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Пещера празнува 
3 март - Националния 
празник, с различни 
прояви.

Навършиха се 136 
години от Освобожде-
нието на България.

В 10,20 часа ръко-

от Освобождението
на България

1 3 6  
ГОДИНИ

водството на община-
та, политически партии, 
ученици и граждани 
поднесоха венци и 
цветя  в знак на почит 
и признателност на 
паметника на капитан  
Сафонов  в двора на 
градинката пред църк-
вата „Свети Димитър”.

На централния 
площад се състоя це-
ремония по издигане 

на националния три-
багреник под звуците 
на химна на България  
от кмета на общината 
Георги Козарев.

Тук бяха председа-
телят на Общинския 
съвет Анастасия Мла-
денова, народният 
представител Йордан 
Младенов, заместник-
кметовете на общината 
Стефан Балабанов и 

инж. Николай Атана-
сов, секретарят на 
Общината Николай 
Гълъбов.

Слово за  големия 

ден на България – 3 
март, произнесе кме-
тът Георги Козарев.

Изнесена бе праз-
нична програма с 

участието на ансам-
бъл „Славейче” с ху-
дожествен ръководи-
тел Елена Баренска, 
квартет „Челебии” с 

художествен ръково-
дител Николай Бала-
банов и  популярния 
и обичан певец Нико-
лай Учкунов.

Народният представител Йордан Младенов 
поднесе цветя на паметника на кап. Сафонов

Кметът Георги Козарев произнася слово

Играят деца от ансамбъл “Славейче”

Кметът благодари на посланика в Беларус

ДО
ИЗВЪНРЕДНИЯ И
ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК
НА РБ В БЕЛАРУС
Г-Н АНГЕЛ ГАНЕВ 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПОСЛАНИК,

С настоящото искам най-сърдечно да Ви благодаря за оказаното съдействие 
във връзка с решаването на проблема на Мария Даракчиева от гр. Пещера.

Без Вашата помощ и осъществените контакти с медицинските органи в Бела-
рус едва ли бихме могли сами да се справим.

Изразявам увереността си,че за в бъдеще ще бъдете така отзивчив  и ще по-
магате, за да може да се извърши нужната трансплантация на момичето.

Още веднъж Ви благодаря и Ви желая от сърце служебни и  лични успехи.
                                  КМЕТ: Георги КОЗАРЕВ

                       ЗАМЕСТНИК-КМЕТ:  Стефан БАЛАБАНОВ

Благодарствено писмо до министъра на външните работи

ДО 
МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н КРИСТИЯН ВИГЕНИН

 УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Бих желал чрез Вас да изразя огромната си благодарност на г-н посланика 
в Беларус г-н Ангел Ганев.

Същият осъществи контакти с Министерството на здравеопазването в Бела-
рус, благодарение на което младо момиче от гр. Пещера - Мария Даракчиева, бе 
настанено в клиника в гр. Минск, където бяха извършени изследвания за транс-
плантация на бъбрек.

По време на престоя й Посолството на Република България в Беларус оказа 
неоценима помощ и съдействие, за което най-сърдечно благодаря.

Считам, че с дипломати като г-н Ангел Ганев МВнР на Република България 
може да се гордее и съм сигурен, че ще постига успехи в дипломатически план 
в името на страната ни.

На 13 февруари 2014 г. 
в ресторант „Перистера” 
вълнуващо тържество 
събра 28 съпружески 
двойки, за да  отпразну-
ват Златна сватба.

Тържеството бе ор-
ганизирано от Община 
Пещера и НЧ „Развитие 
- 1873”.

Семейните  двойки 
минаха по бялата пътека 
на съвместния път. Мла-
дежи държаха полувен-
ци – символична цветна 
арка.

По стара българска 
традиция девойки в на-
родни носии поднесоха 
пита с мед към всеки, за 
да им бъде и занапред 
животът сладък.

Приветствие отправи 
секретарят на Община 
Пещера Николай Гълъбов 
и пожела на всички да 
бъдат здрави и щастли-

ви, да пазят и 
занапред бога-
тите традиции 
на българското 
семейство.  Той  
поднесе пода-
ръци и рози на 
всяка семейна 
двойка.

От името на 
юбилярите Ге-
орги Холянов 
благодари на 
организатори-
те за хубавия 
празник. 

И както си 
му е редът,  
имаше много настроение, 
танци и веселие.  За всич-
ки присъстващи пяха Ни-
колай Учкунов и квартет  
„Челебии”. Поздрав с 
танците си поднесе ан-
самбъл „Славейче” с ху-
дожествен ръководител 
Елена Баренска.

Отвориха се бутилки с 
шампанско, вдигнаха се 
наздравици за здраве и 
дълголетие.

Празникът бе реали-
зиран от водещите Хрис-
тина Стайкова и Стоян 
Йовчев по сценарий на 
Мария Златкова.

5 0  Г О Д И Н И  З А Е Д Н О

28 СЪПРУЖЕСКИ ДВОЙКИ 
ОТ ПЕЩЕРА ОТПРАЗНУВАХА
ЗЛАТНА СВАТБА

 КМЕТ: Георги КОЗАРЕВ
                       ЗАМЕСТНИК-КМЕТ:  Стефан БАЛАБАНОВ

ПЕЩЕРА ОТБЕЛЯЗА НАЦИОНАЛНИЯ
ПРАЗНИК 3 МАРТ
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На 3 април преди 103 
години завършва своя 
бурен живот пещерецът 
Георги Зафиров - възрож-
денец, активен участник 
в Априлското въстание в 
Панагюрище.

„Не зная колко гражда-
ни знаят за него, но зная, 
че всеки пещерец може и 
трябва да се гордее с не-
говото име” – написа кра-
еведът Анастас Пунев във 
вестник „Родопска искра”, 
бр. 18/5 май 1989 г.

„Този рядък родолю-
бец е роден преди 178 
години в Пещера, в стария  
възрожденски род на чор-
баджи Зафир.

Основното си образо-
вание завършва в родния 
град при  Михаил Куманов, 
а през 1862 г. се озовава в 
Букурещ - Румъния, за 
да завърши аптекарство, 
по която специализация 

работи до края на живота 
си. Първоначално запо-
чва работа в Копривщица 
в съдружие с д-р Спас 
Арабаджиев, завършил  
медицина във Виена.

През 1868 г. Георги За-
фиров вече е в Панагюри-
ще, където работи като ле-
кар и аптекар. Всъщност 
Панагюрище му става 
второ родно място.

Неговата революци-
онна дейност тук започва 
още от Копривщица, по-
светил се на борбата под 
влияние на Петко Кундур-
джията от Панагюрище и 
Стефан Попов - франктер-
зия от Велико Търново.

Дълбоко и трайно е 
влиянието върху неговата 
революционна дейност от 
двете проведени срещи 
на Васил Левски с пана-
гюрци – през  1862 г. в 
неговия дом и през 1872 

г. в Балабановия хан. Но 
онова, което го извисява 
като виден революционер 
е участието му в Април-
ското въстание в Пана-
гюрище - столицата на IV 
революционен окръг. Той 
трайно е влязъл в летопи-
са като лекаря и аптекаря 
на въстанието, поради 
което ние, пещерци, има-
ме всички основания за 
гордост. 

Лично главният апос-
тол Георги Бенковски му 
възлага доставката на ме-
дикаменти и превързочни 
материали за оказване на 
първа медицинска помощ 
на ранените въстаници, 
доставени от аптеката на 
чеха Калмар в Пловдив на 
кредит на стойност 22 600 
гроша. И той обслужва 
като лекар и аптекар въ-
станиците, Хвърковатата 
чета на Бенковски и въста-
ниците на Панагюрище.

На 30 април 1876 г. 
Хафъз паша влиза  в Па-
нагюрище. Потърсен от 
турците, той се укрива в 
Дудиковата, а след това 
в Сираковата къща. За-
ловен е с голяма група 

въстаници и е разпореде-
но да бъде убит. Спасен от 
жена му с откуп от 35 000 
гроша. След това, окован 
във вериги заедно с 418 
въстаници, пеш е откаран 
в Пазарджик, затворен в 
Куршум хан, а оттам - в 
Пловдивския затвор.

Тук изпълнява отново 
задачата си на лекар сред 
задържаните. В Пазар-
джишкия затвор прекар-
ва 20 дни, а в Пловдив-
ския - 80.  Турският съд го 
осъжда на смърт, но при 
застъпничеството на Меж-
дународната европейска 
комисия е амнистиран и 
освободен от затвора.

В Панагюрище по-
среща освободителите 
от руската  армия през 
януари. Заварва дома и 
аптеката си изгорени от 
турците и разграбени. С 
много трудности ги въз-
становява. Връща и дълга 
към пловдивската аптека 
и започва да обслужва 
населението. Предложе-
на му е поборническа 
пенсия. Категорично и 
гордо я отказва с думите 
„ДЪЛГЪТ КЪМ ОТЕЧЕСТ-

ВОТО НЕ СЕ ЗАПЛАЩА С 
ПАРИ”.

Георги Зафиров почи-
ва на 3 април 1910 г.

Панагюрци го изпра-
щат с много почести като 
истински родолюбец и 
достоен поборник на сво-
бодата. Дружеството на 
фармацевтите в България 
публикува некролог на 
страниците на списание 
„Фармация” в бр. 4 от ап-
рил 1910 г.

Местният вестник 
„Оборище”, бр. 247 от 22 
април 1939 г., в статия  
отбелязва: „Дядо Георги  
живя, работи и умря в Па-
нагюрище, който град му 
беше втори роден град.”

Съпругата му получава 
пенсия. 

Изключително ценни 
за историческата памет и 
българската история са 
предадените от съпругата 
на Г. Зафиров документи 
в Националната библио-
тека „Кирил и Методий” 
– София, където е съ-
здаден личен архив под 
фонд 104. Това е поводът  
в. „Вечерни новини” в 
бр. 4 552 от 3 май 1966 г. 

да отбележи: „Странно е 
онова, което е останало 
от Георги Зафиров, освен 
вързопчето с уникални 
спомени и записки, ня-
колко портрета, старинни 
аптекарски везни. И меж-
ду книгите му е  редкият 
екземпляр на книгата 
„ЕКС-пликацио табуларум 
анатоми карум”, издание 
на Университета в Батова 
– Холандия, от 1774 г. Днес 
това рядко издание се 
пази в Университетската 
библиотека в София.

Георги Зафиров е уве-
ковечен в Панагюрище 
и с кръстената на негово 
име аптека на ул. „Георги 
Бенковски” No2. Улица в 
Пещера също носи него-
вото име.

Макар и късно,  пещер-
ските краеведи Анастас 
Пунев, Здравка Попова 
и моя милост проучихме 
задълбочено делото на 
Георги Зафиров и в свои 
публикации го популяри-
зирахме на страниците 
на  вестник „Родопска 
искра”.

Стефан ПОПЧЕВ
историк-краевед

За юбилея ПГЛПМ 
„Васил Левски” бяха 
организирали много 
инициативи. Във фоайето 
на чталище „Развитие” 
бе уредена изложба с 
изделия, изработени в 
часовете по учебна и 
производствена практи-
ка, Имаше много спортни 
прояви, съревнование по 
професии. 

С голям концерт, под-
готвен от учениците,  
ПГЛПМ „Васил Левски” 
отпразнува 20-годишни-
ната от създаването си. На 
тържеството присъства 
старши експертът от РИО 

- Пазарджик, Алексан-
дра Полищук. Поздра-
вителен адрес бе полу-
чен от председателя 
на Общинския съвет 
Анастасия Младенова. 
Програмата беше много 
наситена – представена 
бе сценка „Апостола в 
премеждие”, прочетени 
бяха есета за делото на 
Васил Левски, имаше 
модно ревю от ученици-
те, много танци.  По по-
вод годишнината, учи-
лището бе поздравено 
от Клуба по танци в ОУ 
„Любен Каравелов”, от 
ансамбъл „Славейче”. 

 На 23 февруари 2014 г. г-н Стефан Балабанов за-
едно с Мария Даракчиева и баща й се завърнаха от 
град Минск. По време на едноседмичния си престой 
в Беларус Мария бе приета за изследвания в елит-
ната 9-а клиника за трансплантации. Там лекарите 
направиха множество изследвания и тяхното заклю-
чение е, че на Мария може да бъде извършена такава 
трансплантация при тях, като се очаква подходящ 
донор. До намирането на такъв, на всеки 3 месеца тя 
ще трябва да посещава същата клиника за 1 ден, за 
да се проверява дали има изменение в нейното съ-
стояние.

Обръщаме се отново към жителите на община 
Пещера и към всички, които желаят и могат да по-
могнат, да продължават да даряват средства, тъй 
като само за тези едноседмични изследвания бяха 
похарчени около 7000 $.

Банковите сметки са:
BG19 UNCR 7000 1521 0003 71 - в евро - клон 381
BG15 UNCR 7000 1521 0004 43 - в лева - клон 381

BIC: UNCRBGSF

6 февруари 2014 г. ще остане незабравим за уче-
ниците от 4 „б” клас в ОУ „Любен Каравелов”. На 
този паметен за тях ден те написаха своите мечти за 
бъдещето и ги  сложиха в специална вълшебна кутия, 
която има свойствата да сбъдва желанията на тези, 
които неуморно се трудят и не се отказват. Когато и 
последната мечта бе внимателно сложена в кутията, 
всички тържествено ОБЕЩАХА: 

1. Ще помня приятелите си и ще бъда до тях вина-
ги, когато имат нужда от мен! Обещавам!

2. Всеки ден ще правя по една добрина на някой, 
който има нужда от нея! Обещавам!

3. Ще се грижа за родителите си и ще им бъда бла-
годарен, че са ме създали! Обещавам!

4. Всеки ден ще научавам по нещо ново, което е по-
лезно за мен и ще се усъвършенствам! Обещавам!

5. Ще се уча от грешките си и няма да ги повтарям! 
Обещавам!

6. Завинаги ще забравя думичката „Не мога“! Обе-
щавам!

7. Ще си поставям цели и ще ги постигам! Обеща-
вам!

8. Когато постигна поредната си цел, ще помня 
пътя, който съм изминал до нея и няма да забравям 
откъде съм тръгнал! Обещавам!

9. Ще сбъдна мечтите си! Обещавам!
10. Ще помня този ден и какво съм обещал! Обе-

щавам!
От своя страна г-жа Самарджиева подари на всяко 

дете картичка с послания, които да не забравят никога: 
Ако мислиш: „Сразен съм“ - сразен си. 
Ако казваш: „Бих искал“, 
но си мислиш: „Не мога“,
просто няма как да успееш!
Ако мислиш, че губиш - загубен си. 
Ще ти кажа, приятелю мой - 
успехът се крие във твоята воля
и е в умствената ти настройка.
Ако мислиш: „Назад съм“ - назад си.
Който мисли високо - не пада.
Просто трябва да бъдеш напълно уверен, 
щом си тръгнал да търсиш награда!
Не най-силният, нито най-бързият
обезателно грабват залога, 
но човекът, който печели играта
е тоз, който мисли: „Аз мога!!!“

Имаш ли мечта, трябва да я пазиш! Когато хората 
не могат да направят нещо сами, ще ти казват, че и 
ти не можеш. Ако искаш да постигнеш нещо, върви и 
го вземи! Не се отказвай! Не се страхувай от провала. 
Не можеш винаги да побеждаваш, но не се страхувай 
да взимаш решения! Трябва да вярваш, че може да 

се случи нещо различно. Трябва да откриеш какво те 
прави щастлив. Реши какво ще бъде, кой ще бъдеш 
и го постигни! Ако паднеш - изправи се и никога не 
се предавай! Някои не успяват, защото когато стане 
трудно, се отказват. Казват: „Мен не ме бива.” Прави 
са! Не ги бива, защото не са опитали дали могат да го 
направят. Талантът е даденост. Умението се развива с 
безброй часове тренировки! Страхливците намират 
винаги по някой виновен за техните неуспехи. Ти не 
си страхливец. 

Ти притежаваш силата!
...Силата да създаваш машини, силата да създаваш 

щастие! Ти си Човек и имаш силата да направиш този 
живот свободен и красив, да го превърнеш в прекрас-
но приключение! Направи го!!!

Децата получиха като подарък и книгоразделител, 
за да не забравят никога, че знанието ще им отвори 
път към широкия свят, тефтерче и химикал, за да за-
писват мечтите си и да ги сбъдват. Последното дадено 
обещание бе, че на 6 февруари 2024 г. отново всички 
ще се срещнем, за да отворим кутията, да проверим 
какво сме постигнали и да напишем следващите си 
мечти. 

Децата разбраха нещо много важно - никога да не 
се отказват от мечтите си!

Дафи САМАРДЖИЕВА
Поради намаление количеството на водата в яз. ”Батак” 

и намаление капацитета на работа на ВЕЦ „Пещера”, в израв-
нителя на яз.”Чепински вриз” липсват запаси от вода. Всичко 
това довежда до затруднение в доставките на поливна вода за 
нуждите на град Пещера и земеделските стопанства в околните 
местности. Тази информация е по данни на НЕК ЕАД - предпри-
ятие „Язовири и каскади” и “Напоителни системи” ЕАД.

Цитираните предприятия не се ангажират с отговор на въ-
проса кога ще се промени ситуацията.

179 ГОДИНИ ОТ 
РОЖДЕНИЕТО И 104 
ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА МУ

НА 20 ГОДИНИ СТАНА ПГЛПМ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

Модно ревю с дрехи, 
изработени от учениците на ПГЛПМ

ПРОДЪЛЖАВАТ 
ДАРЕНИЯТА ЗА МАРИЯ

НИКОГА НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ ОТ МЕЧТИТЕ СИ

ПЕЩЕРЕЦЪТ ГЕОРГИ ЗАФИРОВ - АПТЕКАРЯТ 
И ЛЕКАРЯТ НА АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ В ПАНАГЮРИЩЕ
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Михаил Такев е една 
от забележителните лич-
ности на Пещера, с огро-
мно влияние в обществе-
ния и политическия жи-
вот на България от края 
на ХІХ и началото на ХХ 
век. Той е активен поли-
тик, юрист и журналист. 
Осем пъти е избиран за 
народен представител, 
министър е в четири пра-
вителства. Известна е ак-
тивната му дейност като 
министър на вътрешните 
работи в кабинета на Ал. 
Малинов, при подготов-
ката и обявяването акта 
на Независимостта от 22 
септември 1908 г.

Михаил Такев е роден 
през 1864 г. в Пещера. 
Завършва гимназия в 
Пловдив и през 1882 г. 

постъпва във Военното 
училище в София. По 
време на Сръбско-бъл-
гарската война /1885 г./, 
като юнкер, става до-
броволец и се връща с 
Кръст за храброст. Убе-
ден русофил, той участва 
в детронацията на княз 
Александър Батемберг 
през 1886 г. Поради не-
доволството му от упра-
влението на Ст. Стамбо-
лов, по-късно е уволнен 
от военна служба. 

През 1890 г. Такев 
заминава за Франция. 
В Париж учи юридиче-
ски науки. Адвокатската 
си практика започва в 
Пазарджик, където е на-
чалото и на журналисти-
ческата, и на политиче-
ската му кариера. Става 
съосновател и редактор 
на вестниците „Лъча“, 
„Прогрес“ и „Глас“. Из-
дига се като виден деец 
на Демократическата 
партия в района. От оно-
ва време датира прия-
телството на Михаил Та-
кев с Алеко Константи-
нов. Двамата са и на зло-
щастния 11 май 1897 г. в 
Пещера, когато в града 
се открива новото Клас-
но училище. След тър-
жеството, на връщане 
към Пазарджик, Алеко е 
убит. Съдбата пощадява 
Такев. Постепенно той се 

налага на политическата 
сцена. Избиран е за на-
роден представител от 
Пещерска околия в VІІІ, 
ХІ, ХІІ, ХІV, ХV, ХVІ, ХVІІ и 
ХVІІІ Народно събрание. 
Притежава природен 
ораторски дар, харизма, 
сравняват го с най-до-
брите парламентаристи. 
В съдбовните за Бълга-
рия години от началото 
на ХХ век политическата 
му кариера върви все на-
горе. В правителството 
на Ал. Малинов Такев е 
министър на вътрешни-
те работи /1908-1910/ и 
министър на обществе-
ните сгради, пътищата и 
съобщенията /1910-1911/. 
През 1908 година на-
стъпва дългоочакваната 
от българското прави-
телство и от целия народ 
възможност да се про-
мени статутът на млада-
та българска държава. 
Едно от най-бленувани-
те събития в следосво-
божденска България 
- провъзгласяване на 
Независимостта, става 
възможно благодарение 
на благоприятната меж-
дународна обстановка 
и на дипломатическите 
усилия на княз Ферди-
нанд и правителството 
на Ал. Малинов, в което 
вътрешен министър е 
Михаил Такев.

Българската история 
изобилства с възходи и 
последвали след това 
падения. По време на 
Балканската и Междусъ-
юзническата война 1912-
1913 г. Такев няколко 
пъти посещава фронта 
като политик, но става 
и доброволец в Първа 
армия. За съжаление, 
онова, което печели бъл-
гарската войска на бой-
ното поле е проиграно от 
погрешни политически 
ходове. Като министър 
на вътрешните работи, 
през 1918 г. той ръково-
ди разгрома на Войниш-
кото въстание, което ще 
го превърне в омразна 
фигура за лидерите на 
БЗНС.

Първата световна 
война завършва, както и 
Такев предвижда, с по-
ражение, с повсеместна 
разруха. Във вихъра на 
политическите борби, с 
мъжествен устрем той 
търси отговорност и от-
правя призив за държа-
вен съд над виновниците 
за катастрофата.

Големите политиче-
ски личности имат сход-
ни съдби. На 24 януари 
1920 г. в Пещера Миха-
ил Такев е прострелян 
смъртоносно от анархи-
ста Георги Донски. По съ-
щество това е едно поли-

тическо убийство, което 
не е нито първото, нито 
ще бъде последното за 
България. Малко преди 
това е завършил речта 
си с думите: „...Всич-
ко загива и се забравя, 
само браздата, оставена 
на обществената нива, с 
честно служене Народу, 
не се изтрива!“

За него Александър 
Малинов ще напише:  
„Такев беше волеви чо-
век и общественик, кой-
то знаеше да съгласува 
общодържавните и тяс-
нопартийните интереси 
и идеали, ...тъкмо защото 
имаше качества и бъде-
ще, не го тачеха много-
бройните му политиче-
ски противници.“

Според Никола Муша-
нов М. Такев е „един от 
първите представители 
на българската демокра-
ция след Освобождени-
ето, ...човек на практиче-
ската политика.“

Професор Алексан-
дър Балабанов си го 
спомня като „възторжен 
политик с дълбоко съз-
нание за отговорност, … 
но не пред царя, а пред 
народа“.

По решение на Об-
щинския съвет в Пеще-
ра през 1926 г. Главната 
улица е наименувана „М. 
Такев“, а през 1941 г. до 

Стария кавак е открит не-
гов бюст-паметник.

Инициатива за изди-
гане монумент на голе-
мия политик е подета и в 
София. За място е избра-
на градинката на ъгъла 
на улиците „Солунска“ 
и „Ангел Кънчев“. Сто-
личната община отпуска 
50 000 лева за проекта. 
Доброволни пожертво-
вания закръглят сумата 
на 300 000 лева. Бюстът е 
поръчан на талантливия 
скулптор Иван Лазаров, 
автор на Майката, която 
чака Димчо Дебелянов в 
Копривщица.

Паметникът е осветен 
на 23 февруари 1936 г. в 
присъствието на минис-
тър-председателя Георги 
Кьосеиванов, министри, 
военни и делегация от 
Пещера. Речи държат 
неколцина последовате-
ли на Михаил Такев. Ма-
кар че полагат усилия, 
никой от тях не може да 
достигне вдъхновението, 
проникновението и сила-
та на внушенията на пър-
воучителя – майстора на 
политическото слово. 

След 9 септември 
1944 г. и двата паметника 
са премахнати. Освен в 
Пещера, днес и в Плов-
див една улица носи не-
говото име.

Георги ШОПОВ
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В Радилово отбелязаха 14 февруа-
ри – Трифон Зарезан.

Гост на празника бе кметът на об-
щина Пещера Георги Козарев.

Певческа група към читалището в 
Радилово изпя подходящи песни за  
лозята.

Водосвет за здраве и берекет от-
служиха свещениците Борис и Руси.

Благопожелания отправиха кметът 
на община Пещера Георги Козарев и 
кметът на Радилово Елена Рядкова.

Всички се отправиха към лозовите 
масиви, за да зарежат лозята.

Празникът завърши с народно ве-
селие.

ТРИФОН ЗАРЕЗАН В РАДИЛОВОТРИФОН ЗАРЕЗАН В РАДИЛОВО

Кметът Г. Козарев зарязва лозята в РадиловоКметът Г. Козарев зарязва лозята в Радилово

На 14.02.2014 г. от 12 
часа в Капитан Дими-
триево лозари и винари 
отпразнуваха Трифон 
Зарезан, а младите - Све-
ти Валентин под мотото 
„Вино и любов“.

Гости на празника 
бяха Анастасия Младе-
нова – председател на  
Общински съвет – Пе-
щера, заместник-кметът 
Стефан Балабанов, се-

кретарят на 
Общината 
Николай Гъ-
лъбов и др.

Б л а г о -
словия за 
празника поднесоха 
кметът Иван Златинов и 
г-н Балабанов.

Музикален поздрав 
изпълни ДФГ „Капитан-
ка“ с ръководител мае-
стро Ваня Паунова.

Празнуващите бяха 
почерпени с чаша вино и 
къшей българска погача 
– символ на плодороди-
ето и изобилието.

Празникът продължи 
с веселие.

Стоянка ИВАНОВА

С документален филм, 
презентация, събирател-
ска дейност и литератур-
но-художествен кът за 
живота и делото на Ва-
сил Левски учениците от 
ОУ „Петко Р. Славейков“ 

отбелязаха 
141 -годиш-
нината от 
обесването 
на Апостола 
на свободата. 
Насочвани и 
подпомагани 
от класни-
те си ръко-
в о д и т е л и , 
у ч е н и ц и т е 
сами избра-

ха формите, с които да 
отбележат делото и жи-
вота на Апостола. Със 
събирателска дейност 
се включиха учениците 
от клуб по проект УСПЕХ 
„Аз обичам България“ с 

ръководител Зоя Томче-
ва. Ученическият парла-
мент, под ръководство-
то на г-жа Мемишева, 
подготви и представи 
презентация и докумен-
тален филм, а историкът 
на училището г-жа Или-
нова реализира литера-
турно-художествения 
кът във фоайето на учеб-
ното зведение. Личност-
та на Апостола е една от 
най-светлите, чисти  и 
почтени личности в на-
шата история  и затова е 
много важно децата да я 
познават и почитат, спо-
дели г-жа Христоскова, 
директор на училището.

ФАКЕЛНА ЩАФЕТА

„С ОГЪНЯ НА ПРИЗНАТЕЛНОСТТА“Във връзка с изграж-
дане Дом на покойника 
в Пещера започва дари-
телска кампания.

Желаещите да се 
включат могат да дарят 
пари, като използват 
банковата сметка или 
специалните кутии, кои-
то са поставени  в тър-
говска верига „Лазур“, 
Мегамаркет, магазин за 
цветя на Общински па-

зар и в магазина срещу 
бившата казарма.

Приканват се всич-
ки фирми на територи-
ята на община Пещера 
и гражданите да дадат 
своята лепта за постро-
яване на сградата в 
Централния гробищен 
парк. Всеки, който иска 
да бъде съпричастен с 
начинанието, може да 
помогне. 

ДА ПОМОГНЕМ

ОБЩИНСКА БАНКАОБЩИНСКА БАНКА 
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Вестник 
„РОДОПСКА 

ИСКРА“
може 

да четете и в 
електронен

вариант 
на страницата 

на Община 
Пещера

Вече Вече 
3838 години... години...

КАПИТАН ДИМИТРИЕВОКАПИТАН ДИМИТРИЕВО
За здраве и берекетЗа здраве и берекет
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На 13.02.2014 г. в ресторант 
"Перистера" се състоя грандиозно 
тържество, на което 28 пещерски 
двойки отпразнуваха златната си 
сватба.

Изказваме сърдечна благодар-
ност на организаторите на това 
мило тържество в лицето на чита-
лище "Развитие" и Община Пещера.

В уютна и празнична обстановка 
ние преживяхме отново трепета на 
сватбения ден. Благодарим ви, че 
превърнахте този ден в истински 
наш празник! 

Благодарим Ви! 
От сърце Ви БЛАГОДАРИМ! 

Сем. Павлина и Веселин СМИЛЯНОВИ

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

Деня на самодееца 
в НЧ „Развитие – 1873”   
през този творчески се-
зон празнуват повече от 
200 самодейци в девет 
състава за любителско 
художествено творчест-
во. Те отправят високи 
нравствени и  естетичес-
ки послания със своите 
вълнуващи изпълнения 
в програми на училищ-
ни, читалищни и градски 
тържества и чествания. 
Осмислят делника, из-
пълват с красота и опти-
мизъм празника, носят 
радост и самочувствие.   
Творческите им постиже-
ния са високо оценени в 
национални и междуна-
родни конкурси и фести-
вали .

• ДВГ „Петленце”, с 
ръководител Николай 
Балабанов, в Междунаро-
ден фолклорен фестивал 
„Песни и танци без грани-
ци” – гр. Свиленград, ста-
на победител в категория 
Вокални групи до 16 г.  
Солистката Теодора Ба-
лабанова бе отличена с III 
награда за индивидуални 
изпълнители. 

Групата завоюва трета 
награда и в МТФ „Пилен-
це пее”. 

• Квартет „Челебии” 
участва във фолклорен 
фестивал „Песни между 
три планини” - Банско 
2013. 

Във фолклорен фес-
тивал „Столетово пее” 
–  община Карлово, заво-
юваха първо място.

В Първия младежки 
фолклорен фестивал с 
конкурсен характер - гр. 
Калофер, спечелиха сре-
бърен медал.

• Певческите фор-
мации с ръководител 

ПавелКуцев, Група за 
автентичен фолклор, ВГ 
„Чучулига“ и солистката 
Петя Билбилева станаха 
лауреати на Старопла-
нинския събор „Балкан-
фолк“ – гр. Велико Тър-
ново,  и  получиха покана 
за участие в Европейския 
шампионат по фолклор 
- Несебър, България.

Групата за автентичен 
фолклор взе участие в 
„Бобфест 2013” и в Праз-
ник на кешкека. 

• Вокална група „Чучу-
лига“ завоюва сребърен 
медал в Националния 
детско-юношески кон-
курс с международно 
участие за музикално и 
танцово изкуство „Орфе-
ева дарба“ -  гр. София. 

В конкурса за инди-
видуални изпълнители 
сребро взе Цветан Ки-
чуков, а златни медали -  
Валентин Кичуков и Петя 
Билбилева.

• Група за стари град-
ски песни „Еделвайс” с 
ръководител Рашко Ти-
лев бе отличена с първа 
награда в Първия фес-
тивал на старата градска 
песен „Красив роман е 
любовта”  - Велинград 
2013 и в XIII Национален 
фестивал на градската 
песен „Нежни чувства” 
– Пловдив.

• В изобразителното 
изкуство арт дебют на-
прави Александър Митов 
Иванов със самостоятел-
на изложба. 

Децата от Школата по 
изобразително изкуство 
с ръководител   Милена 
Балтаджиева представи-
ха свои рисунки в тема-
тични изложби:  „Зимна 
радост” , „Цветно”, „Ве-
ликденски вълнения”, 
„Снежни мечтания”. 

Посрещнахме млади ху-
дожници от страната в  
Националния  пленер на 
детската рисунка „Пеще-
ра - 2013”. 

• Литературен клуб 
„Искри” с ръководител 
Минка Гемиева проведе:

- Творческа среща  с 
литературен клуб „Алеко 
Константинов” - Пазар-
джик;

- „Автори и книги” 
- среща-разговор с Екате-
рина Данчева;

- „Потребен огън” - Ве-
чер на жената със стихо-
вете на Минка Гемиева;

- „Пътуване към ост-
рова на духа” - промоция 
на книгата на Продрум 
Димов.

 Издаде:
- „Пориви и мечти” - 

стихосбирка на Виктория 
Симонова;

- „Бай Ганьо милиар-
дера” и „Книга за смет” 
- последните книги на 
Стоянка Динева;

- „Пътят към страдани-
ето, любовта и надежда-
та” - поетичен дебют на 
Николина Барбутева. 

Преди дни излязоха 
от печат:

- „Така им било писа-
но”  - легенди и предания, 
събрани от Лазар Грозда-
нов;

- „Стената” – роман  на 
Минка Гемиева. 

Белязаните с дарба от 
Бога са орисани да оза-
ряват пътя на Истината, 
да носят  Надежда,   за 
да се изпълнят сърцата 
и животът ни с Вяра и 
Любов. 

Човеколюбивият път 
на творчество и съзида-
ние е от век и во век. 

Той не признава пре-
гради, защото е от Духа.

ОСМИСЛЯТ ДЕЛНИКА, 
ИЗПЪЛВАТ С КРАСОТА ПРАЗНИКА

С много настроение, 
музика, песни, танци и 
стихове от местни поети 
самодейците към НЧ 

„Развитие - 1873”  отбе-
лязаха Деня на самоде-
еца в голямата зала на 
ресторант „Перистера”.

Ръководството на 
читалището благодари 
на всички  самодейци 
за всеотдайния труд и 

участието им в  мероп-
риятията на града, на  
национални и  между-
народни фестивали.

Гости на празника 
бяха Георги Козарев 
- кмет на Пещерска 
община, и Николай 
Гълъбов - секретар  на 
Общината.

Приветствия подне-
соха  кметът Георги  Ко-
зарев  и Георги  Щерев 
– председател на чита-
лището, с пожелания за 
много здраве, радости и 
успехи.

Георги Щерев под-
несе поздравителен 
адрес и цветя на Радка  
Паскалева по  случай 
нейния юбилей.

Много бяха пожела-
нията,   поздравленията 
и  наздравиците към 
самодейците, ръковод-
ството на читалището, 
и ръководителите на 
съставите.

На 12.02.2014 г. гру-
па спелеолози от клуб 
„Бесапара” към турис-
тическо дружество 
„Купена” и туристи 
от гр. Пещера взеха 
участие в отбелязва-

нето 40-ата годишнина 
на пещерата.

Откривателят Ата-
нас Радев запозна 
участниците с емо-
циите при първото 
им съприкосновение 

с пещерата, която е 
дълга 980 м и има под-
земна река. Пещера 
Юбилейна е един уче-
бен полигон за млади-
те спелеолози.

40 ГОДИНИ ОТ ОТКРИВАНЕТО 
НА ПЕЩЕРА ЮБИЛЕЙНА

По стар български 
обичай на 1 март по-
срещаме символично 
пролетта и Баба Марта, 
която спохожда хората 
и посевите, облечена в 
червен сукман, забраде-
на с червена забрадка, 
обута с червени вълне-
ни чорапи.

Старите хора казват, 
че пред всяка къща сто-
паните трябва да зака-
чат пресукани червени 
конци. Когато ги видела, 
Баба Марта се усмихва-
ла, изгрявало слънцето 
и всичко се стопляло.

Затова всяка година, 
дойде ли 1 март, си по-
даряваме мартеници с 
пожелание за здраве и 
благополучие.

Така направиха и 
учениците от първите 
класове на ОУ „Любен 
Каравелов“ - гр. Пеще-
ра. Заедно с техните 
класни ръководители 
- г-жа Иванка Павлова 
и г-жа Иванка Каимска, 
вързаха мартенички на 
лекарите, медицинските 
сестри и санитарките 
в Детско отделение на 
болницата в града ни. 

МАЛКИ ОБЯВИ
Продават се земеделски 

земи 12 дка, 
V категория.

GSM: 0876 76 92 36

* * *
Продавам апартамент в 
Пещера, срещу магазин 
„Лазур” в кв. „Изгрев“.

Рангел Лазаров -
Пещера, 

ул. „Симон Налбант“ No60

ПЪРВОКЛАСНИЦИ ЗАКИЧИХА
МАРТЕНИЦИ Първокласниците сър-

дечно им пожелаха да 
са здрави и усмихнати, 
за да бъде по-лек тру-
дът им. Учениците вър-
заха мартенички и на 
д-р Симеонова, д-р Му-
летарова, на д-р Яна-
киева и д-р Йорданов, 
които често посещават, 
когато боледуват.

Медицинските ра-
ботници поздравиха 
децата и също им по-
желаха да са здрави и 
да успяват в училище.

Иванка ПАВЛОВА
старши учител

ОУ „Л. Каравелов“ 
гр. Пещера

На основание чл. 16 /2/, т. 1  от ЗНЧ и 
чл. 19, т. 1 от Устава на читалището, На-
стоятелството свиква Общо събрание 
на НЧ „Развитие – 1873“ на 19.03.2014 г. 
от 17.30 ч. в салона на читалището.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчетен доклад за дейността 

на читалището – 2013 г.
2. Отчет за изпълнение на го-

дишния бюджет за 2013 г.
3. Отчет на проверителната ко-

мисия. 
4. Приемане на фонд за работа 

през 2014 г.
5. Приемане бюджет на читали-

щето за 2014 г.
6. Оповестяване счетоводната 

политика и приемане на бюджет за 
стопанска дейност за 2014 г.

НЧ „РАЗВИТИЕ – 1873“

П ОК А Н А

ПРАЗНУВАХА 
ДЕНЯ НА САМОДЕЕЦА


