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Брой 5, м. юни 2012 
ПГЕЕ “Мария Кюри” 

На събор край Тунджа 
                                                                                                            
Традиционният 
за нашия край 
фолклорен 
празник „На 
събор край 
Тунджа” се 
проведе на 9 
юни в село 
Ковачите. 

В слънчевата 
съботна сутрин 
отпътувахме за 
селото. Двама от 
членовете на 

клуб „Млад журналист”- Николай Радев и Радостин Иванов от 
Ковачите, ни очакваха с нетърпение. 

Над 400 бяха участниците в събора – от Сливенска, Ямболска 
и Сунгурларска община. В програмата имаше 
възпроизвеждане на пролетни обреди и обичаи, представяне 
на трудови обичаи – сеитба, жътва, вършитба, както и 
традиционни занаяти в селищата. Събора откри кметът на 
Община Сливен Кольо Милев. Сред гостите бяха народният 
представител Кирчо Димитров, зам.-кметът на Община 
Сливен Иван Славов... 

ОТНОВО ЗАЕДНО 
Светлината 
заговори 
по време на 

двустранното партньорство между 
Професионална гимназия по електротехника и 
електроника „Мария Кюри”- гр. Сливен и 
HNBK - гр.Есен, Германия, които отново 
работят съвместно. 
От 06.06.2012 г. до 20.06.2012 г. учениците от 
ПГЕЕ „Мария Кюри” Димо Панов, Божидар 
Куков и Веселин Колев – 10 А, Светослав 

ШЕСТО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ НА МЛАДЕЖКИТЕ 
АВАРИЙНИ ЕКИПИ 

 

Състезанието  се проведе на 3 юни 2012 г. в 
Националния учебно-логистичен център на БЧК в 
с. Лозен, Софийско. В надпреварата   взеха 
участие 16 отбора от страната, заедно с 
представителния отбор за европейското 
състезание по първа помощ “FACE 2012”. Чрез 
специални ситуативни задания  беше оценена 
подготовката им по първа долекарска помощ, 
първа психологическа помощ, спасителни 
действия при промишлени аварии и природни 

бедствия с акцент върху реакция при земетресение, техники за транспорт на 
пострадалите, грижи за нуждаещите се в полеви условия, комуникационни 
средства и др. Уменията на членовете на екипите бяха оценявани от съдийска 
комисия, включваща 40 съдии с главен съдия доц. д-р Спас Спасков. Много 
гости уважиха младежко... 



 

  Брой 5,  юни, 2012         2 
 

От стр. 1 

...кметовете на много села. 

Жури с председател д-р Владимир Демирев и членове – 
хореографът Станка Иванова и Иван Стоянов – 
ръководител на 
оркестъра на 
Ансамбъла за 
народни песни и 
танци – Сливен, 
оценяваха 
колорита и 
автентичността 
на обредите. 

Г-н Иван Славов 
връчи наградите 
на победителите 
в различните категории – за индивидуални изпълнители, в 
конкурса за надиграване, за пролетен обреден танц. 
Награда за цялостно представяне получиха участниците от 
читалище „Пробуда 1934” – с. Ковачите, сред които бе 
нашият съученик, младият журналист Радостин Иванов от 
9 б клас. Седмици преди събора получихме специална 
покана от секретаря на читалището Станка Пъшкова. 

 Тя, Мария Иванова – библиотекар в читалището и Ваня 
Илиева – старши специалист в кметството, са нашите нови 
приятели. Обещахме да им гостуваме отново. 

За нашия вестник г-н Иван Славов сподели, че целта на 
събора е да се поддържа жива фолклорната традиция и да 
се популяризира най-вече сред нас, младите хора. Той за 
пореден път ни поздрави и изрази задоволството си, че 
младите журналисти от ПГЕЕ „Мария Кюри” не пропускаме 
нито едно мероприятие от Културния календар на Община 
Сливен. 

По-късно гостувахме на зам.-главния ни редактор Николай 
Радев. Поуморени от силното слънце и от кръшните 
български хора, поседнахме на двора под асмата. За 
отрицателно време опустошихме градината с ягоди, 
череши, вишни… 

В края на деня отпътувахме за Сливен – с огромни букети 
красиви цветя и с много радост в очите на всички.  
 

  Репортер: Хамиде Кьойбашиева - 9 Б  

  Фотограф: Марио Петров - 9 В 

От стр. 1 
...Василев – 10 Б, Ангел Николов и Никола 
Александров – 10 В бяха в град Есен, Германия и 
преминаха обучение на ETS 4 - Software Powerline за 
проектиране и програмиране на приложения като: 
включване, изключване и регулиране на осветление, 
дивиаторен ключ, електрическо управление на щори,  
задействане на електрически консуматори със сензор, 
дистанционно управление на електрически вериги, 
централно включване и изключване на електрическото 
захранване.  

Всички ученици получиха сертификат за 
успешно завършено обучение, след като показаха 
отлични резултати на проведените теоретични и 
практически изпити. 

През месец септември немските ученици ще са 
на работно посещение в ПГЕЕ „Мария Кюри”, където 
съвместно с партньорите си ще изградят ученическо 
работно място с инсталация на специализирания 
софтуер ETS 4 - Software Powerline, което ще се 
използва в учебните часове по професионална 
подготовка. 

 

От Есен, Германия за вас предадоха: Пламен 
Дамянов и Мино Минев – 10 Б 

От стр. 1 

...то състезание – от ръководството на БЧК, представители на 
Министерството на образованието, младежта и науката и 
Министерството на здравеопазването. 

Младежкият авариен екип – Сливен е последният сформиран 
екип / от 2011г./  и за първи път участва в национално 
състезание.  Екипът се състои от петима членове, от които 
един лидер – Михаела Карчева – студентка в СУ „Климент 
Охридски” и членове: Даниел Димитров и Димитър Гривов – 
доброволци от ПГЕЕ „М.Кюри”, Живко Попов – доброволец  от 

ПМГ „Д.Чинтулов” и Христина Димитрова – доброволка от ХГ „Д.Дамянов”. За последователната си 
работа те получиха подарък от ВПУ „ Аргира Жечкова” Сливен - специално изработени за 
състезанието тениски.  Доброволците показаха знания и умения, спечелиха симпатиите на съдиите 
и другите отбори. На пунктовете по първа психосоциална подкрепа се наредиха на 4 място, а в 
общото класиране заеха 11 място. Нашият екип получи специална награда – свободно ползване на 
Националния обучителен център. Всички участници в състезанието получиха сертификат и медал.  
Нашият екип бе награден с 3-дневен лагер в к.к. Лозенец.  
         Репортер: Даниел Димитров – 11  Б 
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 ПГЕЕ РЕПОРТЕРИТЕ—От мястото на събитието 
Нашите спортни успехи 

 

На 5 юни 
2012 г. в 
София се 
проведе 

Държавното първенство по лека атлетика. В 
дисциплината 200 м. гладко бягане Светослав 
Иванов от 10 Б клас спечели първо място, а в 
дисциплината 400 м. гладко бягане бе трети. 
Той тренира лека атлетика от 6 години. Негов 
треньор е Илиян Данев. Светослав участва във 
всички училищни и градски първенства. Екипът 
на вестника му пожелава нови спортни успехи! 
 

Пореден успех 
 

На 16 и 17 юни в София 
се проведе Национално 
състезание по наука, 
техника и технологии, 
организирано от 
Министерството на 
образованието, 
младежта и науката и 
Националния дворец на 
децата.  В раздел 
„Програмни продукти и 
системи” нашите 

съученици Валентин 
Вълков – 11 б клас и 
Петър-Георги Рундев – 
11 а клас  за пореден път 
доказаха, че са най-
добрите и спечелиха 
първо място. 
Поздравления! Желаем 
ви и през следващата 
учебна година много 
успехи!    
      

 

 

Община Сливен, 
Общински съвет по 
наркотични 
вещества и 
Превантивно-
информационен 
център – Сливен 
организираха 
конкурс „Светът има 
нужда от моята 
песен”. В раздел 
„Литература” за 
стихотворението  си 
„Път към ада” 
Веселин Гарванов - 
Ruthless от 9 Б клас 
спечели 1-во място. 

 

ПЪТ КЪМ АДА                                   

 

Дяволи в хора са се настанили, 

Изцяло душите им те са променили, 

Нов човек...нов дявол… всяки ден… 

Може да преборите всички, само че без мен… 

 

Защото добрината в душата ми е голяма, 

Няма никога да попадна в черна яма, 

Никога с лошо...винаги с добро… 

Ще побеждавам вашето гадно зло… 

 

Ще летя над вас като ангел с криле, 

Моля те, напусни живота ми, братле! 

Ще прескачам сам всеки ваш капан, 

RUTHLESS 

На 9 юни ученици от 
10 б, 9 б и 9 в  кл. с 
ръководители Тодор 
Тодоров и Георги 
Георгиев се включиха 
в кампанията „Да 
запазим оригинала”, 
организирана по 
инициатива на  
Природен парк 
„Сините камъни” и 
Globul. Учениците 

вложиха много усърдие, боядисвайки пейките и беседките в 
местността Абланово. След добре свършената работа си 
организираха пикник и поход до Кръста над Сливен. 
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„При нас не идват 
непременно най-
добрите, ние ги 

правим най-добри” 
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ е 
възпитаник на ПГЕЕ 
„Мария Кюри”. Завършил е 
История и География във 
Великотърновския 
университет „Св. Св. 
Кирил и Методий”. От 
1997.г. работи в 
гимназията редом със 
свои бивши учители. Няма 

ученик, учил в ПГЕЕ, оттогава, та до днес, който да 
не познава г-н Димитров. С учителя ни по география 
разговаряме за ученическите му години, за 
професията и още нещо… 

-Г-н Димитров, какви бяха Вашите ученически 
години? 

        - Весели, безгрижни, изпълнени с емоции, и в 
очакване на бъдещето. 

-Променило ли се е училището, в което сте учили? 
А учениците? 

        - Да, разбира се, като всяко нещо и то се е 
променило с времето. Това, което ме радва обаче 
е, че то се е променило към по-
добро.Доказателство за това сте вие, нашите 
ученици.А и материалната база през последните 
няколко години претърпя напълно необходимия и 
логичен скок към техническо обновяване и 
актуализиране.Живеем в динамично време,  в света 
на техниката. И без тази крачка ние бихме 
изостанали доста от съвременните тенденции. Едно 
нещо не се е променило обаче, това е духът , 
школата, наречена ТЕТ,ТЕЕ, а сега ПГЕЕ. А тя е 
най-важна.Един ден може да работите всякаква 
друга професия, но тази школа в живота ще си 
остане и ще ви помага да сте най-добрите. 
Всъщност тук ще цитирам една максима на бившия 
ни директор Георги Далакчиев: „При нас не идват 
непременно най-добрите, ние ги правим най-добри”. 

-Как и защо избрахте учителската професия? Какво 
беше чувството, когато започнахте работа сред 
бившите си учители – вече колеги? 

        - Не аз избрах нея, тя ме избра.Всичко стана 
случайно, както повечето неща в живота. Честно 
казано, никога в онези славни ученически години и 
през ум не ми е минавало, че един прекрасен ден 
ще бъда от другата страна на барикадата и моите 
учители ще са мои колеги, а и добри приятели 
впоследствие. Чувството е странно, но 
изключително приятно. Винаги съм се отнасял с 
огромно уважение към своите бивши учители. Те са 

били за мен огромни авторитети, пред които аз съм 
се прекланял. В един момент тези хора ме приеха с 
отворени обятия и усмивка, приеха ме като равен. 
Това е невероятна тръпка и оставя „приятния вкус в 
устата”, че си постигнал нещо. Пожелавам ви го и 
на вас, да усетите този странен, но сладък „вкус”. 

-Ако не бяхте учител, щяхте да сте…? 

         - О, труден въпрос! Всъщност след 15 години 
стаж  вече ми е трудно да отговоря на въпроса ви! 
Не знам, най-вероятно щях да съм техник.Все пак 
съм завършил ТЕЕ”Мария Кюри”, специалност 
„Обзавеждане на промишлени предприятия”. 

-Съжалявате ли за избора на професия, който сте 
направили? 

       - И да, и не! Съжалявам заради все повече 
намаляващия престиж на учителската професия и 
недооценяването й от обществото. Но пък работата 
с млади хора ми дава сили да продължа да я 
работя, и то с удоволствие. 

-Кое е любимото Ви нещо в това да си учител? 

       - Да пиша двойки (според някои мои ученици). 
Шегувам се, разбира се ! Радва ме това, когато 
срещна мой ученик след години, той да се спре и да 
ми признае, че му е било интересно, приятно и 
забавно в моите часове. Дай, боже, да е било и 
полезно. 

-Според наблюденията Ви какъв е най-големият 
недостатък на българските ученици? 

       - Нямат недостатък, те са съвършени ! За 
нашите ученици или добро, или нищо. 

Домързява ги от време навреме. Или че има по- 
интересни неща, като прелитащите вън птици или 
самолети. Летящите мухи в стаята също са голяма 
атракция. 

Това не са недостатъци, това са „други интереси”, 
неподлежащи на психо –педагогическо изследване 
и класификация! 

-Харесвате ли вестника ни? Вашите препоръки? 

- О, да! Отдавна имаше нужда от него. Той 
трябва да стане ежедневна практика, като 
обмен на мнения и от двете страни - на вас 
учениците и нас, учителите. Поне един брой 
месечно и по-голям тираж. 

-Като завършек на интервюто ни какво бихте казали 
на учениците от ПГЕЕ като пожелание или съвет? 

      - В навечерието на предстоящото лято мога 
само да им пожелая:слънце, вкус на морска вода и 
незабравими спомени. А съветите - ще ги оставим 
за септември. Бъдете живи и здрави! 

 

  Интервюто взе: Николай Радев - 11 Б 

  Фотограф: Марио Петров - 9 В 

На учителя с любов! Учителите в ПГЕЕ -  наши приятели! 
Живот и кариера след ПГЕЕ “Мария Кюри” 



 

  Брой 5,  юни, 2012         5 

Обединени в различията 
 
 В нашия свят има толкова много 
различия. Те ни правят и силни в някои 
отношения, и слаби, в други. Това е 
естествено и логично. Какво би 
представлявало човечеството, ако всички 
хора бяха еднакви? 
 

Уникалността на човешката личност е най-
висшето творение на природата. Хората 
като човешки индивиди се различават не 
само по начина, по който изглеждат, но и 
по характер, манталитет, начин на 
възприемане на външния свят и 
отношението към него и другите. Чрез 
различията между хората обществото се 
развива непрестанно и гради основите за 
бъдещите поколения. Защото всяко 
следващо поколение продължава да 
променя света на основата на тези, преди 
тях. 
   

 Хората са различни по много признаци: 
раса, пол, възгледи, мироглед, отношение 
към останалите членове на обществото, 
вероизповедание. Различията могат да 
бъдат по общ или индивидуален признак, 
но те ни правят неповторими и 
незаменими - всеки със своя човешка 
мисия и принос, дори и малък, за 
развитието на цивилизацията. Без тях ще 
изчезне индивидуалността и уникалността 
на отделната човешка личност в 
обществото. А това би означавало само 
едно: че вече няма  да бъдем хора, а 
единствено еднородна тълпа на една 
планета – хора, пред които няма 
алтернативи за развитие и без 
възможности за избор.  
Неприемането и незачитането на правата 
на хората по някаква причина, се нарича 
дискриминация - явление, което крие 
много опасности за съвременното 
цивилизовано общество.  
Дискриминацията разделя хората против 
идеите на хуманизма, тя разединява 
хората и народите на базата на 
различията и по този начин сее омраза и 
гибел. Същността на дискриминацията се 
корени в различията между хората, между 
определени групи от обществото или цели 
народи.  Тя изкривява значението на 
думата различие, като превръща 
различията по някакъв признак в 

недостатък и по този начин предизвиква 
отрицателно отношение към другите, без 
да признава техните права и човешко 
достойнство. Една мъдра мисъл казва: 
“Човеко, не забравяй, че си човек! И ако 
забравиш,че си човек, не забравяй да си 
припомниш, че си човек”.  
  

 Нека не забравяме никога значимостта 
на културата и историята за обществото. 
Историята се прави от всички, а човешото 
благополучие може да се преумножи с 
натрупания исторически опит. Защото 
няма нищо по- хубаво от това, хората да 
имат обща цел, която да ги обединява, 
въпреки техните различия, проявявайки 
толерантност един към друг - устремени 
към едно по-щастливо и добро бъдеще. 
 

“УСПЕХ!” 

 

Клиб 
“Туристически 
походи - еко 
пътеки” с р-л 
Александър 
Атанасов 
организираха 
походи до 
различни 
красиви 
местности в 
сливенския 
балкан. 

Секция “Тенис на 
маса” с р-л Иванка 
Колева - 
организираха 
турнири по тенис на 
маса 
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“УСПЕХ!” 

Клуб „ Аз и моят роден град” с ръководител 
Димитър Димитров изследваха миналото, 
настоящето и бъдещето на град Сливен – 
икономо-географска характеристика, 
включваща географско положение, климат, 
води, почви, растителен и животински свят. 
Участниците в клуба изучаваха 
населението на града и неговата структура 
– брой, възраст, етническа структура, 
стопанството на града - земеделие, 
промишленост, туризъм. Разглеждаха 
архитектурните, туристически и природни 

Клуб „Тенис на маса” с ръководител 
Людмила Георгиева организира състезание 
по тенис на маса в зала „Васил Левски”, в 
което участваха и отбори от ПМГ „Добри 
Чинтулов” и НХГ „Димитър Добрович”. 1-во 
място зае нашият отбор, а в състезанието по 
двойки се класирахме 3-ти. Всички участници 
получиха грамоти и награди. Състезанието 
ни уважиха директорът Добри Маргенов, 
пом. – директорът Петър Маринов, колегите 
Ангел Лисков,Михаил Далакчиев и колеги от 
други училища. 

Клуб „Народни обичаи и 
традиции в Сливенско” с 
ръководител Красимира 
Далакчиева – участниците в 
клуба изработваха кукерски 
маски, обредни календари, 
разучаваха български народни 

Клуб “Игрите в интернет” с ръководител Димитър 
Тодоров - през тази учебна година учениците се 
запознаха с различни жанрове и стилове 
интернет игри: Counter Strike, Call of Duty, Quake, 
Unreal Tournament, GTA, Battlefield. 
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“УСПЕХ!” 

Клуб „Дебати” с ръководител Соня Гегова 
– през тази учебна година  целта на клуба 
бе да стимулира креативното мислене на 
учениците, да развива уменията и 
нагласите им в интелектуален, личностен 
и социален аспект. Участниците 
провеждаха дебати на различни теми: 
„Интернет обществото е ефективно”, 
„Любимата музика на младите хора”, 
„Българите могат да се справят с 

Студио “Графичен дизайн” с 
ръководител Михаил Далакчиев - 
учениците изучаваха най-новите 
графични системи за създаване, 
обработка и отпечатване на 
изображения. 

Студио „Забавна електроника” с 
ръководител Ангел Ангелов – 
учениците изработваха различни 
електронни устройства: сигнални 
инсталации за охрана на 
помещения, пеещ звънец, 
регулатор на осветлението, 
електронен пътепоказател, 
автоматично зарядно устройство, 
устройство за включване на 

Секция „Виртуално пътешествие в 
европейските столици” с ръководител 
Мирослав Игнатов – целта на 
заниманията беше опознаване на 
основните забележителности и 
културни особености на европейските 
столици. Учениците използваха ИКТ – 
web базирано видео, аудио, 
изработваха презентации, правеха 
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Бъдете в хармония със себе си! 
 

Преди пет месеца се появи още една печатна медия – вестник „Хармония 
в техниката”. Та малко ли са ни вече на пазара, не е ли архаично на фона 
на електронните медии? Така би прозвучал упрекът на скептика, на онзи, 
който не е склонен да търси новото. Вестникът ни има и електронен 
вариант на сайта на ПГЕЕ „Мария Кюри”. Раждането на училищния 
вестник на Електрото се случи като потребност на учениците от още една 
възможност за себеизява. На страниците му се появиха постижения на 
настоящи и бивши възпитаници на гимназията, профили на любими 
учители, вълнуващи факти и горещи новини от живота на нашето 
училище. ПГЕЕ репортерите бяха винаги на мястото на събитието. 
Благодарим за емоционалните интервюта на нашите приятели  Иван 
Петров, Марин Кавръков, Васил Василев – Зуека и Красимир Недев – 
възпитаници на гимназията, завинаги свързани с нея! Благодарности на 
колегите Пепа Жечева, Весела Маргенова, Невена Христова, Кичка 
Терзиева и Димитър Димитров - за добрите думи и уважението, което 

демонстрираха към нашия вестник! Благодарим на всички наши читатели, които с нетърпение очакваха всеки нов брой! 

Клуб „Млад журналист” се уповава на силата на словото да създава светове и да укрепва връзките между хората. 
Водени от тази идея, ще ви държим близо до проблемите на гимназията, ще анализираме интересни ситуации, ще 
предлагаме решения и в бъдеще. 

Надяваме се и през следващата учебна година на страниците на вестника учениците да изразяват  откровено себе си, да 
развиват своя талант. 

Вестник „Хармония в техниката” и занапред ще улавя и донася за вас,  уважаемите читатели,  новината, ще ви прави 
съпричастни към събитията от живота на Електрото, на Община Сливен, а защо не и на България?! От името на 
редакционния екип пожелавам на всички ученици, на всички колеги, на всички приятели на вестника едно незабравимо 
лято! Отпуснете се, забавлявайте се, усмихвайте се повече и забравете за делничните грижи! За да посрещнем новата  
50-та учебна година с повече ентусиазъм и вяра, че най-хубавото тепърва предстои! И най-важното – бъдете в хармония 
със себе си! 

Очаквайте ни отново през септември!  Весела ваканция! 

 

                                                                                  Петя Георгиева 

БЛАГОДАРНОСТ 
 

Редакционният екип на „ Хармония в техниката” благодари на Теодора Суванкова и 
Румяна Кондева от Издателска къща „ Жажда” – Сливен за помощта при 
отпечатването на нашия вестник. Благодарим за проявеното  разбиране, за 
търпението! Надяваме се, че и през следващата учебна година съвместната ни 
работа ще продължи. Пожелаваме им  здраве и щастливи дни! 

Весело лято! 


