
,,Правото на информация е основно човешко право и е условие за всички свободи”

    28.12. 2016 ã.                   áð. 44 (1896)                           öåíà 50 ñò.                         ÎÁÙÈÍÑÊÈ ÂÅÑÒÍÈÊ
“Òðåâíåíñêà ñåäìèöà” å ïðàâîïðèåìíèê íà âåñòíèöèòå “Òðåâíåíñêî åõî”, “Ïðîáóäà”, èçëèçàëè äî 1942 ã., è “Òðåâíåíñêè çîâ”, ÷èéòî ïúðâè áðîé å èçëÿçúë íà 7 ñåïòåìâðè 1959 ã.

Òóê å ìÿñòîòî
çà Âàøàòà ðåêëàìà

Åêèïúò íà â-ê “Òðåâíåñêà ñåäìèöà“
ïîæåëàâà íà ñâîèòå ÷èòàòåëè
êðåïêî çäðàâå è äúëãîëåòèå!

Íåêà Íîâàòà 2017 -òà ãîäèíà äàðè 
Âàñ è Âàøèòå ñåìåéñòâà ñ áëàãîäåí-
ñòâèå. Äîìîâåòå Âè äà áúäàò ïúëíè ñ 

óñìèâêè, äíèòå Âè ñ ùàñòèå,
à ñúðöàòà Âè ñ ëþáîâ!

Ïúòóâàùàòà ÷óäîòâîðíà èêîíà - 
"Ñìåê÷àâàíå íà çëèòå ñúðöà",áå  èçëîæåíà â 

õðàì “Ñâ. Àðõ. Ìèõàèë“ - Òðÿâíà
÷åòåòå íà ñòð.3

ÈÇËÎÆÁÀ ÍÀ ÊÎËÅÄÍÈ ÊÀÐÒÈ×ÊÈ ÓÊÐÀÑÈ
ÑÒÅÍÈÒÅ Â ÐÈÒÓÀËÍÀÒÀ ÇÀËÀ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀÒÀ
“Çèìàòà óõàå íà ñíåæèí-

êè” ñå îêàçà èíòåðåñíà 
òåìà çà òâîð÷åñòâî ñðåä 
íàé - ìàëêèòå æèòåëè íà 
Îáùèíà Òðÿâíà. Íàä 50 
ó÷àñòíèêà, íÿêîé îò êîèòî 
ñ ïîâå÷å å îò åäíà òâîðáà, 
ñå âêëþ÷èõà â êîíêóðñà 
çà èçðàáîòâàíå íà êàðòè÷-
êè ïî çàäàäåíàòà òåìà.

Âñè÷êè ïðîèçâåäåíèÿ 
áÿõà ïðåäñòàâåíè íà ñâî-
åîáðàçíà èçëîæáà â äåíÿ 
íà íàãðàæäàâàíåòî. Òà-
êà ñòåíèòå íà ðèòóàëíàòà 
çàëà íà Îáùèíà Òðÿâíà 
ïðèäîáèõà Êîëåäåí äóõ.

Ðàçëè÷íè òåõíèêè çà èç-

ðàáîòêàòà íà ñâîèòå êàð-
òè÷êè áÿõà ïðåäïðèåëè 
âñè÷êè ó÷àñòíèöè. Íÿêîé 
áÿõà çàëîæèëè íà èçîáðà-
çèòåëíîòî èçêóñòâî, äðó-
ãè ïúê áÿõà ïðåäïî÷åëè 
àïëèêèðàíåòî. Áîãàòîòî 
èäåéíî ðàçíîîáðàçèå ñå 
îêàçà è ñïúíêàòà çà æóðè-
òî. Äâàìà, îò òðè÷ëåííîòî 
æóðè -  Ñâåòëèí Ñòåôà-
íîâ - ðåçáàð è Êîíñòàí-
òèí Áðúíåêîâ - àðõèòåêò 
âðú÷èõà íà äåöàòà ãðàìîòà 
è ïîäàðúê. Èçâúí êëàñè-
ðàíåòî âñè÷êè ó÷àñòíè-
öè ïîëó÷èõà ïîîùðèòåë-
íà íàãðàäà ïîä ôîðìàòà 

íà êàðòè÷êà.
Ïî âðåìå íà íàãðàæ-

äàâàíåòî æóðèðàùèòå 
íå ñêðèõà î÷àêâàíèÿòà 
ñè íÿêîé îò îòëè÷åíèòå 
äà áúäàò òåõíè äîñòîéíè 
ïîñëåäîâàòåëè è çàìåñò-
íèöè ñëåä ãîäèíè.

Îòëè÷èÿòà áÿõà ðàçïðå-
äåëåíè â òðè êàòåãîðèè 
ïî âúçðàñò: îò 5 - 10 ãî-
äèíè, îò 11 - 15 ãîäèíè è 
îò 16 - 19 ãîäèíè.

Íàé-ãîëÿìà êîíêóðåíöèÿ 
èìàøå ñðåä íàé-ìàëêèòå.

ïðîäúëæàâà íà ñòð.7
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ÒÅÎÄÎÐÀ ÃÚËÚÁÀÐÎÂÀ 
Íåçàâèñèì îöåíèòåë

÷ëåí íà Êàìàðàòà íà íåçàâèñèìèòå îöåíèòåëè 
â Áúëãàðèÿ

íåäâèæèìè èìîòè;
ìàøèíè è ñúîðúæåíèÿ;
òúðãîâñêè ïðåäïðèÿòèÿ è âçåìàíèÿ;
çåìåäåëñêè çåìè è òðàéíè íàñàæäåíèÿ.

Çà êîíòàêòè: 0897 44 01 88; 0677 6 22 24
e-mail: 

galabarova@b-trust.org

Ôîðìàöèÿ F.I.M.S. êúì Í× “Õðèñòî Áîòåâ- 2008“; äåöà è ó÷åíèöè îò 
ÎÓ“Ïðîô.Ï.Í.Ðàéêîâ“, ÑÓ“ Ï.Ð.Ñëàâåéêîâ“, ÄÃ “Ñâåòëèíà, ÄÃ“Êàëèíà, 
Í× “Ï.Ñëàâåéêîâ“, ïåâ÷åñêà ãðóïà ïðè SOS Äåòñêè ñåëèùà, Òàíöîâ 
àíñàìáúë Òðÿâíà, “Ðåñïåêò Áåíä“, ãðóïà “Òóíäæà“ îò ãð.Ãàáðîâî è 
èçïúëíèòåëèòå - Âÿðà ßêîâëåâà,Òåîäîðà Íèíîâà è Ãðèãîð Íèêîëîâ 
âçåõà ó÷àòèå â áëàãîòâîðèòåëíèÿ êîíöåðò, â ïîìîù íà Ïåí÷î Èâà-
íîâ. Âñè÷êè òå èçëÿçîõà íà ñöåíàòà ñ åäíà öåë - äà äàðÿò íàäåæäà 
çà æèâîò íà íàøèÿò ñúãðàæäàíèí  - Ïåí÷î Èâàíîâ.

Äåñåòêè òðåâíåíöè óâàæèõà ñúáèòèåòî, êàòî çàñâèäåòåëñòâà-
õà ñâîÿòà ñúïðè÷àñòíîñò êúì áëàãîðîäíàòà êàóçà. Ðàâíîñìåòêà-
òà ïîêàçâà, ÷å ñàìî îò êîíöåðòà å ñúáðàíà ñóìàòà îò 2 700 ëåâà. 
Â ðàìêèòå íà áëàãîòâîðèòåëíàòà êàìïàíèÿ ñå ñúáèðàò ñðåäñòâà è 
ïî äàðèòåëêèòå ñìåòêè â áàíêèòå. Äî ñåãà ïî ñìåòêèòå ñà ïîñòú-
ïèëè áëèçî 14 200 ëåâà.

Âñå îùå ñå ñúáèðàò ñðåäñòâà è, ÷ðåç äàðèòåëñêè êóòèè, ðàçïî-
ëîæåíè â ïî-ãîëåìèòå õðàíèòåëíè ìàãàçèíè â Òðÿâíà, èìà è áàçàð 
ñ ðú÷íîèçðàáîòåíè êàðòè÷êè è ñóâåíèðè îò äåöàòà îò äåòñêè ãðà-
äèíè è ó÷èëèùà îò Îáùèíàòà.

Ïðèïîìíÿìå è ñìåòêèòå, çà âñè÷êè, êîèòî èñêàò äà ïîìîã-
íàò íà Ïåí÷î äà ñå ïðåáîðè ñ êîâàðíàòà áîëåñò:

ÎÁÁ : BG84UBBS80021053176440
BIC : UBBS BGSF
BIC: STSABGSF
Òèòóëÿð íà ñìåòêèòå: Ïåí÷î Áîí÷åâ Èâàíîâ

2 700 ëâ. ÁßÕÀ ÑÚÁÐÀÍÈ ÎÒ 2 700 ëâ. ÁßÕÀ ÑÚÁÐÀÍÈ ÎÒ 
ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÍÈß ÊÎÍÖÅÐÒ ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÍÈß ÊÎÍÖÅÐÒ 

Â ÏÎÄÊÐÅÏÀ ÍÀ ÏÅÍ×ÎÂ ÏÎÄÊÐÅÏÀ ÍÀ ÏÅÍ×Î

Ó×ÅÍÈÖÈ ÎÒ ÏÌÃ
“ÀÊÀÄ. ÈÂÀÍ ÃÞÇÅËÅÂ” - ÃÀÁÐÎÂÎ 

ÇÀÐÀÄÂÀÕÀ ÆÈÒÅËÈÒÅ ÍÀ ÄÎÌÚÒ ÇÀ 
ÂÚÇÐÀÑÒÍÈ ÕÎÐÀ Â ÒÐßÂÍÀ

Íà Êîëåäà âñÿêî ñúðöå 
òðúïíå çà ìàëêî òîïëè-
íà. Èìåííî òàçè, ëèïñ-
âàùàòà òîïëèíà, ïîëó÷è-
õà è æèâååùèòå â Äîìà 
çà ñòàðè õîðà â Òðÿâíà. 
Íà 21- âè äåêåìâðè ó÷å-
íèöè îò ÏÌÃ “Àêàäåìèê 
Èâàí Ãþçåëîâ” Ãàáðîâî 
çàðàäâàõà âúçðàñòíèòå 
õîðà ñúñ ñîÿòà âèçèòà. 
Íà ñðåùàòà òå ïîäíåñî-
õà êîëåäíè êàðòè÷êè íà 
âñè÷êè. Òâîðáèòå ñà ðú÷-
íîèçðàáîòåíè, ñïåöèàëíî 
çà ïîâîäà. Âñÿêà îò òÿõ 
ñúäúðæà ðàçëè÷íî ïîñ-
ëàíèå - öèòàòè, ñâúðçà-
íè ñ äîáðîòî.

Èíèöèàòèâàòà å ÷àñò 
îò ïðîåêò íàðå÷åí “×à-
ñîâåòå, êîèòî íè äàâàò 
ñèëà”. Òîé ñå ðåàëèçèðà 
ïðåäèìíî â “×àñîâåòå íà 
êëàñà”. Òîãàâà âå÷å îáó-

÷åíè ó÷åíèöè ïðåäñòàâÿò 
íà ïî-ìàëêèòå ðàçëè÷íè-
òå äîáðîäåòåëè. Çà öåëòà 
òå èçïîëçâàò íåñòàíäàðò-
íè è àòðàêòèâíè íà÷èíè, 
çà äà ïîìîãíàò â ïðåäî-
òâðàòÿâàíåòî íà íåãàòèâ-
íîòî ïîâåäåíèå íà ïîä-
ðàñòâàùèòå.Ïî ïðîåêòà 
ó÷èëèùåòî âå÷å ðàáîòè 
âòîðà ãîäèíà, ñúâìåñòíî 
ñ Ôîíäàöèÿ “Áëàãîòâîðè-
òåë” ãð. Ñîôèÿ. 

 Ñ ïîñòúïêàòà ñè äå-
öàòà íå ïðîñòî ïîêàçà-
õà íà âñè÷êè, ÷å íàáëè-
æàâà Êîëåäà, à ÷å òîâà å 
ïðàçíèê, íà êîéòî òðÿáâà 
äà áúäåì äîáðè è ÷îâå÷-
íè. Êàòî íå ïðîïóñíàõà 
äà ïîä÷åðòàÿò, ÷å ÷îâåê 
òðÿáâà äà å òàêúâ íå ñà-
ìî â ïðàçíè÷íèòå äíè, à 
ïðåç öÿëàòà ãîäèíà.

Ñëåäâàùèÿ áðîé íà
âåñòíèê “Òðåâíåíñêà ñåäìèöà“

î÷àêâàéòå íà 11 ÿíóàðè
2017 ãîäèíà
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Ïðèåìåòå ìîèòå
íàé-èñêðåíè ïîæåëàíèÿ çà çäðàâå

è êúñìåò âúâ âñåêè äîì!
Áúäåòå ùàñòëèâè è óâåðåíè

â óñïåõà, áúäåòå ïîçèòèâíè è
ãðàäèâíè ïðåç

Íîâàòà 2017 ãîäèíà! 

Честита Коледа

СВЕТЛА КОЛЕДА
И ЩАСТЛИВА НОВА

2017 ГОДИНА! 
ТРЕВНЕНЦИ И

ПЛАЧКОВЧАНИ, 

Ñèëâèÿ Êðúñòåâà
Ïðåäñåäàòåë íà Îáùèíñêè ñúâåò - 

ÒÐßÂÍÀ

Скъпи съграждани,
Уважаеми колеги и

партньори,

Коледни и Новогодишни празници!
Нека в тихата и свята Коледна нощ
радостта и щастието бъдат с Вас! 
Нека новата 2017 година да бъде

неповторима и незабравима, нека да е
вдъхновяваща и успешна! 

Нека дните Ви бъдат изпълнени със здраве, 
любов и ползотворни дела!

Приемете моите
поздравления по

случай настъпващите

Пожелавам Ви светли Коледни празнициПожелавам Ви светли Коледни празници
и щастливо посрещане на Новата Година!и щастливо посрещане на Новата Година!

Дончо Захариев Дончо Захариев 
Кмет на Община Кмет на Община 

ТрявнаТрявна

ÄÅÑÅÒÊÈ ÌÈÐßÍÈ ÑÅ ÄÎÊÎÑÍÀÕÀ ÄÎ ÈÊÎÍÀÒÀ 
“ÑÌÅÊ×ÀÂÀÍÅ ÍÀ ÇËÈÒÅ ÑÚÐÖÀ“

Â íàâå÷åðèåòî íà Ðîæ-
äåñòâî Õðèñòîâî õðàì “Ñâ. 
Àðõàíãåë Ìèõàèë“ îòâîðè 
âðàòè çà èêîíàòà “Ñìåê-
÷àâàíå íà çëèòå ñúðöà“. 
Áëèçî òðè ÷àñà ñâåòîâ-
íî èçâåñòíàòà ÷óäîòâîð-
íà èêîíà áå èçëîæåíà çà 
ìîëèòâè â õðàìà. Äåñåò-
êè ìèðÿíè çàïàëèõà ñâåù 
ïðåä ëèêà íà Áîãîðîäèöà 
è ñå ïîìîëèõà çà çäðàâå. 
Âñè÷êè õðèñòèÿíè, ïðåê-
ëîíèëè ñå ïðåä èêîíàòà, 
áÿõà ìèðîñàíè.

Ïúòóâàùàòà èêîíà å èç-
âåñòíà ïî öÿë ñâÿò ñúñ 
ñâîÿòà ÷óäîòâîðíîñò. Ïî-
âåðèå ðàçêàçâà çà íåéíà-
òà ñïîñîáíîñò äà ëåêóâà 
áîëíèòå. Íà èêîíàòà å èç-
îáðàçåí ëèêúò íà Áîãî-
ðîäèöà. Òÿ å ñúõðàíåíà â 
ñêúïîöåííà ðàìêà, ñïåöè-
àëíî èçðàáîòåíà çà íåÿ. 

Èñòîðèÿòà ðàçêàçâà, ÷å 

æåíà, íà èìå Ìàðãàðèòà, 
êîÿòî å ðîäîì îò Ìîñêâà, 
çàêóïóâà èêîíàòà è ÿ îò-
íàñÿ â êúùè. Òÿ é îòðåæ-
äà ìÿñòî, ðåäîì äî äðóãè-
òå èêîíè â äîìà ñè. Ñëåä 
äíè æåíàòà çàáåëÿçâà, ÷å 
ïî èêîíàòà çàïî÷âàò äà 
èçáèâàò êàïêè, êîèòî ñå 
îêàçâàò ìèðî. Ñëåä âðå-
ìå èêîíàòà çàïî÷íàëà äà 
ðåàãèðà è íà âñè÷êè ïî-
çíà÷èìè ñâåòîâíè ñúáè-
òèÿ. Òàêà ïðåç 1999ã., íå-
ïîñðåäñòâåíî ïðåäè äà 
áúäàò âçðèâåíè íÿêîëêî 
ñãðàäè â Ìîñêâà, ëèêúò 
íà Áîãîðîäèöà îò èêîíà-
òà ïðîìåíèë ñâîÿ îáëèê. 
Ïîä î÷èòå é ñå îáðàçóâà-
ëè òúìíè êðúãîâå, à â êú-
ùàòà ñå óñåùàëî ìèðèñ 
íà òàìÿí. Â äåíÿò íà òðà-
ãè÷íàòà ãèáåë íà ðóñêà-
òà ïîäâîäíèöà “Êóðñê”, 
ïúê ïî èêîíàòà ñå ñòè-

÷àëè êàïêè êðúâ, êîèòî 
ñëåä ïðîáà ñå îêàçàëè 
áåç êîíêðåòíà êðúâíà ãðó-
ïà. Òàêà ïðè âñÿêî ñëåä-
âàùî òðàãè÷íî ñúáèòèå, 
èêîíàòà èëè ñå îáëèâà-
ëà ñ êðúâ, èëè ìèðîòî÷å-
ëà. Âñè÷êè ñâåäåíèÿ çà 
íåÿ ñå âîäÿò â ñïåöèà-
ëåí äíåâíèê.

Èêîíàòà å äîñòèãíàëà 
è äî ìíîãî âèñîêîïîñ-
òàâåíè ëèöà êàòî äâàìà 
îò ðóñêèòå ïðåçèäåíòè, 
â ÷èèòî êàáèíåò å áèëà 
èçëîæåíà, è äîðè Áàðàê 
Îáàìà ñå å ïðåêëàíÿë 
ïðåä íåÿ.

Ïàçèòåëÿò íà ÷óäîòâîð-
íàòà èêîíà ïúê ðàçêàçâà, 
÷å òÿ ñàìà îïðåäåëÿ êú-
äå äà áúäå ñëåäâàùîòî è 
òðàíñïîðòèðàíå. Òîâà ñòà-
âàëî ïî óêàçàíèå ñâèøå.



           28 äåêåìâðè 2016 ã. 4Тревненска ÑÅÄÌÈÖÀ

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀ ÏÐÈÒÓÐÊÀ
ÐÀËÈÖÀÐÀËÈÖÀ

Когато на ка-
лендара встъ-
пи последният 
месец на годи-
ната, хората от 
цял свят почват 
да обикалят ма-
газините от вся-
какъв род. Ня-
каква трескава 
суетня обхваща 

огромната част от човечеството. Па-
рите, които някои са кътали цяла го-
дина, сега щедро се харчат за пода-
ръци и лакомства. Човешкият мра-
вуняк прелива от енергия щом на-
ближи Коледата. Увлечени от мате-
риалното, забравяме най-важното – 
Духът. Приготовяме коледни трапе-
зи за тялото, а Духът загърбваме. Си-
гурно неслучайно има две названия 
за празника – Рождество Христово и 
Коледа. Омаяни от пищни украси и 
вкусотии, забравяме, че се ражда Ис-

РОЖДЕСТВО И КОЛЕДА
ус Христос – Богът на светлината и 
любовта, Спасителят на човеците. 
Всички обичаме подаръците, но Бог 
Отец ни прави най-хубавия подарък 
– Своя Единороден Син, “за да не по-
гине нито един, който вярва в Него, 
но да има живот вечен.” /Йоан, 13: 
16/. В човека се преплитат земното и 
небесното. Тъй като живее в сетив-
ния свят, той се отдава повече на ма-
териалното, като забравя божестве-
ното. Така повечето хора празнуват 
само Коледа, без да усетят духовното 
в себе си, святото чудо на Рождест-
во Христово.
Когато наближи този празник, вина-
ги се връщам назад в детството си. Тога-
ва нямаше коледни подаръци и много 
гозби. Елхата ни беше скромно ук-
расена. Някаква тържествена тиши-
на и трепет цареше на Бъдни вечер. 
Мама омесваше голяма пита с украса 
от тесто – къщата, добитъка, семей-
ството. На масата присъстваха сар-

ми, пълнени сухи чушки, боб, ошав 
и жито. Баба, най-възрастната, казва-
ше “Отче наш”, а в печката бумтеше 
Бъдникът. Наоколо витаеше божест-
вено усещане. От иконата на стената 
Исус ни гледаше с любов. Тайнство-
то на Рождеството изпълваше дома 
ни,  навън цареше бяла тишина.
А сега голямата суетня е да се пра-
вят пищни елхи и украси, много по-
даръци и най-разнообразни и обил-
ни храни. Преяли и препили, някол-
ко дни храносмиламе доволно и гър-
мим с бомбички.
Рождество Христово е свързано с на-
деждата за изкупление, за вечен жи-
вот, за любов и мир. Това е празник 
на Божествената искра в сърцата ни. 
Дано повече хора я усетят!
                     

 ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО!

Снежана Алексиева

ДЕВСТВЕНАТА ИЗАБЕЛА

Това момиче не беше като всички. 
Една сутрин я намерихме седнала на 
последния чин да си скубе веждите. 
Класният влезе и ни я представи - 
Изабела от Русе, преместили са я, 
от днес ще учи с вас. Хм, премести-
ли са я! Целият клас я загледа, а тя 
преспокойно си отскубна най-дългия 
косъм, прибра пинсетата и огледал-
цето, и се изхили: "Кво ме зяпате, бе, 
не съм преместена, изключена съм!“
Зажужахме като пчели. Негласно 

правило в училището беше класът на 
художниците да е "най-освободен“, 

сиреч да пушим в междучасията в 
котелното, да бягаме от час само ако 
всички са съгласни и да се събира-
ме тайно по квартирите да слушаме 
западна музика. Запазена марка ни 
бяха чарлстон панталоните, дългите 
пуснати коси и шарените ризи. Беше 
в началото на седемдесетте, нямаше 
откъде да сме чули за хипитата или 
за движението срещу войната във Ви-
етнам, но по някакъв невидим и без-
гласен начин модата и новата музика 
достигаха и до нас. Да се влачим на 
тумби с шарените си дрехи като па-
пагали и да се репчим на милицио-
нерите - горе-долу в това ни се със-
тоеше "отвореното“. По онова време 
минаваше за бунтарство.
Новата ни съученичка, обаче, само 

за една седмица ни сложи в джоб и 
въведе европейски правила в извън-
класните занимания.  Още първата 
вечер ни покани в квартирата си на 
"купон“ - съвършено нова за нас ду-
ма (дотогава знаех, че купон е онова 

талонче, с което на село ходехме за 
хляб, даваха ги на нашите от ТКЗС-
то). Иза, както тя веднага ни нареди 
да й казваме, извади четири бутил-
ки с чуждоземски питиета и обясни 
лаконично: "Поркайте, на Запад са-
мо това пият“. Първата бутилка само 
за пет минути обиколи стаята, Иза 
ни почерпи с някакви вносни цига-
ри и небрежно подхвърли: "Баща ми 
е шофьор на ТИР, пазаруваме само 
от Корекома“. За селянчетата в ста-
ята думите звучаха много шик! Дър-
пахме от дългите "камилски“ цига-
ри (Лили Иванова пуши само таки-
ва, каза Изи) и за нула време се из-
понапихме. Започнахме да чоплим 
любимата си тема - даскалите, но до-
макинята, седнала на масата, ни за-
плю от висотата си на богиня:

- О, мон Дьо! Я стига с тия селски 
простотии, давайте да играем на бу-
тилка!

Ñïåöèàëíî ïðèëîæåíèå çà ïîåçèÿ,Ñïåöèàëíî ïðèëîæåíèå çà ïîåçèÿ,
ïðîçà, õóìîð è èçêóñòâî ñ ó÷àñòèåòî íà ïðîçà, õóìîð è èçêóñòâî ñ ó÷àñòèåòî íà 

èçÿâåíè òðåâíåíñêè àâòîðè, õóäîæíèöè, ïîåòè,èçÿâåíè òðåâíåíñêè àâòîðè, õóäîæíèöè, ïîåòè,
ïóáëèöèñòèïóáëèöèñòè

Разказ
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Ñïåöèàëíî ïðèëîæåíèå çà ïîåçèÿ,
ïðîçà, õóìîð è èçêóñòâî ñ ó÷àñòèåòî íà 

èçÿâåíè òðåâíåíñêè àâòîðè, õóäîæíèöè, ïîåòè,
ïóáëèöèñòè

Мдааа... Бяхме в девети клас и едва 
ли някой се беше целувал, да не го-
ворим за други плътски прегреше-
ния! Научихме играта за секунди, 
горката бутилка се въртеше в кръга 
като шашардисана, а ние се мляска-
хме нахъсено. Големият кеф, всъщ-
ност, не беше за щастливците, които 
трябваше да се целуват, защото бу-
тилката, завъртяна от единия, беше 
се спряла срещу другия - народът се 
радваше неистово на всяко нескопо-
сана целувка, пляскайки и ревейки 
оглушително. 
В разгара на купона дотърча хазяи-

нът на Изабела. Адвокат, издокаран 
дори и в 11 часа вечерта с костюм и 
вратовръзка, зае поза на прага и се 
приготви за обвинителната си реч. 
Мазните му оченца ни обиколиха за 
по-малко от секунда и се спряха на 
новата му квартирантка. Иза, издо-
карана като поп-звезда, в тесен на ду-
пето и бедрата, супер-широк долу в 
крачола, червен панталон и нежна 
бяла риза, завързана над пъпа, бе-
ше ослепителна. Имаше невижда-
ни, дълги къдрави коси, устните ù 
вече бяха подпухнали от целувките, 
а пъпешовидните ù гърди стърчаха 
нахално под тънката ризка (модата 
да не се носи сутиен беше донесена 
пак от нея). Светкавично наля на ха-
зяина си уиски и увисна на костюма 
му. Адвокатът не я чуваше какво чу-
рулика, изглеждаше като хипноти-
зиран и след малко му потече лига.

- Веселете се, веселете се! - макар 
и опиянени, зърнахме чудовищната 
му ерекция под шикарния панталон 
и се досетихме защо побърза да се 
измъкне...

„Чудото” Изабела разпердушини 
училището като урагана Катрина. 
Преспа с двама-трима от училищ-
ните красавци, направи една бърза 
селекция и в Гимназията,  и закова: 
"С комсомолци повече не се занима-
вам! Свършват още преди да сме за-
почнали - по бедрата ми. Ужас!“
Сигурна съм, че най-задръстените 

моми, т.е. идващите от село и до днес 
сме благодарни на Изабела - бяхме 
ограмотени сексуално само с две лек-
ции в тоалетните, докато дърпахме 
обща цигара в междучасията. Никоя 
книга или порнофилм не може да се 
сравни с художествените ù разкази - 
обясняваше ни всичко толкова про-
фесионално, че нито една мома от 
класа не се изгърмя, както тя казва-
ше, да забременее. Ходехме след нея 
на голяма тумба и когато след годи-
ни прочетох дефиницията за поня-
тието "лидер“, разбрах, че е измис-
лено точно за нея. Никой не оспор-
ваше мнението ù, охотно я приби-
рахме в квартирите си призори, ко-

гато проклетият адвокат не искаше 
да й отключи вратата след поредната 
забежка, а тя ни даваше назаем ня-
коя от хубавите си корекомски дре-
хи и веднага след завършването го-
ляма част от нас се омъжиха благо-
дарение точно на нейните пантало-
ни, поли и блузи. Иза имаше вкуса на 
французойка, можеше от всеки пар-
цал да ти изкомбинира такъв тоалет, 
че родителите на гаджето да те из-
берат за снаха още като те видят!  В 
часовете по изобразително изкуство 
рисуваше каквото си иска, а това не-
изменно бяха скици на дрехи. Иза, 
където и да си сега, винаги ще пом-
ня блестящите ти рисунки, ти беше 
единствената, която в епохата на кон-
фекцията и соцкича имаше усет за 
красиво и модно! Ако беше  стана-
ла дизайнер, сигурна съм, че първа 
щеше да влезеш в Европейския съ-
юз и модните му салони!
Новата ни приятелка беше прека-

лено хубава и секси, за да учи. Ус-
пехите й сред мъжете я опиянява-
ха, в кръвта й хормоните бушуваха 
със силата на ураган и имаше апе-
тита на прегладняла лъвица. Набе-
лежеше ли си мъж, го получаваше 
направо на тепсия - сварен и наряз-
ан на хапки.  От опита на дългия си 
живот зная, че на мъжете им е слаб 
ангела, пред такава красива жена не 
може да се устои. По-важното оба-
че, от красотата ù, беше, че е дръзка 
по някакъв неин си мил начин. До-
като ние си подсмърчахме сополи-
те, на 17 години Иза беше истинска 
жена. За година и половина даска-
лите ù извиниха не знам колкосто-
тин отсъствия, освободиха я от пет 
бригади и петдесет дежурства в сто-
ла, училищният лекар й даваше бе-
лежки само за едно кихване, мом-
четата от горните класове й цепеха 
дърва и ходеха да й палят печката, 
а хазяинът ù не беше спечелил нито 
едно дело, защото ходеше, сякаш ин-
диански шаман му беше плювнал в 
мозъка. През лятото селянчетата бе-
ряха тютюн и скубеха боб, а неувях-
ващата красота на Иза блестеше по 
плажовете ту на Русе, ту на Варна.
Красивата напаст едвам изтрая до 

средата на 10-ти клас. Уф, не ме свър-
та, ще взема да избягам от последните 
два часа и да пия кафе! - ми казваше 
нацупена Иза, а това означаваше, че 
ще седне в кафе-следкарницата, сер-
витьорите ще се препъват по мозай-
ката, а мъжете от съседните маси ще 
се скъсат да я черпят. Тя ще обещае 
на най-големия заплес да си тръгне с 
него и ще се измъкне през тоалетни-
те, за да отиде при заместник-дирек-
тора. Той беше четвъртата ù жертва 
сред учителския елит, заплашваше 
го уволнение и развод, а на Иза взе 
да ù доскучава.  Понякога я виждах 

за секунди да се отнася нанякъде, а 
погледът ù беше като на котка, при-
таена в тревите да дебне врабче. На-
мислила си нещо! - ù виквах, а тя са-
мо ми се смееше...
Новината гръмна една сутрин. Ця-

лото училище беше строено на пла-
ца за утринна гимнастика, когато се 
поде шушукане - районният съдия 
изнасилил Изабела и я обезчестил! 
Гръмна такъв смях, какъвто вече ни-
кога не чух - Иза била девствена и 
оня сега щял да си плати за золума!
Горкият ни директор! Нашата съу-

ченичка за няма две години му пот-
роши нервите като валяк бял чакъл, 
сега нито един ученик не искаше да 
млъкне и да прави гимнастика. До 
него се строиха още двама учители, 
подскачаха и викаха до преграква-
не, физкултурникът извади дългата 
си пръчка и успяха да ни усмирят 
поне за няколко минути.

- Ученици, строй се в колона по че-
тирима! - прегрупирахме се и дока-
то се чудехме какво е намислил ди-
ректорът, оня с пръчката изрева от-
ново: - Петдесет обиколки на плаца 
в марш. Дай тон за песен, "Велик е 
нашият войник“!
Оттогава тази песен ми е любима-

та. Бяхме така изпечени и тренирани 
в изкуството на строевата и маршо-
вата песен, че до обяд не спряхме да 
обикаляме училищния двор - крака-
та ни се подбиха, гърлата ни боляха 
от пеене, но никой не охна. Пеехме 
и се хилехме на смени. Половината 
се деряха с великия български вой-
ник, другите се ръгаха с лакти и се 
превиваха от смях. Девствена, пред-
ставяш ли си, Изабела била девстве-
на!!! Хименът ù сигурно е бил от те-
лешки бокс... и смехът започваше от-
ново. Горкият съдия, трябва да е бил 
пиян от вино и любов, за да се хване 
на изтъркания номер, който жените 
от векове прилагаха, когато искаха 
да се омъжат!
Вечерта моят хазяин ме причака 

на стъпалата и ми прошепна като 
съзаклятник:

- Вярно ли е, че тая вашата съуче-
ничка, как ù викаха, абе.... тая дев-
ствената бе...

- Изабела! - изврещях от радост аз.
- Да бе, Изабела, дето я изнасилил 

съдията... баща ù веднага дошъл от 
Русе и щял да убие съдията с щан-
гата от ТИР-а, оня направо се посрал 
от страх, жена му се изнесла с чети-
ри куфара и по-малкото дете, сега 
щели да се развеждат и той щял да 
се ожени за Изабела... - шкембето на 
хазяина направо се тресеше от удо-
волствие, подскачаше като замръзна-
ла пача, а усмивката му грееше като 
ясно слънце!

продължава на стр. 6
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ДЕВСТВЕНАТА ИЗАБЕЛА
нолетната си булка една нощ се из-
париха от градчето яко дим.
Много години на срещите на випу-

ска се сещахме за Девствената Иза-
бела, но вече не ни беше смешно и 
все по-рядко някой отваряше дума за 
нея. Повече от тридесет години след 
историческия смях на плаца на учи-
лището, пътувах за Бургас. На гара 
Дъбово имаше смяна, влакът от Со-
фия закъсня и повечето от пътници-
те се намърдахме в близката бани-
чарница. Изядох една баница, пих 
кафе, мотах се, влакът още го няма-
ше. Тогава влязох за втори път в ба-
ничарницата. Докато се чудех какво 
още да хапна, загледах жената, която 
вадеше тавите с баниците от печката. 
Приличаше ми на някого, абе много 
ми приличаше на някого, но като не 
можах да се сетя на кого... Купих си 
още една баница, влакът за Бургас 

Сто пъти ми беше разказвал, че съ-
дията бил корумпиран, имал си та-
рифа за всякакви видове дела и по-
неже точно той, нашият хазяин, се 
заинатил и не му дал нито лев, му 
отнели половината дворно място, за 
да си построи комшията нова къща. 
И сега хазяинът злорадстваше като 
истински българин!
И точно моят хазяин стана кръстни-

кът в тази история. За два часа мъл-
вата обиколи града и навсякъде се 
говореше само за Девствената Иза-
бела. Името ù се лепна като тъща на 
глупав зет, разводът на съдията бе-
ше светкавичен, уволнението също, 
щангата от ТИР-а го начаса го убеди 
да се ожени за "жертвата на изнасил-
ването“, но не можа да издържи на 
публичната гавра и заедно с непъл-

пристигна и хукнахме да се настаня-
ваме. Намерих си място до прозоре-
ца и погледнах към гарата. На перо-
на стоеше жената от баничарница-
та, в черна брилянтена престилка с 
бяла яка, каквито носехме в учили-
ще, препасана с мазна престилка и 
с вейната от непоносимия дъбовски 
вятър коса. Пушеше цигара и гледа-
ше с един такъв отнесен поглед, заре-
яна в нищото... за част от секундата 
ми напомни котка, дебнеща врабче 
в гъста трева и тогава я познах.
На перона стоеше Девствената Иза-

бела. Остаряла, като всички нас от 
класа на "освободените“, вехта и очу-
кана, приведена от вятъра и махаща 
на заминаващия влак. Махнах и аз 
от прозореца и заплаках...

Катя Рашева

продължение от стр. 5

КРЕСЧЕНДО

Тя слиза от едно такси
и го дочаква в празна стая.
Горчива страст, сълзи накрая
и само полъх от парфюм
над глухонямото легло...
Такава им е любовта -
дете на гняв и безнадеждност,
тя няма дом и потекло,
любов безбрачна, безсиновна,
пред всички съдии виновна...
А съдниците ù - свирепи,
по нея хвърлят с пълни шепи
омраза, камъни и кал.
 
Тя, петимна за капка жал,
платила би и чужди грях,
да имаше пощада в тях...

Катя РАШЕВА

На Стефан Продев

Хрипловикащ сюжет
е в деня и в съня ми,
но си казвам: поет
нека вземе туй бреме.

И си влача крака
по стърнища пустинни
да събирам греха 
на зърната невинни.

Ще намеря по път
хромел стар и очукан
да си смеля страхът
и яда, че живукам.

А зърната на длан
ще разтрия любовно
и ще вдишам мечтан
дъх на хляб и съдбовност.

Вера ХРИСТОВА

БОЖИЯТ ДАР
Във тиха нощ
звезда сияйна слезе
от Небето
Изпрати Бог единствен
Син
да свети на човека.

От земната ни участ
Спасител Той да бъде,
с безкрайната си обич,
доброто в нас да буди.

Малцина зрящи са
да  могат чудото
да видят,
да чуят святия
Му глас
и с Него в бъдното
да бъдат.

Снежана  АЛЕКСИЕВА
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* Коледно пазаруване: В потребителската кошница на един олигарх попад-
наха един депутат, един министър, няколко висши магистрати и за десерт...
две „ каки“.
* Семейно пазаруване: Изгърмяха си заплатата за Новогодишни пиратки, а 
синът им по „Радка Пиратка“.
* На Новогодишните пиратки това им е хубавото, че будят заспалия народ.

* Международния конкурс „Пенсионер на годината“ го спечели  Бай Петко, 
оцелял с най-ниска пенсия и то в лечебно заведение.

* През годината КАТ отчете, че най-много пенсионери са  блъснати от МПС-
та. Причината била, че се движели като сенки.
* През изтеклата година свиневъдството у нас търпи загуби, но пък компен-
сира с говеда, които са на държавна ясла.
* Всеки обича свинско, а не се замисля политиците какви свинщини вършат.

НОВОГОДИШНИ    разДУМ-ДУМ-ки   ñ Âåñêî Çèäàðîâ

СПЕКТАКЪЛЪТ “ОСАННА ИЛИ АНАТЕМА?“
скоро на тревненска сцена 

Òåàòðàëíà òðóïà "Õðèñ-
òî Ãúðáîâ“ ïðè ñäðóæå-
íèå "Êàìáàíà“ ùå çàðàä-
âà òðåâíåíñêàòà ïóáëèêà 
ñúñ ñïåêòàêúëà "Îñàííà 
èëè àíàòåìà?“.

Ñöåíàðèÿò å áàçèðàí 
íà õðîíèêèòå íà Ñòåôàí 
Öàíåâ. Åäíà äðàìàòóðãèÿ, 
ïîñâåòåíà íà áîãîìèëñòâî-
òî. Ïîñòàíîâêàòà è èçïúë-
íåíèåòî ñà äåëî íà Ïå-
òúð Ðàíãåëîâ. Ñïåêòàêú-
ëúò ùå áúäå íà 10 ÿíóà-
ðè 2017 ãîäèíà îò 19:00 
÷àñà â ÌÔÇ "Äðúçíîâå-
íèå“ - ãð. Òðÿâíà.

×àñò îò ïðèõîäèòå, 
ñúáðàíè îò ñïåêòàêúëà, 
ùå áúäàò äàðåíè çà íà-
øèÿ ñúãðàæäàíèí - Ïåí-
÷î Èâàíîâ. Òîâà ñúîáùè 
çà âåñòíèê "Òðåâíåíñêà 
ñåäìèöà“ äðàìàòóðãúò è 
èçïúëíèòåëÿò íà ñïåêòà-
êúëà - Ïåòúð Ðàíãåëîâ.

Òàì ïúðâàòà íàãðàäà 
ïîëó÷è Ïåòÿ Äèìèòðîâà 
îò 2-ðè êëàñ â ÎÓ “Ïðîô. 
Ïåí÷î Ðàéêîâ”, âòîðîòî 
ìÿñòî çàå Äèëúí Öàíåâ 
íà 5 ãîäèíè - ÄÃ “Êàëè-
íà”, à òðåòîòî Ñâåòëîçàð 
Ñàâîâ - 10 ãîäèíè ÎÓ “Âà-
ñèë Ëåâñêè” - Ïëà÷êîâöè.

Â äðóãèòå äâå êàòåãî-
ðèè íÿìàøå êðàéíî êëà-
ñèðàíå,  òúé êàòî âúâ âñÿ-
êà îò òÿõ èìàøå ñàìî ïî 
åäèí ó÷àñòíèê. Èçÿâèëè-
òå ñå Ãàáðèåëà Éîâ÷åâà è 
Ìèðåëà Ïåòðîâà ïîëó÷è-
õà ïîîùðèòåëíè íàãðàäè.

Ñïåöèàëíàòà íàãðàäà 
íà “Ìåñòíàòà êîìèñèÿ 
çà áîðáà ñ ïðîòèâîîá-
ùåñòâåíèòå ïðîÿâè íà 
ìàëîëåòíè è íåïúëíî-

ëåòíè” ïúê ïîëó÷è Ðà-
ëèöà Äðàãíåâà. Íåéíàòà 
òâîðáà ùå áúäå ïîìåñòå-
íà â êàëåíäàðà íà êîìè-
ñèÿòà çà 2018 -òà ãîäèíà.

Â äðóãèòå äâå êàòåãî-
ðèè íÿìàøå êðàéíî êëà-
ñèðàíå,  òúé êàòî âúâ âñÿ-
êà îò òÿõ èìàøå ñàìî ïî 
åäèí ó÷àñòíèê. Èçÿâèëè-
òå ñå Ãàáðèåëà Éîâ÷åâà è 
Ìèðåëà Ïåòðîâà ïîëó÷è-
õà ïîîùðèòåëíè íàãðàäè.

Ñïåöèàëíàòà íàãðàäà 
íà “Ìåñòíàòà êîìèñèÿ 
çà áîðáà ñ ïðîòèâîîá-
ùåñòâåíèòå ïðîÿâè íà 
ìàëîëåòíè è íåïúëíî-
ëåòíè” ïúê ïîëó÷è Ðà-
ëèöà Äðàãíåâà. Íåéíàòà 
òâîðáà ùå áúäå ïîìåñòå-
íà â êàëåíäàðà íà êîìè-
ñèÿòà çà 2018 -òà ãîäèíà.

ÈÇËÎÆÁÀ ÍÀ ÊÎËÅÄÍÈ ÊÀÐÒÈ×ÊÈ* Повечето свине свършват като колбаси. Повечето хора 
свършват като свине, тъпчейки се с колбаси.
* Коледа е! Да заколим свинята в себе си!
* Коледните добавки са като хранителните. Няма да ти на-
вредят, но няма и да те оправят.
* Коледното намаление било в ... грамажа.
* Отвориха досието на Дядо Коледа, а той се оказа Дед Мороз.
* Накрая на годината, като си направим равносметка, раз-
бираме, че някои са живели за наша сметка.
* Къде е левчето на Новогодишната баница? Докато се пе-
чеше, инфлацията го изяде.
 * Майсторлъкът е не да източиш баница, а да източиш банка.
* Догодина пак ще има избори. Едни ще избират депутати, 
други – в коя държава да избягат.
* Да не би пътният лист на живота да се попълва от съдбата? 

ïðîäúëæåíèå îò ñòð.1
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СМЕХАВИЦАСМЕХАВИЦА  
ПРАЗНИЧНАПРАЗНИЧНА

ВЕСЕЛА, ЩАСТЛИВА, УСМИХНАТА И
БЛАГОДАТНА 2017 година

ñ Âåñêî Çèäàðîâ


