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МЪГЛИЖ В ДРЕВНОСТТА – четете на стр. 2

Представяме ви поетите : САФЕТА ОСМИЧИЧ  
и МАРИН ТРОШАНОВ – стр. 4

Мъглиж е малък град, но винаги ти прави 
впечатление погледнат отдалече, в прегръд-
ката на голямата планина. После, тръгнеш ли 
по малките и добре почистени улички, несъм-
нено ще усетиш духа на хората, които миле-
ят за този град и таят в себе си желанието 
градът им да стане още по-красив и привле-
кателен. 

В миналото, дори и сега, когато човек си купу-
ва къща или имот, той проучва хората, които ще 
се окажат негови комшии. С една дума - това е 
важно и за двете страни. Съседското общуване 
е част от нашето ежедневие. Често, без да ис-
каме, попадаме в диалог с него, разменяме по 
някоя приказка, споделяме за неволите, които 
ни заобикалят. Но се случва да надзъртаме в 
личния му живот, научаваме за неща, които ни 
карат да се замисляме дали да продължаваме 
съседското общуване. Той бил такъв и онакъв, 
от друг етнос, изповядвал друга религия и до-
като се осъзнаем, дуварът между двете къщи 
започва да се издига още по-високо… Но раз-
умните хора се замислят и си казват: „Съседът 
е по-важен дори от роднините“.

Продължава на стр. 3

Продължава на стр. 2 

Община Мъглиж, чрез МИГ – Мъглиж, Казанлък, 
Гурково спечели три проекта за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Да живееш означава да бъдеш мотивиран 
от цели, които имат дълбоко значение за теб,  
и мечти, които чакат да бъдат изпълнени!

СЪСЕДЪТ ИЛИ 
НЕПОЗНАТИЯТ КОМШИЯ

ЗА АКТРИСАТА, КОЯТО ОБИЧА РОЛИТЕ СИ: 
четете на стр.8

АКТРИСАТА СВЕТЛА ТОДОРОВА 
ЗА МЪГЛИЖ: 

На това мнение е и на г-жа Милена Челебиева - 
директор на Основно училище „Христо 
Ботев“ - гр. Мъглиж: четете на стр.2

ДА СИ КМЕТ НА НАЙ-ГОЛЯМОТО КМЕТСТВО 
В ОБЩИНАТА ОЗНАЧАВА 24 ЧАСА

ДА СИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ХОРАТА

КМЕТЪТ НА С. ЯГОДА ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:

Димитър Атанасов Димитров е роден на 19 февруари 1964 
година в гр. Стара Загора и от тогава живее в село Ягода. 
Женен, с две деца. Благодари на Господ, че го е надарил с 
първороден внук. Трудовият си път е започнал в град Мъг-
лиж, като настройчик в ЗТУ Мъглиж, по-късно и като бри-
гадир на  „Настройки“, а след това започва частен бизнес. 
От 2007 година е кмет на село Ягода. Той обича предизвика-
телствата. Целта му е да постигне това, което е обещал 
на своите избиратели

ЖИТЕЛИТЕ НА ГРАД МЪГЛИЖ 
С ОБНОВЕНИ ПАРКОВИ ПРОСТРАНСТВА

 - Г-н Димитров, какво е да си Кмет на 
най-голямото кметство в общината?

 - Селото е голямо, жителите са много и зато-
ва  предизвикателствата и задачите за реша-
ване са страшно много. Да си кмет на най-го-

лямото кметство означава, да нямаш свободно 
време и  да нямаш лично време. Така или иначе 
администрацията с която работя е  малка и 24 
часа в денонощието сме на разположение на 
хората. Отделно, че самото населено място си 
има своите предизвикателства, а за Ягода те са 
страшно много. Селото е надарено с термални 
води, има няколко спа комплекса, посещавани 
от хора от цяла България. Трябва да се бориш 
и да изискваш все повече да се облагородя-
ва самото село. Инфраструктурата да бъде на 
ниво спрямо това, което трябва да предлагаме 
на гостите и на жителите на населеното мяс-
то. Работи се по всичко, което има възможност 
спрямо ситуацията в страната, за да може в се-
лото все пак да се случват нещата и по евро 
проекти и с финансиране от Община Мъглиж. В 
момента много сериозно се набляга на ремонта 
и на реставрацията на банския комплекс. Това 
е емблемата на Ягода. Години наред се води 
упорита борба от ръководството на Общината, 
за да се стигне до финансиране и да може да 
бъде реставриран банският комплекс.

На 12.08.2021 г. Кметът на Община Мъглиж д-р Душо 
Гавазов и Председателят на МИГ – Мъглиж, Казанлък, 
Гурково г-жа Рени Малева подписаха договор с Дър-
жавен фонд земеделие за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ в размер на 29 814.18 лв. 
за „Ремонт на съществуващ парк, находящ се в УПИ 
I, кв. 42 по плана на гр. Мъглиж, община Мъглиж” и 30 
953,54 лв. за  „Ремонт на съществуващ парк, находящ 
се в УПИ V, кв. 370 по плана на гр. Мъглиж, община 
Мъглиж”.

Проектът„Ремонт на съществуващ парк, находящ се 
в УПИ I, кв. 42 по плана на гр. Мъглиж, община Мъг-
лиж”  е за ремонт на съществуващия парк на ул. „Цар 
Симеон Велики“, който се намира сравнително близо 
до обществения център на града.
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Продължава от стр.1
Това е емблемата на Ягода. Години наред се води 

упорита борба от ръководството на Общината, за да 
се стигне до финансиране и да може да бъде рес-
тавриран банският комплекс. С решение на Общин-
ския съвет Мъглиж беше изтеглен заем, с който в 
момента се работи по ремонта и реставрацията на 
банята. Да се надяваме, че в края на септември, дай 
Боже дори и да има някакво удължаване, най-късно в 
края на октомври банският комплекс да отвори вра-
ти и да започне работа.  Предстоят за решаване  и 
много други проблеми, най -вече да бъдат ремонти-
рани улиците, но това са проекти, които в момента 
изчакват, защото както всички знаем няма правител-
ство. Ако успеем да сменим водопровода ще могат 
да се асфалтират и улиците. Хората в момента имат 
огромното желание да бъде подобрена инфраструк-
турата в населеното място.Така че единственият ва-
риант е Ягода да бъде дестинация за спа туризъм и 

НАШИТЕ ПРАДЕДИ
ТРАКИТЕ

Откъде са дошли на Балканския полуостров? 
Бащата на историческата наука – елинът Хе-

родот ги нарича най – многобройния народ след 
индусите. 

Какво още знаем от древните автори за тези 
свои далечни предци? 

Знаем, че са били едри, светли хора. С голяма 
любов отглеждали табуни от коне, стада от овце, 
кози, крави. Били добри стопани на земите си и 
отглеждали пшеница и др. земеделски култури. 
Били опитни лозари и майстори на хубави вина. 
Били свободолюбиви и войнствени и често воде-
ли междуплеменни войни. 

Траките били езичници многобожници. Също 
като тях боговете им обичали живота и негови-
те блага и дарове. Те носели всичките доборо-

детели и грехове на своите поклонници. За това 
свидетелствуват митовете за боговете: Героят 
конник, Бендида – богинята на лова и плодороди-
ето, Дионис – богът на виното и веселието, Пан 
– богът на горите, стадата, Залмоксис – богът – 
повелител на подземното царство.

Имали много жени и много деца. В някои пле-
мена тракиецът не се разделял с любимия си кон 
и любимата си жена и в гроба. Погребенията на 
знатните тракийци ставали с трупоизгаряне или 
трупополагане, с богати приношения от бронзо-
ви, сребърни, златни и глинени съдове, оръжия и 
колесници. За най – знатните са строени зидани 
гробници – мавзолеи, изписани с богати фрески.

Погребенията и гробниците били затрупвани с 
могилни насипи от камъни и пръст, които ги защи-
тавали от оскверняване и разрухата на времето.

По свидетелството на Плиний Стари в голямата 
Одриска държава е било включено и многоброй-
ното тракийско племе “Койлалети”, населяващо 
поречието на Горна и Средна Тунджа и приле-
жащите и райони. Тук трябва да подчертаем, че 
владетелите и обитателите на целия Карловско – 
Казанлъшки район и следователно наши далечни 
предци, са влели кръв в нашата българска народ-

Продължава от стр.1
„Добрият съсед е повече от брат“, гласи една бъл-

гарска поговорка. Мъдростта на това кратко поуче-
ние е основана на опита на народа ни, трупан в го-
дини на благоденствие, или на лишения, години на 
страдания, или на спокойствие. Затова можем да се 
доверим на верността му.

Моето поколение със сигурност помни тези краси-
ви взаимоотношения, белязани от съвместни събира-
ния за честване на празници и събития, а и не само 
чествания. Много пъти на съседите се разчиташе и 
на помощ в полската работа, в строежа на дом. Тако-
ва доверие цареше в междусъседските отношения, 
че домовете не се заключваха. А, ако се наложеше, 
поне трима съседи знаеха къде е ключът. 

В дългите зимни вечери традиционното събиране 
на тава печени картофи и чаша вино беше и като сво-
еобразен местен парламент. Какво събитие беше, до 
момента, в който чувахме: „Отивайте да си лягате“. 
Лягахме си, а там започваха още повече да се смеят 
и да пеят. Да, пееха! Без уредби, без микрофони, без 
караоке. От сърце пееха! 

Не съм исторически или политически анализатор, 
за да направя изводи защо тези топли отношения 
между съседите изстинаха. Годините станаха други. 
Изчезна сигурността, която даваше спокойствие. 
По-често ще чуеш от някой двор попфолк изпълне-
ния. Хората се свиха в домовете си, налегнати от 
грижи и много  рядко ще се разнесе песен, ама от 
сърце! 

Димитър Никленов

ност, са славните траки велико – Койлалети.

КЕЛСТКОТО НАШЕСТВИЕ

Столица на тракийската Одриска държава про-
цъфтявала в продължение на половин век. Към 
средата на третото столетие пр. н. ера нова сти-
хия връхлетяла тракийската народност и държа-
ва. След смъртта на Лизимах в 281 г. от североза-
падната част на Балканския полуостров нахлула 
лавината на галите или келтите. Това е първият 
Drand nach osten в историята на Европа. Тръг-
нали откъм сегашна Франция келтите прекосили 
централна Европа, залели Балканския полуос-
тров и през Босфора и Дарданелите се оттекли 
в Мала Азия.

Една орда обаче под водачеството на Клеман-
торис, през Мизия и Шипченския проход нахъл-
тала и отседнала в Казанлъшкото поле. Тук, на 

мястото на Севтовата държава 
Клеманторис основал келтска дър-
жава. Владенията ѝ се разпрости-
рали далеч на юг и югоизток, обхва-
щайки почти всички земи в Южна и 
Източна Тракия. В историята името 
на келтската столица е Тиле. Ис-
торици и археолози и днес спорят 
къде се е намирала тя. Още в мина-
лия век Константин Иречек изказва 
предположението, че столицата на 
Клеманторис, основана във 278 г. 
се е намирала при с.Тулово. Архе-
олозите братя Шкорпил, академик 
Георги Михайлов и др. учени ос-
порват тезата на Иречек и търсят 
тази столица ту в турска Тракия , ту 
около Ямбол. Географският речник 
на Стефан Византийски от 4 век , 
обаче категорично твърди: “ Тилис, 
град в Тракия, близо до Хем.” 

В ранно византийско време, ис-
торикът Прокопий Кесарийски, го-

ворейки за укрепителната дейност на импера-
тор Юстиниян I в Тракия и Хемимонт, споменава 
името на селището Тулеус. По свидетелството на 
Прокопий Тулеус при Хемус е едно от 35 укрепле-
ния издигнати от Юстиниян в Тракия за спира-
не и отразяване на варварските нашествия. Две 
бронзови монети на този император са подарени 
на Казанлъшкия музей през 1933 г. от мъглижани-
на Иван Стоянов.

С името Тиле то фигурира в преданията за тур-
ското нашествие  през змеевския проход в Ка-
занлъшкото /Туловското/ поле. Интересно е, че 
в стихотворните обработки на тия легенди името 
на Тиле се идентифицира и с Мъглиж. В 16 век 
Павел Джорджич познава Тиле вече като Тулия 
/Тулово/. Напоследък едно топонимично про-
учване на туловското поле дава една подкрепа 
на предположението на Иречек за синонима на 
Тиле и Тулово. Открита е местност намираща се 
южно от Туловската курия и източно от шосето 
Тулово – Ягода с името “Тилкиви“. В тази мест-
ност, при разширение на орницата на ТКЗС Туло-
во за сметка на курията са намерени следи от 
зидове и големи питоси. Не е изключена възмож-
ността сегашната Туловска курия да е превзела 

и обрасла антично селище, превръщайки го в не-
откриваемо.

Местността “Тилкиви“ контактува с местности-
те “Манда юк“ и “Граданлъка“. Във всички тези 
местности са откривани дебели зидове, тегули, 
тухли, питоси, древна керамика. 

 Като се има в предвид, че зад силно модулира-
ното, изопачено име “Тилкиви “ се крие турското 
“Тиле кьой “, трябва да се отсъди, че в това име 
народната памет и традиция е съхранила споме-
на за историческата столица на келтите – Тиле, 
Тилис. Преживяно през вековете на античността 
и средновековието и разрушено от турците това 
селище – крепост именувано ту Тиле ту Тулеус е 
останало да живее както в турската топонимия, 
така и в името на обновеното след освобожде-
нието и побългарено сегашно с. Тулово. 

Срещу новите завоеватели траки повели упорита 
борба, която продължила 60 г. И завършила с пъл-
но унищожение на завоевателите в 218 г. пр. н. ера. 
Останките на келтската народност били асимили-
рани и претопени сред тракийското население. И 
все пак те оставили свой печат върху някои обичаи 
и традиции на траките. Предполага се, че погре-
бенията с колесници сред траките води началото 
си от келтските погребални ритуали. Такова богато 
погребение с колесници в 30 г. е разкрито в гра-
мадната надгробна могила в с. Тулово. 

Ваня Желязкова
/откъс от „Исторически очерк за Мъглиж“/

лечение.
- Как се работи с  кмета на Община Мъглиж 

д-р Душо Гавазов?
- Работили ли сме и преди това, когато той беше 

заместник. Господин Гавазов е човек със страш-
но големи амбиции в работата си, явно и в живота 
си. На мен лично страшно ми допада неговия хъс, 
амбицията с която работи и начинът по който ре-
шаваме съвместно проблемите  не само за Ягода, 
но и  за населените места в цялата общината. Този 
характер, който има и изграденият му стил на ра-
бота донякъде са и мои и може би заради това си 
допадаме. За мен в момента нещата вървят много 
по-добре отколкото са били до сега. Смятам, че до 
края на мандата резултатите, които съм очаквал да 
имаме в цялата община ще бъдат надминати при 
всички положения.
- Какви задачи сте си поставили до края на 

мандата?

- При наличието и възможност да бъде подменено 
и направено цялото осветление на населеното мяс-
то, мисля че до момента и до края на мандата ще има 
едни добри придобивки за Ягода. Моето мнение е, че 
всичко което е построено и направено до момента 
трябва да се поддържа. Да се поддържа във вида в 
който е предадено, а не да се руши. Това ми е било 
основна задача. Нещата които сме постигнали от 
първия мандат до момента се стремя да поддържам 
във вида, в който са ги издали фирмите изпълнители, 
за да може хората да им се радват и да ги използват 
по предназначение. Няма човек, който да работи и 
да не греши. Може би бъркам в някои неща. Аз имам 
една максима за себе си – дори и да правиш грешки 
да не бъдат фрапантни и да не бъдат такива, които да 
носят вреда на населеното място, в което живееш, 
след като го ръководиш. 

                         Интервюто подготви: 
Ваня Желязкова

КМЕТЪТ НА С. ЯГОДА ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: ДА СИ КМЕТ НА НАЙ-ГОЛЯМОТО 
КМЕТСТВО В ОБЩИНАТА Е 24 ЧАСА ДА СИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ХОРАТА

СЪСЕДЪТ ИЛИ 
НЕПОЗНАТИЯТ КОМШИЯ

“ОТ МИНАЛОТО ЩЕ ВЗЕМЕМ ОГЪНЯ”
     ЖАН ЖОРЕС

МЪГЛИЖ В ДРЕВНОСТТА
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Продължава от стр.1
Ремонтните дейности предвиждат създаване на 

игрови кът, чрез обособяване на нова, подходя-
ща за целта площадка, на която ще бъдат разпо-
ложени детските съоръжения. Съществуващите 
амортизирани пейки ще бъдат отремонтирани и 
преместени на обособените за целта места. Пар-
кът ще бъде озеленен с красиво оформена расти-
телност с нови насаждения . Ще се подмененят 
осветителните тела и входните врати. 

С разработения проект се цели подобряване 
на функционалността на парка и осигуряване на 
подходяща и безопасна зона за игра, забавление 
и отдих на децата и техните родители.

Общата площ на ремонтните дейности е 1436.84 
кв.м. 

Проектът „Ремонт на съществуващ парк, нахо-
дящ се в УПИ V, кв. 370 по плана на гр. Мъглиж, 
община Мъглиж” е за ремонт на паркова площ, 
съставляваща УПИ V, кв. 370 по плана на гр. Мъг-
лиж, находяща се в обществения център на града, 
срещу административната сграда на Общината.  

Проектното решение предвижда цялостна 
подмяна на съществуващата настилка с нова, 
включително част от съществуващата настилка 

Лятната занималня към НЧ „Пробуда – 1869“, гр. Мъг-
лиж стартира още в първите дни на лятната ваканция. 
Децата сами проявиха желание и определиха прави-
лата в групата, като си обещаха да се държат добре 
един към друг, да се изслушват и най-вече да бъдат 
приятели. Те имаха възможност да участват в различ-
ни беседи, лекции, презентации и организирани меро-
приятия, които се проведоха от нашите гост-лектори.

Г-жа Христиана Минчева - Секретар на МКБППМН, 
проведе няколко урока на тема: „Безопасна ва-
канция“.  Пред децата бяха представени по интересен 
и увлекателен начин рисковете у дома, на улицата и 
пред компютъра. Те сами споделиха какви са риско-
вете край водните басейни или при пожар.

Темата за безопасността на децата като участници в 
пътното движение „Когато си на пътя знам, ти можеш 
вече да се пазиш сам!” беше другата интересна тема 
представена от г-жа Минчева. В презентация бяха 
показани основните правила за движение, подбрани 
бяха подходящи снимки и рисунки, които децата да 
свържат с правилата. Особен интерес предизвикаха 
видовете пътни знаци, повечето от които децата по-
знаваха и посочваха правилно. Децата бяха провоки-
рани да споделят свои преживявания като участници 
в движението на пътя, получиха препоръки за безо-
пасност, а после в рисунки трябваше да отразят свое-

то безопасно поведение като участници в движение-
то. Проявената активност в дискусията доказа ясно за 
желанието им да са щастливи и сигурни на пътя.

Интересни и много полезни срещи проведоха Глав-
ните експерти от РЗИ - Стара Загора, г-жа Галина Ди-
митрова и г-жа Искра Динева.

Една от темите на беседите беше „Здраве за всички“. 
Представени бяха различни текстове, даващи знания и 
препоръки за здравословния начин на живот.

На децата се постави задача да намерят интересни 
факти за здравето и да ги представят на следващата 
среща. Гостите ни запознаха децата с препоръки за 
здравословно хранене, а пушещата кукла Сю показа 
какво причинява само една изпушена цигара.

При последната ни среща с РЗИ - Стара Загора, де-
цата предадоха своите  здравословни рецепти и ин-
тересни истории за зеленчуците на г-жа Димитрова и 

на тротоара, с цел подобряване на композицион-
ното решение на площадната зона. Съществува-
щият басейн ще бъде ремонтиран и превърнат 
в цветарник, с оформени седящи места по пе-
риферията му. За улеснение на поддръжката на 
зелените площи, ще се изгради напоителна сис-
тема. Предвидена е подмяна на съществуващото 
парково осветление. Дървената пергола ще бъде 
демонтирана и заменена  с нова, по-голяма и за-
щитена от валежи. 

С проектното решение се цели подобряване на 
градската среда и възможността за осигуряване 
на подходяща зона за отдих на жителите и гости-
те на града. Обща площ на ремонтните дейности 
е 419.70 кв.м.

Първата копка на реконструкция и рехабилита-
ция на улица „Девети септември“ с. Дъбово се със-
тоя на  12.08.2021 г. Кметът на Община Мъглиж д-р 
Душо Гавазов и Председателят на МИГ – Мъглиж, 
Казанлък, Гурково г-жа Рени Малева подписаха до-
говор с Държавен фонд земеделие за предоставя-
не на безвъзмездна финансова помощ в размер на 
269 594.37 лв.  за реконструкция и рехабилитация 
на ул. „Девети септември“ с. Дъбово.

Проект „„Реконструкция и рехабилитация на 

улици и тротоари в Община Мъглиж, област Ста-
ра Загора, подобект 3: с. Дъбово: Участък: Ули-
ца „Девети Септември“ от ОТ 6 до ОТ 221 - ляво 
платно с приблизителна дължина 610 м” е насо-
чен към ремонт на улица „Девети Септември“, 
която е част от уличната мрежа на с. Дъбово, 
общ. Мъглиж. 

Проектните дейности предвиждат възстановя-
ване и подобряване на транспортно - експлоа-
тационните качества и носимоспособността на 
настилката и пътното тяло, с оглед осигуряване 
условия за безопасност на движението и добро 
отводняване на уличния участък. Предвид със-
тояние на настилката в участъка, ремонтните ра-
боти ще се извършат чрез пълна реконструкция и 
полагане на плътен асфалтобетон – 4 см, неплъ-
тен асфалтобетон – 6 см и трошен камък – 35 см.

Отводняването на настилката ще се извърши 
повърхностно, чрез надлъжните и напречните на-
клони на улицата. Не се предвижда изграждане-
то на нови малки или големи съоръжения. Всички 
бетонови бордюри ще се подновят с нови.

На 30 август 2021 г. от 11.00 ч. ще се осъществи 
официалната церемония „Първа копка“.

Ваня Желязкова

ЖИТЕЛИТЕ НА ГРАД МЪГЛИЖ С ОБНОВЕНИ ПАРКОВИ ПРОСТРАНСТВА

ГОРЕЩО ЛЯТО, НО БЕШЕ УЧЕНОЛЮБИВО И ИГРИВО ЗА ГОРЕЩО ЛЯТО, НО БЕШЕ УЧЕНОЛЮБИВО И ИГРИВО ЗА 
МАЛЧУГАНИТЕ ОТ МЪГЛИЖ НЕВЕРОЯТНА ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯМАЛЧУГАНИТЕ ОТ МЪГЛИЖ НЕВЕРОЯТНА ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ

г-жа Динева. 
РЗИ Стара Загора връчи символични награди на чи-

талището за доброто ни партньорство.
Благодарим на д-р Станимир Станков - Директор на 

РЗИ Стара Загора, за съвместната работа и проведе-
ните лекции.

Друг наш гост в занималнята ни беше г-н Димитър 
Никленов - автор на десетки книги за деца, сценарии 
за телевизионни филми, излъчени по БНТ, радиопи-
еси и драматизирани приказки за БНР и Радио Ста-
ра Загора. Той запозна децата с неговите интересни 
приказки „Невероятното пътешествие на Пясъчко“ и 
„Слънчевият лъч“. 

По време на срещата ни, писателят им постави за-
дача всеки да напише на Тема: „Моят любим град Мъг-
лиж“.

Интересен урок беше проведен и от г-жа Мадлен Аз-
манова - зъботехник в гр. Мъглиж.

По много атрактивен начин разказа на децата пра-
вилната грижа за зъбките. Най - често срещаното 
заболяване на зъбите е кариесът. Остатъците между 
зъбките от любимата за децата въглехидрати храна 
(бонбони, шоколади, сладкиши, конфитюри) се раз-
граждат до киселини от бактериите на устната кухина 
и разяждат емайла на зъба. Накрая всички получиха 
неочаквани подаръци.

Децата от лятната зани-
малня  имаха възможност 
да присъстват на открит 
урок на тема: „Опазване, 
възпроизводство и стопа-
нисване на Българската 
гора“, който се състоя в 
Държавно Горско Стопан-
ство Мъглиж. 

С нагледни материали и 
игри, децата научиха по-
вече за лесовъдната про-
фесия и гората, запознаха 
се с видовете горски жи-
вотни и вредителите, кои-
то най-често се срещат в 
горските територии. По 
време на занятието деца-
та разбраха защо трябва 

да пазят горите, животните, птиците и влечугите. Сре-
щата приключи с желание за нови съвместни меро-
приятия, с подаръци и лакомства за децата.

Г-жа Диляна Панова - психолог от СНЦ „Бъдеще за 
децата“ към „Център за обществена подкрепа „, гр. 
Казанлък, беше също наш гост в лятната занималня. 
Тя представи на децата психологическата техника: 
„Емоционална интелигентност.

И тази година в лятната занималня имахме игра на 
тема: „Пъзел - думи към изречения“, която беше про-
ведена от г-жа Диана Цанекова - учител по БЕЛ.

Децата подредиха разбърканите думички в изрече-
ния и показаха знания в областта на българския език.

В Творческата работилница децата рисуваха, изра-
ботваха красиви картини направени от бял боб, леща, 
спагети, ориз, пластмасови капачки и работиха с 3D 
пластелин и полимерна глина.

Служителите на читалището организраха дни на 
тема: „Спорт и здраве“. Децата научиха, че движение-
то е много важно за здравето и растежа им, както и 
е необходим за нормалното им развитие и укрепване 
на мускулите. 

Съчетавахме полезното с приятното. След чудесни-
те игри на площадката, посетихме „Паметник на сеп-
темвриеца“. Така децата се запознаха с част от исто-
рията на гр. Мъглиж.

Лятната ни занималня приключи с много детски 
смях, забавни игри и хубави емоции. 

Мили деца, благодарим Ви, че всяка година с ог-
ромно желание се включвате в летните ни занимания. 
Пожелаваме Ви да бъдете здрави, все така усмихнати 
и лъчезарни. 

Библиотеката на НЧ „Пробуда-1869“ и целият екип 
на читалището ще Ви очаква винаги, когато решите да 
ни посетите.

Изказваме огромна благодарност на всички лекто-
ри, които се включиха в летните ни занимания.

Благодарим Ви сърдечно за отделеното време, за 
проведените лекции, презентации и организирани 
мероприятия. Вие допринесохте за придобиването на 
нови знания и весело настроение на децата - участни-
ци в лятната занималня.

До нови срещи!

МИЛЕНА ГОШЕВА 
 Организатор дейности към 

НЧ „Пробуда-1869” гр. Мъглиж
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ЕДИН БУРКАН ЛЯТО

Лято, мечти и синьо-жълта красота. Нека ви е усмихнато!

Затворих лятото в буркан,
обсипах дъното му с пясък,
поканих слънчевия плам
да го залее с топъл блясък

И сложих мидички безброй
с черупки пъстри и красиви.
Обгърнаха ги в луд порой
от светлина лъчите диви.

Откраднах си чадърче за коктейл
от тънка клечка и хартия цветна
и боднах го, глава привел,
да хвърля сенчица кокетна.

„Какъв прекрасен малък плаж.
Тъй ценен спомен, щом замина.
Ала момент!“ – възкликнах аз. –
„Забравих да добавя раковина.“

Ще пее като птиците безчет,
понесли се по вихрите игриво.
Ще ми напомня и за теб –
момиче босо и щастливо.

САФЕТА ОСМИЧИЧ 

е босненска писателка, поетеса и 
авторка на книги за деца. Родена в 
град Градачац, Босна и Херцеговина, 
но по-голямата част от живота си пре-
карва в гр. Модрича, където учи и ра-
боти. Вече 32 години живее извън ро-
дината си – в Хърватска, Германия и 
Холандия, но пише на родния си език, 
на който са публикувани творбите 
й, но има публикувани и две новели 
на холандски език. Нейни стихове 
са превеждани на множество езици 
като холандски, немски, македонски, 
словенски, полски, български, араб-
ски и турски. Участвала е в множе-
ство литературни събития, фестивали 
и художествени пленери: Бйела 2012, 
Кърчедин 2013, Повляна 2014, Нерет-
ванске ведрине 2014, Море на длан 
2012-2016, „Белоцветни вишни“ в Ка-
занлък, България, където получава и 
награда, „Феминистанбул“ в Истанб-
ул, Турция и др. Автор е на 11 книги, 
между които: „Между нас“ (поезия, 
изд. Шахинпасич, Сараево, 2007),  
„Мелек Рабия“ (роман, изд. Шахинпа-
сич, Сараево, 2010),  „Самотна стая 
в големия град“ (поезия, изд. Офсет, 
Тузла, 2011),  „Така искам“ (поезия, 
изд. Хърватско книжовно дружество, 
Риека, 2014),  „На моите приятели“ 
(поезия, изд. Култура снова, Загреб, 
Хърватска, 2016), „Пролетна киша“ 
(роман, изд. Хърватско книжовно 
дружество, Риека, 2018) и др. Член е 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ  „ПРОБУДА-1869“
ПОСТАВЯ НАЧАЛОТО НА

КЛУБ „ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ“
ЗА

МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА ОТ 12 ДО 18 ГОДИНИ И 
ЗА ПИШЕЩИ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ВЪЗРАСТ!

Ръководител: Димитър Никленов – писател и драматург

Първата сбирка е на 30 септември 2021 година в НЧ „Пробуда-1869“
При  локдаун занятията ще се провеждат онлайн
Най-добрите авторски произведения ще бъдат публикувани във 
вестник „Мъглижки нюанси“
Повече информация: НЧ“Пробуда 1869“

Днес, 23 август 2021 
г. Кметът на Община 
Мъглиж д-р Душо Га-
вазов направи първа 
копка за пристро-
яване на двуета-
жен корпус на ОДЗ 
„Камбанка“, гр. Мъг-
лиж, и изграждане 
на прилежащата ин-
фраструктура, след 
като необходимите за 
това средства бяха 
отпуснати от Минис-
терството на обра-
зованието и науката. 
600 000 лева безвъз-
мездна финансова 
помощ са осигурени 
по програмата на ми-
нистерството  „Из-
граждане, пристро-
яване, надстрояване 
и реконструкция на 
детски ясли, детски 
градини и училища 
(2020-2022 г.), модул 
1 –„Изграждане на 
нови сгради за детски 
ясли и детски гради-
ни, както и пристро-
яване, надстрояване 
и реконструкция на 
съществуващи“. Ос-

ВЛЕЗ В СЪРЦЕТО МИ

Белязах с целувки
всички твои пътища,
които водят до мен;
нека под ходилата ти гори огън.
Открехнах вратата
да не скърца
като влизам.
Ти само внимавай
да не събориш златната подкова,
която виси
над входа на сърцето ми.

на Хърватското книжовно дружество 
в Риека, „Гратиартис“ – сдружение на 
гражданите от Босна и Херцеговина 
в Белгия, Книжовен клуб „Мирослав 
Мика Антич“ в Инджия и поетично дру-
жество „Йесенин“ в Белград. Нейни 
творби са публикувани в множество 
международни антологии и е носител 
на редица награди: „Малкият принц“ 
от фестивал в Тузла 2008, „Тера То-
лис“ 2010 в Босна за романа „Мелек 
Рабия“ и „Гарави сокак“ от фестивал 
в гр. Инджия, Сърбия и наградата за 
най-добра книга за 2017 година на 
Хърватското книжовно дружество в 
Риека за второто издание на романа 
„Мелек Рабия“. 

УКРАСИ МЕ В НОЩТА

Разгърни облаците
облечи голото ми тяло
в тъмносиния сатен на нощта

разтърси небето
нека паднат звездите
в шепите ти
и ме покрий с тях

Защипи в косата ми
нащърбения месец 
като шнола

Заведи ме до реката
да се огледам в нея
така украсена

Превод от хърватски на 
български език: Димана Иванова

ОБЩИНАТА МЪГЛИЖ ЗАПОЧВА ПРИСТРОЯВАНЕ  НА  
ДЕТСКА ГРАДИНА „КАМБАНКА” ГР. МЪГЛИЖ СЪС СРЕДСТВА 

ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

новната цел на про-
екта е осигуряване на 
равен достъп за всич-
ки деца от 4-годишна 
възраст до предучи-
лищно образование 
в общинската детска 
градина в Мъглиж. По 

този начин ще бъде 
преодолян недостига 
на места в детско-
то заведение; ще се 
осигури здравослов-
на физическа среда 

за децата, както и 
възможност да полу-
чават предучилищно-
то си образование в 
близост до тяхното 
местоживеене. 

Пристрояването на 
детска градина „Кам-

банка“ гр. Мъглиж бе 
един от ангажимен-
тите в предизборната 
програма на Кмета на 
Община Мъглиж д-р 
Душо Гавазов.

Марин Трошанов е роден на 24 май 
1984 г. в град Бургас, където завърш-
ва Английска Езикова Гимназия „Гео 
Милев“. През 2009 г. защитава ма-
гистратура по Международни отно-
шения в Софийски Университет „Св. 
Климент Охридски“.

В момента ръководи хора, ресурси 
и проекти в голяма IT компания. През 
2015-а стига до финала на конкурса 
за млади мениджъри и предприемачи 
на България – Next Generation Leaders, 
а по-късно същата година записва 
магистърска програма по бизнес ад-
министрация към Университета в 
Шефилд, завършена с пълно отличие 
и предложение за преподавателска 
дейност.

Като блогър, писател и сценарист 
на свободна практика работи върху 
различни фантастични и публицис-
тични произведения. Заедно с Евгени 
Пройков и художника Петър Станими-
ров създава комикса „Дамга“, който в 
упорита надпревара с 286 претенден-
та от 29 държави печели наградата 
за най-добър традиционен комикс на 
международния фестивал в Белград 
през 2012-а година.

През ноември 2016-а издава първия 
си самостоятелен роман – „ЛАМЯ 
ЕООД“ – мрачна фантастична приказ-

ка, чието действие се развива в 
съвременна България. Корицата 
е дело на Петър Станимиров, а 
илюстрациите на варненския 
художник Веселин Чакъров. Кни-
гата е начало на трилогия, про-
дължена с „ЛАМЯ ЕООД 2 - Ос-
вобождение“ през май 2017-а и 
завършена две години по-късно с 
„ЛАМЯ ЕООД 3 - Сблъсък“.

Марин е най-предпочитаният 
автор в престижната инициати-
ва на „Аз Чета“ - „Писател наза-
ем“ като в рамките на една учеб-
на година посещава училища във 
всички краища на България.

Заедно с художника Петър Ста-
нимиров и сценариста Антон 
Стайков създава поредицата от 
детски книжки за Робота Чапек и 
неговите пътешествия в Космо-
са. Те съчетават проза, илюстра-
ция и комикс по иновативен за 
българския пазар начин. Първата 
от тях „Роботът Чапек на плане-
тата с трите слънца“ (май 2019 
г.) - е последвана от „Роботът 
Чапек и шпионската мисия на 
Пафуй Сянката“ (октомври, 2019 
г.) и „Роботът Чапек и лабиринта 
на сърдитото лигаво чудовище“ 
(март, 2020 г.) Малко по-късно по-
редицата започва да се издава в 
Украйна.

През 2021 г. в партньорство с 
ИК „Сиела“ излиза юношеският 
роман на Марин: „Еми и Крадецът 
на сенки“, богато илюстрован от 
талантливата художничка Ралица 
Мануилова.

Марин е носител на престижна-
та награда на НДК, Националния 
център за книгата и литерату-
рен клуб „Перото“ в категория 
„детска литература“ (2019 г.) и 
на националната награда „Кон-
стантин Константинов“ в кате-
гория „автор“ (2020 г.)

МАРИН ТРОШАНОВ

За стъпките по пясъка,
изтрити мигом от вълните,
за изгрева и вятъра,
целувките и погледите скрити.

За шепоти нечути,
за нежно сплетени ръце
и за признания изказани
със свито трепетно сърце.

И още днес, сред повей тих,
аз зная как напълно безсловесен
след мене ще се носи стих,
а покрай теб навярно ще е есен.

Ала не би ми пукало и грам,
дори щом зимата се възцари.
Затворих лятото в буркан –
от него светлина струи.
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Художникът Георги Златанов от Златица е роден на 2-ри април 1931 г., умира на 
30-ти септември 1992 г. През 1942 г. постъпва в училището за даровити деца, но 
войната прекъсва образованието му. 1951 г. е приет в Държавната художествена 
академия при проф. Иван Петров.

1953-1954 г. се разболява тежко от менингит и лежи 6 месеца в болница. Ус-
пява да се изправи на крака и отново продължава да учи, като се прехвърля 
в специалност живопик към Факултета по изящни изкуства. Преминава триго-
дишно обучение при проф. Дудалов, проф. Борис Митов, Георги Атанасов, Иван 
Петров.

Докато учи се издържа с рисуване на табелки за клетките в зоологическата гра-

На 28 години той е главен диригент на Държавна 
опера-Русе и на Държавна опера-Стара Загора. Маес-
тро Димитър Косев, възпитаник на Националното учи-
лище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“ и кон-
серваторията “Прайнер” във Виена, за трудностите 
пред младите музиканти, за детството в една стая с 
баба и дядо, за дирижирането на Реквием с молив в 
ръката и за наградата ролца от раци

Майка му и баща му свирят по ресторанти и баро-
ве в група – тя певица, той басист. Когато групата се 
разпада, те остават Дуо „Мелоди“ и всяко лято са на 
„Златни пясъци“, а Митко расте под масите или в ръ-
цете на шефката, барманката, сервитьорката. Преди 
20 години заминават за Коледа във Виена уж за един 
ден, но остават там и до днес, където все още музици-
рат и живеят.

Димитър през летата е във Виена, а през останалото 
време при дядо му и баба му в Русе. След дипломира-
нето си заминава за Виена, където го приемат „Дири-
жиране“ в консерваторията. Следва 3 години и излиза 
с диплом за диригент. „Пукнах едно шампанско пред 
входа след концерта – финалния изпит, след който се 
свиква комисията,  публиката и роднините са още в 
залата, а на сцената ти казват дали си завършил и с 
каква оценка. Аз завърших с отличие.“

Косев започва да преподава частни уроци по пиа-
но, за да изкарва пари. Свири по оркестри, помага и 
в консерваторията след завършване, но чувства, че 
това не е пълноценно. И тогава…

„… един ден не ми се обадиха от Русе. Пише ми Най-
ден Тодоров във Фейсбук, че имам спектакъл. Директ-
но. Няма може ли, не може ли – имаш! Премиера като 
диригент на операта в Русе. В момента, в който им 
отговорих с „да“, отидох да си преснимам партитури-
те. Бях на 22 години. Млад диригент е към 45 години, а 
аз бях бебе диригент. Издирижирах спектакъла „Дон 
Паскуале“ от Доницети, а след това се прибрах във 
Виена. Купих си един часовник от хонорара за спо-
мен, хубав швейцарски часовник, който и до днес ми 
напомня за първия ми ангажимент..

През какво минава днес един диригент в България с 
виенско образование?

Всекидневна борба е. В нашия бранш всеки е за 
себе си, но винаги има момент на подкрепа от коле-
гите. Диригентската професия е отборна игра, както 
и работата в една опера. Оркестрантите зависят от 

ДИМИТЪР КОСЕВ: МЕЧТАЯ НА ДРЕБНО, 
ЗА ДА СБЪДВАМ ПОВЕЧЕ

мен, аз завися от тях, солистите от хора, хорът от мен, 
оркестърът от тях. Всеки е зад всеки, няма друг начин. 
Има ли слабо звено, всичко се пропуква и затова под-
крепата между хората е много важна. За жалост, тази 
подкрепа се усеща толкова рядко, даже понякога се 
обръща и в пречене нещо да не се случи. На 23 години 
станах диригент и точно когато трябваше възрастните, 
преминали през твоите години и са на 50, 60, даже на 
70, с огромен опит и са видели и лошо, и хубаво, да ми 
помагат, взеха да ми пречат. Рядко се случва някой 

да ти подаде ръка. Имал съм случай с известен бъл-
гарски диригент, когото помолих за съвет и той отвър-
на, че дава само срещу заплащане. Това беше един 
от случаите, който ме шамароса. Дори и на шега да 
беше, не можеш да се шегуваш по този начин.

Какво е отношението към по-младите музиканти? 
Имам случай с мой колега връстник, който преди го-
дини започна работа в оперна институция. Даваха му 
най-трудните заглавия, съответно той не можа да се 
оправи и го изгониха или той се е махнал. Един млад 
музикант, било то оркестрант или диригент, певец, 
особено ако започне работа в оперен театър, трябва 
да се отгледа като цветенце, всекидневно да се поли-
ва, да се наторява, да се изчиства.Защото тези хора 
са бъдещето и после ще бъдат в услуга и отдадени на 
оперния театър. Ако ти ги скастриш от първия ден и ги 
хвърлиш в дълбоките води без подготовка, и оплескат 
нещата, ги губиш. Губи се самочувствието им, спада 
желанието им за работа. Младите не са заплаха. Ние 

работим абсолютно равнопоставено, но това, че има-
ме примерно 35 години разлика, не е предпоставка 
да бъда слаган в ъгъла и потискан професионално и 
музикално.

Публиката как реагира, имаш ли си вече своя, отгле-
дана? По-доволен от моята няма как да бъда, защото 
когато обичаш публиката си, ти я отглеждаш, внима-
ваш за нея. С всички проекти, които съм правил досе-
га (те не са само оперни и симфонични, а и поп, и рок, 
и джаз), да видя тези хора как се радват и как съм ус-
пял да вкарам и деца, и по-възрастни, които никога не 
са влизали в операта, но аз съм успял да ги накарам 
да влязат и да видят, че симфоничният оркестър не е 
нещо страшно и тази музика не е нещо, което хапе, е 
и успех, и огромно щастие.

Как мина първата ти премиера? Беше фурор. Бях на 
22. Нямах абсолютно никаква идея кое как се случва. 
Нямах представа как функционира една премиера, 
операта, оперният спектакъл – нищо на нищото. Оти-
дох, за да разбера, че нищо не знам, че нищо не се 
свежда до това да го издирижираш и да знаеш произ-
ведението. Как ще отидеш, как ще застанеш, как ще 
кажеш добър ден, как ще влезеш вътре, как си обле-
чен, как ще проведеш репетициите, как ще се отнесеш 
с хората, кога ще ги пуснеш в пауза. Всеки те следи, 
ти си диригентът. Ти си като пред рентген, който само 
гледа да сбъркаш! Особено когато си нов и млад, ча-
кат да те изядат. Абсолютно безпощадна е тази маши-
на и доверието се печели много трудно. Но спечелиш 
ли го, е завинаги, а се губи за секунди.

Усети ли, че си го спечелил още тогава? Абсолютно, 
защото след няколко месеца Огнян Драганов, дирек-
торът на Старозагорската опера, ме покани да дири-
жирам премиерата на „Сватбата на Фигаро“. Отидох в 
Стара Загора от Виена с автобуса и след генералната 
репетиция на спектакъла ми предложиха да стана част 
от екипа на Държавната опера-Стара Загора като ди-
ригент. Като щатен диригент на 22 години. И аз за вто-
ри път нямаше как да кажа не, зайчето се показа и го 
хванах веднага без никакво замисляне. В Стара Загора 
направих „Вълшебната флейта“, „Сватбата на Фигаро“, 
„Дон Паскуале“, „Севилският бръснар“, „Куин” – Шоуто 
продължава“, проект на Теодор Койчинов  с музиката на 
Куин”, с Нети Добрева направихме оперетата „Хубавата 
Елена“, нейният сериозен оперен дебют.

Вида Пиронкова

ИСКРЕНИЯТ И НЕПОДРАЖАЕМ 
ХУДОЖНИК ГЕОРГИ ЗЛАТАНОВ

дина. Двамата с Тодор Цонев събират въглища за огрев от гарата, за да могат да 
се топлят в студената студентска квартира.

Негови състуденти са и Янаки Манасиев, Ива Хаджиева, Христо Стефанов, Генчо 
Денчев, Иван Стоилов - Бункера. В свободното си време Георги Златанов и Бунке-
ра обикалят да рисуват пейзажи из софийските села.

Много често обект на художника Златанов е неговия приятел и съквартирант То-
дор Цонев - в последствие станал един от най-известните майстори на сатирична-
та рисунка, „предводител в борбата срещу гражданската непочтеност и морално 
падение“.

Златанов създава и множество портрети - в масло, въглен, молив, акварел. 
Обект на неговият талант е и Мерсия Макдермот, Мара Пенкова, Тодор Влайков, 
както и хората от Средногорието, с които ежедневно общува.

За неговото творчество проф. д-р Атанас Божков и Аделина Филева пишат:
„Образите на Златанов се движат в един особен регистър от чувства, обагрени 

от неговата душевност. В тях рядко ще срещнем смеха и радостта. Неговите моде-
ли са предимно вглъбени или замислени, изпълнени с тъга или въпроси, вътрешна 
борба, спокойствие или достойноство...“.

Въпреки възможностите да остане в столицата София, Георги Златанов избира 
да се върне при корените си - „Там, на любимото ми място, сгушен в скалите, до 
късно вечерта мълчаливо и смутено наблюдавах цялото спокойствие и величие на 
вселената“, споделя художника.

Цял живот художникът е сред природата, на която се любува и прекланя. „Не-
говата пролет е тоталното господство на зеленото“. Есента му е златен ореол, 
зимата - невинно-бяла със сгушени къщи зад притисналия стобор.

Животът си Георги Златанов изживява в родната Златица, „в една непрекъсната 
връзка с природата“. Домът му е и ателие, и място за срещи с приятели. До него 
неотлъчно е любимата му Иванка, която се грижи за художника и двамата им си-
нове Симеон и Теодор.

Георги Златанов не е само художник, но и скулптор, майстор на чешми, музи-
кант, а и ловджия... Създава стенописи, релефи, запечатва уловените патици в 
красиво платно.

„Пейзажи се създават не от изгледа, а от състоянието“, казва художника, чиято 
муза е толкова силна, че понякога създава по три-четири платна на едно и също 
място, в които една и съща композиция поражда различни образни внушения бла-
годарение на неговото живописно третиране чрез светоусещане.

Петя Чолакова
Сътрудник на „Мъглижки нюанси“
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ЛЮБОПИТЕН ФАКТ
Едва ли има българин, който да не е чувал извест-

ната народна песен „Море пиле, славей пиле“. Но 
тананикайки си прекрасната мелодия, колцина са 
тези, които са се заслушвали в текста й и знаят на 
кого е посветена. Мистерията за това се разкрива 
чак в третия куплет, в който се пее: „Там се бие сла-
вен юнак,/ славен юнак, Питу Гули“.

Дали защото името на героя звучи странно, или 
защото малко се знае за него у нас, едва ли някой е 
обърнал внимание, че за него става дума и във ве-
ликолепната балада „Мечкин камен“ от албума „Из-
точен вятър“ на ирландския музикант Андрю Кене-
ди „Анди“ Ървайн, изпята в негов аранжимент от... 
унгарката Марта Себестиен (Гласовитата маджарка 
изпълнява и култовата начална песен в грабналата 
девет „Оскар“-а и два „златни глобуса“ холивудска 
драма „Английският пациент“, б. а.). Макар и изпя-
та със силен акцент, все пак се дочуват на завалян 
български думите:

„Мечкин камен кръв се лее, там се биат три войво-
ди... Пръв войвода Даме Груев, втор войвода Питу 
Гули“.

И като капак името на славния революционер – 
един от видните участници в Илинденско-Преобра-
женското въстание, се появява и в... химна на Ма-
кедония!   

Подобно на Левски, на него е назован и футболни-
ят клуб на днешния македонски град Крушево, откъ-
дето той е родом.

Но кой е този герой с необичайна фамилия, за 
когото днес у нас напомня само една улица в кв. 
Стумско в покрайнините на Благоевград. И нито 
един паметен знак. Поне у нас. Защото в съседна 
Македония негови монументи има издигнати и в 
Крушево, и в местността Мечкин камен, където на-
мира смъртта си, защитавайки отчаяно, буквално 

до последна капка кръв, сформираната по време на  
Илинденско-Преображенското въстание Крушевска 
република. Нещо повече – предстои огромна петмет-
рова медна негова статуя на кон за близо 120 хиляди 
евро да бъде издигната точно срещу македонското на-
родно събрание в Скопие!

В интерес на истината, Питу Гули произхожда от 
влашка фамилия. По данни на прецизния български 
географ и историк Васил Кънчов в началото на ХХ век 
населението в Крушево наброява 9350 души, от кои-
то българите са 4950. Освен тях в града живеят 4000 
власи и 400 албанци християни. Една от битуващите 
версии за произхода на Питу е, че баща му е албанец, 
тъй като това име се среща и като албанско, и като 
румънско. Но надделява мнението, че фамилията Гули 
е влашка. Но за разлика от много други власи, кои-
то се гърчеят и сърбеят, родът на славния войвода се 
българее.

Едва 17-годишен Питу се включва в национални-
те борби за освобождаване на България от турско 
робство. През 1885 г. той става част от четата на Адам 
Калминков, която нахлува в Македония, но е разбита, 
а младият комита е заловен от башибозука и осъден 
на 10 години заточение в Мала Азия, 7 от които пре-
карва в Трабзон.

След излизането си на свобода взима дейно  
участие в изграждането на структурите на ВМО-
РО. През 1900 г. отваря кръчма в покрайнините на 
София, която се превръща в сборен пункт за сре-
щи на комити и емигранти от Македония. Две годи-
ни по-късно влиза в четата на поручика от Българ-
ската армия Тома Давидов. На следващата пролет 
самият Питу Гули организира своя чета, сбирайки 
под знамената й селяни от полските села. С нея 
той нахлува в Македония, като по време на избух-
ването на Илинденско-Преображенското въста-
ние тя е най-многобройната от всички дружини, 
които взимат участие в него.

Пристигането на Питу Гули в родния му град, докато 
той е столица на просъществувалата близо две сед-
мици Крушовска република, е колоритно описано от 
Георги Томалевски, в чийто бащин дом става обявява-
нето на новата република. „Отредът преминава през 
средата на Крушево по най-тържествен начин. Питу 
Гули язди върху чудесен светлосив жребец. Той е об-
лечен в червени, обшити със сърма черкезки дрехи. 
Над венеца от къдрава буйна коса има калпак“ – от-
белязва с възхищение писателят, макар по време на 
тези събития да е само 6-годишен.

Четата спира в местността Гуменя, където местните 
жители се събират, за да се поклонят и целунат пур-
пурното знаме, изработено от червена коприна, об-
шита със златна сърма. В средата на избродирания 
в центъра му лавров венец проблясва факела на ре-
волюцията, държан от две стиснати ръце, извезани 
със златна коприна и символизиращи единството на 
въстаналите българи.

След редица драматични събития и превратности на 
съдбата, към града стремително напредва 10-хиляд-
ната редовна турска армия на Бахтиар паша, подкре-
пяна от башибозук и мощна артилерия, войводският 
съвет решава въстаниците да се оттеглят от Крушево. 
Но Гули отказва да се подчини на това решение – той 
се е заклел, че ще се бие на „Свобода или смърт“. И 
отстъплението не влиза в неговите планове.

Отрядът му се разполага по скалистия висок връх 
Мечкин камен върху един от склоновете на Баба пла-
нина. 70 четника от събралите се тук 240 души са без 

оръжие. Неколцина от тях разполагат само с брад-
ви. Гули ги заклева да продължат да работят за сво-
бодата на родината и ги праща да се приберат по 
селата си. Така остава със 170 бунтовника край себе 
си, като знак да започнат боя им дава със своята 
пушка – единствената къса манлихера в четата.

Озверелите орди на противника нападат от три 
страни четниците, които геройски отблъскват ата-
ките от 10 ч. сутринта до 19 ч. вечерта, когато за-
почва решителната турска атака. Един след друг 
вражеските куршуми застигат  знаменосеца Георги 
Димев и заместника му Нове Смугрев.  Питу Гули се 
изправя прав и яростно започва да стреля. Прони-
зан смъртоносно в гърдите, той пада убит. Смъртта 
на войводата бележи края на величавата, но кратко 
съществувала република в Крушево.

Песента „Море пиле“, с която започнахме нашия 
разказ, се ражда малко след героичната смърт на 
войводата, като един спонтанен акт на народна 
благодарност към подвига на този влах, обичал 
безумно до последния си дъх България. Тя е дълбо-
кият поклон, който българският народ преви пред 
паметта му.

И тримата сина на този безумно смел борец за 
свободата и обединението на родината ни тръгват 
по неговите стъпки. Ташко, известен още като Шула 
Гули, се сражава през Първата световна война в 
състава на 11 Македонска дивизия от Българската 
армия, наследила Македоно-одринското опълчение. 
Той, подобно на знаменития си баща, загива герой-
ски през 1918 г. в Дойранските сражения.

Драматична е и съдбата на брат му Никола Питу 
Гулев (Лакя Гули). Той завършва гимназия в София, 
след което се включва самоотвержено в освободи-
телната борба на македонските българи. Негов прия-
тел  е Тодор Александров и когато той възстановява 
ВМРО, Никола става неин член, като лично се грижи 
за охраната на лидера й. По-късно го виждаме като 
войвода във Велешко и родното му Крушево. Само 
с две думи Ванче Михайлов изчерпателно предава 
същността на неговата личност:

„Неукротимо смел и предприемчив“.
Но през 1924 г., при една рискована акция, Гулев 

е заловен във влака Скопие-Белград от сръбските 
власти и след мъчителни изтезания е убит в Белград-
ския затвор.

Един любопитен момент в неговата биография е, 
че през 1913 г., носейки пакет с цигари на Пейо Яво-
ров, поетът го моли да му услужи с револвера си. 
Щастлив, че може да услужи на бившия комита, Ни-
кола му дава оръжието си, без да осъзнае, че прави 
фатална грешка. На следващия ден Яворов се само-
убива с него...

Най-малкият син на Питу е Стерю Гулев. През Вто-
рата световна война той работи за българската по-
лиция в Крушево. В периода 1941-44 г. градът отново 
е в границите на България. Но след изтеглянето на 
Българската армия от Македония, на 6 септември 
1944 г., последният наследник на бунтовния род е 
зверски убит от комунистите партизани.

Длъжници сме както на Питу Гули, така и на него-
вите синове, чиито сърца до последния си удар са 
били с обич към България. Дължим им нашето пре-
клонение и съхраняване на паметта за тяхната само-
жертва, която е ярък пример за истински патриоти-
зъм и родолюбие. 

              Диана Славчева
Сътрудник на вестник“Мъглижки нюанси“

Няма нужда да питате за произхода на името му. 
Тръгнете ли по линията от Дъбовската гара за към 
Ветрен, и в най-тихия ден ще ви лъхне освежителен 
вятър, който понякога е тъй свиреп, че дървета с коре-
ните мъкне. Около двадесет такива дръвчета пребро-
ихме от гората до селото.

Не може и другояче да бъде. Точно на север от 
селото, в Балкана, са зинали две гърла, два дълбо-
ки прохода, из които се промъкват Дъбовската и Ве-
тренската река. През дефилето на Дъбовската река 
се промъква Борущенската линия. И колко са пакост-
ни тези реки! Лятно време едва протичат, а пролет 
и есен като побеснеят, изскачат от леговищата си и 
завличат каквото срещнат по пътя си. По такъв на-
чин са унищожили с хиляди декари земя, като са я 
набили с пясък и камъни. Запитахме сведущи лица не 
може ли да се направи нещо за урегулирването им по-
средством трудова повинност например. Отговориха 
ни, че всякаква работа доле в полето е неефикасна. 
Трябва горе да не се позволява да се свличат пясъ-
ци и наноси. Това става чрез залесяване, а то върви 
бавно, с години. Освен това този въпрос бил чисто 
икономически, понеже изворите на тези реки мина-
ват през имотите на горните села: Сливито, Поповци, 
Борущица и др., и за да се залесят местата край из-

ворите на горните реки, трябва да се отчуждят много 
селски имоти, а това значи да останат без имоти и без 
това гладните горни села. И все пак долу може да се 
направи нещо, за да се спаси поне малко земя. Чер-
ганци напр. доста са укротили Карадере с ред стени и 
засети редове върби, обаче вниманието на ветренци 
досега е било съсредоточено в постройката на линия-
та Дъбово — Сливен и там те са отбивали своята тру-
дова повинност.

- Работихме като роби - оплакват се селяните, - уни-
щожиха ни толкова работна земя и вместо гара пра-
вят ни един кантон!

Изглежда, че са се оплакали и по-нагоре, защото 
преди месец нещо ходили специално за това в селото 
им министърът на железниците заедно с директора на 
железниците. Дали интересите на държавата ще съв-
паднат с тия на ветренци, не знаем.

Преди да стигнете селото, непременно ще се отби-
ете в Гурбаловата воденица. Там са розоварните на 
Бончев и Христо Христов. Гурбаловата воденица е с 
многото тополи и малко мливари. И със знаменити-
те два рогати петела. Старият воденичар дядо Дончо, 
покойник вече, в момент на дълбоко просветление от-
рязва шиповете от краката на двата си петела и изкус-
но ги присажда на челата им. И сега те пристъпват ве-
личествено и бавно, символизирайки със своите рога 
непостоянството на нежната половина от пернатия 
род. А практичният син на знаменития хирург продава 

сега по 20 лв. яйцата на своите кокошки, лъжейки на-
ивните мливари, че ще им излюпят също такива рогати 
петли.

Насред полето, на един километър от воденицата, 
е разположено селото. Западната му част е забулена 
от безброй дървета. Там са били прочутите някогашни 
градини, засявани в миналото със зеле, откъдето се-
лото е носило първото си име Лаханлий. Селото има 
около 200 къщи, между които се мяркат доста нови и 
хубави постройки. Най-голямата и най-хубавата е про-
гимназията, за която преди три години още писахме, 
че е неплатена. В деня, в който бяхме там, общинарите 
продаваха част от общинската мера, за да доизплатят 
прогимназията. На север от селото има уреден и с до-
бро бъдеще разсадник.

В хубаво собствено здание се помещава кредит-
на-потребителна кооперация „Прогрес“, която върви 
добре.

Читалището носи хубавото име „Христо Ботев“, но 
това не му пречи да спи непробудно.

Изобщо не са много добре тази година ветренци, па 
и всички наши села. Цената на сливовата ракия пад-
на значително след засилването на лозята, розовият 
цвят е с две трети по-малко от миналата година, а це-
ната му е същата. Погледите им са обърнати единстве-
но към хубавите ниви. „Дано господ тях запази - думат 
те, - в тях ни е надеждата!“        

Минчо Минчев   

ВЕТРЕН
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Според СЗО (Световната здравна органи-
зация) ракът е една от водещите причини за 
смърт в света. Около 12 милиона човека биват 
диагностицирани с рак всяка година, а близо 8 
милиона умират от това заболяване. Ако тази 
тенденция на нарастване на цифрите се запа-
зи, през 2030 г. ще има близо 12 милиона смърт-
ни случая годишно.

Разбирането на причините за появата на това 
смъртоносно заболяване, както и начините за 
предотвратяване и контролиране на болестта, 
може значително да намали щетите, която ра-
кът нанася в световен мащаб. Шансът за лече-
ние на много видове рак е определено висок, 
особено ако бъде открит рано и се третира по 
правилен начин. А още по-важно е да вземем 
подходящи превантивни мерки, които да ни 
осигурят сигурност и спокойствие.

За да се предпазите от раковите заболявания, 
Здравословен център Vita Rama ви съветва:

1. Избягвайте консумацията на месо и месни 
продукти. СЗО обяви месото и месните продукти 
за канцерогенни, твърдейки още, че те са един от 
водещите причинители на рак в световен мащаб. 
Според СЗО дори приемът на малки количества 
месо може да повиши риска от смъртоносното 
заболяване. За консумиращите месо най-висок е 
рискът от рак на дебелото черво – причина за 
смъртта на милиони хора всяка година.

2. Избягвайте консумацията на пържени хра-
ни. Храните с високо съдържание на мазнини, 
особено много загрети – като тези, които се из-
ползват при готвене или притопляне, могат да 
бъдат причинители на рак. Честото консумира-
не на пържени храни или храни, готвени с маз-
нина, повишават многократно вероятността от 
развитие на рак на дебелото черво. При проце-
са на готвене се образуват канцерогенни веще-
ства, наречени акриламиди, които увеличават 
риска от развитие на смъртоносната болест. 
Най-много акриламиди има в пакетираните хра-
ни от рода на чипса и други видове пържени 
снаксове.

3. Избягвайте консумацията на млечни про-
дукти. Различни научни изследвания сочат, че 
млечните продукти допринасят значително за 
развитие на рак на простатата, тестисите, яй-
чниците, както и рак на гърдата. Изследвания, 
проведени в Харвард, показват, че при мъже, 
които консумират млечни продукти повече 
от два пъти на ден, има 34% по-голям риск от 
развитие на рак на простатата в сравнение с 
онези, които не консумират млечни продукти. 
Освен това консумацията на млечни продукти 
увеличава киселинността в организма, което 
само по себе си е предпоставка за развитие на 
ракови образования.

4. Избягвайте или спрете напълно консумация-
та на алкохол. Има много проучвания по целият 
свят, които разглеждат връзката между алкохо-
ла и рака. Те сочат, че редовната консумация 
на спиртни напитки увеличава риска от рак на 
устата, ларингса и гърлото. Дори 50 грама твърд 
алкохол на ден удвоява или дори утроява риска 
от тези видове рак. Има и огромен брой изслед-
вания, които сочат, че консумацията на алкохол 
може да бъде причина за рак на черния дроб, рак 
на гърдата и рак на дебелото черво.

5. Спрете цигарите. Най-голям процент от ра-
ковоболните умират от рак на белите дробове, 
а главният причинител за този вид рак е тю-

- Човек спи най-добре през есента заради 
по-хладните температури.

- В историята на наградите „Оскар“ филм 
с думата „есен“ в заглавието никога не е пе-
челил най-престижното киноотличие. Проле-
тта, лятото и зимата са „удостоявани“ с 
приза по веднъж.

- Нивата на човешкия хормон тестостерон 
са най-високи през есента - наследство от 
древните инстинкти за размножаване.

- Ябълките избеляват зъбите и могат да ни 
предпазят от Алцхаймер.

- Листата на дърветата придобиват най-яр-
ки и живи цветове след поредица от топли и 
слънчеви есенни дни.

- Първият и последен ден на есента се про-
менят всяка година с около 24 часа, тъй като 
орбитата на Земята не е идеална.

- Захлаждането изпраща сигнал към хората, 
който им казва, че е време да намерят свой 
партньор. Това превръща есента в най-подхо-
дящия сезон за влюбване.

- Ароматът на тиквения пай действа като 
естествен афродизиак.

- Някога хората са смятали, че тиквите мо-
гат да премахнат луничките и да излекуват 
ухапвания от змия.

- Само в САЩ има 203 млрд. широколистни 
дървета. С други думи - на глава на население-
то се падат по 650 дървета.

- До около 1500 г. есента е била наричана 
жътва.

- Най-близкото пълнолуние до есенното рав-
ноденствие е известно като „жътвена Луна“.

Есента е един от четирите сезона в умерения 
пояс, заедно с пролетта, лятото и зимата. Астро-
номически тя започва с есенното равноденствие 
(около 23 септември в Северното полукълбо и 21 
март в Южното). В метеорологията се използва 
различна конвенция - есенни са месеците септем-
ври, октомври и ноември в Северното полукълбо и 
март, април и май в Южното.

Есента е преходен сезон с понякога доста високи 
температури в началото (циганско лято) и умерени 
до по-ниски към края, когато зимното слънцесто-
ене (около 21 декември в Северното полукълбо и 
21 юни в Южното полукълбо) бележи астрономиче-
ското начало на следващия сезон.

Есента, както и останалите сезони се дължат на 
наклона на земната ос, който е 23.5° спрямо ор-
биталната равнина, в която се движи Земята. По-
ради този наклон различни части на планетата са 
подложени на различно осветяване от страна на 
Слънцето.

ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ 
ЗА ЕСЕНТА

СЛЕД ЛЯТОТО, 
ИДВА ЕСЕНТА

тюнопушенето. При мъжете 90% от смъртните 
случаи вследствие рак на белите дробове се 
дължи на тютюнопушене, а при жените процен-
тът е 80. Тютюнопушенето също така води до 
рак на ларингса, устата, гърлото, бъбреците, 
панкреаса и стомаха.

6. Увеличете или се хранете основно с рас-
тителни храни – пресни плодове и зеленчуци, 
семена, ядки, зърнени и бобови. Правилното 
комбиниране и достатъчното разнообразие от 
тези храни ви осигурява всички необходими за 
организма витамини, минерали и микроелемен-
ти. Чрез пълноценно растително хранене човек 
може да поддържа отлично физическо здраве, 
да намали излишните килограми и да баланси-
ра всички функции в организма. Резултатът от 
лечебна гледна точка е намаляване риска от 
много форми на рак, сърдечносъдови заболя-
вания, диабет и високо кръвно налягане.

7. Движете се повече и спортувайте. Физи-
ческите активности могат да намалят риска от 
рак, защото чрез тях се справяме със заболя-
вания като затлъстяване, намаляваме възпа-
ленията, нормализираме нивата на хормоните, 
подобряваме инсулиновата резистентност и 
засилваме имунната си система. Най-добрите 
форми на физически активности за превенция 
на рак са: плуване, крос, йога, бързо и продъл-
жително ходене, също каране на колело. Освен 
че намалят риска от рак, повлияват много бла-
гоприятно сърдечносъдовите, хроничните забо-
лявания и диабета.

Всички тези съвети са част от цялостната ле-
чебна система на Vita Rama за здравословен 
и щастлив живот. Те ще ви предпазят не само 
от ракови, но и от почти всички видове широко 
разпространени заболявания – сърдечносъдо-
ви, високо кръвно налягане, диабет, кожни... та 
чак до обикновени настинки.

СЕДЕМ СЪВЕТА КАК ДА СЕ 

ПРЕДПАЗИМ ОТ РАК

ГРОБИЩНИЯТ ПАРК В МЪГЛИЖ 
ЩЕ ИМА 24 ЧАСОВА ОХРАНА

От 1-ви август 2021 год. Гробищният парк в гр. 
Мъглиж ще има 24 часова охрана! Всеки има 
право на покой във Вечния си дом! По тази при-
чина всички настоящи и бъдещи вандали, внима-
вайте много! Всеки човек има права, но и задъл-
жения, и то пред Закона!!!

ВАЖНО ЗА ХОРАТА ОТ МЪГЛИЖ

Община Мъглиж чрез Национално бюро за 
правна помощ, съвместно със СНЦ „Свят 
без граници“ организира за жителите на 
община Мъглиж безплатни юридически кон-
султации по Вашите проблеми. 
Записване за часове  в съответното кмет-

ство във всяко населено място.
За гр. Мъглиж – тел. за записване на час 

04321/33 -12 
Желаещите да се възползват предварител-

но уточняват по какъв казус биха желали да 
бъдат консултирани.



Издава: Община Мъглиж
Адрес: Пл. “Трети март”, № 32
Екип: Димитър Никленов, Ваня Желязкова и сътрудниците: 
Минчо Минчев, Дияна Славчева и Петя Чолакова
Дизайн: Митко Йорданов; Печат: Анонс
Е-mail: Maglizh_21vestnik@abv.bg

8

–  Пешо, щастлив ли 
си от женитбата си?

–  Наполовина.
– Не те разбирам!
–  Ами аз съм женен, 

а тя е щастлива.

Виц на броя:

Материалите не се рецензират и не се връщат
Хонорари не се изплащат

Осмото издание на рок фестивала 
„We Are Going To Мъглиж“ се проведе 
на 21 и 22 август на открито в Балкана 
над града, в местността „Равня“,  на-
мираща се на около километър от гр. 
Мъглиж. Мястото предоставя много 
добра възможност за устройване на 
палаткови лагери. В зоната на фес-
тивала се предлагат храна и напитки. 
Във фестивалните дни участваха десет 
метъл състава. Два дни рок, български 
банди, изпълнения само на АВТОРСКА 

музика. Тази година на фестивала 
присъстваха две от емблематичните 
имена на родната рок сцена. Това са 
любимите на българските фенове рок 
групи „Конкурент“ и „Контрол“. Фес-
тивалът е насочен към широката рок 

Тя е категоричен и 
смел режисьор. 

Жюлия Дюкурно спе-
чели с новия си филм 
„Титан“ - изпълнена със 
секс и насилие продук-
ция, която провокира 
критиците и публиката.

Дюкурно, която е едва 
на 37, има подчертано 
предизвикателен стил. 
През 2016 г. излиза „Су-
ров“, филм на ужасите с 
канибалистична темати-
ка.

Играта с границата 
на приемливото при по-
казването на човешкото 
тяло е нещо характерно 
за нейните филми. Това 
се дължи най-вече на 
средата, в която е израс-
нала.

Дюкурно е родена в се-
мейство на дерматолог и 
гинеколожка, като така 
се оказва слушател на 
иначе неприемливи за 
едно дете дискусии.

„Дори като малка пред-
почитах да слушам как 
родителите ми говорят 
за медицина без табута. 

Вестник „Мъглижки нюанси“ търси сътрудници 
За информация на телефон: 0899425503

Тя е актриса. Живее в провинцията, 
но театърът е смисъла на живота й. 
Не смята провинцията, че актьори-
те не могат да покажат своите въз-
можности и да имат своите фенове. 
Не престава да търси, да репетира, 
играе и да се възхищава от хората, 
които я харесват. Обича да пътува,  
обича и театъра. Напоследък работи 
и с деца, на които  иска да им пока-
же на магията на театъра. И успява. 
Наскоро нейните възпитанице се вър-
наха от Поморие с отличие. Притежа-
ва характер с който привлича хората 
около себе си.

Светла Тодорова родена на 16 ав-
густ 1974 г. в Стара Загора. Тя е една 
от най-обичаните актриси с много-
бройни роли на сцената на ДТ“Гео 
Милев“, в чийто състав е от 1997г. 
Завършва Нов български универси-
тет, специалност Движенчески те-
атър и магистратура „Мениджмънт 
в сценичните изкуства и индустрии“ 
в НАТФИЗ. В Стара Загора Ръководи 
собствена Младежка театрална сту-
дия „Движение“ при НЧ „Св. Климент 
Охридски – 1858“ – Стара Загора.

През 2016 г. Светла Тодорова рабо-
ти с екип на Държавна опера-Стара 
Загора по проекта на концерта с мул-
тимедия КИНО КЛАСИК САУНДТРАКТ. 
През 2019 г. участва в балета „Анти-
гона“, чиято премиера бе на 27 юли на 
Античен Театър. От 2020г. работи с 
деца в ЦПЛР -Центъра за работа с де-
ца-Стара Загора.

Познавам те от първите  твои теа-
трални години. Много роли, среща с 
различни режисьори и колеги. Това е 
живота на артиста.  Има ли нещо, което 
би те накарало да се върнеш в онези 
години, когато надъхани и въодушевени 
навлизахте с хъс в професията?

Иска ми се този хъс, младежки енту-
сиазъм и амбиция, да бъде неизменна 
част от живота на всеки творец, защо-
то това е двигателят към  новото, към 
непостигнатото, към провокативното. 
Естествено е рутината и ежедневие-
то да притъпи, да успокои, уталожи 
страстната любов към професията. 
Препятствията могат да активират не-
удовлетвореност. Но за мен на първо 
място е важно да има светлинка, макар 
и малка, колкото точица. Важно е да я 
виждам. И когато съм обкръжена от 
млади хора-мислещи, търсещи, желае-
щи театър, всичко се нарежда. 

 От доста години си в трупата в те-
атър „Гео Милев“ Стара Загора. Ти си 
една от успешните актриси. В какво би 
искала да играеш?

Отговорът ми е кратък и ясен-стой-
ностна драматургия, направена ка-
чествено, с екип професионалисти на 
всички нива, които обединени от режи-
сьорската идея, работят всички заедно 
в една посока. Качествен театрален 
продукт, който да покаже на зрителя 
всички възможности на театралното 
изкуство. Уморих се от компромисни, 
посредствени спектакли, които заба-
вляват моментно и бързо биват забра-
вяни, които се произвеждат на кон-
вейер и са като близнаци.

Ти си актриса с опит  и възможност, 
какво би казала за младото поколение 
режисьори?

Талантливи млади хора, които рабо-

тят в сложна обстановка. Радвам се, 
че непрекъснато чувам за нови режи-
сьори, за нови театрални постановки и 
интересни творчески прочети. В един 
период сякаш имаше недостиг на  ка-
чествени режисьори. Беше наистина 
плашещо, защото актьорът израства 
професионално при досега си с добри 
режисьори и ако това звено липсва, 
кариерата му сякаш е в застой. Но 
днес ситуацията е много по-различна 
и позитивна. Има достатъчно режисьо-
ри -млади, на зряла възраст, които се 
конкурират и създават спектакли-ше-
дьоври. Тази тенденция ще продължи.

 След представленията и аплодис-
ментите на децата те правят щастлив 
човек. А как се чувстваш, когато  спек-
такълът престане да  се изиграе и  тво-
ите герои отиват  в склада на театъра?

Винаги си остава една лека ностал-
гия, която я тушираш с мисълта, че 
може винаги да се възстанови едно 
представление. Това никога не се случ-
ва, защото продължаваш да гледаш 
напред и всяко ново заглавие за теб 
е ново предизвикателство. Ти сякаш 
се успокояваш по този начин и само-
залъгваш, продължавайки в съзнание-
то си живота на нещо, което вече е от-
минало.

В какъв спектакъл играеш сега?
Играя в криминалето „Осем жени“, в 

комедията „Криворазбраната цивили-
зация“, в „Енергични хора“. 

За идващия нов сезон подготвя-
ме още едно криминале по Агата 
Кристи-„Трите изстрела“ и ще започ-
нем репетиции на „Вишнева градина“ 
по Чехов с Бина Харалампиева.

 . Едно пожелание към хората от Мъг-
лиж и тези които обичат театъра.

Да пазим здравето си, да намираме 
щастието и в малките неща, да обича-
ме, да се храним с духовна храна, коя-
то да ни обогатява, облагородява. Да 
учим децата си на същите неща, за да 
има приемственост. Театърът винаги 
ще бъде близо до хората, той отразява 
живота ни, нашите характери, мисли, 
конфликти. Задава въпроси, не само 
забавлява. Кара ни да се променяме. 
Разтърсва ни, докосва. Театърът е част 
от нас.

Интервюто подготви: 
Димитър Никленов

ЗА АКТРИСАТА, 
КОЯТО ОБИЧА 
РОЛИТЕ СИ

Тук може да бъде и вашата реклама

ЖЮЛИЯ ДЮКУРНО Е 
КАТЕГОРИЧЕН И СМЕЛ РЕЖИСЬОР

Това беше работата им. 
Обичах да си завирам 
носа в техните книги“, 
казва Дюкорно, цитира-
на от Франс 24.

Филмът „Титан“ е за 

млада убийца, претърпя-
ла катастрофа като мал-
ка. Тя влиза в сексуални 
отношения с кола.

“Исках да създам нов 
свят, който да се равня-
ва на раждането на тита-
ните след съединяването 
на Уран и Гeя. Небето 
и земята. Идеята беше 
създаването на нова ху-

манност, която е силна, 
защото е чудовищна, а 
не обратното. Идеята е 
да бъдат разобличени 
обществените норми и 
социалния живот”, каз-

ва режисьорката пред 
американското издание 
„Инди Уайър“.

Типично за Дюкурно, 
сюжетът е и с подчерта-
но феминистичен харак-
тер.

„Когато хората казват, 
че съм жена режисьор, 
винаги е малко дразне-
що, защото съм човек“, 
казва тя пред кино сай-
та Инди Уайър и добавя: 
„Аз съм режисьор. Правя 
филми, защото съм аз, не 
защото съм жена“.

ОСМИЯТ РОК ФЕСТ СЕ ПРОВЕДЕ 

В МЪГЛИЖ
публика и се стреми да 
поддържа и развива бъл-
гарската авторска музи-
ка. Събитието се органи-
зира от Община Мъглиж 
с финансовата подкрепа 
на „Арсенал“ АД.

Програмата включваше 
участието на : „PEOPLE 
OF MAHA“; „ROCKSTAGE“; 
„HATE COMPAIGN“; 
„CATORGA“; „КОНКУ-
РЕНТ“; „ROADWIRE“; 
„S.E.E. (SOUTHEAST END 
OF EUROPE)“; „I.R.B. 69“; 
„GWENDYDD“ И 
„КОНТРОЛ“ 

Ваня Желязкова


