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В близо едночасовата програма на тема „Есен” 
се включиха деца от всички групи с много реци-
тации, песни и танци. Те се обърнаха към есента 
със следните думи: „Здравей, красива Есен! Ние 
се радваме да те посрещнем в нашата детска гра-
дина „Детелина“ в село Дъбово. Очаквахме те с 
нетърпение, за да ти представим нашето музикал-
но представление.“

Не е възможно човек да 
минава покрай село Туло-
во в община Мъглиж и да 
не се отбие да разгледа 
древното Тиле, някогаш-
ната столица на келтите. 
Всъщност споровете, които 
се вихрят между Николае-
во и Тулово по отношение 
на това, къде точно е бил 
митичния град Тиле не сти-
хват и до днес. Без да бъда 
пристрастен и да се намес-
вам в тази война, днес аз 
просто решавам да раз-
гледам Тулово или Тиле. В 
село Тулово днес живеят 
около 1 400 души. Това спо-
ред мен не е никак малко, защото постоянните жители 
на приморския град Ахтопол са 1300. Данните и за двете 
места са според преброяването през 2011 година. Тук 
не откривам и следа от Чудомировите „Нашенци”, 
защото селото е потънало в малка обедна летаргия. 
Единствено учениците от двора на близкото училище вди-
гат врява, но това не ми пречи да установя къде са 

ТУЛОВО – ИЗГУБЕНАТА ДРЕВНА 
СТОЛИЦА НА КЕЛТИТЕ ТИЛЕ

основните действащи ин-
ституции в селото – кмет-
ство, читалище. И както 
винаги се случва в подобни 
моменти, попадам на пър-
вия местен жител. Казва 
се Стефан и директно ме 
пита кой съм и откъде съм. 
Казвам му, че съм тук за да 
разгледам „града”. Следва 
нов разстрелващ въпрос, 
дали знам, че това е древ-
ната столица на келтите. 
Отговарям на секундата, че 
знам това и от този момент 
нататък ние и двамата сме 
наясно, че този разговор се 
води между друиди. Темата 

е всеобхватна, включва работите в света, държавата и 
селото. Нямам намерение да преразказвам за какво си 
говорят двама посветени, но след близо половин час се 
разделяме като първи приятели. Сядам в колата и натис-
кам педала на газта с облекчение, защото вече знам, че 
това наистина е митичния изгубен град Тиле.                                                                             
                                                                            Живко  Тенев

За мъглижанина и журналиста Цанко Бакоев –  
           четете на стр. 3

ГЕНЧО НОВАКОВ 
(1846 – 1912)

Четете на стр. 3

ЗА ТРЕВНЕНСКИЯТ СТРОИТЕЛ И РЕЗБАР 
УСТА ГЕНЧО НОВАКОВ-МАЛКИЯ

СТРОИТЕЛЯТ НА СВ. ВМЧ. ДИМИТЪР“ 
В МЪГЛИЖ

ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТЕЛИНА” 
В СЕЛО ДЪБОВО ОТБЕЛЯЗА ЕСЕНТА 

С ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА

ОРИГИНАЛНАТА „ПРИКАЗКА ЗА СТЪЛБАТА“ 
ПО ДАРВИН, ПРЕДИ СМИРНЕНСКИ ДА Я РАЗВАЛИ...

Преди около 2 млн го-
дини, Маймуните владе-
ели пространството под 
дърветата, където по 
цял ден събирали опа-
дали гнили плодове и се 
хранили – не обилно, но 
достатъчно. Така било от 
2 млн години и така щяло 
да бъде, ако един ден в 
Стадото не се пръкнало 
ново маймунче.

То не слушало, било 
любопитно, вряло се там, 
където не му била рабо-
тата и въпреки шамари-
те, които получавало от 
по-старите и опитните в 
намирането на гнилочта 
маймуни, растяло вечно 
търсещо и различно от 
останалите.

Един ден, докато дру-
гите усилено сбирали 
окапалите плодове от 
земята, умната, вече 
пораснала Маймуна, 
вдигнала глава нагоре и 
пред очите й се разкрил 
красивият и примамлив 
свят, криещ своите тайни 
в клоните. Тук-там сред листата се мяркали краси-
ви окраски на същите плодове, които вече изгнили, 
целите кафяви, всеки ден Тя и Стадото й събирали.

- Ей – извикала Любопитната Маймуна – Ей, ела-

те малко тук.
Събрало се Стадото 

около нея и тя вдигнала 
ръка и посочила нагоре.

-  Вижте, там горе 
има по-хубави плодове. 
Видях ги. Стига сме се 
тъпкали с тази гнусо-
тия тук долу. Да отидем, 
там горе, където, убе-
дена съм, е по-хубаво и 
плодовете са повече и 
по-сладки.

Останалите маймуни я 
изгледали продължител-
но, поклатили глава нео-
добрително и пак забили 
нос в земята, да търсят 
малкото и гадно на вкус, 
но за сметка на това си-
гурно препитание.

Но Умната Маймуна 
не се отчаяла. Хванала 
се и се закатерила на-
горе. Там, сред листа-
та, Тя открила един нов, 
по-красив и топъл свят, 
а Плодовете… Плодове-
те били много, всякакви 
цветове, ухаещи, зрели, 
мамещи, вкусни…

Откъснала един и го захапала. По тялото й се 
разлял невероятен вкус, а ароматът, който изпъл-
нил въздуха наоколо бил неописуем.

- Гледай ти – учудила се Умната Маймуна – Да 
се чуди, Маймун, какво правим 2 млн години долу, 
сред онази влага и мизерия, да търсим по цял ден 
окапали, гнили плодове, приличащи на цвят и вкус 
на лайната ни, вместо да се качим тук горе и да 
почнем да живеем по-добре.

Навела се тя към трудещото се за поредната пор-
ция гнилоч долу Стадо и завикала…

- Ей, вижте ме къде съм. Елате тук горе. Топло е, 
сухо е, а плодовете са направо върха…

Хиляди очи на Стадото долу се вдигнали към ви-

кащата ги горе Умна Маймуна. Тя им махала усмих-
ната над тях. Показвала им сочните и красиви пло-
дове около себе си. Демонстрирала им, как удобно 
се отпуска в клоните и слънчевите лъчи я галели 
одобрително. Приканвала ги, да я последват на-
горе, там където може да се открие по-хубавият, 
по-смисленият Живот.

РАЗКРИВАЛА ИМ ЦЕЛИЯТ РАЙ НАД ТЯХ.
- Баси – накрая рекла една от останалите май-

муни, натоварена с отговорната задача да контро-
лира търсенето на храната – Видяхте ли? На тази 
маймуна, ЗАДНИКЪТ Й ЧЕРВЕН…

Стадото разочаровано поклатили глави и се върна-
ли отново в търсене на насъщната гнилоч за деня…

ТАКА СЕ РОДИЛО ОБЩЕСТВОТО И МНЕ-
НИЕТО МУ...

ЗА НОВИ 2 МЛН ГОДИНИ
Илиян Илиев
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Детска градина „Първи 
юни” в село Ягода полу-
чи финансиране от 5 984 
лева за дооборудване на 
специализиран кабинет 
за работа с деца. Екипи 
на РУО и МОН одобриха 
обзавеждането на ка-
бинетите в двете детски 
градини. То бе специално 
подбрано в съответствие 
с потребностите и за-
ниманията, които ще се 
извършват. Продължи-
телността на проекта е 

36 месеца. В рамките на 
проекта ще бъдат разра-
ботени модели и инстру-
менти за приобщаващо 
образование на деца и 
ученици, както и специа-
лизирани дидактически 
материали (учебна лите-
ратура, адаптирани учеб-
ни помагала и други). 
Дейностите по проекта 
предвиждат и специа-
лизирани обучения на 
екипите за подкрепа за 

Децата от детска 
градина „Детели-
на“ в село Дъбово 
представиха уни-
кално детско пред-
ставление, в което 
взеха участие всич-
ките деца, учители и 
възпитатели. Гост на 
тържеството бе г-н 
Красимир Черви-
лов от общинската 
администрация в 
град Мъглиж. Той 
поздрави децата 
за подготовката и 
реализацията на 
празника и изказа 
задоволството си 
от работата на ди-
ректора на детската 
градина, г-жа Велева 
и всички нейни коле-

Две детски гради-
ни в община Мъглиж 
получават финанси-
ране по проект „Под-
крепа за приобща-
ващо образование”, 
финансиран по Опе-
ративна програма 
„Наука и образова-
ние за интелигентен 
растеж” 2014-2020 г. 
Детска градина „Кам-
банка” в град Мъглиж 
вече оборудва с по-
лучените средства 
в размер на 10 184 
лева специализиран 
кабинет за работа на 
логопед и психолог 
и назначи на работа 
съответните специа-
листи, които да рабо-
тят с децата.

ДВЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ 
ОТ ОБЩИНА МЪГЛИЖ 

С ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТ
личностно развитие. за-
купуване на оборудване, 
включително за специа-
лизирани кабинети, като 
в ДГ „Камбанка“ ще бъде 
оборудван кабинет за 
провеждане на допълни-
телна подкрепа на деца-
та, както и дейности за 
семейна подкрепа в про-
цеса на приобщаващото 
образование в детската 
градина. 

Основната цел на 
проекта е насочена към 

насърчаване и разгръ-
щане на потенциала за 
личностно развитие на 
деца и ученици със спе-
циални образователни 
потребности, с хронични 
заболявания, в риск и с 
изявени дарби чрез до-
пълнителна подкрепа, с 
оглед успешната им реа-
лизация и социализация. 
По проекта е предвиде-
но още приобщаване на 
деца и ученици със спе-

циални образователни 
потребности, с хронич-
ни заболявания, в риск 
и с изявени дарби – с 
доказани постижения в 
науките, изкуствата и 
спорта, в детски градини 
и училища, осигуряващи 
обучение за придобива-
не на основна степен на 
образование. 

Друга основна цел е 
повишаване на капаци-
тета на институциите в 
системата на предучи-
лищното и училищното 
образование за осъ-
ществяване на приобща-
ващо образование, в т.ч. 
чрез квалификация на 
педагогическите специа-
листи. Проектът е насо-
чен и към превенция на 
насилието и агресията, 
създаване на сигурна 
училищна среда и семей-
на подкрепа в процеса 
на приобщаващото обра-
зование. 

Участието ни в проек-
та е нов, модерен поглед 
към визията за детска 
градина в XXI век. Това 
е начин на екипна рабо-
та за управление на дет-
ската градина  и процеси 
за промяна на наличната 
среда, за промяна на на-
гласите към многообра-
зието в занималнята и 
приобщаващото образо-
вание и за по-активно и 
пълноценно участие на 
всички, споделиха екипа 
на детска градина „Кам-
банка” в град Мъглиж.

ЖИВКО ТЕНЕВ

ЗДРАВЕЙ, КРАСИВА ЕСЕН

ги, участвали с много 
любов в това събитие. 
Накрая децата бяха 

почерпени с различ-
ни лакомства.

Живко Тенев

ФОТОКОНКУРС! ФОТОКОНКУРС!

ОБИЩНИНА МЪГЛИЖ
ВЕСТНИК „МЪГЛИЖКИ НЮАНСИ“

ОБЯВЯВАТ
ОНЛАЙН ФОТОКОНКУРСНА ТЕМА: 

„МЪГЛИЖ – ВЧЕРА И ДНЕС НА СНИМКА”

I. Целта на конкурса е да се популяризира Мъглиж, като град разположен на 
едно от най-красивите места в Старозагорска област, да се покажат неговите 
природни и културни забележителности.

II. Регламент:
1. Териториалният обхват на снимане – гр. Мъглиж и околностите.
2. Оригинален и съвременен поглед към природните и културно-историческите 

места на град Мъглиж.
3. Право на участие имат всички фотографи – професионалисти и любители, 

без ограничения във възрастта. Под участник се разбира лицето, което изпраща 
снимка.

4. Всеки може да участва с до три свои фотографии в .jpeg формат и размер, не 
по-голям от 2Mb за всяка снимка. Участниците изпращат трите си имена, кратки 
биографични данни и телефон за връзка.

5. С изпращането на снимка участникът гарантира, че притежава правата за 
нея и ги предоставя безвъзмездно в полза на вестник „Мъглижки нюанси“ и мо-
гат да бъдат използвани в материали, популяризиращи град Мъглиж.

6. Лица, ненавършили 18 години, участват в конкурса само със съгласието на 

своите родители, което те отразяват в информацията за себе си.
7. В случай, че на фотографията са заснети хора, авторът декларира тяхното 

съгласие за публикуване на фотографията.
8. Личните данни на участниците – телефони и имейл адреси – няма да бъдат 

публикувани. Те ще се използват само за уведомяване на печелившите и за уве-
домяване на участниците

9. Фотографиите ще бъдат оценявани от тричленно жури, а три от най-добрите 
ще бъдат наградени от кмета на Община Мъглиж д-р Душо Гавазов.

10. Не се изплаща хонорар за получени за конкурса или публикувани снимки.
11. Авторските творби ще се приемат до 10 май 2022 на Е-mail: Maglizh_21vestnik@

abv.bg „За фотоконкурса“.
12. Победителите в конкурса ще бъдат обявени на 20 май 2022 г. на сайта на 

Община Мъглиж.

ФОРМУЛЯР
ЗА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН ФОТОКОНКУРС

НА ТЕМА: „МЪГЛИЖ – ВЧЕРА И ДНЕС НА СНИМКА”
——————————————————————————————

Организиран от: ОБЩИНА МЪГЛИЖ И ВЕСТНИК „МЪГЛИЖКИ НЮАНСИ“
1.Име и фамилия…………………………………………………………………
2.Адрес: …………………………………………………………………………..
3.Емайл адрес…………………………………….Телефон……………………..
4.Дата на раждане…………………………………
5.За непълнолетните лица задължително се попълва от родителя:
Име на родителя/ настойник/…………………………………………………
Телефон:…………………………………………………………………………
1. Снимка 1 –място на заснемане…………………………………………………..
2. Снимка 2 – място на заснемане…………………………………………………..
3. Снимка 3 – място на заснемане…………………………………………………..
С попълването на този формуляр и изпращането му за участие в онлайн фото-

конкурс на тема: „ Мъглиж – вчера и днес на снимка“ декларирам, че съм запоз-
нат/ а/ и приемам регламента и общите условия на конкурса!

Подпис на участника:…………………………..
Подпис на родителя/настойник/:……………….

За повече информация – тел. 0899425503 или на Е-mail: Maglizh_21vestnik@abv.bg
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Той е роден през 1846 г. в с. Генчовци. На осемго-
дишна възраст станал чирак на Генчо Тихолов. Рабо-
тил след това при Димитър Сергюв, Никола Кънев, Н. 
Драгошинов и Стоян Добрев. Последният майстор, 
при когото работил, преди да се отдели на самостоя-
телна работа, бил уста Генчо Кънев-Големия. Благо-
дарение на своята схватливост и бързото изпълне-

ние на работата Генчо Новаков още като млад бил 
признат за майстор – „уста“ (от персийски език през 
турски).

Генчо Новаков е изградил църквите в гр. Долна 
Оряховица, с. Лесичери, с. Поповци (Габровско), 
с. Калояновец, с. Винарово (Чирпанско), „Св. Вмч. 
Димитър“ в Мъглиж, камбанарията на църквата „Св. 
Троица“ в Свищов и камбанарията в Търговище. Из-
работил е иконостаса на църквата в Мъглиж, като 
го е рязал у дома си през 1905-1908 г. Получавал е 
по 6 гроша надница. Иконостасът струвал към 13000 
гроша и бил натоварен на четири каруци и откаран в 
Мъглиж.

Генчо Новаков-Малкия умира през ноември 1912 г. 
в гр. София.

Николай Вапирев

ЦАНКО БАКОЕВ НАСЕВ

Роден е на 13.II.1929 г. в с. Мъглиж. Основно и 
непълно средно образование завършва в Мъглиж, 
след което продължава да учи в гимназията в гр. 
Казанлък, която завършва през 1947 г. Още там за-
почва да пише дописки по различни поводи. Тази 
му дейност не остава незабелязана и той е повикан 
в Околийския синдикален съвет в Казанлък, където 
е назначен за кореспондент в работническия град. 

Пише материали, в които отразява първите трудови 
успехи на колективите от околията, в току-що на-
ционализираните предприятия.

През 1947 г. постъпва в казармата за отбиване 
на военната си служба. Още от първите месеци в 
армията започва да сътрудничи на вестник „Народ-

Лечебните свойства 
на конския кестен се 
определят от химичния 
състав. Семената съ-
държат тритерпенови 
сапонини, танини, ви-
тамин С, витамин К, 
витамин В1, кумарино-
ви гликозиди, ескулин 
и фрактин. Кората съ-
държа танини, ескин, 
ескулин, фрактин, ви-
тамин В1. Листата на 
конския кестен са бо-
гати на каротеноиди 
(провитамин А), пекти-
ни, гликозиди, ескулин и 
фрактин. В цветята има 
голям брой флавоноиди 
(рутин), слуз, танин и 
пектин.

Като броим съдържа-
нието на комбинацията 
от мощни гликозиди – 
ескулин, фректин и ес-
цин – с витамини и дру-
ги вещества, конският 
кестен показва много 
полезни свойства. Ос-
новните свойства, за 
които конският кестен 
се оценява в офици-
алната медицина и се 
приготвят от неговия 
екстракт, са фармако-
логичните препарати 
– венозащитни, вено-

Всяка година на тази дата хората от 
Юлиево, община Мъглиж отбелязват 
празника на селото. Съборът на село-
то се провежда на 19 октомври – Деня 
на Свети Иван Рилски, чието име носи 
и тукашната църква. Тази година праз-
никът ще бъде отбелязан при спазва-
не на всички противоепидемични мер-
ки от всичките 807 жители на селото, 
сподели кметът на селото Денислава 
Неделчева.

Св. Иван Рилски Чудотворец е смя-
тан за небесен закрилник на българ-
ския народ. Той е патрон на множе-
ство храмове и манастири в България, 
сред които и основаният от него Рил-
ски манастир. Според традицията, в 
навечерието на празника в манасти-

ЛИЧНОСТИ ОТ МЪГЛИЖ

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

В ДЕНЯ НА СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ 
СЕЛО ЮЛИЕВО ОТБЕЛЯЗВА СВОЯ ПРАЗНИК

ра се извършва всенощно бдение, на 
което традиционно присъстват стотици 
поклонници от цялата страна. През деня 
там се отслужва празнична света литур-
гия. Предполага се, че светецът е ро-
ден около 876 г. в село Скрино, край 
днешния град Дупница. Като младеж 
е бил пастир. Постъпва в манастира 
„Св. Димитрий“ във Влахина планина, 
където получил образование и приел 
монашеството. Не е останал задълго 

в обителта, а се отдал на живот в пъл-
на самота, молитви, пост и лишения. 
Обикалял е много места из български-
те територии, докато се установил в 
Рила планина, където останал до края 
на живота си и основал едноименния 
манастир.

СТРОИТЕЛЯТ НА 
СВ. ВМЧ. ДИМИТЪР“ 

В МЪГЛИЖ
ГЕНЧО НОВАКОВ 

(1846 – 1912)

тонични, противовъзпа-
лителни и подобряващи 
микроциркулацията във 
вените. И също така, 

разбира се, антитром-
ботични, намалява-
не на вискозитета на 
кръвта.

КОНСКИТЕ КЕСТЕНИ МЕ СПАСЯВАТ ОТ БОЛКИ И 
КУП БОЛЕСТИ ВСЯКА ЕСЕН! /НАРОДНА РЕЦЕПТА/  

НЕДЕЛЧО БОРИСОВ ЧЕРНЕВ е български филмов и театра-
лен режисьор. Роден е на 1 март 1923 г. в град Мъглиж, Казан-
лъшко. Завършва Държавната театрална школа в София през 1947 
г. Негов преподавател в нея е професор Боян Дановски. Работи 
като асистент-режисьор в Народен театър „Иван Вазов“ и Вра-
чанския театър. В продължение на 9 години е постановчик в Теа-
тър на Българската Армия. Известност добива като режисьор на 
някои от най-гледаните български сериали: „На всеки километър“ 
(1969, 1971), „Капитан Петко войвода“ (1981) и други. Негов брат 
е актьорът Петър Чернев, а племенниците му са Борис Чернев и 
Петър Чернев, които са най-известни с озвучаването на филми и 
сериали.

на войска”. За три години, заедно с изпълнение 
на воинските си задължения, пише много очерци, 
репортажи, статии и др. във военния печат, които 
получават висока оценка.

От 1952 г. започва работа във вестник „Септември” 
в Стара Загора. Възложено му е да се занимава с 
проблемите на селското стопанство в окръга. Като 
репортер на вестника отразява започналите про-
мени в този отрасъл, свързани с кооперирането на 
земята и изграждането на Трудово кооперативните 
земеделски стопанства (ТКЗС). Тук дейността му е 
оценена много високо и през 1955 г. е приет за редо-
вен член на Съюза на българските журналисти.

От 1958 г. до 1960 г. работи като редактор във 
вестник „Старозагорски новини”.

През 1960 г. е назначен за окръжен кореспон-
дент на вестник „Труд” в Стара Загора. На тази 
длъжност работи 30 години. Написал е стотици 
публицистични и критични материали, кореспон-
денции и репортажи, свързани с всички отрасли 
на окръжната икономика – промишленост, енер-
гетика, строителство и др.

Освен във вестник „Труд”, е публикувал актуал-
ни материали и във вестник „Поглед”, списание 
„Български журналист”, в литературни сборници 
и др. Бил е сътрудник и на Радио Стара Загора. 
И след пенсионирането си през 1989 г. продъл-
жава да пише и изпраща дописки за вестниците 
„Пенсионери”, „Трета възраст”, „Втора младост”, 
„Над 55” и др.

За многогодишната си ползотворна работа като 
журналист е награден с орден „Червено знаме на 
труда”, както и с почетни значки на Централния съ-
вет на професионалните съюзи.

Живее със семейството си в гр. Мъглиж.
Николай Вапирев
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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 :

Александър Иванов е роден през 1986 г. 
в гр. София. Средното си образование за-
вършва в 33-та ЕГ „Св. София“. Дипломиран 
магистър в УНСС, специалност „Междуна-
родна търговия и развитие“. През 2017 г. 
Александър Иванов става един от основа-
телите на електронно списание „Нова асо-
циална поезия“, както и част от редактор-
ския му екип. Негови стихове са публикувани 
на арабски език в палестинското издание 
за култура „Алхадас“. През декември 2017 г. 
излиза дебютната му стихосбирка, озагла-
вена ‚Изживей ме“ (изд. „Фабрика за книги“).

ПОСТ

страхът управлява мислите
и телата ни
хибридни войни
дезинформация

слагам маска на лицето 
а другата не я нося

пост апокалипсис
пост реакция
пост ковид
пост във фейсбук

рекламната кампания на живота
със специалното участие
на смъртта

ти си жив
но на никой не му пука
отново
в пост реалността

ВИРУСЪТ НА ПРЕГРЪДКАТА

не се целувайте
не се разхождайте
не излизайте
не пътувайте
не летете
не се напивайте
не кашляйте
не се приближавайте

не пейте
не викайте
не питайте
не дишайте
не носете маски
не се заразявайте
не се прегръщайте
не се прегръщайте
не умирайте
опасно е
да не сте сами

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

любовта се разлага пред
погледа на времето
като сграда паметник
в центъра на София

отвън мазилката се лющи
паднал балкон
ерозия на спомените
мокър сън на някой непознат

но вътре все още се усеща
хладния дъх на телата
и предсмъртните танци
на раждащи се мечти

нас отдавна ни няма в тези стаи
само стара снимка на стената
паметник на любовта и
затихнал смях в сянката на двора

любовта ни се разлага
пред очите на времето
но ще дочака края на света
като сграда паметник в центъра на София

ОКТОМВРИ

студен и мрачен
мирише на смърт и поезия
полепнал върху улиците
и тротоарите 
за първи път няма кестени
а небето свито на топка 
не спира да ни полива със себе си
докато светът отива по дяволите
ни остава само тъгата му

Живее в МОСКВА – РУСИЯ и ПЛОВДИВ - БЪЛГАРИЯ.
Православен поет, прозаик, журналист, военен 

преводач, учител по чужди езици, весел, доброжела-
телен неуморен пътешественик ...

Обича ЖИВОТА И ХОРАТА !!!
ЧЛЕН Е НА СЪЮЗА НА ПИСАТЕЛИ НА РУСИЯ; 

ЧЛЕН НА СЪЮЗА НА НЕЗАВИСИМИТЕ БЪЛГАРСКИ 
ПИСАТЕЛИ.

Дълги години е била заместник-главен редактор на 
вестник „Верхневолжие православнославие“, пред-
ставител на изданието в България.

През последните години работи в България, пре-
вежда български поети.

Публикувала е няколко двуезични стихосбирки в 
Русия и България:

Нейни стихове и разкази са публикувани в различ-
ни издания в Русия, Австралия, България, Гърция, 
Грузия, Канада, Финландия.

От 2011 година  Олга Малцева – Арзиани е  главен 
организатор на ежегодни : 

- МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ „ПОЕЗИЯТА  НА 
БЪЛГАРИЯ!“ (За рускоезични поети.):

- МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ ЗА ПОЕТИЧНИ 
ПЕРЕВОДИ: „РУСКИ ЕЗИК: КУЛТУРНИ ТРАДИЦИИ 
И СЪВРЕМЕННОСТ“ (За поетите на България):

Олга Борисова е поетеса, преводач. Автор на сти-
хосбирки „Колко мимолетен е денят“, „Отражение“, 
„Времена и времена“ и други. Превежда от български, 
френски, английски, финландски и чешки. Победител 
и носител на международни поетични конкурси, във 
Франция, Беларус, Русия включително.

 Наградена е с почетен знак „Писателско брат-
ство“, стипендиант на Министерството на култу-
рата на Руската федерация, със званието „Учител“. 
2 -ро място в международния конкурс „22 игри на 
цветове“, Пиренеи (2015). Дипломант -носител на 
конкурса за детска и младежка литература „Десета 
планета“, поредица от международни литературни 
конкурси „Гранд финал“ / 2015 - 2016 /. Печелила е мно-
жество конкурси за преводи от български и френски. 

Публикувана в руски и чуждестранни списания. Сти-
ховете й са преведени на чужди езици. 

О. Борисова е член на Съюза на писателите в Русия,  
на Руския съюз на професионалните писатели. Ръко-
водител е на регионалната организация на Самара на 
този съюз, гл. редактор на литературно -художест-
вения алманах „Паралели“. Член на LITO „Точки“

КРИЛАТА ДУША
Поетичен превод от руски език: Генка Богданова

От утрото, бездушен дъжда,
монотонно  чука в стъклата…
Не тревожи той морна душа -
от  сълзи е мокра душата.

Че в гърдите трепери, боли
и блъска се птица незряща,
като хризолит огън гори
и отчаяно плаче нощем.

От беди, дошли с новия ден,
от думи – на кръста разпната…
Но спря дъждът и отново в мен
пак разтвори крила душата.

РОМАНС ЗА ОТИВАЩАТА СИ ЕСЕН
Поетичен превод от руски език: Генка Богданова

Като мокри снежинки се стичат сълзите.   
Вятърът в парка старинен тъжен се скита.
Нима бих могъл  аз да забравя очите,           
Под дългите  Ваши   мокри  ресници скрити? 

Есента си отива, без  свойта премяна.                     
От цветовете красиви –спомен остана.        
Вижте я, тя за сбогом ни маха отсреща,      
и зная, че се радва на нашата среща… 
       
Аз виждам в очите, под ресниците скрити,
прашецът на първите  снежинки прелита.      
Снежецът пейзажа с жълтите листи скрива,  
а ние бродим в парка със Вас мълчаливо.  
  
Тихо падат листа – безкрили, мъртви   птици…       
Сълзи  капят под дългите Ваши ресници   
Бих стоял заслушан в  мечтите си есенни             
тихо нашепващ  Вашето име унесен.   

 Тръгнахте Вие като     отлитаща  птица.                                                
А очите под  дългите Ваши ресници,                                 
вече само в съня си тревожен сънувам 
До сетният ден за Вас с тъга ще бленувам.

Тя е носител на много престижни литературни 
награди в Русия и в чужбина

Автор е на  текстове, по които  са създадени 
много романси, които звучат в Ютуб

ОЛГА МАЛЦЕВА-АРЗИАНИ

ОЛГА БОРИСОВА, 
        град Самара, Руска федерация

Александър Иванов
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„Provocations parisiennes” е новата из-
ложба рисунка  в Музея на GISSEN /
www.gissenartmuseum.wordpress.com/. 
Автор на 23-те дигитални рисунки, 
създадени в Париж, е Живко Тенев – 
GISSEN. Много важен детайл от сама-
та творба е нейната история, затова 
за мен от особено значение е мястото, 
където е създадена, а така също и по-
водът, пробудил интереса на артиста, 
твърди авторът.

Творбите са предоставени за публи-
куване от Музея на GISSEN.

В  т о з и  с м и с ъ л  „Provocations 
parisiennes” е една наистина уникална 
изложба, създадена в Париж. Това е 
един силно въздействащ град, като само 
истински пожертвователният артист 
може да долови неговата енергия и да се 
подложи на подобна провокация.

Изложбата „Provocations parisiennes“ 
съдържа 23 рисунки, направени в Па-
риж. Рисунката е изключително труден 
жанр и малко художници се осмеляват 
да показват рисун-
ки, споделя авторът. 
При рисунката лъсва 
всичко за автора, в 
останалите жанрове 
всичко може да се 
замаже със стил, тех-
ника и всякакви други 
ефекти. Аз също из-
питвах известни при-
теснения в началото, 
а рисунките, които 
подбрах за тази из-
ложба са селектира-
ни между повече от 
200, които направих 
по време на преби-
ваването си в Париж. 
Мисля, че тази из-
ложба ще ми вдъхне 
смелост и занапред 

РАШКО СТОЙКОВ

МЪГЛИЖ

Тук всеки камък е върху юнашки гроб
и всеки старец е легенда жива.
Тук трудно се добива всеки житен сноп,
но лесно подлеците се откриват!

Тук сняг понякога дори през май вали,
тук двеста дни в година жули вятър
и устояват само хора и скали
и семето, заровено в земята.

ПРИЯТЕЛИ

Нямам нужда от много приятели.
Стигат ми двама, трима.
Ала такива, че във сърцата им
рани от моите болки да има.

Ала такива, че техните радости
в мойте очи да греят.
В моите редки и трудни празници
техните песни да пея.

Ала такива, че сврака ли кряка,
гръм ли удари, свят ли помръкне –
даже и в гроба да знаеш, че някой
рови земята – да те измъкне!

РАШКО СТОЙКОВ (1934 – 2014)

ВЕРУЮ

Може това да са хъшовски мисли –
всички ви искам светли и чисти!

От всяка корист, подлост, лъжа
кръвта се ядно в жили вълнува.
Нямаме право да живеем така,
сякаш Ботев не е съществувал!

Ако целуваш земя и жена –
с огнени устни целувай!
Нямаме право да любим така,
сякаш Ботев не е съществувал!

Ако враждуваш - не с дребна вражда,
ако заплюваш - с кръвта си заплювай!
Нямаме право да мразим така,
сякаш Ботев не е съществувал!

Още са нужни мъжки сърца,
още светът за правда жадува.
Нямаме право да умрем така,
сякаш Ботев не е съществувал!

Подбрал и подготвил за печат: Йордан КОТЕВ

Рашко Стойчев Стой-
ков е роден на 27 де-
кември 1934 година в 
Стара Загора. Завърш-
ва гимназия в родния 
си град през 1952 г., 
след което следва бъл-
гарска филология в Со-
фийския университет. 
След дипломирането 
си работи като учител 
в Мъглиж (1956 – 1960 
г.) Включва се активно 
в културния живот на 
най-голямото тогаваш-
но село в Казанлъш-
ка околия. От 1960 до 
1969 г. е уредник в Къ-
ща-музей „Гео Милев“ 
– Стара Загора. Този 
период от живота му 
го оформя като тво-
рец и общественик със 
своеобразна граждан-
ско-етична целенасо-
ченост.

За пръв път започва 
да печата свои стихо-
ве във в. „Септември“ – Стара За-
гора, през 1950 година. Сътрудни-
чи на редица вестници и списания: 
„Народна младеж“, „Литературен 
фронт“, „Пулс“, сп. „Пламък“, сп. 
„Септември“ и други.

Идейно-образният и емоциона-
лен свят на поета Р. Стойков се 
оформя под влияние на личността, 
гражданския подвиг и обаяние на 
Гео Милев. Това по-късно обуславя 
своеобразната гражданско-етична 
целенасоченост на поетичните му 
откровения, свързани с проблемите 
на съвременността. В лиричната по-
ема „77 стъпала“ поетът изгражда 
образа на Гео Милев като пример 
за гражданска доблест и творческа 
смелост, като стимул за самостоя-
телност и непримиримост. 

В документално-биографичната ли-
рична поема „Жестокият пръстен“ (и 
оставена през 1969 г. в Старозагор-
ския театър и през 1970 г. в театър 
„София“), поетът осветлява моменти 
от трагичната съдба на българската 
интелигенция.

Стихосбирката „Смисъл“ е вглъбен 
размисъл за смисъла на човешкото 
битие. Поетът отново дири упование в 
ценностните критерии и образци, за-
вещани ни от най-добрите наши поети, 
сред които и Г. Милев. Рашко Стойков 
постига поетическите си внушения 
чрез лаконичен и ясен поетичен език, 
с искреността и прямотата на разми-
слите си, със стремежа към синтетич-
ност и недвусмисленост на обобщени-
ята.

Автор е на сценариите: „Кривораз-
браната цивилизация“, „Вражалец“, 
„Милионерът“ и други. Негови стихове 
са преведени на много езици: руски, 
белоруски, украински, френски, ру-
мънски, виетнамски и други.

Рашко Стойков е бил отговорен ре-
дактор и зам. главен редактор в БНТ, 
завеждащ студия „Комедия“ в Телеви-
зионния театър.

Член е на СБП от 1978 г. Награжда-
ван е с много регионални и национал-
ни награди. Умира на 4 юли 2014 г. в 
София.

„ПАРИЖКИ ПРОВОКАЦИИ” 

В МУЗЕЯ НА GISSEN

ВСЕ ОЩЕ ИМАМЕ ВРЕМЕ, ДА ПРАВИМ ДОБРИ 
ДЕЛА, ПРЕДИ ДА Е СТАНАЛО ТВЪРДЕ КЪСНО

Анди Файър
 След 100 години, например през 2121 

г. всички ние ще сме под земята с на-
шите близки и приятели. В домовете ни 
ще живеят непознати. Нашият имот ще 

бъде собственост на непознати. Дори 
няма да ни запомнят. Колко от нас ми-
слят за бащата на дядо си? Ще станем 
част от историята в паметта на поко-
ленията си, докато хората ще забравят 
имената и формите ни. По това време 
ще осъзнаем колко невежа и заблуде-
на е била мечтата да получим всичко. 
Бихме поискали още един живот, за да 
го прекараме само в правене на добри 
дела, но ще бъде твърде късно. Днес 
имаме възможност да направим добро 
за себе си и другите, единственото 
нещо, което ще остане завинаги, са до-
брите ни дела в този живот и живота 
в Отвъдното. Да правим добри дела, 
преди да е станало твърде късно.

Илиян Илиев

да залагам на проекти с рисунки, отбе-
ляза още артистът.

От няколко години GISSEN експе-
риментира в областта на дигиталното 
изкуство, но успоредно с това продъл-
жава да работи и с традиционните сти-
лове и техники.

GISSEN е едно от креативните имена 
в най-новото българско изкуство от на-
чалото на 21-ви век. През последните 
12 години той е показал над 150 раз-

лични свои изложби 
– живопис, графика, 
рисунка, карикатура, 
плакат, фотография. 
По-голямата част от 
тях са реализирани 
във виртуалната ре-
алност на Галерия 
GISSEN, а най-зна-
чимите от тях вече 
се намират в Музея 
на GISSEN, който за-
работи от началото 
на месец февруари 
т.г. Сред най-успеш-
ните му графични 
проекти са „Гро-
тески” /2008/, „Въ-

трешен ритъм” /2008/, „Матриархат” 
/2008/, „Първична хармония” /2010/, 
„Японски графики” /2013/, „Графики 
от стария грамофон” /2016/, „Преобра-
жения” /2018/, „Деветата земя” /2018/, 
„Red&Blue” /2019/, „Геометрия на съ-
нищата” /2019/ и „Рисунки от Париж” 
/2020/, като последната се превърна в 
истински хит.
Произведенията на GISSEN могат 

да бъдат закупени освен от Музея 
на GISSEN и през онлайн от плат-
формата за изкуство ARTPAL.

Дигитална графика „Небесен трон“ от изложбата 
„Трубадурът на Лунния камък“ /2021/
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Село Ръжена се намира в южната част на Казанлъшката долина, на десния бряг 
на река Тунджа. В селото е имало средновековна каменна кула, която отдавна е 
съборена, но е запазен спомена за нея благодарение единствено на един позаб-
равен казанлъшки художник, а именно от Ганю Койчев. Той е запечатал величи-
ето на тази средновековна кула в своето произведение, което ни напомня какво 
богатство сме имали в архитектурен план в едно средногорско селце. Ето и откъс 
публикуван във вестник  „Казанлъшка искра“, VII, бр. 166 от 15.VI.1931 г. – „Отда-
лече още се виждат да стърчат остатъци от някогашната „кула“. Високи две стени 
от грамадна четириетажна постройка на древен феодал, пропукани от времето, 
грозят да се съборят и да заринат в земята легендата на едно минало. Кулата 
прилича на самотните каменни албански къщи по острите чукари в долината на 
Шкумба, като ги превишава по изящество и размери. Същият тип е била и тази 
в Куленската махала. Със своите вътрешни стълби, кладенец всред избата, пещ, 
харемлъци, чардаци и зловещи мазгали тя е била една малка крепост, готова в 
случай на нужда да издържи дълга обсада. Зидана е с обикновени камъни и гра-
мадни дъбови греди из широките зидове. Високо под стряхата тънък фриз я опас-
ва околовръст и ни говори за една по-късна епоха. До Освобождението тя е била 
съвършено здрава, но след завръщането си българите, които са се нуждаели то-
гава от строителен материал, за да струпат къщурки върху пепелищата на стари-
те такива, покатерват се по кулата и почват да я събарят от покрива. Разкриват я 
така и я оставят на природните стихии, които ето вече петдесет и толкова години 
ръфат тялото й и са вече на път да я довършат. Мустафа дели капуджибаши, син 
на хаджи Юсеин от Козлуджа, се помни като неин господар. Имало ли е преди 
него друг и кой я е строил, не се знае. Царски повереник е бил той и зиме в Ка-
занлък, а лете там, горе на чардака на кулата, е пиел люта ракия и гледал как три 
села му „миджия“ пространните чифлишки ниви жънат. А цялото поле, от кулата 
до Тунджа и от Ашиклий, та дорде ти очи стигнат на изток, е било негово. Но с 
добро не се помни Дели капуджибашият. Времена на зулуми и безчинства е било 
тогава и малкото българи ръженци, живели тогава, лоши спомени на правнуци 
са оставили от него. Чак кога дошъл Караферлият и поел от него чифлика, те си 
поотдъхнали. Как е минала и власт, и имот от единия в другия, не се знае; разправя, 
само, че Мехмед Караферли е бил съдебен чиновник в Търново, дошъл по служба в 
Казанлък, харесва си мома от рода на Кьор Юсуф-аа, оженва се и остава да живее 
тук. От този брак му се раждат три деца – две момичета и едно момче, но момчето 
умира, а момичетата Адавие и Хидаети наследяват чифлика с кулата. Та сегашните 
владетели на чифлика са потомци на Караферлията, по женска линия, или са го ку-
пили от такива, защото имотът е вече разкъсан. Това се знае за кулата, а селото е 
било турско с неизбежните двадесетина къщи от българи – аргати, които са живеели 
на горния край на високото, където е сега църквата им. Долу в равното, при водата, 
разбира се, са били турските дворища. Сегашните му поселници са повечето мъгли-
жани, дошли след бега. Селото е нараснало до 250 български и 70–80 турски къщи с 
кооперация, със собствена розоварна, с участъкова амбулатория, телеграфно -по-
щенска станци. Главното перо на бюджета им е общинската мелница, с 5 камъка, на 
река Тунджа, от енергията на която тъкмят да осветлят селото. Правят сондаж и за 

Малцина са хората, които знаят, че през община 
Мъглиж минава Пътеката на Иванко. През 1196 г. 
боляринът Иванко коварно чрез измама убива своя 
братовчед Цар Асен I. Метежът за завземане на 
властта в Търновград не успява и убиецът е прину-
ден да бяга на юг към Византия. Ала старинният път 
от римско време известен с името Друма бил зорко 
охраняван от царски стражи при голямата крепост 
„Преградата” югоизточно от сегашното село Бору-
щица. Верен войскар на Иванко му посочва пряка 
пътека, която минава настрани от крепостта – по нея 
често преминавали на коне царски вестоносци. На 
смрачаване малка група конници, преоблечени като 
бедни селяни, напуска царствения град. Тя тръгва на 
юг край река Белица и през глухи планински дебри 
излиза на билото на Хемус при местността Студеният 
кладенец. След като си отпочива там, Иванко и при-
дружителите му се отправят през гористи долове и 
тревисти ридове към Константинопол. Маршрутът на 
тяхното бягство получил названието „Иванкова пъте-
ка”. Откъм Белиновръх тя минава през местностите 
Пряслопа – Пролуката – Ливашка чука – Върбанов 
чукар – Студен кладенец – Студен чукар, пресича 
река Габрищица, сетне през Конарското–Цанев дол 
– Черешата – Ботуша – Купена – Петровци – Стоката 
– Мараша и през Римския мост излиза при Дъбово.

Gissen

Виждам, че много български интелектуалци 
(никакъв ироничен подтекст) изказват повече 
или по-малко принципни съмнения в смисъла 
на това човек да се придържа към някакви стан-
дарти на „рационалност“ или „научно мислене“ 
в опитите си да намираме някакви упования за 
нормално човешко съществуване сред джунг-
лата от мнения, в която се лутаме буквално все-
ки миг. Сега едно, след две минути две други, 
половин час по-късно – сто, хиляда, милион! На 
какво да вярва човек в края на краищата? Вак-
сини, максини, мокасини – гаранция-Франция. 
Какъв смисъл от това да вярваме на „учените“, 
когато техните постулати в края на краищата 
се оказват също толкова несигурни, колкото и 
всички останали? Гаранция няма в нищо, откъ-
де-накъде тогава трябва да вярваме в „наука-
та“, а не във врачки и баячки?

И всичко това не е ни най-малко лекомисле-
но, нито срамно, нито дори повърхностно (ма-
кар че аз съм избрал да бъда негов яростен оп-
ровергаел и противник, през целия си живот). 
То е прост израз на факта, че като нищожни 
прашинки в една необятна вселена ние без-
престанно се нуждаем от нещо стабилно и не-
подвижно, спрямо което да се ориентираме, да 
намираме отново и отново някакъв вид посока, 
да продължаваме да плуваме, вместо да се от-
пуснем и оставим да потънем.

Е да, но неподвижни и вечно сигурни неща 
няма. Ами сега?

Е, все пак ми се ще да направя опит да защитя 
с нещо позицията, която съм избрал – тоест да 
вярвам по-скоро в рационалността и научност-
та, отколкото в техните противоположности.

Работата е там, че науката – за разлика от 
всички други сфери на човешкото търсене на га-

водоснабдяването му, ръководени от представител на бюрото по водите в Стара За-
гора. Изобщо ръженци бавно, но сигурно напредват, гледайки да догонят съседите 
си, а ако може, и някъде да ги изпреварят. Името на селото е дошло много естестве-
но. В Ръжена ръж се само ражда. От ръжено брашно квас не става, затова турците 
пък са го наричали Амурсъз – Безквасово. Всеки случай и в турско време са били 
познати и двете му имена: и Ръжена, и Амурсъз. “ През 1676 г. селото е било запи-
сано Хамурсуз. Махалите в селото са: Мъглижка махала, Горна махала, Дерелийска 
махала, Долна махала, Куленска махала и Каракачанска махала. Преди Освобож-
дението болшинството от населението е било турско, но след това смесено, след 
като българи от балканските села се преселили в него. Българите били в 20 къщи, 
разположени „по високото“ . Повечето турски били до реката в ниското. Около 1859 
г. – 300 турски къщи и 15 български. В 1930 г. две трети от населението е българско, 
а една трета-турско. Сега има 250 български къщи и 70- 80 турски. Българите в бол-
шинство са с мъглижко потекло. Живеят и малко каракачани. Първото училище е от 
1877 г., а читалището е основано през 1923 г. През Ръжена текат и рекичките Гьопче 
дере и Селска река, които извират от Сърнена гора. В землището на селото има 4 
могили: Малева могила, която може да е и селищна могила, защото според някои 
автори е имало селище с името Малево, Кулата- стражница или конак, Джаферови 
ниви- следи от стари български гробища, следи от селище в Маале или Махле кар-
ши, Сийдарларе. Дойновата кория, където има следи от крепост. И на 4 километра 
югозападно е имало кале с малки зидове. В селото се тъкали трайни хасъри. През 
1923 г. е основана кредитна кооперация „Сила“ В южния край на селото имало ста-
ра воденица, която вървяла само когато валяло дъжд. На изток от селото пък била 
построена новата модерна воденица с 5 камъка общинска с двойна турбина от 160 
конски сили. 80 конски сили ще служат за мелницата, а другите 80 конски сили ще 
инсталират електрическо осветление за селата Ръжена, Кънчево и Тулово. На юг от 
селото има голяма общинска кория, която изсекли и събрали пари за постройката 
на мелницата. В землището на Ръжена се търси сребърна и медна руда, каквито са 
експлоатирани там в римско време. Населението на селото е в подем след Осво-
бождението. 1884 г. – 830 жители, 1892 г.- 1022, 1900 г. -1161, 1905 г. – 1308, 1910 г. – 1337, 
1926 г. – 1536, 1934 г. – 1583

Минчо Минчев

ИСТОРИЯТА НА 
СЕЛО РЪЖЕНА
Кулата в село Ръжена

ПЪТЕКАТА НА ИВАНКО МИНАВА 
ПРЕЗ ОБЩИНА МЪГЛИЖ ЗА НАДЕЖДАТА

ранции срещу текучеството, непредсказуемост-
та и променливостта на този свят – е единстве-
ната, която се осмелява, още от самото начало, 
да заяви собствената си несигурност и отказ 
от търсене на каквито и да било „абсолюти“. 
Всъщност критерият – или поне един от крите-
риите – за научност е именно това: като научни 
могат да бъдат разглеждани само и единстве-
но мисловни конструкции, които си отказват по 
принцип надеждата или дори желанието да тър-
сят някакви „необорими“ или „вечни“ истини. 
Нещо повече: за всяка хипотеза, претендираща 
за научност, трябва да е налице поне една тео-
ретична възможност за опровергаване, инак тя 
не може да бъде научна (както ни учи добрият 
стар Карл Попър). Никоя от съвременните нау-
ки не борави с понятия като „истина“, най-мно-
гото, за което учените си позволяват да говорят 
в наше време са вероятности.

За самия мен това е разликата между всич-
ко и нищо, разликата между интелектуалната 
почтеност и шарлатанството. За разлика от 
всички останали претенденти за намиране на 
общозначими отговори (религии, идеологии, 
конспиративни теории, „чакай, Сийке, аз да 
кажа“ и пр.), науката се изправя и казва спо-
койно: аз знам, че не мога да ви дам оконча-
телни отговори на нищо. Но в замяна на това 
моите отговори са проверими. Ето ги тук. Опи-
тайте се да ги оборите с факти и в момента, в 
който го направите с достатъчна убедителност, 
аз ще затърся нови, които да съответстват на 
новополучените факти.

Точно толкова просто, точно толкова скром-
но. Само там, където няма обещания за абсо-
лют, има надежда за надежда.

 Златко Енев
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АПЕТИТНА ЕСЕН

Пак в древен Китай на младоженците се подаря-
вала тиква като пожелание за плодовитост. В Лаос 
съществува легенда като тази за Ноевия ковчег, 
според която местен праведник бил предупреден 
за предстоящия потоп и той се скрил със семей-
ството си в голяма тиква.

Тиквите са били използвани за прогонването на 
злите духове в Тайланд и Камбоджа. Пак в тези 
страни те са били прилагани и за лечение на без-
плодие. През вековете тя е била често прилагана 
и в алтернативната медицина за лечение на раз-
лични заболявания – висока температура, нервни 
разстройства, запек, болки в сърдечната област.

Тъй като лечебните свойства на тиквата са били 
широко известни, тя се е отглеждала навсякъде 
и на големи площи. Освен това подлежи на дълго 
съхранение без особени грижи.

Тиквата е много целебен зеленчук, тъй като съ-
държа всички витамини от групите В, С, Е, РР и Т, 
които се срещат рядко, а ускоряват метаболизма. В 
тиквата има и витамин К, който отговаря за съсир-
ването на кръвта. Тя е и богат източник на витамин 
А, който действа като антиоксидант и предпазва 
организма от вредното въздействие на свободни-
те радикали. В нея има микроелементи като калий, 
калций, магнезий, кобалт, натрий и желязо.

Тиквата помага при заболявания на стомаха

Тиквата е много полезна и за хора със стомашни 
и чревни заболявания, язва на стомаха, дванадесе-
топръстника, колит или гастрит. Препоръчва се да 
се консумира не варена, а печена. Семките са из-
питано слабително средство. Не по-малко редкият 
витамин Т помага за усвояването на тежка храна 
и пречи на затлъстяването, Тиквата има леко раз-
хлабително действие и действа добре при запек. 
Предотвратява образуването на отоци и задържа-
нето на вода в организма.Тиквата е задължителна 
част от менюто на болни от хепатит.

Тиквата е полезна за болни бъбреци

Тиквата извежда от организма солта и водата, 
без да дразни бъбреците. Това я прави подходя-

ща за  профилактика на пикочни заболявания като 
пиелонефрит. Бъбречните неразположения се об-
лекчават, ако вечер преди лягане се пие по поло-
вин чаша прясно изцеден сок от тиква. За хора-
та, предразположени към образуване на камъни в 
бъбреците, се препоръчва четири пъти годишно да 
провеждат по един триседмичен лечебен курс със 
сок от тиква. Той се приема всяка сутрин по една 
чаша.

Тиквата е отлично средство при диабет

При диабет тиквата е много ценна, защото снаб-
дява организма с ценни фибри, минерали, витами-
ни и въглехидрати. Тя поддържа стабилни нивата 
на кръвната захар, затова се препоръчва на диа-
бетно болни. Освен това тиквата съдържа микрое-
лементи, които повишават нивата на бета-клетките 
в кръвта, отговорни за производството на инсулин.

Правени са проучвания, според които редовната 
консумация на тиква намалява количеството днев-
ни инжекции с инсулин. На болните се препоръчва 
както варена, така и печена или пюрирана тиква.

Тиквата при сърдечно-съдови болести 
и висок холестерол

Благодарение на високото съдържание на калий, 
тиквата предпазва от редица заболявания на сър-
цето и кръвоносните съдове. Семките пък съдър-
жат вещества, от които се произвеждат лекарства 
за сваляне на холестерола. От тях се извлича и 

Някои от неговите аспекти са завла-
дяващи: топло слънчево време, блясък 
на цветове по дървета и храсти, индий-
ско лято. По-лошо е, когато показва 
по-тъжното си лице под формата на 
проливни дъждове, силен октомврий-
ски вятър и студено време. Нещо по-
вече, това е период на преминаване, 
който предизвиква тъга, носталгия и е 
депресиращ. Често резултатът от тези 
носталгични настроения е лирическа 
поезия, живопис и музика. 

 Ето  интересни факта за есента: 
1. Есента е един от четирите основни 

сезона на годината в умерения клима-
тичен пояс Той отбелязва прехода от лято към зима, 
през септември - в Северното полукълбо или март 
- в Южното полукълбо, когато светлинният ден ста-
ва значително по-кратък и температурата намалява 
значително. 

2. Прави се разлика между климатичната и астро-
номическата есен Климатичната есен е периодът от 
годината след лятото, в който средната дневна тем-
пература на въздуха варира между 15 и 5 С. Астро-
номическото падане започва с есенното равноден-
ствие, което продължава до зимното слънцестоене, 

ЦИТАТИ ЗА ЕСЕНТА
1. „Обичах есента. Единственият сезон 

в годината, който Бог беше създал прос-
то заради красотата му“, Лий Менард 

2. „Зимата е комфорт, пролетта кар-
тина с водни бои, лятото маслена рисун-
ка, а есента мозайка от всички тях взе-
ти заедно“, Станли Хоровиц

 3. “Виждам трансформацията на лис-
тата, танцуващи под есенното слънце 
и брилянтните пурпурни нюанси, които 
блестят докато деня бавно си отива“, 
Хейзълмари Мати Елиът 

 4. „Всяко листо носи щастие за мен, 
шепнещо от есенното дърво“, Емили 
Бронте 

5. „Не можеш да сбъркаш звуците на 
приближаващата есен: шумоленето на 
хрупкави листа по асфалта и плясъка 
на крилете на ято птици, отлитащи на 
юг“, Хал Борланд

 6. „Чуй, вятърът се усилва и въздухът 
е изпълнен с листа. Заменяме летните 
вечери с октомврийски нощи“, Умберт 
Уолф 

7. „Есента притежава повече злато от 
всички останали сезони, взети заедно“, 
Джим Бишоп 

олио, което подобрява състава на кръвта.

Витамин К, който се съдържа само в тиквата и 
липсва в другите зеленчуци, отговаря за кръвосъ-
сирването. Високото съдържание на желязо пома-
га при анемия, а наличието на витамин С е отговор-
но за свалянето на високото кръвно налягане.

ТИКВЕНИ МЕДЕНКИ С АРОМАТ НА ЕСЕН

Необходими продукти:
350 г брашно
250 г сварена и пюрирана тиква
1 ч.л. бакпулвер
1 ч.л сода бикарбонат
1 ч.л. канела
1/4 лъчичка прясно смляно индийско орехче
1/2 ч.л. сол
125 г масло
200 г бяла захар
100 г кафява захар
1 яйце
1 ч.л. ванилия

Начин на приготвяне: 

Маслото смесваме с двата вида захар и разбър-
кваме с миксер. Добавяме яйцето, а след това и 
сварената и пюрирана тиква. В брашното (преся-
то) слагаме бакпулвера, содата, ванилията, солта, 
канелата и индийското орехче и така получената 
суха смес слагаме на два пъти към останалите про-
дукти. Всичко се разбърква с миксер.

Тестото поставяме в пош/шприц. Загряваме фур-
ната на 180 градуса отгоре и отдолу. Шприцова-
ме малки количества от тестото (с големината на 
малка супена лъжица). Ако искаме да печем 2 тави 
едновременно, загряваме фурната на 160 градуса 
отгоре и отдолу с вентилатор. Печем около 15 мин.

Изпечените вече сладки охлаждаме върху метал-
на решетка. Съхраняваме в метална кутия за слад-
ки.

ТИКВАТА СЕ ОТГЛЕЖДА 
ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ ХИЛЯДОЛЕТИЯ

ЕСЕНТА Е СЕЗОН, КОЙТО ИЛИ ХАРЕСВАТЕ, 
ИЛИ МРАЗИТЕ

което в северното полукълбо бележи периода между 
23 септември и 22 декември.

3. В южното полукълбо всички тези явления и 
дати се изместват с шест месеца Есенните ме-
сеци се считат за март, април и май. 4. Есенни-
те месеци в Северното полукълбо се считат за 
септември, октомври и ноември През астроно-
мическата есен денят е по-кратък от нощта. 5. В 
Централна Европа се разграничават още два фе-
нологични сезона, на които есента е разделена: 
ранна есен (лято) и есен.
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 Атанас Дончев е роден в Мъглиж и е художник 
с  природен талант. Той от двадесет години се 
занимава с професионално рисуване. Използва 
различни синкретични техники. Работи основно 
с масло. Свои творби е представял  в галерии по 
цял свят. Последните му участия в изложби бяха  
четири в Берлин, като една от тях беше в Бъл-
гарския културен институт,  в България е излагал 
свои картини в Радио-Стара Загора. Участвал е в 
проекта,, Вертикални хоризонти“, реализиращ се 
в Хамбург. Рисувал е  за фондация,, Жул Паскин“ 
- Париж и фондация,, Хюго Войтен“-Белгия.

ТАЛАНТЛИВ САМОУК ХУДОЖНИК 
   ОТ МЪГЛИЖ

Италианският мачо, 
разплакал стотици неж-
ни сърца с непостоян-
ството си в любовта, 
завладелият планетата с 
ролята на комисаря ан-
тимафиот Корадо Ката-
ни – актьор Микеле Пла-
чидо изглежда ще кара 

Пленяваща та Минели е царица 
на кабарето, купоните и любовта. 
Почти всеки материал, посветен на 
нея, акцентира върху наградите на 
Лайза. Тя успява да подреди в ко-
лекцията си и четирите типа мечта-
ни награди в Холивуд (“Еми”, “Ос-
кар”, “Грами”, “Тони”).

Във филма „На ръба“ актрисата 
Лив Тайлър била изправена пред 
истинско изпитание. Нейната 
героиня е жертва на тормоз от 
страна на съпруга си, който я 
подлага на редица мъчения.
Лив е трябвало да бъде вързана 

по начин, който силно затрудня-
вал дишането й, а много сцени 
били на ръба на нейните възмож-
ности. Тя обаче не се отказала.

На снимачната площадка на „Завръщане 
в бъдещето“ героят на Майкъл Джей Фокс 
трябвало да бъде обесен. Всичко минало 
по план на репетициите, но когато започ-
нали същинските снимки актьорът не ус-
пял да реагира бързо за рисковата сцена, 
въжето го стегнало силно и само няколко 
секунди го делели от смъртта. За щастие, 
бил спасен.

МАЙКЪЛ ДЖЕЙ ФОКС 
В „ЗАВРЪЩАНЕ 
В БЪДЕЩЕТО“

Професор изпитва студент. Студентът е ви-
димо притеснен и за да го успокои професорът 
казва:

- Не се притеснявайте. Изпитът е като теа-
тър, аз съм зрителя, ти си актьора..

Студентът радостно скача:
- Супер, тогава отивам да извикам суфльора.

Виц на броя:

ПОМНИТЕ ЛИ КОРАДО КАТАНИ 
ОТ „ОКТОПОД“? 

ВИЖТЕ КАК ИЗГЛЕЖДА ДНЕС 
И КОЯ Е ЖЕНАТА ДО НЕГО

старостта си в самота. 
Младата му съпруга Фе-
дерика Винченти обясни 
пред светско списание, 
че било много трудно да 
се спи с дъртак, тъй като 
младата плът си искала 
нейното, а старостта на-
право изяждала любо-

вта.
Плачидо сега е на 71 

години, жена му, която 
е актриса, е на 36. Той я 
сваля в началото на хи-
лядолетието, когато тя е 
само на 19 години. През 
2006-а се ражда синът им 
Габриеле, а преди 5 годи-
ни двамата вдигат гран-
диозна сватба в тяхната 
родна област Пулия. Фе-
дерика е само с 4 години 
по-млада от дъщерята на 
комисар Катани – Вио-
ланте, която е родена от 
неговия брак с известна-
та от филма „Кръстникът“ 
актриса Симонета Сте-
фанели.

След нея и преди да 
стигне до сегашната си 
съпруга, Микеле Пла-
чидо се жени няколко 
пъти, като междувре-
менно през леглото му 
според светската клюка 
преминават десетки ху-
бавици. Дали притисна-
та от него и сина им, или 
пък „захапана“ от собст-
вената си съвест, Феде-
рика съжали за грозния 
си коментар и заяви, че 
засега не възнамерява-
ла да иска развод, но 
пак намекна, че е трудно 
да се живее със старец, 
особено ако ти е съпруг.

ЛИВ ТАЙЛЪР В „НА РЪБА“

ЛАЙЗА МИНЕЛИ В 

МЮЗИКЪЛА-ФИЛМ 

„КАБАРЕ“ (1972)


