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ИНИЦИАТИВА ЗА ПРИМЕР

РАБОТЛИВИ ДЕТСКИ РЪЦЕ

ГОСТ НА БРОЯ
ГАЛИНА ЙОРДЖЕВА

ЩЕ ПРЕБЪДЕ БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ!

ОЩЕ ЕДИН КРАСИВ КЪТ В СТРАЛДЖА

ВОДЕНИЧАНЕ СЕ ПРЕОБРАЗЯВА

ДжИНОТ И ВОйНИкА ДОСТОйНО ПРЕДСТАВИхА 
ОБщИНА СТРАлДжА В кОПРИВщИЦА

ВИСОКО ОТЛИЧИЕ ЗА САМОДЕЙЦИ
Певческа група при НЧ „ИЗГРЕВ 

-1958 г.“ се представи успешно 
на XII-тия Национален събор на 
българското народно творчество 
Копривщица - август 2022. Те пред-
ставиха един позабравен уникален 

обичай „Еньова буля“, който е 
съхранен от самодейците в селото 
така както е наследен от дедите.

Първа група на втора сцена и... 
заслужена Първа награда. 

Продължава на стр. 3

НЧ “Съзнание - 1899“ с. Не-
дялско, съвместно с НЧ „Иван 
Вазов - 1942“ с Богорово взеха 
участие на „Балкан фолк фест - 

Златни пясъци“. 
След впечатляващото пред-

ставяне групата получи Златен 
плакет! Браво!

Увеличават се красивите кът-
чета в Стралджа. Общината 
изпълнява обещанията си за 
промяна облика на града и това 
се приема с радост от всички. Ако 
вече има зелени и приятни места 
като градинката пред фурната с 
детски кът, беседката до бившето 
ТВУ, красивите цветни градинки 
в централната част, то сега  и 
в близост до подлеза надписът 

„Стралджа“ радва окото на тези, 
които пристигат или заминават от 
Стралджа. 

Когато нещо е направено с лю-
бов и с вкус, то не само доставя 
удоволствие, но и предизвиква 
гордост, самочувствие. Нека гра-
дът ни да става все по-интересен, 
все по-красив, все по-привлекате-
лен. За това мечтаят и малките , 
и големите.

Продължават ремонтните дейности на площада на с. Воденичане! 
Благодарим на ръководството на община Стралджа!

Светът се променя от малките 
примери, и най-широкия друм, и 
най-дългия път започват с една 
малка крачка!

В село Богорово две дечица- 
Васил Милчев и Пепа Гайдарова, 
вместо да стоят по цял ден пред 
екрана на телефоните, създадоха 
своя зеленчукова градина.

Ей там, в нищото, до селската 
чешма. Забиха колове, опънаха 
сезал и започнаха да прекопават 
и засаждат зеленчуци.

Със завидна упоритост засяха 
моркови, домати ,тиквички ,а  в две 
вази пазеха първите си разсади 
на малките тиквички „кратунки“, 
които с голямо внимание извади-
ха, засадиха и поляха. Показват с 
радост своята градинка на всеки, 
обясняват с детско нетърпение, 
хвалят се, гордеят се с постигна-
тите резултати. 

Възрастните са приятно изне-

дат това. 
Родителите на Пепи и Васко  

имат право да се гордеят с тези 
деца.

А каква беше радостта им, ко-
гато откъснаха първите домати! 
И не, не искаха те да си ги хапнат, 
а умуваха на кой да ги подарят... 
Едно доматче, плод на детски труд, 
създадено с толкова много любов 
и грижа. И наречено за подарък! 
Браво, дечица!

С вас денят ни стана с една идея 
по-хубав! 

Вие вече добре знаете, че кра-
сотата се крие в „малките“ неща. 

надани и доста учудени, защото 
малко деца в днешно време дори 
и на игра биха се наели да създа-

Детски футбол в Стралджа
или 

КАК СЕ РАЖДАТ ЗВЕЗДИТЕ 
НА ТЕРЕНА

ДОБРОТВОРСТВОТО 
ТРЯБВА 
ДА БЪДЕ 
ЧАСТ ОТ 
ЖИВОТА НИ
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ЦОП лЯТНА АкАДЕМИЯ

ПРИ НАС Е ВЕСЕЛО

ЕДНА ТОЛКОВА 
ПРИЯТНА 
ПОКАНА!

И В ЧАРДА 
– ДЕЦА ЗА 
ПРИМЕР

Лято е! Време за разходки и 
весели игри навън. 

Децата от  ‚ ‘Лятна ак аде -
мия“2022 имат безброй ин -
тересни занимания, които ги 
обединяват, превръщат дните 

им в незабравими. Весело беше 
да посетят парка, където се  
рисуваха с цветни тебешири, 
изобретиха весели картинки от 
приказки в които самите герои 
бяха те. Разделиха се на три 

отбора, като всички отбор се 
постараха да направят най-
интересната рисунка. Успяха! 
Защото  вложиха много старание 
и ентусиазъм.

Повече на стр. 8 

 Виктория Илиева, Георги Ге-
оргиев и Кристиан Георгиев бяха 
гости на Атанас Киров - кмет на 
община Стралджа и Гроздан Ива-
нов - заместник-кмет на община 
Стралджа. За втора поредна го-
дина деца от село Чарда лично 
поднасят покани по повод  събора 
на селото, който се провежда в 
средата на м.август. Ето, това е 
приемственост в действие, това е 
патриотично възпитание на малки-
те, това и да проектираш в бъдеще-
то една безценна традиция! Браво! 
Малките, облечени в красиви 
народни носи, бяха истинска изне-
нада за общинското ръководство. 
Посрещнаха ги с радост, топлина 
и широки усмивки. И с обещание 
за съпреживяване на един красив 
народен празник!

Маги и Вики са новите 
герои на с.Чарда. Зара-
ди старанието, с което 
почистиха детската пло-
щадка, заради упори-
тостта в изпълнение на 
една поставена цел – да 
бъдат добрия пример 
за малки и за големи и 
заедно да поддържат 
в чист и спретнат вид 
обичаното родно село. 

Браво, малки работ-
ливи деца! Браво и на 
родителите ви, които 
знаят как да ви научат 
на добрини!

ЕДНА ГОДИНА 
БЕЗ ВЪЛЧО ДОБРЕВ

Всеки град има своите харизматични 
личности, хора, които не можеш да заоби-
колиш, не можеш да подминеш просто така. 
Защото те привличат погледа – с осанка, с 
походка, с усмивка, с действия. А спреш ли 
за разговор при тях, все ще научиш нещо 
хубаво, полезно, добро. 

Такъв човек беше за Стралджа Вълчо 
Добрев. Тези, които го познават от младини 
разказват, че  бил душата на всяка ком-
пания. Свири на акордеон, пее красивите 
български народни песни, а в дует със съ-
пругата си Денка обираха аплодисментите. 
Като ръководител беше взискателен, но не 
и строг. Виждаше напред във времето, има-
ше цели за доброто на предприятието, което ръководи и на града, 
който обичаше горещо. Като общественик от очите му не убягваше 
нищо, което трябва да се поправи, да се изгради, за да живеем в 
красиво и привлекателно място. Ако даваше съвет на по-младите 
правеше го деликатно, без да се натрапва, но с видима загриженост. 
Като естет стремежът му беше да създава красота във всичко – у 
дома, в квартала, в града. И изпипваше нещата в детайли. Най-до-
бре се чувстваше сред приятели, колеги, където раздумката върви 
„по вода“, тогава красивата му заразителна  усмивка не слизаше от 
лицето му. Като те погледне с онези гарвановочерни очи сякаш те 
сканира. И пред него не можеш да стоиш небрежно, предизвиква те 
към дисциплина и  уважение  към събеседниците. 

Не може да не отбележим и артистичния му талант. Онази незабра-
вима роля на Ботев като че ли никой не може да повтори.  Активен 
читалищен деятел той е сред самодейците, безкрайно цени таланта 
на хореографа Тончо Тончев, с когото са и роднини. А хване ли се 
на хорото, да ти е драго да си до него. Ще изправиш снагата, ще 
грейне усмивката ти и ще танцуваш от сърце.

А колко предан беше като син, като баща, като дядо, прадядо. С 
каква огромна обич наблюдаваше растежа на внуци и правнуци, 
колко гордост имаше в очите му при вида на тези млади хора от 
голямото и сплотено семейство!

Да, някак опустява градът без личности като Вълчо Добрев. Да си 
спомним за него с добро. И дано е светло на душата там, в другия, 
по-добрия свят!

Поклон!

Някои може да считат, че 
община Стралджа е малка 
и не особено интересна. 

Но, това съвсем не е така. През 
всичките години на работа във 
вестника съм се срещала с без-
брой чудаци, интересни, богати 
хора, които са ме удивлявали, 
карали са ме да се гордея както 
с тях, така и с нашия роден край. 
Ето, и днес ще ви представя едно 
младо и талантливо момиче, кое-
то посвещава своето изкуство на 
родното си село.

хРАНА ЗА ДУШАТА

УНИКАЛЕН СТЕНОПИС В ЧАРДА

В Чарда добре познават Виоле-
та Гицова, художник-живописец 
по образование и по призвание. 
Вече не се изненадват на таланта 
й. Нейните стенописи са ориги-
нални, възхитителни. Единият,  
с тема „пчеларство“, се намира 
на оградата на имота на Димо 
Стоянов. Размерът на стенописа 
е 12 на 2 метра. Виолета призна-
ва, че общият брой часове за из-

пълнението му е 21 часа. Боите, 
използвани за него, са акрилни и 
фасагенни, подходящи и устойчи-
ви на целогодишните климатични 
условия. Неуморимата художнич-
ката е готова да сътвори и други 
подобни красоти на различни 
тематики, както за общински, 
така и за частни имоти. Нека 
припомним, че преди 3 години, 
Виолета изрисува друга фасада 

на къща, която вече всички нари-
чат къщата на „Момичето с мако-
вете“ в село Джинот. И тъй като 
тя е на входа на селото в посока 
Воденичене – Джинот, всички, 
които пътуват, имат възможност 
да й се насладят.  Размерът й е 2 
етажа и половина. Цялото село и 
хората от околията се радват  на 
мащабната творба. Отбиват от 
пътя, за да се снимат с изобра-
жението с внушителни размери. 

Малцина знаят, че художнич-
ката изработва всичко сама. 
От идеята, проекта, до изпъл-

нението. Радва се, че може да 
допринесе за цялостния облик на 
селата в общината, като създава 
настроение и цвят по иначе си-
вите улици. Според нея, хората 
имат нужда от повече храна за 
душата и се опитва да допринася 
за обществената среда, като съз-
дава изкуство на нестандартни 
места, дори на малките населени 
места.

ДА СИ СПОМНИМ ЗА ЕДИН ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН ЧОВЕК
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ГОСТ НА БРОЯ:  ГАлИНА йОРДжЕВА

ЩЕ ПРЕБЪДЕ БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ!

ДОБРОТВОРСТВОТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЧАСТ ОТ ЖИВОТА НИ

– Как се роди идеята да да-
ряваш косата си? По конкретен 
случай или случайно?

– Всичко се случи много спон-
танно и неочаквано за самата мен. 
Попаднах на публикация в интер-
нет за даряване на коса и веднага 
взех решение и аз да го направя. 
Така от 2018 г. периодично оставям 
косата ми да порасне достатъчно 
и после я подарявам. Чувството е 
уникално! Някаква приливна добра 
вълна те облива, радостта струи 
от теб, чувстваш се нов , прероден 

Родена на 6 април 1984 г. 
в Ямбол, завършила средно 
образование в СУ “П. Яворов“. 
Висшето й образование е със   
специалност „химия“. Рабо-
тила е в различни области. 
В момента се занимава с час-
тен бизнес. Омъжена, майка 
на двама синове. Обича да се 
посвещава на  човеколюбиви 
каузи, да се втурва всеот-
дайно в общественополезни 
дейности, да се посвещава на 
добротворчески инициативи. 

От няколко години дарява 
косата си безвъзмездно за 
изработка на перуки на нуж-
даещи се.

човек, защото знаеш, че ще напра-
виш някой щастлив, ще го накараш 
да се усмихне...

– Защо го правиш?
– Това не се нуждае от обясне-

ние. Просто го правиш. И се чувст-
ваш щастлив. Наложи ми се рано 
да порасна и сама да преоткрия 
много неща  за себе си, за живо-
та изобщо. Обичам семейството 
си и му се посвещавам изцяло. 
Всеотдайността ми към хората, 
които обичам, се пренесе и върху 

непознатите, тези, които преживя-
ват тежък период и имат нужда от 
подкрепа.

– Според теб дарителството 
възпитава ли се или всеки от-
крива пътя към това по своя 
пътека?

– Това е като с вярата, всеки сам 
трябва да намери пътя. Пак спон-
танно се включих в инициативата 
за събиране на капачки. Доброто 
е заразително, бях ентусиазирана, 
радвах се, че увлякохме последо-

ватели – малки и големи. И успяхме 
да дадем своя дял за закупуване 
на медицинска апаратура за детско 
отделение на болница Бургас. С 
децата ми бяхме част и от кампа-
нията „Тунджа може!“ за закупува-
не на линейки. Без уговорки, без 
въпроси се включвам в благотво-
рителни кампании за деца като в 
това увличам и моите синове. В 
тази връзка – да, благотворител-
ността се възпитава с примери, 
с отношение, с резултати. А един 
път направиш ли го, ти вече си част 
от една общност за която няма 
невъзможни неща. За мен е важно 
децата ми да растат обградени 
с обич, да виждат подкрепата на 
родителите и добрите примери.  С 
Никола и Станислав заедно изра-
ботваме сурвакници за конкурсите 
в общината, боядисваме яйца по 
Великден за дарение... Така те 
свикват и сами дават предложения 
за включване в различни добри 
инициативи.

– Има ли обществото ни нужда 
от такива жестове?

– Въпросът не опира до това 
кой и как ще го направи, а защо. 
Помагайки на други ние всъщност 
помагаме на самите себе си – да 
пораснем духовно, да събудим 

онова чувство вътре в нас за 
добротворство, да протегнем без 
притеснение ръка за помощ на 
познат или непознат. Просто, да 
докажем, че сме хора.

– Отношението ти към дари-
телството изобщо.

– Отдаденост, готовност да 
бъда до всеки, който има нужда 
от помощ.

– Това не ограбва ли времето 
ти необходимо за семейството?

– Ни най-малко. Когато искаш 
– можеш! Обичам да им готвя, да 
ги глезя с десерти... Трапезата 
обединява семейството.

– Кои са основните качества 
на които трябва да бъде носител 
съвременния човек?

– Не съм се замисляла. Но лично 
аз непрекъснато се предизвиквам, 
проверявам се какво още мога да 
направя. От баща ми научих, че 
когато правя нещо трябва да е 
„както трябва“, в противен случай 
въобще да не се захващам. Това 
ме направи много взискателна, 
отговорна, дисциплинирана. Най-
важното е да се проявяваме като 
хора, останалото е суета. Не съм 
го казала аз, а мъдрите хора!

За поредна година село Чарда 
отбеляза своя храмов празник. 
Организатор на събора бе На-
родно читалище „Пробуда-1934“. 
Специални гости бяха Георги 
Събев - заместник-министър на 
земеделието, чиито корени са от с. 
Чарда, Иван Митев - председател 
на Общински съвет - Стралджа и  
Гроздан Иванов - заместник-кмет 
на община Стралджа.

Какво се случи в този незабра-
вим ден? Всичко, което може да 
предизвика родолюбиви чувства, 

ОБЩОСЕЛСКИ ПРАЗНИЦИ В ЧАРДА И ВОЙНИКА

да те накара да се гордееш, че си 
потомък на хора, които обичат и 
почитат традициите, пазят ги и ги 
предават напред във времето все 
така ярки, красиви. Имаше при-
готвена с любов погача за гости и 
чарденци, имаше поздравления и 
пожелания, имаше песни и танци. 
И, разбира се, очакваните фойер-
верки от малки и големи. 

Нека пребъде храмовия ви праз-
ник, чарденци! Бъдете все така 
предани на всичко наследено от 
дедите!

Село Войника отбеляза празника 
си на площада пред кметството на 
27 август. Организатори на събора 
бяха кметството и НЧ “Възражда-
не-1928“.

Програмата за празника: 
1. Аниматор за малки и големи 

деца от 19.00ч. до 20.00.
2. ФГ “Латинка“ при НЧ “Възраж-

дане-1928“ с. Войника 
3. Ансамбъл “ТУНДЖА“ - Ямбол 

- песни и танци
4. Заря

Продължава от стр.1
И ФГ „Латинка“ с. Войника се 

представи много добре на 12-я 
Национален събор Копривщица. 
Златен медал увенча участието 
им. След изпълнението журито  
изпрати групата за запис в БНР. 
Читалищното ръководство благо-
дари на самодейците и им поже-

лава здраве и все така добре да 
се представят.

Съборът се проведе от 5 до 7 
август 2022 г.

Отново събра хиляди изпъл-
нители от цялата страна, като 
отделните региони се предста-
вяха на шест сцени. Програмата 
включваше и много съпътстващи 

събития.
Богатството на фолклорните 

традиции на ямболския край  
защитиха 26 танцови и певчески 
състави, индивидуални изпълни-
тели, коледарски и кукерски групи. 
От община Стралджа те бяха само 
певческата група на Джинот и гру-
па „Латинка“ от Войника.
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СРЕЩИТЕ:
НАЙ-ТОПЛО Е ПРИ КОРЕНА
Няма човек, който е завършил своето образо-

вание  и след години да не е преживял вълне-
нието и радостта от срещата на випуска. Дали 

след 5, 10, 20, 30 и повече години ще се проведе, тя 
е повод за връщане в най-красивото време – учени-
ческите години, когато се изгражда личността, когато 
се създават приятелствата, когато се избира идеал 
за поведение, когато се появяват мечтите и започват 
плановете за тяхното изпълнение, когато се раждат 
първите трепетни любовни чувства…

Да, всяка среща на випуска или на набора е въл-
нуваща. Изживяването – незабравимо. Да видиш 
приятелите си от училище вече променени, да чуеш 
какво са постигнали в живота, да споделиш преживяни 
добри и лоши моменти, да разкажеш за семейството, 
децата, внуците, да покажеш фотографии…Емоциите 
са толкова много…

Лятото и есента са периодите когато най-често се 
организират тези срещи. И винаги се случва едно и 
също – пристигат от различни краища бившите съу-
ченици, очите търсят приятелите, но времето вече 
е сложило своя отпечатък, трудно се разпознават и 
когато това се случи идва радостта, сълзите на уми-
ление, прегръдките, заливат спомените… 

Тянка ТАШКОВА, дългогодишен учител, много-
кратно е участвала в такива срещи, но признава, че 
особено вълнуващи са тези през 50-те ,60-те години 
на миналия век.

„Невероятно изживяване! Виждаш хора, които 
помниш  от ученическата скамейка, но вече реали-
зирали се в живота, помъдрели, постигнали своите 
успехи. Разговорите са разнопосочни, вълнението 
– огромно…“ 

Тези събития се оказват трогателни за учителите, 
класните ръководители, които никой не е забравил, 
напротив – всички се надпреварват да разказват 
случки от училище. И благодарят горещо за всичко, 
което са получили като знания, като възпитание, като 
уроци за живота от педагозите.

Споделено по време на срещите:
Дженка ДРАГОЛОВА:
За мен Стралджа , това съм самата аз. Обичам 

града и хората. Колко хубаво е тук, каква зеленина, 
каква природа, какви хора… Гордея се, че съм родена 
в този град!

ЖАДНО ГИ ПРЕЖИВЯВАМЕ

щАСТлИВ ЮБИлЕй

ВРЕМЕ ЗА СРЕщИ

Една незабравима вечер с випуск 1997 година ! И пак да се срещнем след...25 години!

Посрещна достолепната годиш-
нина сред най-обичните си, които 
го изненадаха с подаръци и поже-
лания. Танцува със съпругата като 
на младини, вълнува се , вдига 
наздравици… Щастлив съпруг, 
баща, дядо! Ето как го определят 
децата му:

Нашият баща е силата на нашия 
дух, нашата сигурност и упование. 
Той е едно горещо и всеотдайно 

сърце, посветено на майка, на 
нас, на близките, на хората. Той 
е щастието, игрите, веселието , 
забавленията, смешните и спон-
танно измислени приказки за лека 
нощ в детството ни. Той е нашата 
подкрепа, която се появява очак-
вано и неочаквано и ни става леко 

и светло. Той е феномен, който 
успява да намери номер на ста-
ционарен телефон за връзка с нас 
в чужбина, без да знае английски. 
Той е човешка стихия, която не 
познава страх и предел, , надмог-
ващ премеждия, в състояние да 
обръща планини от съпротива, 

винаги с искреност, плам 
и достойнство печелещ 
своите битки. Той е при-
мер за жизнелюбие и 
безконечна борба с не-
благополучията. Той е 
съзидателно трудолюбие 
и енергия, съградили с 
майка ни дом, с грижа и 
любов към нас и всички 
живинки у нас, засадил 
безброй дървета с не-
уморните си и щедри 
ръце. Той е един отворен 
свят, изпълнен с ведрина, 

АТАНАС БОМБОВ НА 80

Неделчо ВАСИЛЕВ
Бог ме срещна с истински хора 

по дългия път на живота... Бях на 
село, на пролет, когато капчуците 
огласяха махалите и жерави при-
иждаха от всякъде...Ето, идваше 
пролетта! Бях на жътва, юлското 
слънце пареше, житото се ронеше 
от вятъра, жътварите прибираха 
хляба ни, старците се криеха под 
сенките…И разказваха за някога. 
Бях в бурно море...Зимното бурно 
море е страшно. Напомня ти, че 
ти, човекът, си на колене пред 
природата. И си Никой пред нея! 
Бях зад решетките, зад стените, 
където съгрешилия човек остава 
насаме със себе си и търси Бога...
Страшно е казват, само в затвора 
и в гробището! Не 
вали-вярно е! 

Сега съм в учили-
ще и чувам смеха 
на децата, виждам 
младостта в очите 
им, виждам стре-
межа им да израст-
ват и тръгнат през 
полето, направо, 
забързани по своя 
си път.      

Благодаря ти, 
Господи! Аз съм 
щастлив човек, за-
щото видях и усе-
тих всичко това!

БЛАГОДАРЯ ТИ, ГОСПОДИ!

Георги  АЛЕКСАНДРОВ

Благодаря ти, Господи,
Че толкова прекрасни хора си създал,
Голяма човешка доброта
В които аз отдавна съм съзрял.
Гордея се с тях и хваля ги навред дори,
Защото вярвам, че скоро в бъдещите мои дни
Светът ще бъде променен към по-добро.
В живота ни да няма 
Непоносимо и досадно зло,
Да тържествува в него добротата,
Човещината, топлотата…
Благодаря ти, Господи! 

АЗ СЪМ ЩАСТЛИВ ЧОВЕК

съчувствие и грижа, една вечно 
даваща и отзивчива душа. Той е 
доброта, доверие, усмивка – по 
детски невинни, чисти, непресто-

рени. Той е сладкодум-
ният разказвач на весе-
ли преживени истории, 
колоритно описани  с 
неподражаемо надсми-
ване над себе си. Той е 
този, който може да ни 
разсмее до сълзи. Той е 
слънчева човешка душа, 
даряваща ни своята без-
крайна любов, топлина, 
вяра и сила.

От тук нататък са по-
желанията към Митка 
и Атанас Бомбови: за 

здраве и спокойствие, за дълъг 
живот. И все така да бъдат опора 
и радост в живота на деца и внуци. 
Да бъде!

След завършване на средното об-
разование в ИТ“Г .С.Раковски“, 
още на 5-тата година, ни покани-

ха на среща. Имаше огромен интерес, 

имаше и обяснимо любопитство, всички 
пристигнаха, щастливи, много висок 
процент успели да завършат висше 
образование, всички реализирали се 
в живота, постигнали мечти, създали 
семейства…Имахме нужда да споделим 
тези радости, да споделим спомени от 

училището, да прозвучат ученическите 
шеги, да запеем с китарата любимите 
песни, да видим курсовия ръководи-
тел…

Пред очите ми минават лица – ето ги 
момчето и момичето от нашия курс, кои-
то пред очите ни изживяха една красива 
любов.  Ухиления момчурляк е станал 
солиден мъж, красивата съученичка 

леко е повехнала, но все така очарова-
телна. И двамата имат свои семейства, 
но… очите им се търсят както преди... 
Ето го чаровния съученик, който свире-

ше на китара , който ни забавляваше 
непрекъснато. Със същата усмивка е, 
и все така разговорлив. Тук са и оста-
налите 4-ри момчета, които бяха като 
цвят сред 36 момичета. Смях, закачки, 

веселба…Това е срещата. Мило ни е 
онова време когато бяхме невинни и 
свежи, без фейсбук и смартфони. Бях-
ме естествени, готини, бяхме добри, 
искрени, честни в отношенията си. На-
блюдавам всеки един – красиви сме и в 
зрелостта, но някак различни – прозира 
тревожност, вижда се натрупана умора, 
дори тъга. Но днес, днес ще бъдем весе-
ли и ще си обещаем нова среща. Един 

випуск, който носи духът на 70-те. И ние 
бяхме главните герои.

На 10-тата година и на всяка друга 
среща вече не посмях да отида. Заради 
вълнението, и заради нежеланието да 
се връщам в едни от най-щастливите 
години в живота ми. Те са там, в съзна-
нието ми, пазя ги като скъпа реликва, 
но не ровя, не нарушавам тази скъпа 
тишина на миналото.

18 май 1953г. , 10 а клас, 
кл.ръководител Кирянова

10 клас в парка с др. Николова

11 клас 1954г. с др.Игова

випуск 1954 , 11 клас

май 1954г., от абитуриентския бал 
с др.Т.Господинов и директора  

Г.Колев

Срещи на випуска
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ДЕТСкИ фУТБОл В СТРАлДжА ИлИ

ПРОЕКТ ЩЕ ПОПУЛЯРИЗИРА ТРАДИЦИИТЕ НА ДЖИНОТ
„КуКЕР АРТ – ИЗКуСТВОТО ЗАД мАСКИТЕ“

КАК СЕ РАЖДАТ ЗВЕЗДИТЕ НА ТЕРЕНА

КАК ДА СЕ ГРИЖИМ ЗА НАшЕТО ЗДРАВЕ! 

След успешно реализирани два 
проекта от Национален фонд „Кул-
тура“  НЧ “Изгрев - 1958” - с. Джинот  
спечели трети,  по  „Програма за 
възстановяване и развитие на 
организации в областта на люби-
телското творчество“.

Проектът предвижда ангажиране 
на творци-любители към чита-
лището, жителите и гостите на с. 
Джинот и на община Стралджа, 

както и широката общественост 
чрез предвидените мерки за попу-
ляризиране да покаже дейността 
на четири творчески работилници 
в селото, ретро фото. По системата 
„Как се прави“ джинотци ще споде-
лят опита си по изработката на ку-
керския костюм както и  сценичната 
подготовка на кукерската група, ще 
запознае с основните персонажи 
от обичая „Кукеров ден”.

На среща-дискусия с предста-
вители на целевите групи и други 
сродни организации от региона, 
както и в училището в с. Зимница, 
ще бъдат представени всички под-
готвени  фото- и видеоматериали 
чрез които това народно изкуство 
да достигне до представители на 
подрастващото поколение.

Самият проект надгражда пре-
дходния „Среща на е-Мегдана” 

като се фокусира в детайли да 
представи една част от немате-
риалното културно наследство 
– кукерите и цялостния процес по 
създаването и представянето им.

Основната цел на проекта, който 
е на стойност 14 780 лв., чрез фи-
нансово подпомагане на програма 
включваща цикъл работилници в 
изкуствата, свързани с традици-
ята „кукеруване”, общо събитие 

в публична среда и съпътстващи 
промоционални събития, да се 
подкрепи читалището в мисията 
му да поддържа и развива твор-
ческия потенциал на любители от 
с. Джинот, практикуващи изкуства, 
свързани с кукерството, да популя-
ризира любителското творчество и 
артистични продукти, свързани с 
кукерството като типично българ-
ски културен феномен.

Те са малки, но вече с гордост 
се определят като футболисти. 
Използват ваканцията не за без-
целни разходки, а за посвеща-
ване на любимия спорт. След 
като общината обяви идеята за 
организация на тренировки по 
футбол в новосъздадения отбор 
се записаха както деца от града, 
така и гостуващи при баба и дядо. 
Облечени в екипи, два пъти сед-
мично малките си дават среща на 
стадиона, където край големите 
и те напреждат. Следват мечтата 
си да стигнат успехите на Стои-
чков и Бербатов. А имат и личния 
пример на Атанас Киров, кмет на 
общината и изявен футболист в 
престижни отбори.

Приятно е да чуеш детската 
гълчава на стадиона, да видиш 
пълните игрища, да срещнеш ра-
достта на родителите, които дър-
жат да наблюдават тренировките.

За да усвоят правилно всички 
изисквания за професионален 
футбол с малките се занимават 
треньорите Добрин Вълков и 
Петър Стоянов. Методично, упо-
рито, с много търпение и любов те 
преподават изкуството за игра на 
терена и се радват на успехите на 
всяко дете. И двата признават, че 
са удовлетворени от работата си 
с децата, че това осмисля дните 
им и ги прави щастливи.

Добрин ВЪЛКОВ е роден на 1 
юли 1980г. в Ямбол. Завършил е 
средното си образование в СУ“П.
Яворов“ Стралджа. Играл е като 
футболист в отбора на юношите в 
„Нефтохимик“ Бургас както и във 
футболния отбор на Стралджа. С 
треньорска работа се занимава 
вече пет години. Тренира деца до 
15 години. Миналата година не-
говите възпитаници  заеха първо 
място на първенството в Сливен 
като се справиха с отбори на Сли-
вен, Нова Загора, Елхово и др.

Децата, които сега тренира, са 
на възраст до 4 клас. Всички много 
ентусиазирани, дисциплинирани, 
отговорни и с огромното желание 
да докажат, че са бъдещи големи 
футболисти. Вече имат изигран 
приятелски мач с Ямбол и правят 
планове за други срещи.

Петър СТОЯНОВ  е роден на 17 
октомври 1978г., завършил е сред-
но образование в СУ“П.Яворов“, 
футболната му кариера включва 
участие в отборите на Сливен, 
„Ботев“ Пловдив и „Левски“. В 
момента е домакин на стадиона 
в Стралджа и активен помагач в 
треньорската дейност заедно с 
Добрин Вълков. Радва се на всеки 
успех на децата, насърчава ги.

Да, лятото постепенно си оти-
ва, емоциите на стадиона ще 
отстъпят пред подготовката за 
новата учебна година. Но малките 
футболисти вече са „запалени“ 
за Голямата игра. И другото, и 
по-другото лято те отново ще се 
събират в Стралджа , ще обли-
чат своите екипи, ще бележат 
голове, ще заучават все повече 
интересни футболни „номера“. 
Като големите! И ще продължават 
да следват мечтите си. От такава 
приемственост се раждат новите 
таланти във футбола. И Стралджа 
упорито я прилага.

Децата от „Лятна академия 2022“ 
знаят, че заедно със спорта и дви-
жението, здравословното хранене 
е от голямо значение. При заняти-
ето посветено на здравословното 
хранене, освен умения в изработ-
ването на хранителната пирамида, 

показаха и много знания. Посочи-
ха, че от най-голямо значение за 
здравето ни има консумирането 
на сезонни плодове и зеленчуци. 

Всички вече добре знаят, че 
червените плодове и зеленчуци 
помагат да не се разболяваме, 

правят ни много силни. Зелените 
ни помагат да пречистим корем-
четата. Жълтите са важни за да 
имаме здрави очи, кожа, кости и 
коса. Сините и лилавите са естест-
вени антибиотици, предпазват ни 
от инфекции. Белите ни помагат 

за здрав имунитет.
След една приятна работа с 

интерес и задоволство в проце-
са на играта образователните и 
възпитателни цели са постигнати 
непринудено.  И на следващото 
занимание отново всички заедно!
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ЙОРДАНКА ИЛИЕВА – 
СЛАДОСТ ИМА В ПЕСНИТЕ Й!  И МНОГО КРАСОТА!

НЕ СА ЗАБРАВЕНИ
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ОРГАНИЗАТОРИ
Шестият Национален литературен конкурс „Стан-

ка Пенчева” се организира от Община Стралджа 
под патронажа на Кмета на общината и е част от 
програмата на тържествата, посветени на празника 
на общината – 8 ноември и нейния покровител Све-
ти Архангел Михаил. Той се посвещава на голямата 
българска поетеса Станка Пенчева, родена на 9 
юли 1929г. в гр.Сливен и прекарала детството си 
в с.Воденичане, общ.Стралджа, където се намира 
бащиния  й дом.

ЦЕЛ
Конкурсът си поставя за цел да стимулира твор-

ческия потенциал на български поети и писатели, 
чието творчество носи духа на нашето време, твор-
чество, търсещо и отговарящо на многобройните 
въпроси, които съвремието поставя.

РЕГЛАмЕНТ
Националният конкурс „Станка Пенчева” се 

провежда  на всеки две години и се финансира от 
бюджета на Община Стралджа, дарители и други 
източници и се оповестява в печатни и електронни 
медии, както и в сайта на Община Стралджа.

Конкурсът  се провежда в следните направления 
поезия – стихотворение  /до три броя/ проза – кра-
тък разказ или есе / до три броя и до 5 машинописни 
страници/.

Представените за участие в конкурса творби не 
трябва да са отличавани на други конкурси.

Материалите за участие се изпращат  до 21 ок-
томври 2022г. на адрес: 

гр.Стралджа, ул. „Хемус” №12, Община Стралджа 
/ за Национален конкурс „Станка Пенчева” /. 

Конкурсът е анонимен, ¬в плик  се поставя по-
малък запечатан плик с данните на автора и кратка 
анотация на творчеството на кандидата.

Конкурсните произведения ще бъдат  оценява-
ни  от  компетентно жури. Членовете на журито 
ще работят независимо един от друг по следните 
критерии:

- Оригиналност и творчески подход;

- Езикова и стилистична култура;

- Графично оформяне на творбите.

НАГРАДИ
Ще бъдат връчени по три награди (I, II и III-та) за 

всяко от направленията   

І място – грамота  и парична награда

ІІ място – грамота и парична награда

ІІІ място – грамота и парична награда

Предвидена е и специална награда - приз  Станка 
Пенчева от Кмета на общината.    

  

На 1 ноември в гр.Стралджа ще бъдат обявени 
резултатите от конкурса и връчени наградите на 
отличените участници. Авторите на наградените 
творби ще бъдат предварително уведомени за часа 
и мястото за отчитането и връчването на наградите. 

       

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Всички участници в конкурса трябва да предоста-

вят на организаторите и удостоверение за  разкрита 
при дадена банка сметка,  предвид това, че парич-
ните награди на победителите ще се превеждат 
само по банков път.

Организаторите си запазват правото за промени, 
относно обявяването на резултатите и награждава-
нето на победителите, ако разпространението на 
коронавирус продължи и бъде обявена епидемична 
обстановка, за което всички участници ще бъдат 
уведомени своевременно.

За справки и допълнителна информация по ус-
ловията за участие в конкурса:

 тел. 04761/64-68,  моб. тел.: 0885599424.

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ

С Т  А  Т  У  Т
на Шести Национален литературен конкурс „Станка Пенчева”
под надслов „Дървото на живота” – Стралджа 2022

Ямболският край е дал на 
страната ни много народни пев-
ци и свирачи. Само преди месец 
отбелязахме годишнина от рож-
дението на един от колосите в 
народната ни музика, тракийската 
певица Вълкана Стоянова. Ето, 
че се задава и рожденият ден на 
нейната сестра по съдба, Йордан-
ка Илиева. Родени в една и съща 
година през един месец, в съсед-
ни села, пеят тракийски песни, 
някои общи в репертоара им… И 
двете намират пътя към столи-
цата, за да изгреят като звезди с 
таланта си. Вълкана е призната 
примадона на тракийската песен, 
а Йорданка – скромна по харак-
тер, остава не толкова видима, но 
обаятелна, стилна певица, свети 
през годините със своя собстве-
на светлина. Подборът от нейни 
песни посвещаваме на деветде-
сетгодишнината от рождението й, 

която отбелязваме на 22 август. 
Събрали се отбор юнаци па-

зар да пазарят за хранено конче 
– който има пари кон да купи. 
Обади се Стоян юначе: ой ви 
вази, другари събрани, отдайте 
ми кончето на вяра, че аз нямам 
пари да го купя, а най имам сър-
це да го яздя! Съдържателни са 
текстовете на бавните, богато 
орнаментирани песни в реперто-
ара на Йорданка Илиева, които 
докосват чувствителния слуша-
тел. За нея музиковедът Михаил 
Букорещлиев пише: Тя е от ония 
певици, които без да се натрап-
ват, някак непринудено проникват 
в съзнанието ни. Гласовите и 
музикалните й качества ни карат 
да се заслушаме в пеенето й, да 
признаем без колебание таланта 
й. При нея песента се лее естест-
вено и спокойно и това внушава 
на слушателя усещането, че 
изпълняваната песен трябва да 
се пее точно така, защото „лежи” 
тъкмо на нейния глас и певчески 
натюрел. Ритмичните хороводни 
песни от репертоара си, Йордан-
ка Илиева изпълнява с лекота и 
настроение. Такива са „Тръгнали 
ми са Стоян и Донка зелена нива 
да плевят”, „Иван на Милка тихом 
говори”, „Мари, Никола” и др. 

Родена е в село Недялско, 
Ямболско. В интервю за Радио 
България, по повод шестдесетата 
си годишнина, тя сподели: Раснах 
в бедно семейство. Немотията 
ме принуди да напусна училище 
в шести клас, за да помагам на 
родителите си – имахме земя, 
научих се да ора с рало, да жъна. 

Спомням си добре детските годи-
ни на село – животът беше много 
по-различен! Вечер, след работа 
на нивата, пеехме – вкъщи, на 
седянката, на хорото. Песните си 
учих от моята майка, която беше 
добра певица и от по-големите си 
сестри. Имахме много обичаи и 
за всеки песни – като започнем 
от коледните през зимата та 
стигнем до седенкарските през 
есента. 

Рано я забелязали в селото 
и я окуражили да пее като каз-
вали: Сладост има в пеенето 
на Йорданка! Веднъж на гости 
дошъл родственик, подканил я 
да попее и останал очарован. 
После й помогнал да дойде в 

София и да запише песни в гра-
мофонните фирми „Симонавия” 
и „Микрофон” с оркестъра на 
Ради Ангелов и Ахмед Бабаков. 
Сред първите е прочувствената 
„Овчари чукат кърмило”. 

По това време, 1943 година, 
над столицата има бомбардиров-
ки. Населението се евакуира, а 
с него и младата Йорданка Или-
ева. Връща се на село и остава 
там до 1946 г. Тогава отново идва 
в София, избрана е с конкурс, и 
до 1950 г. пее „на живо” пред ми-
крофона на радиото. Там среща 
бъдещия си съпруг – гайдарят 
Илия Димитров, който свири в 
известната Угърчинска група, 
съпровождала изпълненията й. 

От 1951 година Йорданка Или-
ева свързва съдбата си с но-
восформирания ансамбъл на 
Филип Кутев. Явяват се стотици 
певици от цялата страна, а само 
девет са одобрени, между които 
е тя. В продължение на дваде-
сет и щест години е солистка на 
състава, обучава и по-младите. 
С ансамбъла изнася концерти в 
цяла България, посещава Евро-
па, Азия, Африка и Америка. 

Йорданка Илиева казваше, че 
народната песен е оживяла през 
вековете, ще живее и в бъдеше. 
А какво я свърза с нея толкова 
години: Любовта ми към песента. 
Ако вникнем в текста и мелоди-
ята, откриваме такава красота!

СПОмЕН зА ПОЕТЕСАТА 
СТАНКА ПЕНЧЕВА

„Не се вкопчвай отчаяно във 
живота -

той като риба ще ти се 
изплъзне...“

 
ДъРвОТО 

нА жИвОТА
„Вече и аз мисля за това, за което 

пише моят Марк Аврелий: „Близко 
е времето, когато ще забравиш 
всичко, когато всичко ще забрави 
теб.“ Според будизма, човешките 
мъки били осем: раждане, старост, 
болест, смърт, раздяла на влюбе-
ни, сблъсък с омразата, непостиг-

нати желания, духовно съзряване. Като гледам, повечето ги познавам. 
Остават ми двете последни: духовното съзряване и смъртта. Второто 
поне е сигурно.

Ще се въздържа от обобщението добър или лош е бил моят живот – 
това е вече друга тема. Ще кажа само: струва ми се, че наистина съм го 
изминала не „благодарение на...“, а „въпреки че...“ Дано наистина е така.

... Срамежливо се надявам, че този мой обратен поглед не е само 
старешко бягство от тъгата на днешния ден. Може би той е опит да 
разбера нещо за себе си, надявам се – и за други от моето поколение. 
Нали единственият начин за оценка е сравнението! Току-виж след години 
някой друг се сравнява с мен и с моето време... Мисля си, оня вечен 
въпрос на човечеството – „Кои сме, откъде идваме, накъде отиваме?“ 
– си задава поне веднъж в живота и всеки отделен човек. Тази книга е 
опит да отговоря на моето „Откъде идвам“...“

ДОмъТ нА ДушАТА
Душата ми е дом с отворени врати -
за канени и за неканени,
за носещи цветя,
за идващи от сметището на живота...
Душата ми е със отворени врати.
Но-най навътре има стая
със зазидани прозорци. Ключът
е денонощно в мен. И рядко
го превъртам във ключалката.
Там е хазната ми:
кюлчета претопена болка,
обиди, които нямам сили да забравя,
вини, които не мога вече да изкупя,
безмилостното щракане на времето,
което си отива...
Това е тъжната ми, тъмна стая.
Ала добре сте ми дошли -
избраници, несретници,
самоуверени, изплашени,
премръзнали от самота
и пеещи като камбанки хора!
Не чукайте -
вратите са отворени.
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ВОДЕН ТУРИЗЪМ В СТРАЛДЖА?
2 ЧАСТ

Едрьо ШИДЕРСКИ

През лятото на 1973г. клубът по воден туризъм при 
Дружеството реши да проведе воден поход по 
р.Дунав.Това беше много амбициозно решение и 

изискваше много воля и кураж то да бъде реализирано. 
Започна подготовката. Беше решено конструкцията на 
сала да се състои от 200 л. метални варели  за поплавъци 

Първи воден поход по р. Дунав 
/публикувана във в. “Ехо“/

ПАЛАВОТО БУРЕ

Пътуваме си кротко по подбалканския път, говорим 
си на ежедневни теми. Не щеш ли изпреварва ни 
един бързак, който веднага привлича вниманието 

ни. На багажника отгоре на колата му се кандилка свободно 
едно обемисто буре, нито обезопасено, нито застопорено. 
И аха да се изсухли на земята.

Ококорени и двамата със съпруга едновременно въз-
кликваме:

– Бурето ще падне, ще паднеее!... – и запазваме безо-
пасна дистанция от злополучната кола. Още недоизрекли 
предположението палавото буре безпрепятствено прескача 
леката оградка, мощно се търкулва по шосето/слава Богу 
достатъчно далеч от нас!/ и хуква към крайпътното доста 
дълбоко дере където се изгуби от поглед в треволяците. 
Минута след това колата спира, собственика скоропос-
тижно слиза и отдалеч е ясно , че жестоко попържа. Само 
дето не удари в земята каскета си! Хукна да дири бурето, 
но не съм сигурна дали успя да го открие. Ще се е простил 
с него. Само че за друг път ще знае как се вози буре на 
горен багажник!

ОТ ЛЮБОВ КЪм ОХЛЮВИТЕ

През 80-те години на миналия век имахме късмета 
да пътуваме в Източна Европа. Пообиколихме, ви-
дяхме. Много впечатления натрупахме. Случиха ни 

се случки, които и до днес разказваме с особено умиление 
и радост.

Преди да влезем в Берлин пренощуваме в покрайнините. 
Времето беше дъждовно, та сутринта нашия спътник, голям 
любител на охлювите, докато обикалял наоколо набрал 
една торба с рогатите.

– Ще видите как ще ви ги сготвя довечера. Пръстите си ще 
оближете! – обещава щедро докато търси място за торбата в 
претоварената ни кола. Накрая просто ги оставя на задната 
седалка с намерение като стигнем в Берлин да ги „устрои“ 
другаде. Но, в центъра на Берлин е лудница – множество 
автомобили, туристи... Едва намираме къде да паркираме 
и бегом да се качим на телевизионната кула. За охлювите 
просто забравяме. Вълнуваме се от скоростното изкачване 
с безшумния асансьор към върха на кулата, очаровани от 
гледката на слизане коментираме оживено. Но секваме раз-
говора при вида на някакво множество в района на нашите 
автомобили. Чудим се на какво може да се дължи това. Про-
биваме си път през тълпата и що да видим. Народа се хили 

неистово на гледката: всичкия охлюв напуснал торбичката 
и се изкатерил по прозорците, по вратите, по седалките на 
колата, невъзмутимо наперили рогцата и се кокорят. Нашият 
пишман берач на охлюви успя само гръмко да напсува по 
български, отключи колата  и започна чевръсто да хвърля 
наляво и надясно от слузестите. Мина му всякакъв мерак 
да готви охлюви. Но остана големия кеф от разказа на тази 
случка, която винаги предизвиква смях и настроение.

ПРИ ШИВАЧКАТА

Имаше време когато конфекцията не беше така 
разпространена в магазините. И всяка жена, която 
държи да изглежда добре, да има стил трябваше 

да си купи плат, да избере модел, да отиде при шивачката, 
където ще й вземат мярка, ще я викат три пъти на проба и 
едва тогава ще получи готовия тоалет. Хора разни, всеки 
обяснявал по своему какво точно иска. Като няма „Некерман“ 
от където да посочи желания модел, жената прибягвало до 
обяснението „ искам рокля като на ….“ И се цитирала при-
ятелката, известна артистка. А има и други случаи. Отива 
млада жена при шивачката си  и „скромно“ обявява :

– Искам семпла рокля на бастички и една джуфка за 
разкош!

КРАТКИ ИСТОРИИ

и дървена платформа. Намерението ни беше да ползва-
ме  течението на реката и си помагаме с извънбордов 
бензинов двигател. Участниците в първия воден поход  
по р.Дунав са следните: Петко Иванов, Марин Борисов, 
Николай Жечков, Андон Киров, Марин Пенев, Тольо 
Черкезов, Стоян Илков, Георги Петров, Стефан Събев, 
Йордан Михалев, Пенко Александров, Добри Андонов, 
Едрьо Шидерски.

Придвижването на хората до Видин стана с влак , а 
материалите транспортирани с камион до там от 
Въндьо Маринов. Салът сглобихме на източния 

край на града, на брега на реката. Понеже никой от групата 
не разполагаше с документ да управлява плавателен съд, 
не смятахме за разумно да се появяваме  на пристанището 
пред погледите на контролните органи на ДИК/Държавна 
инспекция  по корабоплаване/. Салът имаше дължина от 7 

м., ширина 3,5м. като под всеки от двата борда привързахме 
по 7 варела, херметично затворени и водоизместимост 
2400 кг. На кърмата се монтира кормилно весло , а до него 
извънбордовия двигател. Мачтата със задължителния бъл-
гарски флаг разположихме в средата  на сала и закрепихме 
с въжета. Походът започна  от километър 790. По брега 
на реката има информационни табели указващи на кой 
километър се намираме, като броенето започва от фара 
на пристанище Сулина , там където Сулинския ръкав на 
р.Дунав се влива в Черно море.

Началото на плаването едва не ни докара неприят-
на среща с румънските граничари, която според 
рибарите с които разговаряхме  преди тръгването, 

би завършила в някой румънски кауш и проблеми по ос-
вобождаването на съда и хората.

Какво се случи? Когато навлязохме към средата на 
реката двигателя угасна и течението започна  да ни 
отнася към румънския бряг. На всичко отгоре срещу 

нас се зададе и пътнически кораб. С много усилия и гре-
бане и проработилия двигател се върнахме в българската 
част на реката. Тази случка наложи желязното правило да 
се движим далеч от фарватера /пътя на корабите/  и по-
близо до нашия бряг. Движението на кораби беше доста 
интензивно , тласкачи, влекачи на шлепове  и пътнически 
корабчета  се движеха в двете посоки. Покрай реката при  
повечето селища  имаше пристани.

На втория ден от плаването спряхме при с.Арчар – 
село, за което се знае, че е възникнало по време на 
Римската империя под името Рациария. Нощувахме 

край брега и се убедихме, че от дунавските комари няма 
спасение  и ще трябва да приемем тяхното присъствие. 
Следващата цел е гр.Лом. Там се намираше управлението 
на ДИК , затова изчакахме да се стъмни, за да минем ти-
хомълком край пристанището. Движехме се без двигател  
и течението ни носеше бавно по водата когато внезапно 
пред носа на сала  се изпречи стоманено въже , опънато от 
някакво съоръжение  към брега на около метър височина. 
Нямаше много време за мислене, бързо отрязахме мачтата, 

провряхме се под въжето и благополучно се изнизахме край 
ярко осветеното пристанище. Нощувка на брега. Плаваме 
към Козлодуй. Пред остров Козлодуй реката прави голям 
разлив , където заседнахме на плитчина, та се наложи да 
скочим във водата и издърпахме сала в дълбоката вода. 
После спряхме до паметника на Христо Ботев и неговата 
чета. Продължаваме покрай АЕЦ Козлодуй и спираме за 
нощувка  на източния край на остров Козлодуй. 

Следващите дни преминаваме край селата Остров 
и Байкал. На път за Никопол се случи нещо  не-
предвидено с двигателя. Маховика се откъсна 

и цопна в реката. Някой от екипажа скочи след него с 
намерение да го извади, но не успя. Дъното беше доста 
на дълбоко, а водата – мътна. След като огледахме дви-
гателя, установихме че маховика се е откъснал  от оста 
на коляновия вал  и не подлежи на ремонт при нашите 
условия. Перспективата да се носим по течението  с око-
ло 2-3 км в час много не ни радваше затова решихме да 
ползваме мотоциклета. От с.Българене за купих зъбчатка 
и верига. Направихме перка с дървени лопатки , към нея 
прикрепихме зъбчатката. След това свалихме задната 
гума на мотора и закачихме веригата за зъбчатката на 
перката и зъбчатката на двигателя. Опънахме мотора към 
мачтата и рационализацията проработи. С една ръчна 
помпа за вода охлаждахме двигателя. И…продължаваме 
по тихия бял Дунав. Пък и за никъде не бързаме. Зад нас 
остана Свищов, наближавахме Русе. До остров „Люляк“ 
се провеждаше някакво  състезание с лодки  и когато се 
озовахме сред тях бяхме център на внимание и респект от 

пиратските рошави физиономии на екипажа. В Русе стана 
и неизбежната среща с дежурните ДИКаджии. Въпреки оч-
акванията за неприятности  тя приключи доста приятелски. 
Те заключиха, че щом сме дошли до Русе  без проблеми, 
можем да продължим. Дори ни дадоха локацията / кар-
та/ на р.Дунав за временно ползване  до Силистра. При 
Тутракан се срещаме с гости  от Стралджа. Там ни очак-
ваха Георги Стоянов, Владимир Рахнев, Атанас Генчев. 
Първите двама включихме към екипажа, а Генчев замина 
за определеното място за нощувка. На другия ден ние 
продължаваме към Силистра, а гостите – към Стралджа. 
Отново нощувка до с.Попина и пак на път. 

Когато влязохме в канала между остров Ветрен  и 
десния бряг, далеч напред забелязахме някакво 
препятствие. Приближавайки се до него  разбрахме, 

че имаме работа с т.н. земснаряд. Това е съоръжение за 
извличане на земни маси  или пясък, които се транспор-
тираха  от острова към брега по големи тръби монтирани 
на понтони. Нямаше възможност да се връщаме  и да 
заобиколим острова. Затова решихме да проврем сала 
под тръбата близо до брега, където тя правеше „чупка“.Без 
да губим време прехвърлихме всичкия багаж от другата 
страна, снехме мечтата, мотоциклета и след като натис-
нахме  сала във водата, го промушихме без проблем под 
тръбата. Всичко отново на борда заедно с екипажа и към 
Силистра. На няколко км от пристанището ни посрещна  

участници в първия поход

Дърпане на сала в плитчините

Промушването на сала под препятствие

катера на ДИК. Инспектора ни поздрави с „Добре дошли!“ и 
ни предложи да ни изтегли до пристанището. Съгласихме 
се , но след като влаченето започна и катера започна да 
набира скорост, салът се разтресе, разскърца и имаше 
реалната възможност да се разпадне и ние да се озовем 
във водата. Когато подадохме сигнал катера намали  ско-
ростта и безпроблемно влязохме в пристанище Силистра 
на 378 км.

Първият воден поход по р.Дунав завърши на 14 август 
1973г.

Салът с мотоциклета
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