лесно.
ИСТИНСКАТА СИЛА
НА ЕДИН РЪКОВОДИТЕЛ Е ДА НАПРАВИ
ДОБЪР ЕКИП
Екипът да усеща твоята
подкрепа. Тогава той ще
ти върне същото. Ще бъде
всеотдаен и ще работи с
радост. На това му казвам
„Лоялност за лоялност“.
Не трябва да съдиш със
замах грешките на подчинените. Всеки греши. Човешко и нормално е да
пропуснеш нещо. Да сбъркаш. Особено важно е да не
ръководиш без сърце, а да
разбереш защо е станало
така. И да дадеш подкрепата си на колегата в такъв
труден момент.
От опит знам, че когото запазиш добър тон и разбиране в кризисен момент,
хората не само, че сами
поправят пропуските, но и

работят доста по-добре. Работата, вършена с желание,
винаги дава по-добри резултати от действията под
страх от наказание и подигравки. От всяка криза ръководителят и подчиненият
си вземат поуки и стават поможещи. В това вярвам.
Не харесвам онези, които
ръководят и командват с
амбиция и сила. Които се
качват на главите на хората,
само и само да изпъкнат и
на следващата година да
отидат по-нагоре. В работата с хора, това е грозно и
деструктивно.
ВСИЧКИ ТРЯБВА ДА
РАБОТИМ САМО ЗА
ЕДНО ЗНАМЕ
Цветовете на партийните
централи и знамената им не
бива да имат никакво значение, когато работим за града си. В своя делник служителят трябва да гледа само
националното знаме, което
се вее над кметството.
Смятам, че имах късмет
да попадна в добър екип.
С кмета на район Западен,
Димитър Колев, сме избрани от различни политически листи. Но той дава сво-

бода и доверие. Може би
най-хубавото нещо, което
може да се даде на човек,
който обича да работи, е
това.
Тъжно е да гледаш как в някаква държавна или общинска структура чиновниците
разиграват партийни кадрили. Или котерийните битки
стават толкова ожесточени,
че гражданите биват забравяни. Или неглижирани.
Това е една тиха катастрофа
за обществото.
При мен един ден дойде
жена, със заплетен случай.
Свършихме работата и на
колеги от други ведомства.
Накрая тя ми каза, че не е
очаквала такова внимание,
защото съм бил избран от
друга формация - различна
от тази, на която тя открито
симпатизира.
Жената бързаше да си подреди много имотни и други
проблеми и да заминава за
чужбина. Казах й, където и
да отиде, вместо благодарности към мен, да носи
със себе си знамето – националното ни.
И да казва добри думи за
родината си.

НОВ ЗДРАВЕН И ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР В СТОЛИПИНОВО
от стр 1
дени по проект „Всички
заедно: за по-добро образование и здраве“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество,
който се реализира на територията на пловдивския
квартал „Столипиново“ и
в гр. Куклен.
Той стартира в началото
на 2017 г., на обща стойност 1 077 495 лева, и
има за цел да подкрепи
ромската интеграция чрез
провеждането на информационни кампании за поголяма здравна просвета и
реализиране на разнообразни мерки в областта
на образованието чрез
средствата на изкуството,
спорта и културата.
Сградата на здравния център, разположена в двора
на ДКЦ „Изток“, е оборудвана със съвременна
диагностична
апарату-

ра. В новите медицински
кабинети ще продължат
своята работа вече назначените по проекта специалисти в областта на
общата медицина, педиатрията, акушерството и
гинекологията.
Сградата на образователния център се намира в
общия двор на НУ „Кирил
Некатриев“ и СУ „Найден
Геров“ в самия център на
най-големия ромски квартал в България. В нея има
голяма мултифункционална зала за спорт и публични събития, както и 2 зали
за извънкласни дейности
с родители и ученици от
двете училища.
„С изграждането на тези
два центъра ще се подобри достъпът до предучилищно и основно образование, до здравните услуги за деца, бременни жени
и млади семейства. Жела-

нието ни е да се намали
процентът на отпадащите
ученици и да се подобри
комуникацията между медицинските специалисти
и ромската общност като се осигурят първични
здравни услуги и се задействат конкретни мерки
за здравната превенция
и семейното планиране“,

посочи заместник-кметът
Георги Титюков и благодари за усилията на екипа
на проекта за неговата реализация.
Още през 2017 г. по проекта бяха построени две
детски площадки в двора
на ДГ „Лилия“ в Столипиново.
Освен инфраструктурни

мерки, в рамките на проекта се осъществяват и
дейности за здравна и образователна интеграция
на уязвими групи. Наети
са общо 6 лекари, 9 учители, 1 образователен
експерт, 3 образователни
медиатори и 4 здравни медиатори.
В различните образователни дейности са обхванати над 400 деца от Столипиново и гр. Куклен.
Важна е ролята на образователните медиатори, които работят както с децата,
така и с техните родители.
Една добра практика на
проекта е клуб „Активен
родител“, чрез който се
работи за приобщаване на
ромските родители към
образователния процес и
за повишаване на тяхното
доверие към образователните институции.
В рамките на проекта са

проведени 39 здравни
кампании и са направени над 4000 индивидуални здравни консултации,
включително на здравно
неосигурени лица.
Проектът подпомага реализирането на една изключително богата културна програма с достъп
до култура, изкуство и
спорт, която включва посещения на опера, театър,
концерти, музеи и изложби. Ромските деца са насърчавани да проявяват
своите таланти в часовете
по изобразителни и приложни изкуства, както и в
заниманията по спорт.
Партньори на Община
Пловдив по проекта са социална фондация „Инди
Рома 97“, общинска фондация „Пловдив 2019“,
Община Куклен, СУ „Найден Геров“, ОУ „Кирил
Нектариев“, ДГ „Лилия“.
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ПЛОВДИВСКИ НАДЕЖДИ

БЪДЕЩЕТО Е
НА МЛАДИТЕ

ГЕОРГИ ТИТЮКОВ:
„НАЙ-ДОБЪР МЛАД
ПРЕДПРИЕМАЧ НА ПЛОВДИВ“
СТАНА НА ДЕСЕТ ГОДИНИ!

НОСИТЕЛИ НА НАГРАДИ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ДЕВЕТ КОНКУРСА
Мишо Гръблев • Анастасия Чочева • Стоян Генов • Невена Начева • Евдокия Федорченко •
Ваня Плачкова • Панайот Стефанов • Йоана Желева • Кирил Димитров • Анелия Манова •
Светозара Данчева • Стефан Ставрев • Катерина Батаклиева • Златина Симеонова, Светослава
Салвачийска • Ирина Живкова • Даниела Гозманова • Стоянка Талатинова • Мануела Манова •
Георги Влайков • Цветозара Данчева • Атанас Богоев • Теодора Пампулова • Димитър Зангаров
• Мирослав Гаригов • Иван Бинев • Стоян Пенев • Евгения Христозова • Красимира Йовчева •
Красимира Харалампиева • Стефани Тодорова • Иван Попов
Идеята на Георги Титюков да се ангажират младите хора в иновативни дейности и бизнес-начинания роди състезание, което вече едно десетилетие няма равно на себе си в България. Стотици младежи от 2009 година досега
кандидатстваха с идеи и проекти в община Пловдив. Стотици интересни начинания бяха одобрени за участие от
компетентни журита. Те се състезаваха за приза и победиха в различните категории.
Най-прекрасното обаче е това, че благодарение на спечелените парични награди и естествената реклама покрай
конкурса, тези „бизнес надежди“ на града създадоха свои работилници, свои цехове, свои предприятия и офиси. С
което доказват, че силата на идеите е нещо, без което не може нито едно общество. Пловдив се гордее заслужено с
този си конкурс и благодарим на всички, които са имали дързостта да участват в него.

КОНКУРСЪТ Е УНИКАЛНО
СЪБИТИЕ ЗА СТРАНАТА
ГЕОРГИ ТИТЮКОВ,

заместник кмет по „Спорт, младежки дейности
и социална политика“ в община Пловдив:
Зрелостта на едно общество може да се замери
по много начини, но като
че ли най-добрият е чрез
грижите за подрастващите. Инвестициите в младите са преки вложения в
бъдещето.
Затова, като ресорен заместник кмет в община
Пловдив, се радвам, че
създадохме този конкурс
за млади предприемачи

и вече десет години награждаваме младежките
инициативи.
Каква по-голяма радост
за един град от факта,
че в него растат креативни, изобретателни и
амбициозни момчета и
момичета. Които правят
своите заявки за утрешни
предприемачи и ръководители на този наш вечен
Пловдив!

ПОЗДРАВЯВАМ ВСИЧКИ
МЛАДИ ХОРА НА ПЛОВДИВ.
ОБИЧАЙТЕ ГРАДА СИ, ПОСВЕТЕТЕ МУ
ПЛАНОВЕТЕ СИ! ТОЙ Е ВАШЕТО МЯСТО,
А ВИЕ СТЕ НЕГОВОТО БЪДЕЩЕ

Мишо Гръблев, журналист и общественик, лектор и
преподавател. Завършил е право. В момента ръководи
кантора за защита на личните данни (GDPR защита
на граждани, институции, организации и фирми)

За конкурса „Най-добър
млад предприемач на град
Пловдив“, който спечелих
преди десет години …?
Мога да разказвам много.
Тогава чух за него един
месец преди крайния срок
за подаване на проекти.
Имах идея, но първоначално реших, че няма да
кандидатствам. Не вярвах, че е възможно да има
честен конкурс. Седмица
преди крайния срок, мои
приятели ме убедиха все
пак да кандидатствам. Месец по-късно аз спечелих
този конкурс, в който се
притеснявах да участвам.
И точно това е „поуката“
от тази история – вярата!
Вярата, която ми бе върната, че е възможно да има
честни конкурси, които

наистина оценяват добрата идея. През тези десет
години конкурсът за Найдобър млад предприемач
на град Пловдив се наложи, доби популярност, реализираха се добри идеи,
а много други бяха начертани и вероятно ще се реализират при повече работа
или по-мащабно финансиране. При всички случаи,
обаче, много млади хора
получават увереност, че
има някой, който ще ги
чуе, ще им обърне внимание и дори ще финансира
най-добрите им идеи. А
такива шансове не се срещат всеки ден. Пожелавам
успех на конкурса и още
повече добри проекти,
които да печелят вниманието на аудиторията.

МЛАДИТЕ ГЕНИИ ПО СВЕТА
Самюел Колт бе само на 14, когато стана известен; Бил Гейтс - на 17, когато създаде Microsoft
НАУШНИЦИТЕ,
ИЗОБРЕТЕНИ ОТ
15-ГОДИШЕН.
Честър Грийнуд измисля
наушниците през 1874
година, когато самият
той е едва на 15 години.
Момчето обичало зимните спортове, но ушите му
мръзнели. След няколко
експеримента, той помолил баба си за помощ
в шиенето. Под негово
ръководство тя ушила
кръгове от велур и кожа, които той съединил с
подръчни средства и така
се получили протектори
за уши. Получил патент
през 1887 година и ги
произвеждал в родния си
град в продължение на 60
години.

ХЕЛИКОПТЕРЪТ,
ИЗОБРЕТЕН ОТ
20-ГОДИШЕН.
Игор Иванович Сикорски е
роден през 1889 г. в Украйна . Когато бил на 20 години той изобретил първия
хеликоптер. Можел да се
отлепя от земята, но не издържал тежестта на пило-

та. Година по-късно Сикорски направил втори модел,
който вече можел да лети
с пилота си. През 1913 година той прави първия самолет с четири двигателя.
През 1919 година емигрира
в САЩ, а през 1923 г. (на 34
години) създава фирмата
Sikorsky Aero Engineering

Corporation, която съществува и до днес.
ЧАНТИТЕ THIGH-PACK
– ИЗОБРЕТЕНИ ОТ
6-ГОДИШНА.
Кели Райнхарт била на 6 години, когато се вдъхновила
от кобурите за оръжие, от
каубойските филми. Тя решила, че вместо кобури за
оръжие, децата може да си
носят малка чантички, в
които да имат неща от първа необходимост, като бонбони, играчки и др. Бащата
на Кели харесал идеята й и
основал TPak International.
Поръчките на компанията
за година са на стойност
около 1 млн. долара. Наскоро Кели се срещна с представители на Пентагона,

които имат идея да използват чантата за военни цели.
БРАЙЛОВАТА АЗБУКА
Е СЪЗДАДЕНА ОТ
15-ГОДИШНИЯ ФРАНЦУЗИН ЛУИ БРАЙЛ.
На тригодишна възраст

Луи ослепява след злополука, но въпреки слепотата си, получава добро
образование като дори печели престижна стипендия на Кралския институт.
Там той започва да работи
върху системата и през
далечната 1824 г. създава
шрифт, с който прави четенето достъпно за незрящи хора. Брайловата азбука се използва и до днес
по целия свят.
ПЪРВАТА В СВЕТА
СИСТЕМА ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ
ИЗОБРАЖЕНИЯ.
Едно фермерско момче от
Юта, на име Фило Фарнсуорт, имало блестящи познания по химия и физика.
на стр. 8
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10-ТО ИЗДАНИЕ НА „НАЙ-ДОБЪР
МЛАД ПРЕДПРИЕМАЧ НА ПЛОВДИВ“
от стр. 1
първата награда от 7000
лева от заместник-кмета
Георги Титюков.

„Благодаря на Община
Пловдив за възможността
да участваме в този конкурс, както и на Търговската гимназия за доброто
обучение, което получихме за управление на бизнеса“, заяви развълнувано
победителят. „Ние повярвахме в себе си, благодаря
Ви, че и Вие повярвахте в
нас“, допълни той от сцената, докато получаваше
своята награда.
Биоразградимите прибори за еднократна употреба от картофено нишесте,
приготвено от обелките,
могат да се използват от
хората, когато са на разходка сред природата и

хвърляйки ги дори на нерегламентирани
места,
околната среда няма да
бъде замърсена, защото се

разграждат между два и
шест месеца. 250 броя ви-

лици ще струват приблизително 4 лева. Фирмата
ще произвежда още лъжи-

ци и ножове. На по-късен
етап ще се правят торбички и чашки.
Второто място и 4000 лева

спечели Марчела Апостолова, чийто проект е за

интерактивни тениски с
мобилно приложение за
добавена реалност. Върху

ник-кметът Георги Титюков и благодари за подкрепата на кмета на Община
Пловдив Иван Тотев, общинския съвет, на учебните заведения, където се
презентира конкурсът за
бъдещите участници. Той
пожела още на младите
хора да останат тук в България и тук да реализират
мечтите си.
Специалната награда от
500 лева на Ротари клуб
„Пловдив
Филипопол“
получи Гергана Кирева за
създаване на художествено
ателие „Арт релакс“ .
тениските ще има отпечатани авторски модели
на забележителности на
града. В самата щампа
има маркери, които при
сканиране на тениската,
на телефона ще се появи
триизмерен модел на съответната забележителност с текст на английски,
български и френски език.
Двете трети места спечелиха проектите за мобилна автомивка във всяка
точка на града, където се
намира самият автомобил
и за създаване на споделено пространство за учене.
За благодарност за организацията на конкурса за
десета поредна година, от
името на всички участници беше връчен специален плакет за принос и за
насърчаването на младите

хора в град Пловдив на
заместник-кмета Георги
Титюков.
„За тези 10 години конкурсът се доказа като честен
и прозрачен с представяне
на все по-интересни бизнес идеи“, сподели замест-

В препълнената зала
„Пловдив“ на Гранд хотел
Пловдив освен участниците присъстваха председателят на Общинския съвет
Савина Петкова, общински съветници, спортисти,
артисти и много гости.

В това е величието и безсмъртието на един град. Той е вечен и непреходен, защото се обновява безспир чрез хората и идеите, които те носят. Пловдив е пълен със съдби и събития. И докато едните правят равносметки, други все още съставят първите си планове за живoтa

И СЕКВОИТЕ НЯКОГА
СА БИЛИ МАЛКИ

Всеки голям вратар, дори и
Още отсега Милко е на фона на бяло,
Чворович, в началото е бил малък...!
зелено и червено...!
Вероятно един ден в своята
биография Милко Друмчийски ще може да напише „Беше в началото на
21 век, някъде около 2019
г, когато Пловдив беше европейска столица на културата.. Тогава бях младо вратарче, на около 13
години…“ Колко велики
биографии започват така
между другото, докато сме

вперили очи в конкретно
събитие?!
Една такава
млада биография започва
днес пред очите ни. Милко Друмчийски е наистина
младо вратарче, изпълнено
с желание да лови топката.
Толкова усърдно и толкова пъргаво, като млад рис,
който ти се иска да прегърнеш. Както е направил с
него един от вратарите на

Ботев Иван Чворович.
Трениралото 4 години киокушинкай карате при шихан Георги Попов момче
сега е заменило източните
тренировки със занимания
в най-великата игра. И никой не може да каже дали
каратето губи един майстор или светът на футбола ще спечели един нов
герой…!

ПРАВЕТЕ ДОБРИНИ И
НЕ БРОЙТЕ ГОДИНИТЕ!

„Аз съм Живко. Според
държавата съм на 80 г, но
мен годините не ме занимават. Понякога времето
върви по-бързо, понякога
по-бавно. В зависимост
от събитията, които носи в себе си. Зная колко е
хубаво да обичаш работата си. Зная и как дрънчи
празнотата на славата. Пожелавам ви мирни дни, позитивна нагласа и най-важното - правете добрини!“
Живко Тачев е „посланикът“ на Кауза Пловдив в
кв. Коматево.
Роден в Тръстеник, Плевенско, Живко има пребо-

Живко Тачев
гата биография като журналист и писател. Седем
години се е занимавал с
радиовъзела в родния си
град. Работил е в Смолян.
Бил е кореспондент на
двете програми на БНР.
Работил е за предаванията
„Неделя -13“, „Ние българите“, както и за „Смях

лозе пази“ на Иван Кулеков. Автор е на книгите
„Предизборна
травма“,
„Малко ум, много шум“
и „Модерни времена“, за
които може да се каже, че
са носители на извънредно свеж хумор и градивен
сарказъм. Живее и работи
в Пловдив.
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КАУЗА Пловдив

„ХОРАТА СИ ОТИВАТ,
НО ТРАДИЦИИТЕ ОСТАВАТ“

Това са думи на големия българин и пловдивчанин Лука Станчев, на когото посвещаваме и тази страница. Защото той направи много за България.
НА 19.01.2019 г. НИ НАПУСНА ЛУКА СТАНЧЕВ, ПРЕДСЕТАДЕЛЯТ
НА ПЛОВДИВСКИЯ
ГРАЖДАНСКИ КЛУБ.
Той възстанови през 1996
г. ПЛОВДИВСКИ ГРАЖДАНСКИ КЛУБ и го направи една от най-дейните и успешни граждански
организации в България.
Клубът е първата неправителствена организация
в България, основана през
1863 г. като Разисквателно
дружество.
Разисквателното дружество е създадено в далечното време на Възраждането, в пансиона на училището на Найден Геров
в Пловдив. Официално е
регистрирано през 1893 г.,
но функционира повече от
година преди това. Създадено е по подобие на английските мъжки клубове
и успява да обедини елита
на гр. Пловдив.

ДА СИ СПОМНИМ
ПАК КАКВО НАПРАВИ КЛУБА НАЧЕЛО
С ЛУКА СТАНЧЕВ
След възстановяването на
Пловдивския граждански
клуб през през 1996 г., откогато той бе и негов председател, Клубът бе инициатор на разговори и кръгли
маси:
• За взаимодействието
между различните власти
в град Пловдив, 2002 г.
• За движението в гр.
Пловдив, 2002 г. и 2010 г.
• За Пловдивската опера,
2010 г.
• За Физкултурния диспансер, 2011 г.
• За развитието на гражданското общество и др.
Клубът се включи активно
в кръгла маса за Националната енергийна стратегия,
2005 г. Организира срещи
и разговори с видни общественици и политици.
Клубът подкрепи реставрацията на Джумая джамия
през 2009 г. и Международния семинар за историята
и архитектурата й 2008 г.
Клубът подпомогна създаването на „Клуб на знаещите” в гр. Пловдив, 2003
г. Организатор е на множество културни прояви в гр.
Пловдив – художествени
и фотографски изложби,
средношколски конкурси,
състезания, литературни
четения, представяния на
книги,
благотворителни
разпродажби и търгове,
концерти и др.
Заедно с дирекция „Просвета” организира ученическите конкурси:
• „Цариград и българските исторически паметни-

ци 1999 г.”
• „Мъдростта на родовия
корен - Аз и мечтите ми”,
2003 г.
• „Членството на България в Европейската общност – как виждам Европейския Съюз и какво
очаквам”, 2005 г.
Най-добре представителите се средношколци бяха
наградени с екскурзия до
Истанбул.
Клубът иниициира с Община Пловдив първата
среща на спортните ветерани на града ни. Представиха се на обществеността
големия Пловдивски скишампион, алпиеца Никола
Чонгаров, 2011 г. Подпомогна се идейно и финансово написване на историята на футбола в град
Пловдив.
Пловдивският граждански
клуб дари на Общинската
педагогическа библиотека
221 тома книги и 140 броя
списания, 2008 г. Клубът
дари 1700 броя „Библия за
деца” и „Християнска етика” на всички пет районни
кметства на град Пловдив,
2011 г. Дариха се на Националната библиотека „Иван
Вазов” комплекти от произведенията на проф. Николаус Муцопулос и проф.
Любиша Георгиевски.
Гражданският клуб осигури превози и дари на инвалидите на град Пловдив 23
инвалидни стола, 11 инвалидни колички, патерици,
легла и др. от Германия,
2009 г.
Пловдивският граждански
клуб финансира и постави
паметните плочи на Йордан Йовков пред „Военна
болница”, 1998 г. , барелефа на Борис Христов при
родната му къща, 1999 г.,
барелефа на Никола Алваджиев, 2004 г., и паметника на Атанас Кръстев
(Начо Културата) в Стария
град , барелефа на Светите
братя Св. Св. Кирил и Методий при Градската галерия в Стария град ,2000 г.
Гражданският клуб е един
от основните организатори
и инициатори за построяването на паметника на
Св. Св. Кирил и Методий
пред Хуманитарната гимназия със същото име, както и за възстановяване на
празничното шествие на 24
Май. Клубът издаде книгата „На война с 24 Стремски пехотен полк”, 2003 г.,
и я представи за юбилея на
полка на военните клубове
на Пловдив и Карлово.
Клубът подпомогна издаването на забележителната
книга на пловдивския летописец Никола Алваджиев
– „Пловдивските църкви”.

Гражданският клуб инициира, финансира и предложи
именуването на площадите
„11 Май” /пред Хуманитарната гимназия/ и „Атанас
Кръстев” в Стария град.
Пловдивският граждански
клуб инициира кампания
за прибиране в България
на мощите на цар Самуил.
След четиригодишни усилия и множество контакти в
България и Гърция, инициативата достигна до междуправителствени разговори

ни аташета на воювалите
през Първата Световна
Война, откри асфалтирана
отсечка от пътя (100-метрова алея и тържествено
стълбище) към българското военно гробище край с.
Цапари. Там са погребани
200 български войни, дали
живота си в епичните боеве на „Червената стена“,
известна и като “Втората
Шипка“. Българският посланик ген. Михо Михов
говори на Сръбското во-

ници на милосърдието“
/2012 г./ Книгата показва
приятелството и помощта,
която българските войници
и офицери оказват на населението по пътя от Междумурието през Словения
и Австрия, в противовес
на югославската историографска пропаганда.

между двете държави.

енно гробище. Реч бе произнесена и на немските и
френските военни гробища. По този начин за първи
път се узакони Българско
военно гробище в Р. Македония.
Заедно българските дипломатически представителства в Македония участваха в организирането
на похода по стъпките на
българската армия от Охридското до Преспанското
езеро /по случай годишнина от Първата Световна
Война - 2008 г./

културно-исторически паметници в района на Преспанските езера. Там се направи панихида на гроба
на Цар Самуил - първата
след 1000 години, заснета
от БНТ. Лука Станчев организира заснемането на
забележителния филм на
д-р Горан Благоев „Острова
на Цар Самуил“.
Осем поредни години клубът организира пленери-колонии с именити български
художници и скулптори,
като непрекъснато увеличаваше българското присъствие в областта. През
2010 г. със съдействието на
Община Пловдив, на брега на езерото се проведе
баскетболна среща между
отборите на ветераните на
побратимените градове Солун и Пловдив.
Активността на Лука Станчев и Гражданския клуб
доведе представянето и
популяризирането на нови
исторически факти в българската история: мястото
на гроба на комит Никола
(баща на цар Самуил) и
гроба на патриарх Герман
(патриарх на цар Самуил),
нова датировка на патриаршеската базилика на цар
Самуил - „Св. Ахил “, и посещението на Вселенския
патриарх в Цар-Самуиловата базилика.
Клубът подпомогна занасянето в Атон на ръкописния
препис на Паисиевата „История Славянобългарска“,
направен от ученици на
Хуманитарната гимназия в

Гражданският клуб заедно с Община Пловдив организира и проведе под
патронажа на Вселенския
Патриарх Световната научна конференция „Културно
наследство на Византия и
Балканите”, 2001 г., като
събра учените византинисти от целия свят. Клубът съдейства за поканата и
гостуването на Негово Все
светейшество Вартоломей
през 2011 г. в гр. Пловдив.
Гражданският клуб е един
от инициаторите на първия
международен конкурс за
пианисти „Юри Буков” и
учреди награда за най-добрия чуждестранен изпълнител /2010 г./. Активно
участва в световната година на физиката и дари 120
сборника с решени задачи.
ЛУКА СТАНЧЕВ
ИЗВЕДЕ ДЕЙНОСТТА
НА КЛУБА И НА БАЛКАНИТЕ
МАКЕДОНИЯ
В Република Македония,
заедно с Община Пловдив,
организира първия на Балканите „Ден на Европа и
Помирението“ в гр. Битоля.
На 9 май 200 г. зам.-кметът
на Пловдив Георги Титюков, заедно с градоначалника на гр. Битоля г-н Владе
Талески и председателя на
Парламента на Р. Македония - проф. Любиша Георгиевски, в присъствието на
всички посланици и воен-

АЛБАНИЯ
Клубът направи много и в
Република Албания - една
непозната за българската
общественост страна, с голямо българско културноисторическо наследство.
Заедно с Нова Българска
Телевизия се подготви документален филм „Албания - страна на светлосенки“ . Клубът заедно с НБТ
организира заснемането на
филм за българската общност на Гораните в Шар
Планина.
ХЪРВАТСКА
В Република Хърватска
клубът поддържа интересни контакти с председателя
на българската общност
г-н Рашко Иванов. Преведоха се и се отпечатаха,
заедно със „Съюза на възпитаниците на военните на
Негово Величество училища“, документалната книга
на Диана Гласнова „Вой-

ГЪРЦИЯ
В Република Гърция повече от 10 г. Лука Станчев
популяризира българските

Пловдив.
ТУРЦИЯ
Дейността на Пловдивския
Граждански Клуб в Република Турция е особено
активна.
Той организира и извърши
реставрация след 100 години на всички 40 икони
от иконостаса на Желязната църква „Св. Стефан “ в
Истанбул, като обзаведе
ателие, осигури материали
и реставраторски екип, работил в Цариград в продължение на 2 месеца /2005 г./
Освещаването на възстановения иконостас от Вселенския патриарх Вартоломей
се превърна в празник за
многото българи, дошли
специално за това.
Направи се музей в сградата на бившата Екзархия
/2005 г./. Клубът дари по
1000 литографии на храма „Св. Стефан“ /2004 г/ и
на сградата на Екзархията
/2007 г./ , както и 1200 броя
сувенирни икони /2003 г.,
2005 г., 2007 г., 2010 г./.
Организира и финансира
изготвянето и отпечатването на художествен албум
за българските исторически паметници в Истанбул
- 1000 броя на български турски език и 1000 броя на
български-английски език
/2006 г./
Клубът, начело с Лука
Станчев, финансира и реализира позлатяването на
купола на Желязната църква. Това е единственият
храм в Турция с такъв купол. По клубна инициатива започна възстановяването и обзавеждането на
Историческия Метох /2010
и 2011 г./
Това са само малка част от
инициативите които Лука Станчев оглави. И даде
всичките си сили и знания,
за да бъдат осъществени. В
Пловдив и България трудно ще се намери подобна
организация, която понякога доминираше в благородните си и родолюбиви
дейности дори официални
държавни структури.
В своята проницателност
и чистосърдечие
Лука
Станчев често подписваше
официалните писма, като
председател на клуба, с
напомнянето, че „Хората
си отиват, но традициите
остават“.
Той и работеше така – с
идеята, че личностите си
отиват, но обществото остава. И то се нуждае от традиции, за да запази ценностите си.
Ние от „ Кауза Пловдив“
му благодарим за всички дела, които стори за
България. И за поуките
които ни остави.

7

април 2019 год.

ПРАЗНИЦИ

КАУЗА Пловдив

ЧУДОТО НА ХРИСТОВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ
За страстната седмица, за светлината от храма и за празничните ни трапези

В християнската религия
Възкресение е на третия
ден, след като Исус е разпънат на кръст и погребан.
Празната гробница е видяна от жените мироносици,
посетили гроба. След това
Иисус Христос се явява на
Мария Магдалена, а после
и на апостолите.
РАЗЛИКА В ДАТИТЕ
Принципът, според който Великден се определя,
води началото си от Първия вселенски събор през
325 година и се приема, че
той се празнува от всички
християни в неделята след
първото пълнолуние след
пролетното равноденствие.
Разминаването в датите, на
които католици и православни празнуват, пък идва
от това, че първите следват
Григорианския календар,
а вторите – Юлианския.
Православните спазват допълнителното изискване
Великден да не съвпада с
еврейската Пасха. Съвпадението в датите на Великден
при православните и католиците зависи от лунните
фази.
Шансът да има пълнолуние
в този период е около 50%.
Затова в половината от случаите западният и източноправославният Великден
съвпадат, а в останалите
- източноправославният е
обикновено 1 седмица покъсно.
СТРАСТНАТА
СЕДМИЦА
На старобългарски страст
означава страдание. По
тази причина дните на

Христовите страдания от
влизането на Иисус Христос в Йерусалим за Пасха
до смъртта му са наречени
страстна седмица. Приближавайки се към кулминацията на тази седмица, всеки от дните от понеделник
до събота е наречен велик.
ВЕЛИКИ
ПОНЕДЕЛНИК
Иисус Христос влиза в
Йерусалимския храм и го
намира пълен с търговци.
Божият Син изгонва търговците, защото храмът е дом
за молитва, а не тържище.
ВЕЛИКИ ВТОРНИК
Христос проповядва в храма и дава своите последни
нравствени наставления;
разказва притчата за 10-те
мъдри девици, очакващи идването на Господа, и притчата за талантите. Христос
прави пророчества за съдбата на град Йерусалим.
ВЕЛИКА СРЯДА
Христос е посетен от покаяла се грешница, която
в притеснението си счупва
съда с драгоценното миро.
Провежда се Тайната вечеря на Божия син с Апостолите, по време на която Той
им казва, че един от тях ще
Го предаде. Юда излиза и
Го предава, а през нощта
срещу четвъртък Христос
се моли в Гетсиманската
градина до идването на
предателя и залавянето Му.
ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК
Произнесена е смъртната
присъда над Иисус Христос и е потвърдена от Пилат Понтийски.

РАЗПЕТИ ПЕТЪК
Денят на великите страдания на Иисус. Наричан
е Велики петък и Разпети петък. Христос приел
смирено съдбата си да
бъде унижаван, обруган,
бичуван, бит с плесници,
накичен с венец от тръни на главата, наранен
и принуден да носи при
изкачването към лобното
си място тежкия кръст,
на който ще бъде разпънат. Разпънат е на Голгота
между двама разбойници
и издъхва в мъки. Станало
слънчево затъмнение и земетресение.

ВЕЛИКА СЪБОТА
Ден на оплакването след
погребението на Исус
Христос от майка му Света Богородица и жени,
носещи миро; гробът му
е запечатан и пред него е
поставена стража (вечерта в петъчния ден; тогава
църквата отслужва Опело
Христово).
ВЕЛИКДЕН
Приключват
страданията на Христос (Страстите
Христови).
СВЕТЛОТО
ВЪЗКРЕСЕНИЕ
В последния (неделен) ден
от Страстната седмица, на-

ШАХМАТЕН ТУРНИР „ГЕОРГИ ТРИНГОВ“

На 10 февруари в зала
„Москва“ и зала „Париж“
на Грaнд хотел „Пловдив“
се проведе 41-ят мемориален турнир по шахмат
„Георги Трингов“. В него участие взеха над 200
шахматиста от близо 13
държави, включително и
от родината на шаха-Индия. Турнирът е един от
най-старите в Европа, а
тази година е и част от
програмата „Пловдив-Европейска столица на културата 2019“.
В надпреварата между едни от най-добрите шахматисти в света взе участие
талантливата
българка

Виктория Радева, победителка при жените в миналогодишното издание
и шампионка за жени на
България. Мемориалът се
провежда по швейцарска
система в 9 кръга, а участниците се разделят на две
турнирни групи –Турнир
А, в който се включват
състезатели с рейтинг на
ФИДЕ 2000 и над 2000, и
турнир Б с рейтинг на ФИДЕ до 2000 и без рейтинг.
На събитието присъстваха зам.-кметът с ресор
„Спорт, младежки дейнoсти и социална политика“ Георги Титюков, директорът на състезанието

инж. Харалампи Ванев,
президентът на БФШ Ру-

слан Тошев и други официални лица. Г-н Титюков
направи първия ход с пловдивската надежда на българския шахмат Виктория
Радева и връчи награди на
още много други таланти.
Част от наградния фонд
е осигурен от Община
Пловдив, а освен парични
награди състезателите получават още картини, купи
и медали.
И тази година турнирът се
радва на силно международно участие с представители от Гърция, Турция,
Сърбия, Черна гора, Македония, Хърватска, Румъния и други.

Георги Петров Трингов
е български шахматист,
международен
майстор
по шах от 1962 г. и втори-

ят български гросмайстор
(1963). Три пъти е бил
шампион на България по
шах (1963, 1981 и 1986
г.). Трингов е играл в 95
международни турнириа.
В юношеските си години
се състезава под името
Георги Пеев. Роден е на
7 март 1937 г. в Пловдив.
През 1959 г. става световен студентски шампион
по шах в Будапеща. През
1964 г. заема първо място
в зоналния турнир за световното първенство в Кечкемет, Унгария.

речен Великден, е светлото Христово възкресение.
Отново службата започва
през нощта. Неделният ден
е „започнал“ от залез слънце на съботния ден. След
полунощницата в църквата
свещеникът изнася светлината и призовава вярващите да дойдат и вземат
светлина от незалязващата
светлина, понеже Христос
е възкръснал.
ПРАЗНУВАНЕТО
Подготовката за честването му започва в седмицата
преди Великден, наричана
Страстна седмица. Празнува се 6 дни. Вечерта
преди полунощ в събота
се отслужва тържествено богослужение, всички
светлини в храма се изгасяват и малко преди полунощ
свещеникът изнася запален
трисвещник с думите, пеейки:
„Приидит приимите свѣтъ,
от невечернаго света и
прославите Христа, воскресшаго из мертвых“.
Запалването на свещите, е
заимствано от храма „Св.
Възкресение“, в Йерусалим. От трисвещника
всички присъстващи палят
своите свещи (които по
традиция носят по домовете си). При пеене на тропара „Воскресение Твое Христе Спасе“ всички излизат
от храма.
Точно в полунощ, и извън
храма, при биене на камбаните свещеникът обявява
Възкресението с думите
„Христос Воскресе“. При
обявяването на Възкресе-

нието се пее празничният
тропар. След това се чете
Евангелие и Апостол. После свещеникът чука на
храмовите врата с думите:
Подигнєтє, порти, горнищєто си, подигнєтє сє,
вєчни порти, и щє влєзє Царят на славата!
ПРАПЕЗАТА
В НЕДЕЛЯ
Яйцата, козунакът и агнето
са три от основните елементи на великденската
празнична трапеза. Всяка
година традицията повелява яйцата да се боядисват
на Велики четвъртък или
Страстната събота.
Първото яйце, освен под
иконостаса, се е слагало
също така и в сандъка с моминския чеиз или се е заравяло в средата на нивата,
за да пази от градушка. Яйцата се ядат до Спасовден,
или цели 40 дни – ето защо
при приготвяне на яйцата за
„вапсване“ стопанката трябва да има това в предвид.
Агнешкото е също един
от важните компоненти на
празничните обичаи. Иисус Христос е представян
като Божи агнец и агнето
се свързва с неговата смърт,
защото е жертвано в деня
на Възкресението, той е невинен и безгрешен и очиства греховете на света. Легендата разказва, че дори
и на кръста не му счупили
коленете, както правели с
всички, за да го запазят цял
като жив агнец. По обичай
може да се хапне агнешко на първия ден след 40
дневни пости.

МЛАДЕЖКИЯТ ЦЕНТЪР
ОРГАНИЗИРА
БЛАГОТВОРИТЕЛЕН
ВЕЛИКДЕНСКИ БАЗАР

В два поредни дни – на
22 - 23 април, Младежки
център Пловдив организира първия си Великденски
благотворителен
базар.
Той ще бъде разположен
пред Търговски център
„Гранд“ на ул. „Капитан
Райчо Николов“. Празничната инициатива ще се
проведе под наслова „От
деца за деца“ и се реализира по идея на участниците
от предходното коледно
издание на базара.
Заедно ще обединят усилията си деца и младежи, за
да покажат своята съпричастност и добротворчество с ръчно изработени
великденски
подаръци.

Средствата от продажбата
им ще бъдат предназначени за различни благотворителни каузи, които
са определени от самите
участници.
Към празничния базар ще
могат да се включат училища, образователни институции, младежки и доброволчески организации,
клубове и др. Единственото условие за участие е
да бъде подкрепена благотворителна кауза чрез
дарение на средствата от
ръчно изработени от участниците артикули.
Присъединете се към Великденското чудо на Младежки център Пловдив!
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СЪБИТИЯ И ТРАДИЦИИ

МЛАДИТЕ ГЕНИИ ПО СВЕТА

Самюел Колт бе само на 14, когато стана известен; Бил Гейтс - на 17, когато създаде Microsoft
от стр. 4
Този 15-годишен младеж,
се опитал да впечатли
учителя си по химия с
проект за електронно предаване на изображения на
голямо разстояние. Неговото устройство става
основа на кинескопа, а
през 1927 г. Фарнсуорт
разработва и патентова
първата в света система за
предаване на електронни
изображения.
МОТОРНАТА ШЕЙНА Е
ИЗОБРЕТЕНА ОТ 15-ГОДИШНИЯТ
Жозеф-Арман Бомбардие.
Всичко започнало, когато
бащата на Жозеф му подарява очукан стар Ford
T. За по-малко от седмица
автомобилът е разглобен
на части и се превръща
в моторна шейна. Когато пораства, бъдещият
конструктор
основава
компанията Bombardier,
световноизвестен производител на самолети и жп
транспортни средства, но
остава производител на
моторни шейни и до наши дни.
ЕДИН ОТ НАЙ-МЛАДИТЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ
Е САМ ХОГАН, НА 5
ГОДИНКИ ОТ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.
За да помогне на баща си,
детето създава ДВОЙНА
ЧЕТКА за събиране на
по-големи и по-фини листа едновременно. Изо-

бретението му преминава
строг процес на патентоване, а вдъхновение Сам
почерпил от анимационен сериал.
ДОЗАТОР ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ
НА ЛЕЙКОПЛАСТ
Бриджит Венерис, 10-годишно момиче от Австра-

лия, изобретява удобен
дозатор за съхранение
на лейкопласт. Детето е
диагностицирано с левкемия и при лечението
му иглите и лейкопласта
присъстват
постоянно.
Бриджит измислила как
да улесни задачата на медицинските сестри – развиването на лейкопласта
да става по-бързо и лесно.
Устройството й се отличава с гениална простота,
намалява количеството
на отпадъците, удобно
е и бързо за използване. Своето изобретение
10-годишната Бриджит
изпраща на конкурса за
млади изобретатели на
Австралия ittleBIGidea,
където печели голямата
награда.

РОБОТЪТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ Е ДЕЛО НА 13-ГОДИШНИЯ
Максим Лема от Лвов,
Украйна. Машината спо-

койно може да замести
инженерите в тази сфера.
Тя сканира помещението,
измерва площта, съставя
скица и чрез радиосигнал
предава данните на компютър.
ТЕСТ ЗА ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА РАКА
Е СЪЗДАДЕН ОТ 15-ГОДИШНЕН
Джак Андрака, създава
тест за диагностка на рак
на панкреаса, яйчниците
и белите дробове в ранен
стадий, който е 168 пъти
по-бърз, по-точен и евтин
от съществуващите аналози. Детето започва да
мисли по проблема след
смъртта на чичо си, който умира от рак. Андрака
апелира към стотици учени с молба да му предоставят лабораторно помещение за опитите му, но
единствено от Института
„Джон Хопкинс“ му про-

тягат ръка. Джак работи
в лабораторията след училище в продължение на
7 месеца. Той е удостоен
за изобретението си с награда Intel International
Science and Engineering
Fair, премия „Гордън
Мур“ и наградата на Ватикана „Джузепе Шака“.
ИЙСТЪН ЛАШАПЕЛ
СЪЗДАВА ПЪРВИЯ СИ
ПРОТОТИП НА РОБОТИЗИРАНА РЪКА
на 14 години, след като
среща момиче с обикновена протеза, на цена 8
000 щ.д. и която трябвало
да се сменя в процеса на
растеж. Момчето създава прототип с блокчета
Lego, мотори от самолетчета с дистанционно уп-

равление, рибарска корда
и електрически кабели.
Той не спира дотам и с 3D
принтиране и самостоятелно придобити познания по роботика съумява
да превърне своя прототип в достъпно и приложимо устройство. Ийстън
представя изобретението
си пред президента Обама и вече работи в НАСА
като асистент по проект за
роботизиран астронавт.

КАУЗА Пловдив
ВЕЧНИТЕ РЕЦЕПТИ ЗА ПРАЗНИЦИ

ЛЕСЕН КОЗУНАК
НА КОНЦИ

Наближи ли Великден
всички се сещаме първо за
козунаци. В нашата къща
всички го обичат, но само
ако е домашно направен.
Ето защо няколко дни преди празника, запретвам
ръкави и започвам месенето. Всяка година се заричам, че ще направя само
два, но накрая се оказвам
с цяла маса, отрупана с
хрупкави козунаци.
Рецептата ми е лесна и
бърза и всяка начинаеща
домакиня ще се справи
без проблем.
Ето и какво ви трябва
за два козунака:
Около 1 г брашно за баница (може и малко повече).
Брашното задължително
трябва да е за баница. Така
пише на самата опаковка.
400 мл прясно мляко, 1
кубче жива или 2 пак. суха
мая (14 г), 30 мл ароматен
алкохол (ром, уиски), 4
яйца и два жълтъка, 140
г меко масло, 150 г фина
захар, 2-3 с.л. течен подсладител, 2 пак. ванилия,
кората на 2 портокала,
щипка сол.
За украса:
филирани бадеми, кристална захар /може и кафява/, 1 яйце за намазване на
козунаците. Малко прясно
мляко.
Брашното се пресява и
малко повече от половината слагаме в купата на
миксера. Правя кладенче

и прибавям захарта, маята
и леко затопленото мляко
и подсладителя. Пускам
да се меси всичко и прибавям и леко разбитите с
вилица яйца и алкохола.
Меся с приставката за
брашно, а ако нямате такава може и на ръка. Останалото брашно смесвам
със солта и ванилията и
го добавям постепенно
и продължавам да меся.
Накрая добавям постепенно и от мекото масло, кората от цитрусите и ако е
необходимо няколко капки олио по ръба на купата,
за да се отлепи по добре от
стените на съда. Готовото
тесто изсипвам на плота
и доомесвам с още малко
брашно, докато спре да
лепне. Слагам го в намазана с олио купа, покрито
също с намазнено фолио
и пъхам във фурната на
50 градуса. Когато тестото удвои обема си значи е
втасало. Вадя го от фурната и го разделям на две.
Оформям го в желаната
форма. Лично аз разделям
на три и плета пликта, но
формата е изцяло по ваша
фантазия. Оставям козунаците да втасат отново
на 50 градуса във фурната
и преди печене ги намазвам с леко размито с мляко яйце. Поръсвам с бадемите и захарта и пека на
180 градуса по готовност.
Да ви е сладко!

КАУЗА ПЛОВДИВ
Ако искате да получавате безплатно нашия
вестник, звъннете ни или ни пишете на
посочения по-долу телефон.

0897 52 12 21

Приемна:
гр. Пловдив, ул.“Княз Александър
Батенберг“ 38-40, ет. 1 (след партер)
СУДОКУ ЗА НАЧИНАЕЩИ СУДОКУ ЗА НАПРЕДНАЛИ

