
   Òðóäíî å äà ãîâîðèø çà ×îâåê, êàòî  

Ïåïè Êîíäóêîâ
â ìèíàëî âðåìå, çàùîòî Òîé áåøå ×î-
âåê íà óòðåøíèÿ äåí. Îáè÷àøå æèâîòà 
è æèâîòà ãî îáè÷àøå. È âúïðåêè çàáúð-
çàíîòî ñè åæåäíåâèå, íàìèðàøå âðåìå, 
îáè÷ è ñèëè äà ïîìàãà íà áëèæíèÿ, äà 
äàðÿâà, äà ñå ðàçäàâà... äî êðàé. Ïî ÷î-
âåøêè. È íå ñïèðàøå äà êàòåðè âñå íî-
âè è íîâè âúðõîâå è äà áîðè âÿòúðíèòå 
ìåëíèöè íà íàñòîÿùåòî ñ ïîñëîâè÷íèÿ 

ñè îïòèìèçúì, âÿðà, îáè÷ è äîáðîòà. Çà íåãî è íàé-íåâúçìîæíî-
òî áåøå âúçìîæíî. Äîñòàòú÷íî áåøå äà ìó ñå ïîñâåòèø èçöÿ-
ëî è ñúñ ñúðöå. Òàêúâ èñêàìå äà ãî çàïîìíèì. Îòâúä êîâàðíàòà 
áîëåñò, êîÿòî íè îòíå íå ïðîñòî “×îâåêúò òåëåâèçèÿ”, øåôúò, 
ðàáîòîäàòåëÿò, à ïðèÿòåëÿò, ×îâåêúò Ïåòúð Êîíäóêîâ, êîéòî 
ïðåç âñè÷êèòå òåçè ãîäèíè íè îáè÷àøå, çàêðèëÿøå è íè äàðÿâà-
øå íàäåæäà, âÿðà è ñèëè äà ïðîäúëæèì íàïðåä, âúïðåêè ïðåäèçâè-
êàòåëñòâàòà íà áèòèåòî... 

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

÷åòåòå íà ñòð. 3

In MemoriamÌÍÎÃÎÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÅÍ 
ÖÅÍÒÚÐ ÇÀ

ÊÎÌÓÍÈÊÀÖÈß È
ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÁÅ ÎÒÊÐÈÒ 

Â ÑËÀÂÅÉÊÎÂÎÒÎ
Ó×ÈËÈÙÅ

Áåçêðàéíî ùå íè ëèïñâàø, ïðèÿòåëþ!
È íåêà å ëåê ïúòÿò òè êúì âå÷íîñòòà!

Ñ äúëáîêà îáè÷ è òúãà ïðåêëàíÿìå ãëàâè ïðåä ñâåòëàòà 
òè ïàìåò! È ïîäíàñÿìå íàé-èñêðåíèòå ñè ñúáîëåçíîâà-

íèÿ íà òâîåòî ñåìåéñòâî, ïðèÿòåëè è áëèçêè! 
Ïîêîé íà íåñïîêîéíèÿò òè äóõ!

                                          Åêèïúò íà ÒÂ-ÍÅÒ ÑÀÒÅËÈÒ - Òðÿâíà
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ÌÀËÊÈ ÎÁßÂÈ

Çàáåëåæêà: Ðåäàêöèÿòà íå íîñè îòãîâîðíîñò çà  
ñúäúðæàíèåòî è äàííèòå â îáÿâèòå è ðåêëàìèòå!

ОБЯВИ

ÈÇÊÓÏÓÂÀÌ èãëîëèñòíè ãîðè çà èçñè÷àíå 
ïî ïîçâîëèòåëíî çà ñå÷, êàêòî è çàåäíî ñúñ 
çåìÿòà, òåë: 0884177197

ÏÐÎÄÀÂÀÌ ñòàðè êåðåìèäè, ñ åäèí êàíàë - 
1100 áðîÿ, òåë: 0889416573

ÏÐÎÄÀÂÀÌ äâóåòàæíà æèëèùíà ñãðàäà 
72êâ.ì., òåë: 0899067725

ÐÅÄÀÊÖÈßÒÀ íà âåñòíèê
"Òðåâíåíñêà ñåäìèöà“  î÷àêâà

Âàøèòå  ÌÀËÊÈ ÎÁßÂÈ äî 15 äóìè.
Öåíàòà å 0.20 ëâ. íà äóìà (áåç ïðåäëîçè è 
ñúþçè), òåëåôîíèòå ñå òàêñóâàò êàòî åä-
íà äóìà.

Ïóáëèêóâàíå íà áëàãîäàðíîñòè, ïîçäðàâ-
ëåíèÿ, íåêðîëîçè ñòàíäàðòíî êàðå 7õ4 ñì.  
- 5,00 ëâ.
Êàðåòà ñ ïî-ãîëåìè ðàçìåðè ñå òàêñóâàò 

ïî 0.30 ëâ./ êâ. ñì.
Îáÿâèòå ñå ïðèåìàò â îôèñà íà ðåäàê-

öèÿòà íàé-êúñíî äî 12:00 ÷àñà â ïåòúê.

МЯСТО
ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА

ПОКАНА ÌÍÎÃÎÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÅÍ ÖÅÍÒÚÐ
ÇÀ ÊÎÌÓÍÈÊÀÖÈß È ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÁÅ
ÎÒÊÐÈÒ Â ÑËÀÂÅÉÊÎÂÎÒÎ Ó×ÈËÈÙÅ

Кметът на Община Трявна – Дончо Захариев има удо-
волствието да покани всички тревненци, живеещи в 
столицата, както и софийската общност да се насла-
дят на постановката „Жена ни е … светица“. 
На 27–ми октомври в салона на Руския културно-
информационен център в София ще бъде представе-
на постановката „Жена ни… е светица“ по М. Гавран 
на тревненския самодеен театър към НЧ „Пенчо Сла-
вейков 1871“. 
Събитието се организира от Община Трявна с под-
крепата на директора на Руския културно-информа-
ционен център в София - Павел Журавльов.
След събитието, всички зрители са поканени на кок-
тейл, където ще могат да споделят своите идеи за раз-
витие и просперитет на Трявна с кмета на Общината.
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ÌÍÎÃÎÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÅÍ ÖÅÍÒÚÐÌÍÎÃÎÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÅÍ ÖÅÍÒÚÐ
ÇÀ ÊÎÌÓÍÈÊÀÖÈß È ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÁÅÇÀ ÊÎÌÓÍÈÊÀÖÈß È ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÁÅ
ÎÒÊÐÈÒ Â ÑËÀÂÅÉÊÎÂÎÒÎ Ó×ÈËÈÙÅÎÒÊÐÈÒ Â ÑËÀÂÅÉÊÎÂÎÒÎ Ó×ÈËÈÙÅ

 “Ñëàâåéêîâîòî ó÷è-
ëèùå å ó÷èëèùå ñ äúë-
ãà òðàäèöèÿ, íàòðóïàëî 
ìíîãî ãîäèíè íà ãúðáà 
ñè, íî íåçàâèñèìî îò íà-
òðóïàíèòå ãîäèíè, íà-
øåòî ó÷èëèùå ñå ñòà-
ðàå äà áúäå ìîäåðíî è äà 
äàâà êà÷åñòâåíî îáðà-
çîâàíèå íà íàøèòå äå-
öà. Èìåííî òîçè ñòðå-
ìåæ ïîðîäè èäåÿòà çà 
èçãðàæäàíå íà òîçè öåí-
òúð, â êîéòî äåöàòà íè 
äà ñå ñúáèðàò, äà îáìå-
íÿò èäåè äà äåáàòèðàò 
è äà ðàáîòÿò ïî ó÷èëèù-
íè ïðîåêòè è òîçè öåí-
òúð âå÷å å ôàêò.“ - ñ 
òåçè äóìè äèðåêòîðúò íà 
ÑÓ “Ïåòêî Ðà÷åâ Ñëàâåé-
êîâ” - Ãåðãàíà Ãàí÷åâà äà-
äå îôèöèàëíèÿ ñòàðò íà 
ôóíêöèîíèðàíå íà íîâèÿò 
Ó÷èëèùåí öåíòúð çà êî-
ìóíèêàöèÿ è òâîð÷åñòâî.

Áëèçî ãîäèíà è ïîëî-
âèíà öåëèÿò êîëåêòèâ íà 
Ñëàâåéêîâîòî ó÷èëèùå áå 
âïðåãíàë ñèëè â èçïúë-
íåíèåòî íà ïðîåêò, ôè-
íàíñèðàí îò ôîíäàöèÿ 
“Àìåðèêà çà Áúëãàðèÿ”.

È ðàâíîñìåòêàòà - òðè 
íåèçïîëçâàåìè ó÷åáíè êà-
áèíåòà ñå ïðåâúðíàõà â 
åäíî óþòíî ìÿñòî çà ó÷è-
òåëè è ó÷åíèöè.

Ã. Ãàí÷åâà: “Ñìÿòàì, 
÷å ðåàëèçèðàíåòî è èç-
ãðàæäàíåòî íà òîçè öåí-
òúð å ïúðâàòà ñòàáèë-
íà ñòúïêà, êîÿòî ùå íà-
ïðàâè Ñëàâåéêîâîòî ó÷è-
ëèùå ó÷èëèùå íà áúäå-
ùåòî.”

Â ïðèñúñòâèåòî íà ïðåä-
ñòàâèòåëèòå îò “Àìåðèêà 
çà Áúëãàðèÿ” - Íàòàëèÿ 
Ìèòåâà, Èðèíà Èëèåâà, 
Âàíÿ Ãðèãîðîâà, ÷ëåíî-
âå íà îáùåñòâåíèÿ ñú-
âåò êúì ó÷èëèùåòî, ïðåä-
ñåäàòåëÿ íà ó÷èëèùíîòî 
íàñòîÿòåëñòâî - ä-ð Íåëè 
Öàíåâà, îôèöèàëíè ãîñ-
òè, ó÷èòåëè è ó÷åíèöè áå 
îòêðèò íîâèÿ öåíòúð. 

Íàòàëèÿ Ìèòåâà: - 
ôîíäàöèÿ “Àìåðèêà çà 

Áúëãàðèÿ”: “Òîçè ïðîåêò 
çàïî÷íà ïðåäè ãîäèíà è 
ïîëîâèíà. Çàïî÷íà îò 
åäèí êîíêóðñ, â êîéòî 
ñå ñúñòåçàâàõà 270 ó÷è-
ëèùà îò öÿëàòà ñòðà-
íà. Êîíêóðåíöèÿòà áåøå 
ìíîãî òðóäíà. Çà ïúð-
âè ïúò ìíîãî ó÷èëèùíè 
åêèïè îò ñòðàíàòà çà-
ùèòàâàõà èäåÿ â ñúâñåì 
îòêðèò êîíêóðñ, êúäåòî 
íÿìàøå çíà÷åíèå íèòî 
ãîëåìèíàòà íà ó÷èëèùå-
òî, íèòî íà íàñåëåíîòî 
ìÿñòî, åäèíñòâåíîòî, 
ñ êîåòî ñå ñúñòåçàâàõà 
å ãîëåìèíàòà íà èäåÿ-
òà è ñúñ ñèëàòà íà ìå÷-
òàòà ñè. Çà òîâà íå å 
ñëó÷àéíî, ÷å Ñëàâåéêîâî-
òî ó÷èëèùå áå èçáðàíî. 
Íèå âèäÿõìå âúâ âàøèÿ 
åêèï áåçêðàéíî ìíîãî ñè-
ëà è æåëàíèå åäíî ïðîñ-
òðàíñòâî íà ó÷èëèùåòî, 
êîåòî íå ñå óïîòðåáÿâà, 
äà ïîñðåùíå åäíà íóæäà, 
êîÿòî ó÷èëèùåòî èìà. 
Îñâåí òîâà íèå òúðñå-
õìå â åêèïà äà ïðèâëå÷å 
äîïúëíèòåëíà ïîäêðåïà 
îò îáùíîñòòà, äà äî-
ïðèíåñå ñðåäñòâà, òà-
êà, ÷å òîçè ïðîåêò äà íå 
áúäå íà “Àìåðèêà çà Áúë-
ãàðèÿ”, à äà ñòàíå Âàø.“

Êîíöåðò íà ÂÈÃ “Êåí-
òàâúð”, áëàãîòâîðèòåëåí 
áàçàð, ïðîëåòåí áàë è òå-
àòðàëíà ïîñòàíîâêà - òîâà 
ñà èíèöèàòèâèòå, ñ êîè-
òî ó÷èòåëè è ó÷åíèöè ñå 

âêëþ÷èõà â ïîäêðåïà íà 
ïðîåêòà çà èçãðàæäàíå 
íà öåíòúðà. 

Íàòàëèÿ Ìèòåâà: - 
ôîíäàöèÿ “Àìåðèêà çà 
Áúëãàðèÿ”: ”Íèå äàäîõìå 
ìîòèâàöèîííàòà èíæåê-
öèÿ è òîçè ïðîåêò ñòàíà 
ïðîåêò íà ó÷èëèùåòî. 
Òîâà å ïëîä íà áåçêðàé-
íî äúëãè äíè è ìíîãî ðà-
áîòà è íå ñàìî çàùîòî 
òóê èìà åíòóñèàçèðàí 
åêèï, à çàùîòî íèå èìà-
ìå ìíîãî âèñîêè èçèñê-
âàíèÿ çà òîâà êàêâà äà 
ñòàíå òàçè íîâà ó÷åáíà 
ñðåäà. Ñ ãðúìêèòå äóìè 
“ó÷èëèùà íà áúäåùåòî” 
íèå èñêàìå äà íàïðàâèì 
åäíè ó÷åáíè ïðîñòðàí-
ñòâà, êîèòî äà ñà êà-
÷åñòâåíî ðàçëè÷íè îò 
ñòàðèòå è òî ïî êàêâî - 
ìàòåðèàëèòå, êîèòî äà 

ñå èçïîëçâàò äà ñà äúë-
ãîòðàéíè, åôèêàñíè äà 
ñà  ñïåöèàëíî ïîäáðàíè 
òàêà, ÷å òå äà ñà øóìî-
èçîëèðàùè, àíòèáàêòå-
ðèàëíè, îñâåòëåíèåòî äà 
å ïðàâèëíî, çà äà ñå ïîëç-
âà òåõíèêàòà. Òàêà, ÷å 
êîãàòî òåçè íåùà ñå ñú-
áåðàò, òå äà áúäàò îò 
íàé-âèñîê êëàñ çà ó÷åíè-
öèòå, êîèòî ó÷àò òóê.  
Çà íàñ òîâà íå å ðåìîíò, 
çà íàñ òîâà å ñúçäàâà-
íå íà íîâî ó÷åáíî ïðîñ-
òðàíñòâî. È, çàåäíî ñ 
Âàñ, íèå ïðîìåíÿìå ïà-
ðàäèãìàòà íà áúëãàðñêî-
òî îáðàçîâàíèå. Â òàêúâ 
òèï öåíòðîâå ìîãàò äà 
ñå ïðàâÿò ïîâå÷å íåùà 
îò ñàìî êëàñíî-óðî÷íà 
ñèñòåìà.”

Ôîàéåòî íà íîâîòêðèòèÿ 
öåíòúð íàïîäîáÿâà ãðàä-

ñêà ñðåäà. Âúâ ôîðìàòà 
íà äúðâåòà, ðàôòîâåòå ñ 
êíèãè, î÷àêâàò ñâîèòå ÷è-
òàòåëè â åäíî óþòíî íî-
âî ïðîñòðàíñòâî, à ñàìà-
òà çàëà å ñ îáîðóäâàíå 
îò íîâî ïîêîëåíèå, äà-
âàùî âúçìîæíîñò çà ðà-
áîòà êàêòî ïî ïðîåêòè, 
òàêà è íà âå÷å óòâúðäå-
íèòå êëóá “Äåáàòè” êúì 
ó÷èëèùåòî.

Âèîëåòà Òà÷åâà - ïðå-
ïîäàâàòåë: “Òîâà ñà íå-
ùàòà, êîèòî íè ïðàâÿò 
îáùíîñò, êîèòî íè ïðà-
âÿò åêèï, êîèòî íè ïðà-

âÿò ñåìåéñòâî. Òîçè ïðî-
åêò áåøå ìíîãî âàæåí çà 
íàñ. Äíåñ íèå íå ñëàãàìå 
óñïåøåí êðàé íà åäèí çà-
âúðøåí ïðîåêò, íàïðî-
òèâ äíåñ ñëàãàìå íîâî 
íà÷àëî - íà íîâ åòàï ïî-
òåõíîëîãè÷åí, ïî-èíîâà-
òèâåí, ïî-ñúâðåìåíåí, â 
êîéòî íå ñàìî ùå ðàáî-
òèì çàåäíî, ùå ïî÷èâà-
ìå àêòèâíî. Íèå âÿðâà-
ìå â òîâà, ÷å òîçè öåí-
òúð ùå ñå ïðåâúðíå â íå-
ùî êàòî îãíèùåòî çà 
åäèí ðîäåí äîì. Òóê íèå 
ùå ñúõðàíÿâàìå äóõà íà 
Ñëàâåéêîâîòî ó÷èëèùå, 
íåãîâèòå òðàäèöèè è â 
ñúùîòî âðåìå ùå áúäåì 
âñå  ïî-ñúâðåìåííè, ïî-
íîâè è ïî â ÷àñ ñ âñè÷êî, 
êîåòî ñå ñëó÷âà â ñâå-
òà îêîëî íàñ.”

Ìàðèíà Ãàøïàðîâà
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Откъси от новата книга на
Стоян Цонев с работно заглавие 

"КРИЛОТО НА АНГЕЛА“
Записки пост рестант, която

подготвя за печат преди
предстоящата си 80-годишнина

с редактор
академик Марин Кадиев

ГРОХОТ, СТРАХ, ВЗРИВОВЕ И ЗАРЕВА
Като си напъна дементиращия мозък... хора не 
съзирам в първите си осъзнати картини. Помня 
само грохот, страх, булвами, лед, които изскачат 
като огромни озъбени чудовища от побеснялата, 
мътна вода... Чувам и гърмежи, от които тътне зе-
мята. Сетне разбрах, че военни са опитали да спа-
сят моста, като разбият с взривове натрупалите се 
пред него камари от лед. Виждах само налитащата 
стихия, която се плъзгаше и по улиците, и в гради-
ните. Чак сетне видях моста как се огъва, как скър-
ца, как се изправя... И как се изгубва в мътилката.
Чуваха се писъци, И аз пищях. Трябва да е пи-
щял и братът ми близнак до мене, защото някой 
ме драскаше... Защо ли са ни изнесли тогава, да ос-
тава ужас в главите ни?
Това било по Сирница. Разказваха ми как дока-
рали сетне около трийсетина евреи с жълти звез-
ди, с жените и дечицата си да строят нов, дървен 
мост. До Заговезни трябвало да стане, защото се 
късал пътят до Варна, оставал откъснат Тузлука и 
целият Делиорман.
Тогава, по Заговезни, ергенашите палеха очист-

ващи огньове, да гонят змиите и гущерите. Това го 
помня, защото провесваха бяла орехова халва за 
хамкане от тавана. Зъбите си изпочупвахме. Като 
притъмнееше, по сокаците се залутваха огньове, 
забързваха из градините, кръстосваха се... И чети-
рите краища на селото лумваха на възбог. Гърмя-
ха пищови, думкаха тъпани, вдигаше се олелия, 
ергенашите виеха като вълци и зли духове. Кой 
да е помислял тогава, че нещастните евреи не са 
виждали и чували такова нещо. Всеки от тях, още 
като дете е настръхвал от огън и викове. Много са 
ги палили, много са ги гонили, човек би рекъл, че 
носят кръста на всички грешници по земята. Де-
чицата им писнали, майките им замръзнали от 
страх. Побледнели, те изправили ръце към заре-
вото и прокъснатото нейе и подели песен.

- Каква песен беше! - разправяше веднъж големи-
ят ми брат Иван, който също се е изправял срещу 
смъртта. - Камъните можеха да проплачат от жал.
Тогавашните хора били добри, стреснали се, усе-

тили, че са объркали нещата, протегнали ръце към 
дечицата, успокоили еврейските майки. Покани-
ли ги по къщите си, стоплили ги, нахранили ги. 
Зер, Заговезни!
Така, че човещината не е от сега. На добрината с 

добро се отвръща. Макар, че притеснени и до днес 

от фанатизъм и мракобесие, синовете на Яков още 
помнят, че сме ги опазили от погибел. Славосля-
ват ни и не винаги казват с какво ни помагат и кол-
ко ще помагат.
А ние, дето почнахме да служим на Мамона? За-
що сме забравили, че сме имали срам от хората и 
страх от Бога? Защо надничаме в чуждите панички 
и рядко спираме пред падналите и нуждаещите се?
Но, идва и Покаяние... Защото няма как да ни се 
прости иначе.

ЗА ДЖИНСА, ЗА САЧМАЛЪКА И ЗА ВИСО-
КИТЕ ГЛАВИ
Като се връщам назад, като се унасям или съ-
нувам - от хората първом помня дядо си Моско, 
баша на майка ми Параскева. Беше човек, мири-
шеш на сертлив тютюн и биволи, с месест и чер-
вен нос като моя, четинясъл, със свъсени рунтави 
вежди, но добър - душата му с памук да извадиш. 
По-сетне си давах сметка, че със смачканото си и 
избеляло от пот влашко бомбе, приличаше досущ 
като старците, рисувани от Чудомир, макар очи-
те му да бяха тъжни, а не толкова лукави. Така ми 
се е струвало, защото тези очи съм ги зървал само 
през синкавия дим на глинената му луличка. То-
ва лице, което помня, може да го извае само Чапа, 
или да го понадоби Теди Москов, защото и той бе-
ше умен и говореше с незлобива ирония. Не знам 
етимологията на това име Моско, но талантливият 
журналист Николай Москов, Бог да го прости, мой 
племенник, и Теди Москов, неоспорим интелект и 
талант, си приличат като братя, без де се познават. 
И един от братята ми беше Моско, и него Бог да го 
прости, знаеше два мъртви езика - старогръцки и 
латински и четири говорими - английски, немски, 
френски и руски. Глаголите ги спрягаше на капака 
на кутията си с цигари "Слънце“. По-големият ми 
брат Иван беше на същото ниво, защото преди да 
завърши финанси, завършил класическата гимна-
зия във Велико Търново. Но, това е друга, по-дра-
матична история. Аз съм само оживял изтърсак. 
Стават и случайности.
Отплеснах се, човешко е, пък и много са ми годин-
ките и спомените, ще се върна на дядо си Моско.
Мълчеше той, кълцаше си с габровската косту-

ра тютюн, примесен с изсушени листа от гръсти и 
маточина. Казваше, че така си лекувал задуха, до-
несен от окопите на Булаир. Работеше бавно, на-
глеждаше биволите, овцете и козите, губеше се по 
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нивите и горите, кога впрегнал, кога не впрегнал. 
Баба ни Мария се грижеше за всичко друго по дво-
ра, градината и къщата. На нас, малките, за да не 
пречим, ни даваше гореща попара с вино, просе-
ник и овче сирене. Благодат, от който заспивахме 
на козека край огнището.
Така беше. Тези хора не спореха, не се караха, 
не се оливаха с думи. И всички им целуваха ръце.

 - Мамка му на турския цар! - псуваше по няко-
га този ми дядо, когато работата отиваше на епек 
и не ставаше както трябва

 - Защо бе, дядо? - попитах един ден, като поот-
раснах. - Какво ти е виновен турския нар?

 - Виновен е той, виновен... - вдигна дядото глава, 
изненадан, че се опитвам да разбирам. - Навреме-
то, когато този цар владеел целия мемлекет, вни-
мавал някой от раята да не надига много глава. Не-
покорството и гордостта не се ценяли. Неговите хо-
ра сечали ниско с ятагана, да сме равни с тревата 
и послушни. И другите царе не са били по-стока 
от него... Затова днес сме останали само сачмалъ-
ка и си имаме проблеми с главите.
Понякога дядо Моско ни вземаше с колата два-
мата с близнака ми Йордан, да гледаме света от 
високо, защото нивиците му бяха все до гората и 
чукарите. Като разпрегнеше да си почине дядо 
ни показваше посоките. На север виждахме къде 
се смесват Веселина и Стара река и започват въз-
дишките на Лефеджа. Докато стигнеше големия 
завой на Янтра, Лефеджа беше къде по-голяма от 
приемницата си. Така се случва и с хората поня-
кога. На изток беше полегнал Карапетровия баир, 
запад – Усойната и Бобов чукур. Hа юг беше най-
интересно: гледката почваше от Романа и Уруш-
ката махала, взорът минаваше през яза над стара 
та мелница и стигаше до Имането, където имаше 
стари, мъхясали зидове и останки от калдърма по 
посока Царевград Търнов. Край завирената река с 
подмоли под Боруна, пълни със сомове, се виеше 
старият дервентски път, който хващаше Боазите за 
Елена и през Даулите катереше Твърдишкия бал-
кан под връх Чумерна.

 - По целия Дервент, дечица - обясняввше дядо, 
- на Чумерна, по Даулите, та чак до Романа, има-
ло стражници с тъпани. Като настъпела вражеска 
сган, те думкали тревожно, палели огньове и хвър-
ляли в тях мокри съчки, да се виждал отдалече ди-
ма. Зер Търново - на една копраля път по слънцето.
Като огладнеехме, този дядо вадеше от торбата 
просеник и позасъхнало сирене, мачкаше ги в ше-
па и ни правеше мечки. Не знам защо така ги на-
ричаха тези вкусни топки. Давахме си сметка, че 
дедо Моско ще да е бил по-сиромах, защото баща 
ни пари броеше. Чекмеджето го удряше по шкем-
бето и си имаше хора за всякаква работа. Да не го-
воря за другия си дядо Иван, който накъвръчваше 
с горещ гвоздей мустаците си като на Бисмарк. До-
ри до кръчмата шляпаше е червени сахтиянени че-
хли. Бабите приказваха, че булките препиквали от 
мерак като го видели.
Отплеснах се със сравненията, но истината е, че 

за този си дядо Моско и за баба си Мария, знаех-
ме много малко.

 - А бе, бате, ти се завръщаш по-често из село, по-
знаваш хората, историк си, кажи нещо повече за 
този дядо на когото са кръстени поне трима вну-
ка. От где му е корена, какъв е, що е?... - притисна 
ме веднъж Николай Москов, когато бях вече дос-
та побелял и доста книги написал. - Няма други 
Московци из селото, освен в нашия джинс. Има-
ме ли нещо общо с д-р Атанас Москов от Севли-
ево, например? 

 - Не знам бе, Николайчо - му казах истината. - 
Бях малък, когато дядо ти Илия прибрал старците 
да ги гледа в Нови пазар или на гара Каспичан, къ-
дето имал кръчма. Би трябвало ти по-добре да зна-
еш. Търсил съм в емлячните регистри, откак ги има 
- вписан е с жена Мария, синове Илия и Дянко и 
дъщеря Параскева, моята майка. Няма майка няма 
баща, имената са потънали някъде още по турско. 
Не сме чували да има и братя и сестри. Майка ми 
споменаваше за някаква си баба Дърта, за някаква 
си няма... Големият ми брат Иван и той се е инте-
ресувал. Излиза, че бащата на дядо ни Моско, Ку-
шека му викали, защото бил бърз като птиче бил 
кираджия по време на Кримската война. Работел 
ангария по скелетата и стените на Истанбул. От 
там, от робския пазар, си откупил невеста, плен-
ница от Кавказ като че ли, с хубост не като за очи-
те на рая. Взел я на сметка, защото била няма. За-
губила си дар словото от ужас някакъв. Достатъч-
ни били за откуп само колата и двата бивола. Пеш 
тогава, голи и боси, превалили Балкана и се върна-
ли премалели от глад на село. Нарекли я Нямата, 
какво друго да сторят? Много я обичали, защото 
носела почернял сребърен кръст на врата си. Дъл-
ги години я гледали докато се поосвести и, докато 
се опитвали да открият джинса и, тя родила дя-
до ни Моско и се преселила в отвъдното да се от-
ърве от кошмарите, които я преследвали. Това е.

- Значи е били християнка от грузински или ар-
менски сой.. Само те са християни в Кавказ - раз-
съждаваше Николайчо. Остава да имаме и армен-
ска жилка…

 Като знам моя нос и носа на майка си... Франсо-
хи Бахчеджиян като видя снимката й, каза, че все 
едно вижда своята майка.

- Да, бе... И дядо ми Илия имаше каба нос.
Така че, това знам. От човека понякога нищо не 
остава. И нивиците му окрадоха дори. Останала 
сайде едната приказка.
Останал съм сам от джинса си, като си замина, 
и съмнението за пропукания генетичен код ще си 
замине. Не съм сигурен, като проф. Божидар Ди-
митров, ако и да е по-мургав от мене, че съм сто 
процентов балкански субект. Никой не е сигурен, 
защото повечето от паплачта, която е влизала по 
нашите земи, не е излизала. Или, ако е излизала, е 
излизала с българско име. Важното е да сме с гор-
да кръв и да сме такива, каквито сме си. Българ-
щината е широко понятие. И задължава.

Продължава в следващия брой

"Всяка плът е като трева и всяка човешка слава е като 
цвят у трева; изсъхне тревата и цветът й отлита“
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Çà âòîðà ïîðåäíà ãî-
äèíà êîìïþòúðíàòà çà-
ëà â áèáëèîòåêàòà êúì 
Í× “Ïåí÷î Ñëàâåéêîâ 
1871” ãð. Òðÿâíà ñå ïðå-
âúðíà â òåðåí çà ìëàäè 
ïðîãðàìèñòè. Èíèöèàòè-
âàòà å ñâúðçàíà ñ “Åâðî-
ïåéñêàòà ñåäìèöà íà êîäè-
ðàíåòî”, à öåëòà å äåöàòà 
îò íàé-ðàííà äåòñêà âúç-
ðàñò äà íàïðàâÿò ñâîèòå 
ïúðâè ñòúïêè â êîäèðà-
íåòî è ïðîãðàìèðàíåòî. 

Ñàâèíà Öîíåâà - Äèðåê-
òîð Ðåãèîíàëíà áèáëèî-
òåêà “Àïðèëîâ - Ïàëàó-
çîâ” ãð. Ãàáðîâî: “Öåëòà 
íè å äåöàòà äà ñå ó÷àò 
äà ïðîãðàìèðàò è äà ñå 
ïðåîäîëåå ñòðàõúò îò 
ñúâðåìåííèòå òåõíîëî-
ãèè è ïî åäèí èíòåðåñåí 
è çàáàâåí íà÷èí äà çàïî-
÷íàò ñ ïðîãðàìèðàíåòî. 
Èñêàìå äà ðàçáåðàò, ÷å 
ïðîãðàìèðàíåòî å ñâúð-
çàíî ñ âñÿêà äåéíîñò â 
ñúâðåìåííèÿ æèâîò. Äà 
çíàÿò, ÷å îñâåí òåëåôî-
íà, óðåäèòå â êúùè, êîè-
òî ïîëçâàìå, ñà ñúçäà-
äåíè ñ ïîìîùòà íà ïðî-

ãðàìà îò ïðîãðàìèñòè. 
Òàêà ñå ñòðåìèì äåöàòà 
äà âèäÿò ïåðñïåêòèâà-
òà â òàçè ïðîôåñèÿ è 
äà áúäàò çàïîçíàòè ñ 
îñíîâíèòå ïðèíöèïè íà 
ïðîãðàìèðàíåòî.”

Áëèçî äâàäåñåò ó÷åíè-
öè îò ïúðâè äî ïåòè êëàñ 
âçåõà ó÷àñòèå â èíèöè-
àòèâàòà. Â äíèòå 18-òè 
è 19-òè îêòîìâðè äåöà-
òà èìàõà âúçìîæíîñò äà 
ñå çàïîçíàÿò ñ ðîáîòèòå 
“Ôèí÷”, ñ òåõíèÿ ïðèí-
öèï íà ðàáîòà è ñ âúç-
ìîæíîñòèòå, êîèòî ïðî-
ãðàìèðàíåòî èì äàâà äà 
ãè óïðàâëÿâàò, ÷ðåç êîì-
ïþòúðíè êîìàíäè.

Ñàâèíà Öîíåâà: “Ðîáî-
òèòå “Ôèí÷” ñà íàïðà-
âåíè ñïåöèàëíî çà ðàáî-
òà ñ äåöà. Â ðàìêèòå íà 
îáó÷åíèåòî, òóê â Òðÿâ-
íà, ïðåäñòàâÿìå ÷åòè-
ðè íèâà íà ïðîãðàìèðàíå 
ñ ðîáîò÷åòàòà. Äåöà-
òà ðàáîòÿò â åêèï, ïî 
äâàìà,  êàòî ñå ñìåíÿò 
- åäèíèÿò ïðîãðàìèðà, 
äðóãèÿò îïåðèðà ñ ðî-
áîò÷åòàòà.  “Ôèí÷” ñâè-

ðÿò, ïåÿò,  äâèæàò ñå â 
êðúã, íîñëåòàòà èì ñâå-
òÿò â ðàçëè÷íà ñâåòëèíà 
è âñè÷êî, êîåòî äåöàòà 
çàëîæàò êàòî ïðîãðàìà 
- òå ãî èçïúëíÿâàò. Ïðî-
ãðàìèòå ñà âúâ âèä íà 
áëîê÷åòà - âèçóàëíî ñå 
ðàáîòè ñ ðîáîòèòå, çà 
äà ìîæå ïúðâèòå ñòúï-
êè â ïðîãðàìèðàíåòî äà 
áúäàò  ïî-àòðàêòèâíè 
çà äåöàòà.”

Â ðàìêèòå íà äâà ÷à-
ñà äåöàòà èìàõà âúçìîæ-
íîñò äà ñå çàïîçíàÿò ñ 
ðîáîòèòå, êàòî â ïîìîù 

èì áÿõà è ïðåäñòàâèòåëè 
îò Ðåãèîíàëíàòà áèáëè-
îòåêà “Àïðèëîâ - Ïàëàó-
çîâ” - Ãàáðîâî, êîèòî ñà 
èíèöèàòîðè íà ñúáèòèåòî. 
Îáùî ïåò ðîáîòà “Ôèí÷” 
áÿõà íà ðàçïîëîæåíèå íà 
ìàëêèòå ïðîãðàìèñòè. À 
ñàìèòå ðîáîòè ïúê ñà äà-
ðåíèå îò Àìåðèêàíñêîòî 
ïîñîëñòâî, çà äà ñå ñòè-
ìóëèðà ïî àòðàêòèâåí íà-
÷èí èçó÷àâàíåòî íà ïðî-
ãðàìèðàíå ñðåä ïîäðà-
ñòâàùèòå.

Çà ôèíàë äåöàòà óñ-
ïÿõà äà íàïðàâÿò ñúñ-

òåçàíèå ìåæäó ðîáîòè-
òå, êàòî ïðèëîæèõà âå-
÷å íàó÷åíèòå è óñâîåíè 
ïðèíöèïè íà ðàáîòà. Çà 
òåçè, â êîèòî ñå å çàïà-
ëèëà èñêðàòà íà èíòåðå-
ñà êúì ïðîãðàìèðàíåòî 
ïúê èìà âúçìîæíîñò äà 
ïîñåòÿò èíòåðíåò ñòðà-
íèöàòà íà ðîáîòèòå, êú-
äåòî äà èçïîëçâàò äåìî-
âåðñèè çà ïðîãðàìèðàíå 
è äà íàäãðàæäàò ÷óòîòî è 
âèäÿíîòî â êîìïþòúðíà-
òà çàëà íà áèáëèîòåêàòà 
êúì Í× “Ïåí÷î Ñëàâåé-
êîâ 1871” â Òðÿâíà.

ÏËÀÌÅÍÀ ßÊÈÌÎÂÀ ÑÅ ÇÀÂÚÐÍÀ ÑÚÑÏËÀÌÅÍÀ ßÊÈÌÎÂÀ ÑÅ ÇÀÂÚÐÍÀ ÑÚÑ
ÑÐÅÁÚÐÅÍ ÌÅÄÀË ÎÒ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÒÎ ÏÚÐÂÅÍÑÒÂÎÑÐÅÁÚÐÅÍ ÌÅÄÀË ÎÒ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÒÎ ÏÚÐÂÅÍÑÒÂÎ
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ÑÅÄÌÈÖÀ ÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÈÐÀÍÅÒÎ È Â ÒÐßÂÍÀ

Ïëàìåíà ßêèìîâà îò ÑÊ 
“Õèêàðè“ ñå çàâúðíà ñúñ 
ñðåáúðíî îòëè÷èå îò Åâ-
ðîïåéñêîòî ïúðâåíñòâî 
ïî êàðàòå êèîêóøèí. Ñúñ-
òåçàíèåòî ñå ïðîâåäå íà 
13-òè è 14-òè îêòîìâðè â 
Ïîëøà, à òðåâíåíêàòà áå 
÷àñò îò ñåëåêöèÿòà íà íà-
öèîíàëíèÿ íè îòáîð. Òðè-
äåñåò è øåñòòå ñúñòåçà-
òåëè îò Áúëãàðèÿ ñå âúð-
íàõà ó äîìà ñ 13 ìåäàëà 
- ÷åòèðè çëàòíè, òðè ñðå-
áúðíè è øåñò áðîíçîâè.

Èñòèíñêè ïîäâèã - òà-
êà îïèñâà ó÷àñòèåòî ñè 
â Åâðîïåéñêîòî ïúðâåí-
ñòâî Ïëàìåíà. Îêàçâà ñå, 
÷å äåâîéêàòà íå óñïÿëà 
äà ïðîâåäå íåîáõîäèìè-
òå èíòåíçèâíè òðåíèðîâ-
êè ïðåäè ñúñòåçàíèåòî, 
çàðàäè òåæêà êîíòóçèÿ.

Ïëàìåíà ßêèìîâà: 
“Èìàõ ïðîáëåì ñ êîëåíà-
òà - ìíîãî ìå áîëÿõà è 

äâåòå. Êîãàòî ãè íàòî-
âàðåõ ìàëêî ïîâå÷å, çà-
ïî÷âàõà äà ìè èçòðúï-
âàò è êðàêàòà. È òðúã-
íàõ ïàê íåïîäãîòâåíà, 
çàùîòî íå ìîæåõ äà òðå-
íèðàì äîñòàòú÷íî. Ìè-
ñëåõ, ÷å íÿìà äà ñå ïðåä-
ñòàâÿ äîáðå, òúé êàòî 
íå ìîæàõ äà òðåíèðàì 
äîñòàòú÷íî.“

Âúïðåêè, ÷å ôîðóìúò 
å åâðîïåéñêè, â ñúñòå-
çàíèåòî ó÷àñòèå âçåëè è 
ïðåäñòàâèòåëè íà äúðæà-
âè, èçâúí ñòàðèÿ êîíòè-
íåíò - îò ÑÀÙ è ßïîíèÿ. 
Ïëàìåíà èçèãðàëà ÷åòèðè 
ñðåùè. Òðåâíåíêàòà ïðå-
áîðèëà ïðåäñòàâèòåëêèòå 
íà Ïîëøà è Ðóñèÿ è åäíà 
îò ÿïîíêèòå. Ôèíàëíàòà 

ñðåùà îòíîâî áèëà ñðå-
ùó ßïîíèÿ, íî çà ñúæà-
ëåíèå Ïëàìåíà çàãóáèëà.

Îñâåí êîíòóçèèòå ïðåä 
Ïëàìåíà èìàëî è äðóãà 
òðóäíîñò - ëèïñàòà íà äîñ-
òàòú÷íî ó÷àñòíèöè â íåé-
íàòà êàòåãîðèÿ. Ïîñëåä-
âàëî îáåäèíÿâàíå íà êà-
òåãîðèèòå è íàøåíêàòà ñå 
ñúñòåçàâàëà ñúñ ñåäåìíà-

äåñåò ó÷àñòíè÷êè â 50+.
Ñëåä ñðåáúðíèÿ ìåäàë 

Ïëàìåíà å ãîòîâà çà ïî-
ðåäíîòî ïðåäèçâèêàòåë-
ñòâî - Ñâåòîâíîòî ïúð-
âåíñòâî â ßïîíèÿ, êîåòî 
ùå ñå ïðîâåäå â êðàÿ íà 
ìåñåö íîåìâðè. Äåâîé-
êàòà ïðîäúëæàâà äà èìà 
êîíòóçèè, íî å êàòåãîðè÷-
íà, ÷å íÿìà äà ñå îòêàæå.

Ïëàìåíà: “Ñëåä ïúðâåí-
ñòâîòî å ìàëêî òðóä-
íî, îùå èçïèòâàì áîë-
êà. Õîäÿ ïî ëåêàðè, êîè-
òî ìå ñúâåòâàò äà íå 
íàòîâàðâàì êðàéíèöè-
òå ïîíå ìåñåö è âåðî-
ÿòíî ïàê íÿìà äà ìîãà 
äà ñå ïîäãîòâÿ çà ïðåä-
ñòîÿùîòî ñúñòåçàíèå.“

Åêèïúò íà “Òðåâíåí-
ñêà ñåäìèöà“ ïîæåëàâà 
íà ìëàäàòà íè êàðàòåêà 
óñïåõ íà Ñâåòîâíîòî ïúð-
âåíñòâî è ïî-áúðçî îò-
ìèíàâàíå íà òðàâìèòå!!!!

Äåöà ñå ó÷èõà äà óïðàâëÿâàò ðîáîòè “Ôèí÷”
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ÏËÀÌÅÍÀ ßÊÈÌÎÂÀ ÑÅ ÇÀÂÚÐÍÀ ÑÚÑ
ÑÐÅÁÚÐÅÍ ÌÅÄÀË ÎÒ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÒÎ ÏÚÐÂÅÍÑÒÂÎ

ÏÎ ÊÀÐÀÒÅ ÊÈÎÊÓØÈÍ Â ÏÎËØÀ

* Как мислите, кой ще стигне по-бързо - човекът на действието,      
   или човекът на мисълта? Този,... който има вуйчо владика.

* Човекът, на когото най-много се страхувате да кажете истина-
   та, сте самите вие.

* Характеристика на днешния бит: лекар-бит, учител-бит, поли 
   цай-бит, пенсионер-бит   и  т.н.

ЗИДАРИИ с Веско ЗидаровЗИДАРИИ с Веско Зидаров

* Дълготрайна прогноза за времето: всичко е вятър и мъгла в главите ни, слънчево  
   ще бъде само по високите етажи на властта.

* В Правосъдния закон се съмнявам дали е спазен и правописът. 

* Делото остана висящо – свидетелят се обесил.

* В Парламента да се гласува освен със „за“, „против“, „въздържал се“ и с ... „все ми е 
   тая“.

* Натрупа стаж от работни обяди.

* Народното събрание -  клуб по интереси.

* Оптимист човек е този българин, който си е купил билет до Швейцария за отиване 
   и връщане.

* В Швейцария има плани-
ни. В България има плани-
ни и от боклуци.
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