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Изложба под наслов „По-чисти реки – 
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Здравословно хранене – стр. 2
За вашата реклама – на стр. 7  

Д-р Душо Гавазов :  
„За да си полезен като 
кмет в града, в кой-
то си избран, означава 
да изпълняваш поетите 
ангажименти.“

А за затова се изисква 
кметът да има умение, 
интелигентност и да съ-
четава тези качества  с 
разбиране от бюджет, 
образование, социални 
дейности и дори и как да 
се асфалтира една улица.

Определено може да 
се каже, че Кметът на 
Мъглиж е добре познат 
на мъглижани и отдавна 
е завоювал тяхното до-
верие. Честите му срещи 
със селските кметове от 
Общината, непрекъснати-
те разговори със специа-

Текат последни довършителни работи на общест-
вената баня в село Ягода. Проектът е „Възстано-
вяване и основен ремонт на съществуваща сграда 
„Бански комплекс”, село Ягода, община Мъглиж”. 
Сградата е построена преди 100 години, като баня 
към минералните извори в селото. Тя е архитектур-
но-строителен паметник на културата, изградена 
в стил „неокласика”. Има четирискатен покрив и 
фланкиращи две кули над централния вход.

Реновирането и реконструкцията на Минерална-
та баня в село Ягода, като социална значимост ще 
излезе извън пределите на община Мъглиж, защо-
то това е обект, за който смело можем да кажем, 
че е от национално значение, сподели кметът на 
общината д-р Душо Гавазов.

През 2012 г. Община Мъглиж провежда обстойно 
хидрогеоложко проучване на основните каптажи, 
което е съпроводено с изследване на биохимична-
та констелация на минералната вода. Оказва се, 
че поради 10-кратно завишени стойности на флуор 
и арсен, водата не е годна за пиене. Известно е, 
че флуорът в големи количества уврежда костна-
та система и зъбите, а завишените стойности на 
арсен предизвикват симптоми като световъртеж, 
гадене, повдигане и повръщане. Поради своя био-

ОБЩИНСКИЯТ „БАНСКИ КОМПЛЕКС” 
В СЕЛО ЯГОДА Е НА ФИНАЛА

ДЕМОНСТРИРА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА И ОБИЧА ИНОВАТИВНОСТТА

МЪГЛИЖКИЯТ КМЕТ С НЕСТАНДАРТЕН 
ПОДХОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ

листи и новатори, пока-
нени от него в Общината, 
помагат за изграждането 
на Мъглиж като един съ-
временен град, независи-
мо от различните етноси, 
доказват неговите поло-
жителни качества.

Естествено, има и та-
кива хора, които по един 
или  друг начин не` са 
удовлетворени относно 
исканията и желанията 
си, и еднолично проявя-
ват злонамереност, но 
дали да не си припомним 
девиза „Съединението 
прави силата“, макар че 
днес дори и хора по вър-
ховете не го изпълняват. 
Времената, в които жи-
веем не са леки,  потреб-
ностите и желанията на 

хората стават все по-го-
леми и наложителни, но 
не всичко се постига с 
едно щракане на пръсти 
или с вълшебната лампа 
на Аладин. Нужно е раз-
биране и това, от което 
се нуждаят гражданите, 
нека знаят, че не убяг-
ва от полезрението на 
кмета. Той е съпричас-
тен  към проблемите им 
и прави всичко възмож-
но те да се разрешават 
в положителна посока за 
гражданите. Не са малко 
проектите, по които Об-
щината работи, и кметът 
заедно със своя екип в 
недалечно време осеза-
телно ще променят обли-
ка на града.

Митко Йорданов

химичен състав обаче, тази геотермална вода е из-
ключително подходяща за лечение на болести на 
опорно-двигателния апарат, кожно-венерологични 
и неврологични заболявания. Не случайно до 90-те 
години на миналия век в село Ягода функционира-
ха Неврологично и Кожно-венерическо отделение. 
По статистически данни минералната вода на село 
Ягода се намира в Топ 5 на минералните води в 
Европа с най-комплексни лечебни свойства. Тя е 
особено ефективна в преодоляването на нелечимо 
заболяване като псориазис.

Проектът за възстановяване и основен ремонт 
на банята предвижда ремонт на покрива, възста-
новяване на изгнили дървени елементи, обшивки  
и елементи на покривната конструкция. Запазен е 
напълно на вида на покрива и наклоните му, по-
ставена е двойна мембрана, нови керемиди и об-
шивки. Възстановени са  куполите-шпилове, кули 
и куполи от цинкова ламарина. Поставена е нова 
мълниезащита на сградата. Консервирани са всич-
ки дървени елементи по покривната конструкция. 
Ремонтирани са старите ламаринени обшивки по 
целия покрив, куполи на сградата и са поставени 
нови улуци и водосточни тръби, като запазените 
стари оригинали.

Всички тампонирани прозорци от запад, изток и 
север на сградата са възстановени в автентичния 
им вид по запазени стари такива. Вратите и про-
зорците са обработени с антикорозионни материа-
ли. Ремонтирани и възстановени са всички подови 
покрития, както и стенните и покривни равнини по 
рецепта на реставратор-консерватор и инженер 
химик, след вземане на проби за състоянието и 
вида на мазилките. Възстановени са оригиналните 
дървени стълби вътре в сградата. Извършен е ре-
монт на всички фасади, реставрация на корнизи и 
архитектурни елементи по фасадата. Те са грунди-
рани и боядисани по мостри и цветово решение на 
фасадите. Направен е цокъл от минерална мазилка 
за устойчивост от дъждовни води, както и дренаж 
около сградата. Възстановен е целият обиколен 

тротоар и са изолиране основите на сградата. Под-
менена е изцяло електрическата инсталация, като 
е създадено външно ефектно осветление. Самата 
сграда е топлоизолирана и от вътрешната страна.

Красимир Червилов

Кметът Д-р Душо Гавазов и Заместник-кмет - Рени Мариянова Малева
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– Вие сте един  от малкото лекари в 
Мъглиж, които отдавна са доказали свое-
то доверие  в пациентите,които леку-
вате. Това може би се дължи на Вашата 
професионална подготовка, но и на отно-
шението Ви към пациентите. Кое е оно-
ва качество, което Ви прави предпочитан 
лекар?

Човекът е прекрасно създание. Ние сме красива 
сплав от дух и материя - създадени сме като един-
ство от психическо и физическо. Това, което ни 
формира, са от една страна гените, наследени от 
нашите родители; и от друга страна това, което ние 
правим - начинът, по който живеем и се храним. 
Поради това, че всеки човек наследява различни 
неща и живее по различен начин, всички ние сме 
различни комбинации. Едни се движат повече, дру-
ги се хранят повече и с различни неща; едни са 
много емоционални, други са по-умерени. Цялото 
ни наследство и начинът на живот и хранене ни 
формира такива, каквито сме. Ако нещо не ни ха-
ресва и ние го осъзнаваме, в наши ръце е възмож-
ността да го променим.

Нашето тяло е сложна биохимична лаборатория, в 
която непрекъснато се извършва огромна дейност. 
За правилното функциониране на организма той раз-
чита на нас да му набавим необходимите „градивни“ 
и „горивни“ елементи за процесите в него. Основни-
те хранителни групи са: белтъчини /протеини/, въ-
глехидрати и мазнини. За добро здраве ние имаме 
нужда още от витамини, минерали /макро- и микро-
елементи/, ензими и други хранителни елементи, 
за да се осигури сложният процес на трансформи-
ране и изграждане в нашето тяло. Нека не забра-
вяме, че ние сме психико-физически създания и че 
тези ни две части са свързани - ако едната от двете 
страда, страда и другата.

И така:
Белтъчините /протеините/ са основен структу-

рен и изграждащ елемент на съединителната тъ-
кан в човешкото тяло и основна съставна част на 
всички клетки и тъкани на организма. Основната 
функция на белтъчините е изграждане на мускул-
ната тъкан. Те съдържат аминокиселини, които 
са основно градивна единица на мускулите. Те 
участват в синтезирането на хормоните и ензи-
мите, толкова важни за обменните процеси.

Въглехидратите са химични съединения, съдър-
жащи елементите въглерод, водород и кислород. 
Главната функция на въглехидратите е осигуря-
ването на енергия за осъществяване на всички 
жизнени процеси в организма. 

Мазнините са химически съединения, съдържа-
щи в молекулите си атоми на химичните елемен-
ти въглерод, водород и кислород. Мазнините са 

КАК ФУНКЦИОНИРА НАШИЯТ ОРГАНИЗЪМ?
вещества с разнообразни функции. Основната е 
усвояване на някои витамини и осигуряване на 
енергия. Някои от тях участват в разтварянето 
и усвояването на витамините А, Д, Е и К. Други 
участват в производството на важни хормони. 
Мазнините са и неразделна част от състава на 
клетката. Жизненоважни са за мозъка и мозъч-
ната дейност.

Витамините са нискомолекулни органични ве-
щества, необходими в минимални количества за 
нормалната жизнена дейност на човека и жи-
вотните. Днес са известни около 30 витамина. 
Влияят на растежа, обмяната на веществата, 
функциите на имунната, нервната, ендокринната 
система, кръвообразуването, кръвосъсирването 
и др. Съдържат се предимно в растенията. Някои 

витамини се синтезират от чревните бактерии. 
Ензимите са белтъци, които ускоряват химич-

ните реакции в организма. Те играят важна роля 
в почти всички телесни процеси, сред които е и 
разграждането на храната. Ежедневно приемани-
те въглехидрати, протеини и мазнини, за да бъдат 
усвоени от организма ни, трябва да бъдат смлени 
до най-простите им структурни единици – мастни 
киселини и глицерол, аминокиселини и захари. 
Под тази форма те навлизат в мембраните на клет-
ките в храносмилателната система и се включват 
в кръвния поток. Без ензими протичането на този 
процес при температура от 37 градуса по Целзий 
(температурата на човешкото тяло) е невъзможно.

Изключително важно е не само да си наба-
вяме всички тези хранителни вещества, но и 
откъде идват те. Може да си набавите въглехи-
дратите от шоколадова вафла или от фурми. И 

в двата случая вашият мозък ще получи разли-
чен сигнал. Не трябва да забравяме, че човек е 
част от природата и е „програмиран“ да усвоя-
ва естествена храна. Всички преработени храни 
/“модерни“, фабрични продукти/ не се разчитат 
от нашата „компютърна система“ и не се абсор-
бират напълно. Така постепенно през живота си 
ние натрупваме неусвоени неусвояеми отпадъци, 
които с времето затормозяват жлезите с вътреш-
на секреция, които са пряко отговорни за нашата 
метаболитна дейност. Затова, обикновено, до-
като сме млади, не забелязваме тези проблеми. 
Но, с натрупването им, и докато се проявят, те 
създават проблеми на нашето тяло. Нещо рабо-
ти негативно, още преди да се е проявило на по-
върхността, да стане видимо. Щом е стигнало до 
външно проявление, значи някой механизъм вече 
се е повредил. Нашето тяло е съвършено. Ако ос-
ъзнаем това, и имаме любов и добронамереност 
към самите себе си, ще полагаме повече грижи 
към това какво внасяме в тялото си и как се от-
насяме с него. 

Тялото е създадено да се движи. Това пряко 
влияе на метаболизма и усвояването на въгле-
хидратите, които, ако са в повече, се склади-
рат под формата на мазнини. В никакъв случай 
не е полезно да се изключат въглехидратите от 
храненето. Това може да бъде опасно. На първо 
място страда мозъкът и неговата дейност. Не-
говото първо предупреждение към вас е, че без 
въглехидрати вие ставате нещастни, криво ви е. 
При по-продължително въздържане от глюкоза 
/в това се преработват въглехидратите/ ние ста-
ваме разсеяни, несъсредоточени и неактивни. 
Всички нива в нас страдат. При по-дълъг период 
настъпват промени в работата на ума - т.е. вие 
ставате непълноценен човек. Ние искаме да сме 
здрави, активни, щастливи. Ключът към това е у 
нас. Трябва само да го намерим - да намерим ба-
ланса, който е индивидуален за всеки от нас и 
да го запазим. Това не е режим или диета - това е 
грижата към себе си. А тя е всеки ден. Защото ако 
ние не сме щастливи, никой около нас не може да 
бъде щастлив. А животът е да даряваш, да споде-
ляш себе си със света около теб! 

EVIAs Kitchen - 
здравословно кулинарно училище

АКО ИМАТЕ ЛИЧЕН ЛЕКАР – ПОСЛУШАЙТЕ ГО ...

Д-Р МАРИАНА ЦОНЕВА – ОБЩОПРАКТИКУВАЩ ЛЕКАР В ГР. МЪГЛИЖ: 

НЕ Е ОТ ЛЕКАРИТЕ, КОИТО СИ ПОДБИРАТ ПАЦИЕНТИ

– Практикувам медицина в Мъглиж от дваде-
сет и осем години, познавам пациентите си, се-
мействата им. Децата, които съм преглеждала 
в началото на практиката си, вече имат свои 
деца – сега се грижа и за тях. Помня хроноло-
гично заболяванията в семейството, алергии и 
медикаменти, подходът на самия пациент към 
терапията. Това е идеята на  семейния лекар – 
приемствеността на поколенията за един и същ 
лекар. Отношението към пациента е водещо, съ-
образява се със здравословното му състояние 
към момента, възраст, социален статус, етниче-
ска принадлежност. Най-важна е добрата дума 
– ако пациентът излезе от кабинета, чувствайки 
се по-добре, води към успеха.
– Имате ли проблеми, с които трудно се 

справяте?
– Проблемите ми или това, което затруднява 

работата ми, е свързано основно  с недисцип-
линираността на майките от етническите групи 
по отношение редовното посещение на детска 
консултация и имунизациите. Макар и задължи-
телни за тях, нямам механизъм, който реално да 
ги задължи. Работя паралелно със здравен ме-
диатор, който също среща затруднения в това. 
Друг проблем е неспазването на изказванията на 
РЦЗ и МЗ във връзка т.нар. „червени коридори 
за преглед на Соvid болни“, часове за изписване 
на медикаменти, за детска консултация. Цялата 
информация е предоставена на инфо-табела и я 
повтарям ежедневно, но без ефект. 
– Колко време и пристрастност към ра-

ботата е необходимо, за да станете до-
бър лекар?

Отдаденост, отношение, лоялност и грижа 
към пациента от студентската скамейка и на-
пред във времето. Няма срок. Има лекари, има 
и доктори. Въпрос на личен избор.
– Кои са предизвикателствата, с които 

се сблъсквате ежедневно в работата си?
– Предизвикателствата са ежедневни и разно-

родни, разнообразни. Хората са различни, под-
ходът към всеки един е индивидуален. За съжа-
ление, притиснати от десетки административни  
изисквания и задължения на Здравна каса,  РЦЗ 
и други институции понякога времето за пациен-
та е притиснато от необходимостта от отчет, спе-
цификации и други нормативни изисквания. Не 
остава време за професионална квалификация, 
за подобряване на нашите умения и знания.
– Дълги години практикувате в Мъглиж, 

пациентите Ви са от различни възрасто-
ви групи,  какво бихте ги посъветвали с 
наближаването на есенно-зимния период?

– Ежегодната ваксинация на възрастните 
хора на 65 години с безплатна ваксина срещу 
грип практикуваме от три години. Резултатите 
са положителни. Вървят записвания за вакси-
на в момента. Нищожно слаб е интересът за 
имунизации срещу Cоvid-19, висок риск и ниско 
осъзнато отношение от страна на пациента. 
Спазването на дистанция, носенето на маски, 
пълноценното хранене, редовният прием на ви-
тамини, плодове, зеленчуци, своевременно по-
сещение на кабинета на личния лекар или кон-
такт по телефона – всичко това понижава риска 
и добра профилактика за здраве.

Димитър Никленов
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Тъй като денят се възприема като повратен, в ня-
кои краища на България се спазва обичаят „полез-
ване“. Според него какъвто човек ти стъпи първи в 
къщата, определя късмета и здравето през цялата го-
дина. Повечето българи едно време са сторвали този 
обичай на Игнажден. На места се провежда събота 
преди Петковден Петковденска задушница – за по-
читане на мъртвите се раздават подковки, поръсени 
с варено жито, подсладен ориз, диня и грозде.

На 14-ти октомври православните християни палят 
свещи и се молят най-вече за здраве, защото пре-
подобна Петка е лечителка и пазителка от „страш-
ни“ болести. Легенди разказват за безброй чудо-
творни изцеления, извършени от мощите и – сакати 
прохождали, слепи проглеждали, страдащи от теж-
ки болести като по чудо оздравявали. Счита се, че 
най-голямата е силата и да изцерява очни болести, 
психически раззстройства и безплодие. И до днес 
съществува практика болни да пренощуват в мана-
стири или параклиси, носейки със себе си дарове. Те 
обикновено обкичват иконата на Света Петка с нова 
кърпа и китки босилек.

На Петковден ставало и разплащането с наетите 
за лятото ратаи, овчари, жътвари и спазаряването 
им отново, което на много места се съпровождало 
с угощения и „коч курбан“. За този курбан овчари-
те дарявали жертвено животно, а стопанките месят 
обредни хлябове и точат баници с пожелание „да се 
точат агънцетата и овцете“, т.е. да се раждат много.

Света Петка е и светица на петъчният ден. Като по-
кровителка на жените, родилките и дома, тя строго 
следи да се почита нейната памет всеки петък. Ако 
не се спазват забраните – да не предат вълна, да не 

На 14-ти октомври почитаме преподобна 
Петка (Параскева Епиватска), наричана още 
Българска, че и Балканска. Почитаме я като 
главна закрилница на българския народ и дър-
жава, покровителка на Молдова и градовете 
Търново, Габрово и Троян. Преподобна Петка, 
наречена още Българска, е родена в град Епи-
ват на Мраморно море през 11 век. Води бла-
гочестив живот, а след смъртта й нейните 
мощи, които притежават целителна сила, се 
превръщат в символ на борбата за съхранява-
не на християнската култура от ислямската 
асимилация. Цар Иван Асен IІ ги пренася в 
Търново, където се пазят до превземането 
му от турците. След дълги странствания 
мощите намират покой в румънския град 
Яш, където се намират и досега.
Българските традиции и ритуали на този 

ден са с древни предхристиянски корени и 
белези на аграрни култове. Основно място 
заема плодородието, олицетворено от жена, 
даряваща живот, наречена от народа ни Све-
та Петка, която се смята и за закрилник 
на дома и семейството. От Петковден за-
почват сгледите на годежите и сватбите, 
тъй като според народните умотворения 
светицата е покровител на раждането и 
плодовитостта, както при хората, така и 
при животните. 12-те дни от Петковден до 
Димитровден имат сакрален характер. Това 

ЗИМЕН ПЕТКОВДЕН Е! ДЕНЯТ НА СВЕТА ПЕТКА – ПАЗИТЕЛКА НА 

СЕМЕЙСТВОТО И ПЛОДОРОДИЕТО, ЗАКРИЛНИЦА НА ДЕЦАТА

1. Северна Корея и Куба са единствените 

държави в света, от които не можете да си 

купите Coca-Cola.

 2. Цялото население на света може да се 

побере в Лос Анджелис.  

 3. В момента в света има повече близна-

ци от всякога. 

4. Най-лютата люта чушка в света е тол-

кова гореща, че може да ви убие.

 5. Повече хора посещават Франция, от-

колкото която и да е друга страна.

 6. Най-гъсто населеният остров в света 

Санта Круз дел Ислоте е с размерите на 

две футболни игрища.

време е своеобразен преход между годиш-
ните времена – народът казва, че от Ди-
митровден започва зимата. Този 12-дневен 
период е и опасен, затова го наричат „Вълче 
погано“.
„Ако на Петковден грее слънце, листата на 

дърветата не са окапали, а овците се скупч-
ват на едно място – зимата ще е тежка и 
снежна“, казвали едно време, опитвайки се 
да надникнат в бъдещето и да разгадаят 
посланията на Времето.
Петковден бележи края на земеделската 

работа – последната есенна сеитба, приби-
рането на реколтата. До Петковден всичка-
та земеделска работа трябва да е приклю-
чила, затова и народът казва „На Петковден 
ралото да ти е под стрехата“. На този ден 
празнуват и овчарите – те пускат кочове-
те при овцете, след което овчаря се дарува 
с баница. Правело се обредно заплождане на 
домашните животни, наричано „мърлене“ или 
„овча сватба“. След това до Димитровден (26 
октомври), докато трае оплождането на до-
машния добитък, жените не бива да работят 
с вълна, а ножиците се завръзват с червен 
конец – „за да не се отваря устата на вълка“. 
Не се плете, за да не се оплетат чревцата 
на агнетата. След оплождането по традиция, 
жените изпичат пресни питки и ги раздават, 
за да се роди здрав добитък.

Паракрис „Света Петка“ – гр. Златица
се мият, да не мърсуват, Света Петка ще се яви пре-
върната в змия и ще накаже хората с болести и дори 
със смърт.

В книгата си „Антични следи в магическите обреди 
от българските земи“ Георги Мишев разказва: „Све-
тицата се почита на Балканите като покровителка на 
тъкането и преденето и дори в народната представа 
е вярвана като носеща вретено или хурка, но отново 
в страховит облик – облечена в черно и със зъби до 
колената, пробуждаща мъртвите и наказваща тези, 
които не спазват забраните за нейния ден. В някои 
райони дори е виждана в народното въображение с 
гърди до колената. Не рядко тя е възприемана като 
част от трите богини на съдбата и влиза в свещена 
триада със св. Неделя и св. Богородица или със св. 
Неделя и св. Сряда, като според някои етнографски 
сведения в отделни райони населението започва мо-
литвите си с обръщение към св. Петка, св. Неделя и 
св. Богородица. Наред с хтоничните характеристики 
на светицата същата е и лечителка, особено за болни 
очи, при безплодие, а също и пазителка на домаш-
ното огнище. Календарният период, в който се почи-
та светицата, е свързан и с други два персонажа, а 
именно св. Димитър и архангел Михаил.“

На този ден името си почитат: Петко, Петка, 
Параскева, Парашкева, Пенчо, Петкан, Пеньо, 
Пенко, Паруш, Петричка, Петрана, Пенка, Кева 
и Петя, ако е кръстена на дядо си Петко, а 
не на баба си Петра! Честит празник и Света 
Петка да ви закриля!

Състави: Петя Чолакова

„На 8 октомври 1810 г. в Са-
моков е роден живописецът За-
хари Зограф. Изпод четката му 
излизат едни от най-красивите 
български стенописи в Рилския, 
Бачковския, Троянския и Преобра-
женския манастир. 

В тон с духа на епохата само-
ковският зограф не се огранича-
ва само с творби в областта на 
църковната живопис, но създава 
и първите български портрети, 
с което се превръща в основопо-
ложник на българската светска 
живопис. Една от най-известните 
му творби е Колелото на живота 
в Преображенския манастир...“

ДА СИ СПОМНИМ:

Света Петка от параклиса в град Златица

Любопитни факти
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СТОЯН СЪРГОЙЧЕВ

МЪГЛИЖ - ПРИРОДНА КРАСОТА

Мъглиж – градче покрай река 
в подножие на Стара Планина. 
Красота – като нея няма втора, 
творение на майката Природа.

Река с корито, врязано дълбоко 
между скали огромни и високи.
С вода прозрачна като сълза, 
течаща през естествена среда.

Проход от дълбока древност, 
пазейки история със ревност. 
Останки от крепостни стени, 
свързани с човешки съдбини.

А там издига се масив, 
оформен като пирамида.
Той енергиен източник е жив, 
използващ неизвестна сила.

В ранна утринна прохлада 
сладкопойни птици се надпяват 
и във многотонна гама
те гората озвучават.

Настъпва ден. На небосклона син 
слънце между хребети изгрява.
Пропъжда мрака като тъмен дим 
и странни силуети осветява.

Вятър свеж на кислород богат 
с полъх всичко живо освежава. 
Въздух чист със дъх на аромат 
от цветя и билки опиянява.

А след зноен летен ден 
здрач прохладен се промъква.
Въздухът е освежен,
леко тих ветрец полъхва.

Нощ настъпва. Хиляди звезди 
в небосклона тъмен се запалват 
и като космически очи 
тайнствено във мрака се прокрадват.

Вероятно друго същество 
някъде оттам се взира, 
мислейки едва ли е само, 
но къде ли друг ще се намира.

Мъглиж е кътче от света
с неповторима красота. 
Тук, където съм роден,
и ще си замина някой ден.

2 септември 2014

СТОЯН СЪРГОЙЧЕВ

Стоян Съргойчев е роден в гр. Мъглиж. Завършва радиоелектроника в Техническия 
университет - София през 1971. Започва научна работа към Българската Академия на 
Науките и работи по международни проекти в областта на космическите изследвания. 
В тази област разработва редица космически уреди за спътници и космически стан-
ции. Защитава дисертация по физика. През 1990 г. е поканен като гостуващ учен от 
Корнелския университет в САЩ и работи две години в Обсерваторията „Аресибо“ в 
Пуерто Рико, където се намира най-големия радиотелескоп в света. Към края на 1991 
спечелва конкурс в Канада за „Project Scientist“ и започва работа по проекти на Канад-
ската космическа агенция. Впоследствие получава и канадско гражданство. До 1993 г. 
е в Университета на Западен Онтарио, а след това в Йорк Университет – Торонто. 
Пенсионира се през 2012 г., но продължава една част от своята научна дейност като 
научен съветник към борда на Световния институт за научни изследвания в САЩ.
Стоян Съргойчев е автор на оригинален научен труд: „Базови структури на материя-

та – Супергравитационна всеобща теория”. Издал е 4 научни книги на английски език под 
името Stoyan Sarg, които се продават чрез Amazon.com. Освен научни, има и научно¬по-
пулярни публикации под това име, като голяма част от тях са достъпни в Интернет. 
Основната му страница съдържа материал също и на български. Между хобитата му след 
пенсиониране са поезията и композиране на песни, като някои от тях са достъпни в Ин-
тернет. Особено благодарен е на съпругата си Денка Добрева за подкрепата и ценните 
съвети в областта на неговите поетични и музикални занимания.

 „Каква е връзката между енергията и материята? Дали физическият вакуум е чисто празно прос-
транство или съдържа невидима микроструктура? Какво определя постоянната скорост на свет-
лината, като се знае, че определението за скорост е отношение на разстояние и време? Има ли 
първичен еталон за разстояние и време? Сигурни ли сме, че уравнението на Айнщайн Е = mс2 не 
притежава граница на валидност в микро-космоса, която определя това отношение? Това са фун-
даментално важни въпроси, за които липсва каквато и да било дискусия. Физиката като основна 
научна база трябва да бъде изградена върху фундаментална основа, която позволява разбиране на 
законите на природата във всички области на науката. Това не се предлага в сегашната Теоретич-
на физика, според която ние сме принудени да приемаме необясними постулати и правила, поня-
кога в конфликт с логическото мислене. Един такъв пример е твърдението, че човешката логика не 
работи в областта на квантовата механика, физиката на елементарните частици и при парадокси, 
формулирани в теорията на относителността. Това, обаче, отваря възможности за спекулации, во-
дещи до изграждане на погрешна представа за пространството, микрокосмоса и Вселената.

    (Откъс от увода на научния труд 
    на Стоян Съргойчев  „Базови структури на материята“)

П Р Е Д С Т А В Я М Е  В И :П Р Е Д С Т А В Я М Е  В И :

Роден е на Нова година през 1963 в Панагюрище. Завършва “Българска филология” в Шуменския 
университет с курсова работа по “Диалектология на панагюрския говор” и  “Режисура” в НАТФИЗ с 
дипломна работа - оперетата “Малката кибритопродавачка”.

Негови стихове са публикувани в различни вестници, списания и литературни сборници, звучали са в 
радио и телевизионни предавания, има награди от литературни конкурси, носител е на Златен медал 
за поезия...

Автор е на стихосбирката “Дяволден”/1992г/, на фотостихосбирката “Мед с привкус на тамян или 
любов по време на СПИН”/1995г/ с благотворителна премиера-концерт в НДК, фото-поетичната кни-
га „Ракхива или Господ е българин“, 2020г., на лирическата антология “От икебана дървесата ги бо-
ли”/2015г/, а едноименното хорово изпълнение участниците в социалната мрежа “Фейсбук” възпри-
емат като Реквием за загиналите във Фукушима. Това стихотворение и други с такава стихотворна 
форма познавачи я намират за оригинална в литературата. През 2019 година излиза с успех поетич-
ната му книга „Аз, Юда, споделям ви“. Има популярни песни по негови музика и стихове. И години с 
небивал успех всеки сезон спектаклите за талантливи деца и възрастни “Звезди пред прожектора”. 
Участвал е в художествени изложби и пленери. Намирането на картината му “поп Богомил” я при-
емат знаково за промяната в държавата и българската мисия. 

Общественик и културен деятел, създател на фондация “Съкровищата на Панагирик”, връчваща 
наградите “Златната амфора”, “Златната фиала”и др, Националната награда на името на Павел 
Бобеков, инициатор е за провеждането на конкурса за млади оперни  гласове “Елена Николай” и една 
от наградите, която се връчва по негова инициатива и изключителни права е Националната литера-
турна награда “Нешо Бончев”...

***
Тя ме гледаше право в очите.
И с поглед отвори душата ми.
Влезе смирена в градината кичеста
и седна кротка на място,
де не бе светил никой.
.
Сърце ми потръпна от друг,
който общуваше в моя свят -
с багрите, звуците и вехтия ямурлук -
безмълвен като в своя стая
и с дъх на бездомно куче.
.
Видя хоризонти и коридори зърна,
ала не тръгна из душа ми
нанякъде, та от утъпкване да посърна.
Кой ли не е влизал за имане
и после излизаше църен.
.
И се гледахме ненагледни, Боже,
върнали се под звездната стряха
сред приятели, а те все каторжници -
прототипи на лекари и писатели
и за ласката на един художник.

ИВАН СТАНЧЕВ
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 Родена е на 22 юни 1950 г. Живее в град Ямбол; Член е на Съюза на българските писатели; от 2018 година членува в Интерна-
ционалния съюз на писателите  и в Съюза на руските професионални  литератори – Самарска област; Дългогодишен ръководител 
на два литературни клуба.

Поет, прозаик и преводач от руски и македонски езици. Нейни творби са превеждани на есперанто, френски, португалски, ан-
глийски, испански, руски, украински, полски, сръбски, македонски и турски езици и  са печатани в литературни вестници, списа-
ния и алманаси  на Съюза на руските писатели и преводачи; на  Съюза на евразийските писатели; на македонските писатели в сп. 
Австралийская лампада“ – Австралия;  в „Роден край“ – Одеса. 

Автор е на 26 книги с поезия и проза  на хартиен носител за деца и възрастни читатели и на 6 електронни книги с хайку поезия 
и  поетични преводи от руски език.

Има 53 международни и 39  национални награди  за поезия и проза и литературни преводи.
От 2012 година е  Посланик на мира за България при Посолството на мира Париж/ Женева. 

ДВУЛИЧИЕ
                               Разказ от Генка Богданова

Вървя през градския парк и се наслаждава на слън-
чевите ласки  през един от последните топли есенни 
дни. Наоколо е тихо, приятно  и много красиво. Имам 
чувството, че съм  на изложба с великолепни картини – 
шедьоври, създадени от най-великият творец  – приро-
дата. Пред такова щедро изобилие  на  багри  и най-та-
лантливият   художник   би свел глава с благоговение.         

Сред гордата и пищна зеленина на боровете и елхи-
те грее есенното злато на кипарисите и тополите. При-
пламват като  огнени езичета червените и жълто-черве-
никавите листа на клена и бука. По-нататък, листата на 
разкошните тъмно-зелените корони на ясена вече до-
биват характерните си за есента червеникаво – розови 
багри. Между ясените нежно потрепват като нанизи с 
жълтици върху бялата шия на хубавица, златисто-жъл-
тите листенца на брезичките.  Величествените дъбове 
са  обагрени  в розово-жълти оттенъци, преливащи към 
ярко-червено. Под тях красивите им листа се смесват с 
пожълтелите вече листа на кестените, с кафеникавите 
листа на  декоративната мушмула, оранжево – жълтите 
листа на явора  и розово-лилавите на кучешкия дрян и  
разстилат пред очите ми пъстър килим, на който  май-
сторите – килимари биха завидели.

И сред цялото това великолепие  – алеи с все още 
буйно разцъфтели  рози, хризантеми, пламъчета, ас-
три, богородички, декоративни слънчогледи...,надпре-
варващи се да подарят на хората  красотата и аро-
матите си, преди да клюмнат главици  след  ледената 
целувка на  зимата.

Делничен ден е.  По това време на деня в парка 
няма много посетители. Даже свадливите врабчета са 
се изпокрили  някъде, сякаш не смеят да смутят  по-
коя  и тишината.  Единственият по-оживен кът  е дет-
ската площадка.  Млади майки с бебета в количките и 
с три-четири от по-големичките им   дечица, няколко 
възрастни двойки и  в близо до  площадката, прегър-
нати и унесени в  сладък разговор, младеж и девойка. 
Настаних се  на една свободна пейка, затворих очи и 
се наслаждавах на  приятно топлите ласки на  есенно-
то слънчице. От това блажено състояние ме  стресна  
шумна глъчка и весел детски смях. След малко  на дет-
ската площадка буквално нахлу голяма група, радост-
но възбудени деца, придружавани от млад човек, който 
отдалече ми се стори някак познат.  Загледах се в де-
цата, които явно едва се сдържаха да напуснат строя и 
да „окупират“ люлките, пързалките и въртележките. Те  
чакаха разрешението на ръководителя  си, готови да 
полетят като освободени от клетка птички, но той вди-
гна ръка, за да привлече вниманието им и  ги попита:

– Деца, на какво съм ви учил в нашия клуб „Етика и 
добро възпитание“?  Какво трябва да направите, кога-
то  отидете на място, където има и други хора?

Децата отначало  се замислиха, но само след миг за-
звъняха гласчетата им:

–Да поздравим учтиво, господине.
И веднага след този отговор се чу и едно дружно : 

Добър ден!
– Браво, така постъпват възпитаните хора! – похвали 

ги ръководителя на клуба, чийто глас ми се стори по-
знат, но тъй като  беше обърнат към децата и с гръб към 
мен, не виждах лицето му.

– Мили деца, - ласкаво продължи да им говори той.- 
зная, че изгаряте от нетърпение да си поиграете на 
воля, но открития урок, който днес провеждаме сред 
природата, все още не е завършил и аз ви моля за още 
малко търпение! Кой ще ми каже каква е темата, която 
обсъждаме днес?

–Доброто възпитание и поведение. – веднага отгово-
ри едно момиченце със звънливо гласче.

–Точно така, Еми! Отличен отговор! – насърчи я мило 
той. – Днес искам да разбера доколко сте запамети-
ли  уроците по добро поведение и възпитание, с които 
се запознахте на теория.  Кажи ми, Митко,  освен, че 
трябва да поздравяваме хората на обществено място, 
как трябва да се отнасяме към по-възрастните от нас?

– С уважение, господин учителю! – веднага отговори 
Митко.

– А, ако вие първи бяхте дошли на тази площадка и  

бяхте заели всички  пейки и детски съоръжения, какво 
бихте направили, ако  дойдат майки с бебета и други, 
по-малки от вас деца? Кажи ми ти, Наско!

– Аз щях веднага да стана, за да направя място на 
майката с бебето и щях да помоля някой от приятелите  
си, да отстъпят мястото си на  люлката или пързалката 
на новодошлите деца.

–Чудесно, Наско! - точно така постъпват добрите и 
възпитани деца. Майките заслужават нашата почит и 
уважение. Те раждат, отглеждат и възпитават децата 
с много любов и всеотдайност, освен това са жени – 
представителки на по-слабия и нежен пол, който ние, 
мъжете, трябва не само да обичаме, но и да уважава-
ме, и подкрепяме. Дълбоко уважение и грижи дължим и 
на възрастните хора, защото те са здравата и сигурна 
основа, на която се крепи нашето общество. Те са но-
сители не само на  любов, сигурност и нежна грижа, но 
и на богат житейски опит и мъдрост, на които ни учат.

– Моята баба наистина е много добра и умна, госпо-
дине. - побърза да се похвали едно едро момченце. – Тя  
ми каза, че добрите деца никога не се бият, не обиждат 
момичетата, помагат на по-малките и на по-възрастни-
те от тях - същото, което ни казахте и Вие.

– А моята майка и дядо  вчера  ми казаха, че никога 
не трябва да замърсяваме природата, защото  тя била 
наш дом. Същите думи ни казахте и Вие, затова аз ви-
наги хвърлям отпадъците в кошчетата за смет, а не на 
улицата.

Слушах с интерес този оживен диалог  изпълнена с 
уважение към този млад човек, който  така умело, не-
натрапчиво  и  непринудено възпитава децата и ги учи 
на изконните български добродетели, позабравени и  
пренебрегвани  от много хора напоследък. 

„Какъв прекрасен ден!- помислих си аз. – Красота и 
човешка доброта, които пълнят сърцето  с радост и на-
дежди, че докато имаме такива умни и любознателни 
деца и възпитатели като този млад човек, на  каквито 
и изпитания да бъдат подложени добродетелите на на-
шия народ, те няма да бъдат изкоренени  и забравени  
като нещо  несъвременно и ненужно  на днешното гло-
бално общество!“

В този момент ръководителят на клуба  приключи с 
обсъждането на темата,  пусна децата да си поиграят, 
седна на пейката срещу мен и се зачете във вестник 
Най после го разпознах.  Беше  съседа на  сина  и сна-
ха ми. Живееше с жена си, с малката им дъщеричка и 
болната си, възрастна тъща в жилищния  блок, в същия 
вход, в който живееха сина и снаха ми,  на  по-горния 
етаж – точно  над апартамента на моите деца. Позна-
вах го визуално, защото често се налагаше да  гледам  
внуците си по време на дългите командировки  на сина 
и снахата. Никога не сме разговаряли, но от разгово-
рите на възмутените му съседи и от постоянния стрес, 
в който живееше семейството на сина ми, на който и 
аз често  ставах свидетел,  отдавна си бях изградила 
мнение за него, за неговото възпитание и поведение, 
които нямаха нищо общо с това, на което станах свиде-
тел преди малко по време на открития урок.

Не можех да повярвам на очите си. Този мъж, кой-
то  в личния си живот се държеше  невъзпитано, нагло, 
грубо, жестоко и арогантно  не само със съседите си, 
но и със собственото си семейство, днес, пред очите 
ми  кротко, благо и мъдро учеше чуждите деца на добро 
възпитание.

В съзнанието ми се „изплуваха“ крясъците, псувни-
те и обидите, които често се сипеха над  главите  на 
нещастната му съпруга и горката му тъща, с който се 
държеше като истински деспот. Сърцето ми се сви при 
спомена за плача и молбите на уплашеното им и вечно 
стресирано дете, което не само, че  ставаше свидетел 
на  скандали и побоища, но и самото често бе малтре-
тирано. Никога няма да забравя деня, в който този жес-
ток и нагъл човек изхвърли от собственото й жилище 
тъща си и принуди дъщеря й да я  заведе в старчески 
дом. Не го трогнаха нито  сълзите на старата жена, 
нито отчаяните молби на съпругата му, нито писъците 
на вкопчилото се  в баба си дете, нито  гневните упреци 
на съседите:

- Гледайте си работата! Не е ваша работа какво става 
в моя дом и в моето семейство!- озъби им се той преди 
да повлече  разплаканото дете и да хлопне вратата на 
апартамента зад съпругата и тъща си, които с наведени 
глави тръгнаха към очакващото ги навън такси…

Гледах  човека, който  учеше децата да поздравяват, 
докато самият той никога не правеше това, онзи, който 
проповядваше   и учеше децата на почит и уважение 
към  жените и възрастните хора, докато той в личния 
си живот ги малтретираше, мачкаше самочувствието 
им и убиваше желанието им за живот, към човекът, 
който  говореше на възпитниците си за търпимост то-
лерантност към по-малките и беззащитните, а биеше  
и  тормозеше собственото си дете.  Към онзи, който 
не зачиташе  нито мнението, нито правата на съседите 
си и пренебрегваше обществените норми и правила  и  
душата ми  като вопъл  трептеше дълбоко възмущение: 
„Господи, какво разминаване на думи и дела, какъв ци-
низъм, какво гнусно двуличие!  Как ли ще реагират тези 
мили деца, ако  случайно  видят и опознаят истинския 
облик на своя възпитател?  Та те ще загубят доверчи-
вата чистота на душите си, уважението към нас, по-въз-
растните,  вярата си в доброто, в морала и в човешката 
етика. А ние понякога доверчиво поверяваме децата си  
на подобни безсъвестни „възпитатели“!...

В този момент наоколо сякаш  притъмня. Красивият 
парк посивя и изгуби очарованието си, слънцето по-
мръкна  и пропълзяха  хлад и тревога, от които настръх-
наха и кожата и сърцето ми.

ГЕНКА  БОГДАНОВА

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ : 

ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ПЕТРЕСКИ, 
Северна Македония

Проф.д-р Христо Петрески е роден в Крушево, Се-
верна Македония. Преподавател е по културология  
в  Университета  “Кирил и Методий“- Скопие.

Автор е десетки   книги с поезия, разкази , кри-
тики и есета, публицистика.

Христо Петрески  рисува и неговите картини са 
популярни в почти цяла Европа. От 1982 година е 
основател  и директор на издателска къща“Фе-
никс“ – в Скопие. Член е на Дружествата на писа-
телите в Македония и Сърбия. 

Директор е на Мултимедийната колония – Бито-
ля и на  Международния филмов фестивал Script 
Fest - Скопие

ХАЙКУ 
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уморено сърце

***
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тъмнината
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Hristo Petreski
         (превод: Димитър Анакиев)
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В строена преди 170 години къща в русенското 
село Долна Студена посрещна своята 85-годишнина 
скулпторът ветеран Георги Върлинков, автор на ня-
колко от значимите паметници-монументи, сред кои-
то са величественият „Септември 23-а“ край Мъглиж 
и фигурата на Христо Иванов-Големия, най-близкия 
приятел на Левски и смятан за негов „вътрешен ми-
нистър“ във Велико Търново. Завършилият Художест-
вената академия през вече далечната 1966-а при про-
фесорите Марко Марков и 
Иван Мандов майстор на 
длетото признава, че ни-
кога не е събрал куража 
да представи творбите си 
в самостоятелна изложба. 
Преди десетилетия купил 
къщата в Долна Студена, 
където го поканили да на-
прави паметник на загина-
лите в Пражкото въстание 
(5 – 9 май 1945 г.) местни 
жители с мисълта някой 
ден да подреди там собст-
вена галерия, но това така 
и не се случило и повечето 
отливки си стоят в софий-
ското му ателие. Сред тях 
е и първият вариант на фи-
гурата на д-р Рашко Хан-
джиев, която до преди 30 
години красяла фасадата 
на Втора столична градска 
болница. След промените през 1989 г. обаче сменили 
името на здравното заведение и фигурата потънала в 
небитието по идеологически причини.

„Нарочиха го за комунист, а той е лекувал ранени 
и от двете страни на фронта по време на Испанската 
гражданска война“, с тъга в гласа коментира случката 
Георги Върлинков и признава, че от десетина години 
заради ставни проблеми е оставил встрани чука и 
длетото.

Почти от тогава обаче се е заел с оформянето на кни-
ги, негово е оформлението на луксозен том – сборник 
за делото на свети Климент Охридски, на него разчита 
и редколегията на годишника „Светилник“, издание на 
дружеството за българо-индийско приятелство.

Първият човек, който залеси свой частен имот с гор-
ски видове фиданки в Казанлъшко, беше Цони Рабошев 
от село Горно Гюсово. Преди няколко години той беше 
купил нива от 30 декара за 150 лева – по 5 лева декара. 
Вярно е, че я беше купил евтино, но още по-вярно е, че 
тя не раждаше нищо. В нея ръжта поникваше рядко, ос-
таваше ниска, с къси и тънки класчета. Картофите се из-
раждаха, а фасулът изгаряше. Ако и дълбока, почвата на 
тая нива се състоеше от чист чакъл, примесен с пясък. 
Тя поглъщаше труд и семена, без да даде в замяна нещо 
на стопанина си.

През есента на 1913 г. предстоеше залесяването на 
общинските празни и голи места около тая нива. Аз да-
дох на Цоню Рабошев идеята да посади в нея фиданки 
от бял бор. Той се съгласи и с него установихме следно-
то: когато секционните работници залесяват празните 
места около неговата нива, заедно с общинските места 
ще залесят и нея, той ще плати на работниците за вре-
мето, което ще употребят за нейното залесяване, фидан-
ките ще му бъдат дадени безплатно от Гюсовския горски 
разсадник.

Нивата беше залесена. Цони Рабошев плати на работ-
ниците 180 лева, ако не ме лъже паметта. Прихванаха се 
около 90% от посадените фиданки, които още през про-
летта на 1914 г. бяха попълнени. Понеже нивата попада-
ше в строго охранявания периметър на службата, там не 
влизаше добитък, така че новосъздадената частна бо-

СКУЛПТОРЪТ ВЕТЕРАН ГЕОРГИ ВЪРЛИНКОВСКУЛПТОРЪТ ВЕТЕРАН ГЕОРГИ ВЪРЛИНКОВ
Въпреки ставните неволи и необходимостта да из-

ползва две патерици юбилярят не се отказва от учас-
тие в ловни излети, за първия ден от сезона за отстрел 
на диви прасета отсега е почистил уникалната си три-
цевка с немската марка ZU, с която ще застане на 
пусия по „Пътя на глиганите“ в гориста местност край 
Долна Студена. Три такива трицевки имало в Бълга-
рия, разказва Георги Върлинков. Една била подарена 
на Тодор Живков, другата била за баш стрелеца на 

НРБ Пенчо Кубадински, а третата някогашният първи 
на ГДР Ерик Хонекер подарил на академик Ангел Ба-
левски, по него време председател на БАН.

Той не знае дали академикът е имал успех с три-
цевката, защото я купил „от втора ръка“, оръжието 
било прибрано от полицията след 10 ноември 1989-а 
и след това го обявили за разпродажба. С нея новият 
й собственик на няколко пъти повалял класни екзем-
пляри, главата на един от трофеите е препарирана в 
селския му дом.

С усмивка Георги Върлинков си припомня за доня-
къде комични случки около негови творби, при откри-
ването например на паметника „Знаменосци“ в село 
Тодоричене, Ловешко високопоставена тогава „дру-

гарка“ запитала защо знаменосците не са въоръжени. 
А той й казал, че не оръжието, а знамето и идеята са 
важните в борбата. Дали го е разбрала – не знае, но 
повече не попитала за въоръжението.

Негова работа е и барелефът, украсяващ централа-
та на „Кинтекс“, а творбата му, посветена на светите 
братя Кирил и Методий, може да бъде видяна във фо-
айето на УНИБИТ.

За монумента край Мъглиж си спомня, че работил 
над него заедно с архитектите Стефан Попов и Рада 
Пенчева и художника Стефан Гацев като консултант. 
Високата 15 метра статуя била изработена от специ-
ална неръждаема стомана, отливането след много пе-
рипетии станало в някогашната Централна ремонтна 
база при „Мини Марица-изток“ в Раднево.

В приемателната комисия бил големият актьор Сте-
фан Гецов, родом от Мъглиж. В журито пък за избор 
на автора били именитите професори Иван Фунев и 
Секул Крумов.

Цели 9 години продължила работата: решението 
за издигането било взето на 2 ноември 1970 г. и било 
заради наближаващата 50-годишнина от събитието 
през 1923-та, но официално лентата прерязали през 
1979-а. Към 80 000 лв. тогавашни пари е струвало съз-
даването на монумента, средствата били от специал-
на бюджетна сметка на културното ведомство. Само 
доставката на специални електроди от тогавашната 
Федерална република Германия отнела месец, на 
площадката докарали единствения по онова време у 
нас автокран с 50-метрова стрела.

В деня пък, когато заварчиците монтирали главата, 
заблудена осколка от снаряд „ожулила“ металната 
фигура и паднала в близката гора. Оказало се, че на 
съседния полигон върви учение и някой задал погреш-
ни параметри на стрелците. Ако не бил паметникът, 
шрапнелът като нищо щял да нацели центъра на град-
чето, където по онова време играели дечица.

Художникът и екипът му си разделили хонорар от 32 
000 лв., който им бил изплащан на части през години. 
С последната „порция“ Върлинков си купил лек авто-
мобил „Жигули“, който все още е в движение.

За юбилея си Георги Върлинков си пожела само живот 
и здраве и най-вече да посреща с усмивка случващото 
се. Колкото за новия ловен сезон – с усмивка казва, че 
трофеят му е сигурен, защото знае пътя на глиганите.

Петя Чолакова

ПЪРВИЯТ ЗАЛЕСЕН ИМОТ 
В ГОРНО ИЗВОРОВО

рово гора можа да расте и се развива на спокойствие.
Поради своя прохладен климат село Горно Гюсо-

во лятно време се посещава от курортисти – казан-
лъчани. Някои от тях, видели тая частна млада бо-
рова култура, поискаха да я купят, като предлагаха 
на Цони Рабошев да му дадат по 50 лева на декар.                                                                       
– Не петдесет, не сто или сто и петдесет – и по пет хи-
ляди лева на декар да ми давате, пак не я давам! То е 
растовито, то е хубаво нещо, бе брате! Да му се нена-
гледаш! Заразени от примера на Цони Рабошев, казан-
лъчани почнаха да купуват от горногюсовци нивите в 
местността Карапча от двете страни на пътя, който води 
от село Горно Гюсово за село Селце.

Тези ниви, ако и с дълбока почва поради разяжда-
нето, на което бяха подложени, бяха безплодни и се 
продаваха на безценица. Но казанлъчани почнаха да 
ги залесяват с бял бор и тяхната цена взе бърже да се 
повишава. Гюсовци и те последваха примера на Цони 
Рабошев. Скоро местността Карапча се покри с борови 
горички, които спряха разяждането на нивите.

От друга страна, Службата за укрепяване на порои-
щата укрепи дъното на ярищата – пороището Асащица 
престана да трупа чакъл и пясъци в полето от село Мъг-
лиж и се вряза дълбоко в насипния си конус.

Примерът на скромния стопанин Цони Рабошев за-
служава своето място в книгата, която описва началото 
на службата за залесяването и укрепването на порои-
щата в България.

В село Горно Изворово след 1878 г. се заселват бал-
канджии от Тревненско, Радунци, Яворовец, Борущица, 
Селце, Върбанца и Дъскарито от което имам предци и 
някои от тях се преселват в селото. Все още в селото се 
забелязва стария балканджийски стил на къщите и пред 
всяка стара къща има засаден питомен кестен, каквито 
е имало много в село Сливито, откъдето се преселват 
повечето хора.

Най-характерното за селото си остават многото изво-
ри и чешми, които са почти във всеки двор с чиста студе-
на балканска вода. Името Гюсово дори идва от турския 
израз „и суе“ – хубава вода и оттам (усово, гюсово).

Минчо Минчев

МИНЧО МИНЧЕВ – сътрудник на вестник 
„Мъглижки нюанси“

Снимката е wот Конска поляна над село Конаре с 
1250 метра. Оттам се вижда язовир Жребчево. И спо-
ред професор Нехризов столицата на келтите е била 
над над Конаре с името Тулис. Статия за Конаре ще е 
следващата и древната столица на келтите.

„Роден съм  в Стара Загора и през ваканциите съм 
прекарвал на Тулово. Завършил съм Юридическия фа-
култет на Пловдивския университет със специалност 
Публична администрация и другата ми специалност 
е Стопанско управление. Интересувам се историята 
на Казанлък и района. Поддържам собствен сайт и съм 
администратор на група за историята на Казанлък. 
Имам различни интереси и обичам да пиша статии 
за малко известни селища, средновековни крепости и 
тяхната история. Първата ми статия, която напи-
сах беше за Крънското деспотство“.
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Вестник „Мъглижки нюанси“

РЕКЛАМНА ТАРИФА
Вестникът излиза в края на всеки месец.
Седмица преди това можете да направите 
своята заявка.

Черно-бяла реклама в каре еднократно  – 0.50 лв./кв. см,
Цветна реклама на първа страница     – 1.00 лв./кв. см,
Цветна реклама на осма страница     – 0.70 лв./кв. см
Вестникът може да поместват некролози
и In memoriam
       10% - отстъпка за повече от една публикация

Морковите 
Под прикритието на всекидневно, граничещо 

с невзрачност присъствие често обаче се кри-
ят любопитни истории, малко познати факти и 
дори леко озадачаващи подробности. Заехме се 
да проучим един зеленчук, който със сигурност 
присъства под една или друга форма във все-
ки дом целогодишно, но през есента се явява в 
най-блестящия си вид. 

Цветно бяло - карфиолът 
Ако допреди петнайсетина години у нас към кар-

фиола се подхождаше с подозрение като към срав-
нително екзотичен зеленчук, достоен да присъства 
единствено в класиката на консервирането - царска-
та туршия, то днес картината е по-различна. Макар и 
плахо, той все по-често се намесва в други рецепти. 

ТУРШИЯ С АСПИРИН

НЕОБХОДИМИ СЪСТАВКИ:

моркови
 1/2 кг
камби
 1/2 кг
карфиол
 1/2 кг
сол
 4 супени лъжици
захар
 6 супени лъжици
аспирин
 7 броя
оцет
целина
 1 връзка

Рецептата за туршия с аспирин спада към онези 
рецепти, които винаги се получават и можете да раз-
читате на нея независимо точно с какви зеленчуци 
ще приготвите туршията. С маринатата с аспирин 
можете да приготвите както туршия от камби, така и 
туршия от зелени домати, или пък туршия от моркови. 
Рецептата за туршия с аспирин е още една рецепта 
тетрадката на баба, която печели със своята универ-
салност. Пропорциите посочени в рецептата са за 
голям трилитров буркан, ако ползвате друг буркан то 
съобразете с неговия размер.

Първата стъпка от рецептата за туршия с аспирин 
е подготовката на зеленчуците. Измивате ги, почист-
вате ги и ги нарязвате на парчета. Пълните предвиде-
ния трилитров буркан, като между зеленчуците сла-
гате стръкове целина.

Наливате оцет до ръба на буркана, около един 
пръст. Счуквате аспирините и ги изсипвате в бурка-
на, слагате солта и захарта и доливате буркана със 
студена вода.

Затваряте с капак. Всеки ден претакате туршията, 
като я обръщате или разклащате добре.

Есен е, а това означава миграция. Птиците се от-
правят на юг. Катериците се впускат с пълна сила 
да събират жълъди за зимата.

С понижаването на температурите насекомите 
започват да търсят топли местенца, като вашия дом 
например, където да се стоплят.

Някои от тези насекоми - като бръмбари и сто-
ножки - може да не са новост за вас, но други може 
би ще ви изненадат.

Такъв пример е кафявата мраморна дървеница, по-
зната още на разговорен език като „миризливка“. 

С дължина около 2 сантиметра и почти същата 
ширина, с плосък бял корем, родното място на ми-
ризливката е Азия.

Какво трябва да знаем
Това миризливо насекомо не е токсично, но е въ-

оръжено със защитен механизъм, който обяснява 
името му. Когато се почувстват застрашени, мириз-
ливките отделят неприятно миришещо вещество. 

Къде можем да ги открием
Обичайно бихте забелязали струпани кафяви 

дървеници върху тухлени повърхности по време на 

Роден през 1949 г.. Има завършено фило-
логическо образование. Специализира пени-
тенциарна педагогика. Работи като учител, 
методист и инспектор-педагог в МВР и МП. 
Участва в културния живот на града. Членувал 
е в клуба на учителя-писател, клуб „Гео Ми-
лев”, клуб „Д.Подвързачов, Клуб на културните 
дейци. Участвал е в списването и издаването 
на в. „Надежда”, в. „Литературен клуб”, в. „Из-
повед”. Има публикации в местни и централни 
издания. Пише предимно стихове. Подготвил е 
за печат няколко книги

КОРЕНИ

Ще се връщаме вече на село, 
всъщност там, откъде сме дошли; 
селски корени с градските сплели, 
обзаведени с вили,коли…

Дълго гушим се в тесни квартири, 
а събаря се родната стряха, 
глъхнат в тръни добрите чаири…
ниви бащини ли отмиляха?

Гоним графици, срокове, планове – 
да е по-добре утре от днес.
Но отлитат мечтаните блянове 
там, на запад, с червен „Мерцедес”.

Колко вярвахме ние в словата, 
толкоз хубави, ала фалшиви…
Днес се връщаме пак при земята 
и се питаме: „Бяхме ли живи?”

Ние сторихме, колко можахме…
Плахо свети в косите сребро.
Много истини тъй и не разбрахме – 
ще узнаем ли що е добро?

Да. Оставаме вече на село. 
Пеят весело – тъжни капчуци.
На дедите завета приели, 
тук ви чакаме, бъдещи внуци!

ЙОРДАН КОТЕВ

Р Е Ц Е П Т А 

Едва ли някога ще надмине по масовост на отглеж-
дане и диапазон на приложения обикновеното зеле, 
но поне е на път да си извоюва нелоши позиции сред 
любителите на зеленчуковото разнообразие.

Тиквата у нас и по света
“Всъщност, ако има нещо, което най-много да оби-

чам на света, то е печена тиква.” Правилно се дос-
ещате - това са думи на злощастния Елин-Пелинов 
герой, чиято тиквена трагедия всички сме съпрежи-
вявали в часовете по литература в училище. Причи-
ната за драматичния развой на събитията в разказа 
е, че в представите на Душко, а очевидно и на много 
заблудени хора по онова време, оранжевият плод 
се свързва с простащина, селски произход, липса 
на култура. Тежко бреме от предразсъдъци за един 
градински обитател, който по други места и в други 
култури се радва на завидна почит.

ВКУСНА 
ЕСЕН

ТОЗИ НАШЕСТВЕНИК ИСКА ДА ВЛЕЗЕ 
В ДОМА ВИ ПРЕЗ ЕСЕНТА

КАК ДА СЕ СПАСИМ ОТ ТОВА МИРИЗЛИВО НАСЕКОМО
топлите есенни дни. В този момент те се опитват да 
намерят начин как да влязат в дома ви!

И ако все пак успеят да намерят входа - има добра 
новина:

- няма как да причинят някакви повреди, те не ха-
пят, нито жилят.

Вреди
Миризливката се храни с около 170 вида селско-

стопански култури, което представлява риск за фер-
мерите. През 2010 година нашествие на миризливки 
е унищожило ябълкови култури в един от американ-
ските щати, което довело до щети за 37 милиона до-
лара.

Почиствайте с прахосмукачка и мийте дома си често.
Не оставяйте трохи по кухненския плот, както и по пода.
Съхранявайте храна си в затворени кутии.
Запечатайте пукнатините по прозорците, вратите, 

стените.
Ремонтирайте течащи кранове и пукнатини във во-

допровода.
Премахнете влагата в дома си с влагоабсорбатор.
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Виц на броя:

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

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

Тук може да бъде и вашата реклама

Ходил Вуте на лекция на тема ”Ген и околна 
среда”. Връща се и Пена го пита:

– Кажи, Вуте, какво разбра от лекцията?
– Амии... виж сега, Пено, да ти обясня: аз съм 

рус, със сини очи, ти си руса, със сини очи, и 
децата ни са руси, със сини очи – това е от гена. 
Комшията е кестеняв, жена му е кестенява, а де-
цата им са руси, със сини очи – това е от околна-
та среда.

Издава: Община Мъглиж
Адрес: Пл. “Трети март”, № 32
Отговорен редактор: Димитър Никленов - тел. 0899 42 55 03
Сътрудници: Красимир Червилов, Виктория Христова, 
Минчо Минчев, Дияна Славчева и Петя Чолакова
Дизайн: Митко Йорданов; Печат: Анонс
Е-mail: Maglizh_21vestnik@abv.bg

В началото месец ок-
томври в Народно читали-
ще „Гео Милев – 1926 г.“ – 
с. Ягода беше подредена 
и представена  изложба 
под наслов „ ПО-ЧИСТИ 
РЕКИ – ПО-ЧИСТИ МО-
РЕТА“. На тази уникална 
проява освен авторите 

на фотографиите, при-
състваха както пред-
ставители на Община 
–Мъглиж, така и много 
граждани от селата Яго-
да и  Юлиево.

Организаторите на 
това културно събитие се 
опитват да насочат вни-
манието на младежите, 
гражданите и институ-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Елена МИНЕВА

ВСИЧКО Е БЯЛО

Небето е бяло,
бяла земята,
къщи, дворове,
комините – бели антени!...
Ефирна белота!
Музика!...
Тишината звъни!
Като бели вихри
танцуват снежинките!...
Вълшебен свят!...
Небето целува земята,
облечена в бяло.
Потъва черното,
грозното, сивото,
изчезва омразата,
гнева и безлюбието.
Става ми леко.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГАЛЕРИЯ „МЪГЛИЖКИ НЮАНСИ“

Стръкче есен – Худ. Georgi Petrov

„Зима на село“ - Худ.Orhan Ismail

„Кукерски празник“- Худ. Miroslav Ibrishimov

Пенелопе Крус отново 
блесна на червения килим
Актрисата се появи с елегантна черна рокля и кра-

сиво прибран кок на кино фестивала в Ню Йорк. Тя се 
появи на премиерата на лентата „Паралелни майки“. 
Историята във филма е за една изцяло „женска тема“ 
- майчинството. Сюжетът разказва за две майки, кои-
то раждат в един и същи ден и след това животът им 
се развива по „паралелна траектория“. Главната роля 
се изпълни от Пенелопе Крус, Крус позира за снимка с 
филмовия режисьор, чието дело е лентата „Паралелни 
майки“ -  Педро Алмодовар. Той е носител на две на-
гради „Оскар“ за филмите „Всичко за моята майка“ и 
„Говори с нея“. Актрисата раздаде щедри усмивки на 
всички, а папараците веднага ги уловиха.

ИЗЛОЖБА ПОД НАСЛОВ 

„ПО-ЧИСТИ РЕКИ – 

ПО-ЧИСТИ МОРЕТА“

циите към отговорността 
им за опазване качест-
вото на водите, красота-
та на пейзажите и богат-
ството на екосистемите 
на река Тунджа.

Възползвайки се 
пълноценно от специ-
фичните ресурси и бо-

гатствата на голямата 
река, хората, живеещи 
край нея, са задължени 
пред тези, които живеят 
надолу по течението и 
пред бъдещите поколе-
ния, да не замърсяват 
реката с отпадъци от 
всякакъв вид, да не из-
ползват безотговорно 
водите и.

Партньори на фон-
дация „Земя завинаги“ 
са представители  и от 
Румъния, Молдова и Ук-
райна.

Организаторите из-
казаха своята благо-
дарност на известните 
български фотографи - 
Александър Иванов, Ан-
гел Гяуров, Веждин Хаса-
нов, Ениз Караджа, Мая 
Врънгова, Alina Andreev 
и Kevin Mantey, които 
предоставиха прекрасни 
фотографии за участие в 
тази изложба.

Началото вече е поста-
вено в с. Ягода. Предстои 
да бъде показвана в раз-
лични библиотеки, чита-
лища, училища и общини 
по течението на р.Тун-
джа, както и в Регионал-
на библиотека „Захарий 
Княжески“ – Стара Заго-
ра и Музея на фотогра-
фията – Казанлък.

Красимир Червилов

На снимката отляво надясно са: Денислава Петрова - кмет на 
с.Юлиево, Красимир Червилов, Диана Искрева - отговаряща за този 
проект и куратор на изложбата и Анелия Василева - секретар на 
Община Мъглиж.


