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Брой 2, Година III

В началото бе

-ът

Хаотично издание на Младежки център”Творци на бъдещето” и СОУ”Иван Момчилов”, 25.XI.2002 г.

Идват празници! Можеш да се включиш в
        по всяко време, с поздрав за приятел!Х  О(-:
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Против веЧерния час

Не може 
ученици на 16, 17, 
18 години да ходят 
на детска дискотека 
с доста по-малки 
от тях, а също да 
се прибират в 22 
часа. Точно това 
стана на провелата 
се дискотека на 
30.10.2002 г. в 
актовата зала. 
Учениците от 12 
клас трябваше да 
се приберат в 22 
часа заедно с 5-6 
клас. Би ли обяснил 
някой дали това е 
редно? Нека да има 
едно разграничение. 
Нека вечерният час 

да бъде за ученици 
до 14-15 години, а 
не до 18 години.
 Е, от друга 
страна, ако някой 
реши да излезе, 
този вечерен час 
няма да му попречи 
да го направи, а и 
щом родителите му 
позволяват...
 Според мен 
това не е начин да 
бъдем възпитавани. 
Не бива заради 
трагедията в 
дискотека “Индиго” 
да се въвежда 
вечерен час за 
всички, които са под 
18 години. Наистина 

трагедията е ужасна, 
но това може да се 
случи навсякъде, 
например в 
училище. Ами 
хайде тогава да 
забранят ходенето в 
училище!

Смятам, че 
много ученици 
мислят по същия 
начин като мен. 
Мненията си може 
да изпращате 
на haos@mail.bg 
или да пуснете 
писмо в кутиите на 
вестника- на входа 
на общината и 
училище.

Ваня

Да поговорим за книги
“Книга-какво е това? 

Каква е тази дума? Това са 
отживелици. Във века на новите 
технологии това не ни трябва.” 
Така разсъждават много хора в 
днешно време.

Дали наистина е така? 
Наистина ли книгата не е вече 
нещо актуално? Не намалява ли 
културата в това отношение?

Много често, когато 
спомена, че съм прочела 
нещо, се чуват възгласи, като 
“О-о-о, ужас! Мразя да чета!”. 
Мога ли да попитам тогава: 
Какво правите през свободното 
си време? Удовлетворява 
ли ви това, което правите? 
Не чувствате ли, че нещо ви 
липсва?

По телевизията дават 
поредния екшън или сапунен 
сериал. От всякъде ни заливат 
с “помия” (съжалявам за 
израза, но мисля, че това е най-
точното определение). За да се 
освободиш от това, един от 
начините е да прочетеш някоя 
книга. Тогава се отпускаш, 
забравяш за обкръжаващата те 
реалност и потъваш в нереален 
свят. Ако имаш достатъчно 
въображение, можеш да го 
направиш като реален и да 
преживееш случващото се 
в книгата. Като я прочетеш, 
затваряш и се замисляш! Не ме 
ли удовлетвори поне малко 
това?

Може да пробваш. Ти 

решаваш.
Ако искаш да изкажеш 

мнението си по тази тема  
можеш да пишеш на e-Mail: 
haos@mail.bg или да пуснеш 
писмо в кутиите на вестника на 
входа на общината и училище.

А ето и въпросите:
1. Какво е мнението ви 

за книгите като цяло?
2. Ако е положително/ 

отрицателно, защо?
3. Вие четете ли?
4. Коя е последната 

книга, която сте прочели?
5. Научихте ли нещо от 

нея и какво е то?
6. Компютърът измества 

ли книгите?
Петя
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 Вървиш ли из ули-
ците  на Възрожденска 
Елена? Мислиш ли си, 
че тя в действителност 
е останала някъде 
там в годините 
на Възраждането, 
защото нещото, което 
привлича хората към 
града ни са музеите, 
историческото минало, 
а не перспективното 
настояще? Или може би 
ти си един от тези млади 
хора, които са останали, 
не са избягали от Елена, 
един от тези хора, които 
дирят на всеки ъгъл 
причина да продължат 
да живеят тук?
 В която и от двете 
групи да попадаш, то 
сигурна съм, че си се 
замислял(а) “А какво да 
сторя аз, за да направя 
Елена, не просто онзи 
град с музеите, а мястото 
на моите мечти- мястото, 
където живот да не значи 
просто съществуване 
в рамките на някакво 
пространство”.
 А за да бъде 
Елена- Хубавата Елена, 
трябва да се опиташ да 
разпростреш съзнанието 
си, да се отдадеш на 
мечти и да се видиш 
след... 20 години в твоя 
прекрасен  свят.
 Аз попадам в 
групата- ученици....А- 

а .. не ... не просто 
ученици, а Учениците, 
които знаят  какво 
искат и имат желание 
и енергия да се борят за 
осъществяването му? А 
ти???
 Случвало ли ти се 
е да излезеш от къщи и, 
вървейки по улиците, 
да се замислиш. По 
дяволите, няма ли кой 
да махне тези дупки по 
асфалта и тротоарите. 
Писна ми от тях.
 А какво да каже 
приятелката ми инвалид, 
която дори не може да 
разчита на собствените 
си сили, а само на 
инвалидната количка? 
Де да имаше алея, по 
която да се разхождаме 
заедно спокойно?
 А после става 
надвечер и ти се чудиш 
къде да отидеш с 
приятелите си? Писнало 
ти е от задимените 
кафенета, където и без 
това никога няма да  
пуснат музиката, която 
харесваш? Или пък 
обратното кафенетата 
и музиката ти харесват, 
но са ти омръзнали 
критикарите?
 Искаш да ходиш 
на кино по-често от 
веднъж, дваж годишно? 
Или пък ти се ще нещо 
по-значимо като да 

имаш възможност да 
се изявиш, да работиш 
тук в града след като 
завършиш?  

Може би си 
мечтаеш и в Елена да 
има страна на приказките 
като Дисни Ленд или 
София Ленд, само че по-
българска и по-хубава?  
Е, и аз си мечтая за 
такива неща. Но не става 
само с мечти! Мисля 
си, че ако ми се отдаде 
възможност някой 
“важен човек“ да узнае 
мечтите ми, ще има 
надежда за сбъдването 
им.
 Казвам, че новата 
инициатива на ООН за 
“Развитие на общинска 
политика относно 
младите хора” ще ни 
даде възможност да 
изявим мнението си. Но 
само с планове не става. 
Трябва да впрегнем 
и цялата си енергия 
и да се включим в  
осъществяването им.
 Защото ние можем, 
умеем да се справяме и 
да се борим и защото 
ние младите хора сме 
бъдещето на нашата 
община и тя наистина 
зависи от нас.

Аз ще се включа, 
ще опитам.....

А ти ?
Мая Червенакова

За младите хора...
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Музикални нoвини

Елена Топ 10

Песничка на брояНещичко от 
Деси

Сантра “Светлини”
Улиците вечер гледат към мен
и блестят с ярки светлини.
Аз зная, че и ти си някъде
там в светлините. 

Градът е шумен и е пълен с мечти,
а там някъде самотен, влюбен си ти
и звездите ти казват:
“Вечерта не спи”.

Припев:
Светлини блестят в твоите очи,
светлини ритъмът ще ни подари,
светлини, блестят в моите очи.
Светлини …
Светлини. Аз зная, че и ти си там
Светлини.Ти ли ми прати тази 
топла нощ?
Светлини. Много далеч.
Светлини без луна.

Улиците вечер питат за теб
и не спират, тичат бързо напред,
аз зная, че и ти ме търсиш
сега в светлините.

Градът ме чака, нарисуван в мечти,
а там ритъмът ще прати ярки звезди
и те ще ни кажат:
“Вечерта не спи”

Припев: Светлини…(3 пъти)

Стоян и Виктор заснеха 
клип към най-новата си 
песен, озаглавена “Някой 
друг”. В клипа участва 
Теодора Бургазлиева-мис 
България 2002, както и още 
16 други професионални 
топ-модела на агенция 
VISAGES.

*
На музикалния пазар 

излезе дългоочакваният 
албум на Колумбиеца и 
М‛глата. Наречен е “Музика, 
сутеньори, бандити и 
гъзари” и е издаден от 
музикална компания “Sofia-
картел”. В него са включени 
хитовете-“Воин от Запад” и 
“Мръсен ритъм”.

*
На 4-ти ноември в 

столичния клуб “Спартакус” 
се проведе “Видео парад” 
на най-новите клипове на 
някои групи и изпълнители 
като Атлас, Портокал, 
Б.Т.Р, Нети, Ирина Флорин 
и др. Всички клипове бяха 
спонсорирани от БНТ и 
съответно излъчени по 
националната телевизия 
и сателитен канал ”ТВ 
България”. Водещи на шоуто 

бяха Деян Славчев-Део и 
Александра Сърчаджиева. 
Купонът стана още по-
интересен заедно с някой 
групи и изпълнители и 
техните песни-София-“Син 
талисман”, Safo-“Кажи ми”, 
DJ T-fresh-“По-полека” 
и др. Наградата на журито 
взеха “Стари муцуни”  с 
клипа към песента-“Не ми 
е гот”, а според зрителите 
най-интересен бе вторият 
клип към песента на 
Румънеца и Енчев-“Моята 
жена”. За първи път пред 
публика бе показан и 
клипът на Дони и Лея 
Иванова към песента “Спри 
до мен”, спонсориран от 
БНТ и БГ радио.

*
До края на тази 

седмица група “Остава” 
ще изнесе концерт в зала 
2 на НДК. Очаква се той да 
продължи повече от 2 часа, 
тъй като на него ще бъдат 
изпълнени песните от двата 
албума на групата-“Пинг-
понг” и “След любов по 
време на война”. Концертът 
ще бъде записан и издаден 
на видео касета.

1.Руши Видинлиев и Карла Рахал –“Лъжи ме”
2.Тони – “Е- с@мота@”
3.Дони и Леа Иванова- “Спри до мен”
4.София– “Син талисман”
5.Сантра- “Светлини”
6.Ани Лозанова- “Огледало“
7.Ирра- “Тайни“
8.Гeorgr- “Close to you”
9.Мария Илиева  и Те – “Аll  right”
10.D2- “100 години”М

од
ер

но

Чантите- ярки 
през Зимата

Този сезон 
дизайнерите забравиха 
черния и кафявия цвят 
и заложиха на свежите 
и страстни цветове и 
червената, и розова 
гама. Хит са оранжевите 
тонове, които стоплят 
окото през зимата.

Н а й - а к т у а л н и я т 
нюанс, кйто се налага 
тази есен-зима е 
т ъ м н о л и л а в о т о . 
Външната форма 
на чантите  варира- 
моделите се люшкат 
от обемните до 
минивариантите- между 

елегантни, делови и 
спортни, между класиката 
и техното. Срещат се 
кръгли и правоъгълни, 
и цилиндрични, но като 
че ли най-застъпени са 
трапецовидните модели.

В р ъ х н и т е 
дрехи

Те също са в топли 
цветове. Краищата, 
ръкавите, яките, често 
са покрити с пухкави 
кожички- най-често 
лисичи. Актуални са 
дънковите платове, 
имитацията на 
кръпки. Цветовете са 
жизнерадостни, като не е 

задължително дрехата  да е едноцветна- 
срещат се и връхни дрехи с различни 
цветове. Райетата и каретата също са 
на мода.

Илина
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Намерил един шишe. Отворил го- 
от него излетял добрият дух.
-Бре, че късмет- зарадвал се 
човекът.- Изпълни ми три 
желания!
-Не мога три- признал си джинът.
-Е, поне едно!
-И едно не мога- рекъл джинът.- 
Обаче мога да направя така, че 
това, което искаш, толкова много 
да то опротивее...

LKJ
Срещнали се Мечо Пух и Прасчо.
-Прасчо, знам какво ще станеш, 
като пораснеш!
-Сериозно! Сигурно си ми чел 
хороскопа?
-Не, четох една готварска книга...

LKJ

Въпрос: Китайците имат ли 
нецензурни йероглифи?

LKJ
-Тате, ще ми купиш ли колело?
-Да, когато усилията на умерената 
монетарна политика, основана на 
държавните интереси, стабилизира 
валутният резерв...
-Тате, защо трябва да казваш 
“никога” толкова дълго...

LKJ
Знаете ли, че...
Ако обичате салам и уважавате 
закона, и искате да продължите да 
ги обичате и уважавате, не трябва 
да виждате как се правят едното и 
другото.

LKJ

Прихваната ученическа кореспонденция

2

3
2 3

1

LKJ
От детската площадка 
детенце крещи към 
осмия етаж:
-Мамооооо! Ма-мооооо! 
Ма-а-а-амо-о-о-о!
Майката най-после се 
показва на балкона.
-Какво има?
-Извикай татко!

LKJ
В една лудница лудите 
всеки ден започнали да 
се прибират с натъртени 
глави, счупени крайници 
и т.н. На лекатя му 
омръзнало всеки ден да 
ги превързва и решил да 
се преоблече като тях и 
да излезе с тях на двора. 
След като направил това 
и всички луди излезли 
навън, той той бил 
изключително учуден: 
лудите се качили на 
едно дърво и започнали 
да скачат и да викат:
-Аз съм узряла круша- 
бумтара.
-Аз съм узряла круша- 
бумтара.
А той само стоял 
отстрани и ги гледал. 
Но те го подканили:
-Хайде де, ти защо не 
скачаш?
-А, аз съм още зелена 
круша...
-Нямаш проблеми, ние 
зелените с камъни ги 
брулим.

LKJ
Един баща отива да 
прибере детето си 
от детската градина. 
Учителката го пита:
-Господине, кое е 
вашето дете?
-Хайде сега 
подробности. Нали утре 
пак ще го върна?!

LKJ

Усмивки:)))
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Начинаещи писатели

Вълшебство
Отиде си топлото лято, след него златната есен с ябълки червени, с гроздове узрели. Дойде 

зимата от небето със ситен сняг. Беше приказно и толкова спокойно.Tишина, ненарушавана от 
никого.

Но изведнъж стана нещо. Нещо, което никой не очакваше да се случи. Чу се някакъв звън. В 
мъглата проблесна една звезда. Това  беше горската фея. Тя за пръв път слезе от небето да види 
дали всичко е наред. Така си стоеше, както го бе оставила преди време.

После си отиде, като остави след себе си пътека от звезди. Но тя не знаеше, че и някой друг 
е бил там. Това бях аз. Отидох в гората да се поразходя и я видях, но явно ме е омагьосала, защото 
не забелязах кога е минало времето.

От този ден разбрах, че не всичко красиво трябва да бъде видяно, защото времето лети.
Нора Йорданова, Vв

Най–хубавият празник
Затрупани от учене, съвсем бяхме забравили, че наближава празникът на училището. 

Когато госпожата ни напомни, ние бяхме много щастливи, защото на такъв празник се организират 
щафета, футболен турнир и други най-различни игри.

Няколко момичета участваха в щафетата, а момчетата от класа във футбола.
Когато започна надпреварата, въпреки че аз и някои мои съученички не участвахме, 

присъствахме, защото искахме да разберем дали ще победим.
През цялото време аз бягах с всички състезатели от нашия клас. 
Обстановката стана напрегната, когато последният участник започна да бяга много силно. 

Публиката викаше за нас, но за жалост не се класирахме. Нищо! Важно е участието.
Във футболния турнир бяхме първи от петите класове. На следващия ден си хапнахме по 

един бонбон, а момчетата играха с новата кожена топка.
Това беше най-хубавият празник в живота ми.

Йорданка Ганчева, Vв

Чатърски съвети или съвети за чатъри
Кога трябва да 

внимаваш?
Когато някой ти 

предлага подаръци 
или прави невроятни 
предложения, например 
кариера като фотомодел или 
актьор (актриса).

Когато някой иска да 
говори с теб за външния ти 
вид и за сексуалния ти опит.

Когато анонимният ти 
събеседник ти разказва за 
своите собствени сексуални 
фантазии и при това 
използва “мръсни” думи.

Когато събеседникът 
ти се опитва да те настрои 
срещу родителите ти.

Когато събеседникът 
ти непрекъснато ти прави 
комплименти.

Какво трябва да 

избягваш да правиш?
Да се срещаш тайно 

с непознати, с които си се 
запознал по Internet.

Да си изпращаш 
снимките- попаднали 
веднъж във виртуалното 
пространство, до тях може 
да се докопа всеки!

Ако се стигне до 
среща?

Уговори срещата на 
добре познато място за теб.

Не отивай на среща без 
действащ мобилен телефон!

Доверявай се на 
чувствата си- ако усетиш, 
че нещо не е наред, ако 
непознатият (непознатата) 
ти се стори нещо странен 
(странна)- дим да те няма!

Ели

БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ 
‘КАЛЕТО- 2002‛ град 

ЕЛЕНА
ОРГАНИЗИРА

на 7 и 8 декемри 2002 г.
и на 16 и 17 декември 2002 г.

ТУРНИР ПО
МИНИБАСКЕТБОЛ

за деца от 9 до 12 години
(момичета и момчета)

Турнирът ще се проведе в 
малкия салон на СОУ “Иван 
Момчилов”- гр. Елена. 
Допускат се отбори от трима 
души плюс един състезател 
за резерва. Отборите ще бъдат 
разделени в четри възрастови 
групи. Желаещите да 
участват могат да се запишат 
при г-жа Соня Гавраилова- 
преподавател в СОУ “Иван 
Момчилов”. При записването 
трябва да се представят 
поименен списък на отбора и 
кой е неговият капитан.



Х  О(-:6

А

“До Чикаго 
и назад” е 
пътепис, който 
разказва за своите 
преживявания.

*
З а н а п р е д , 

когато той чуе 
името Ангелинка, 
мимолетно сърцето 
му ще потръпне 
и ще започне да 
бие по удара на 
ч а с о в н и к о в а т а 
стрелка. Дори 
всеки миг може да 
експлоадира като 
бомба.

*
А л е к о 

К о н с т а н т и н о в 
със своето зорко 
око открива 
отрицателните черти 
на Новия свят.

За разказа 
“Дервишово семе” 
от Николай Хайтов

С това дядото е 
изпълнил закона и 
тръгва да умира.

*
Хората са ги 

женили просто ей 
така.

*
Любовта и 

правото на избор са 
съединени по един 
или друг начин.

*
П и с а т е л я т 

се мъчи да бъде 

безпристрастен към 
творбата.

*
Хора, запазете 

частица надежда 
във вашите сърца. 
Не позволявайте 
на мъката да ви 
довърши!

*
Тя (надеждата) 

е два вида- 
доброкачествена и 
злокачествена.

*
Леля Дъмша 

притежава само 
душевна красота, а 
физическата и се 
губи.

*
Ангелинка била 

облечена цялата в 
червени бандероли.

*
Ако тя 

(Ангелинка) е била 
грозна, то бедното 
момче сигурно е 
щяло да се отврати.

*
М о к а н и н а , 

човек, познаващ 
отдалеко що за 
хора са, разсъщаващ 
трезво, че ако им 
каже, че няма бяла 
лястовица, ще ги 
убие от мъка, затова 
ги лъже и им надува 
торбата с надежда и 
ги кара да търсят и да 
търсят, мислейки си, 
че бяла лястовица 
има.

Учeнически бисери

Редакционен колектив на броя: Вальо, Ваня, Деси, Ели, Илина, 
Наталия, Петя, Роза.
Дежурен по грешки: Рени Симеонова.

Работата и по този брой свърши, но за малко 
и аз да свърша покрай него. Вестникът 
ни вече е по-голям, а и надявам се по 
интересен...
За мнения: Mihaylov@dir.bg

Изказване на дежурния компютърджия

Издава се с любезното съдействие на Съвета на Европа 
и е спонсориран от Ирландското правителство.

На първата 
среща вие отивате 
на ресторант. 
Китайски или 
пицария, дори и най-
непретенциозното 
място си има 
правила:

! ! !Напомняне:
М отваря вратата 
и минава след 
F винаги, с 
изключение на 
публичните места:
кафене, ресторант и 
т.н. Там той влиза 
преди нея и избира 
подходящо място за 
сядане.

Г Р Е Ш Н О :
(отнасящо се до F)

-да слушаш 
разговора на 
съседната маса и 
да се смееш, когато 
съседите си говорят 
нещо смешно;

-да седнеш 
много далеч 
от масата и “да 
говориш с мегафон”. 
Сядай изправена 
и с гръб, облегнат 
на облегалката на 
стола;

-да оставяш 
кичури коса да 
надвисват над 
чинията (ако косата 
е много дълга и 
свободно разпусната, 
просто я сложи зад 
ушите);

-лакти върху 

масата!!! Ти нищо ли 
не знаеш?;

-да оставяш 
остатъци от  
червило, гланц 
и т.н. по чашата: 
преди да отпиеш, 
задължително си 
изтрий устните, след 
това също.

Г Р Е Ш Н О :
(отнасящо се до М)

-да си протягаш 
краката под стола 
на момичето (къде 
си мислиш, че се 
намираш?);

-протегнат крак, 
който си събува 
обувката и мърда с 
пръстчета (О-о-о, 
колко е весело!);

- м о б и л н и я т 
телефон: по-добре 
го изключи (дори и 
ако го имаш от два 
дни и още не си му 
се нарадвал);

-Шапката! Само 
при момичета е 
позволена, ако са на 
обяд или коктейл. 
Ако става дума за 
вечеря, е забранена;

-да си сложиш 
приборите на Х; T 
или V, за да покажеш, 
че си свършил е 
крайно невъзпитано, 
поставяш ги 
успоредно с 
върховете нагоре!

О ч а к в а й т е 
продължение...

Роза

Как да се държим на първатата среща?


