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Усмивки от старите и новите албуми

ИСКРИЦИ

от детския огън

брой 4, април 2018 г.

ВЕТЕРАНИТЕ РАЗКАЗВАТ
Тр. Трифонов (с камерата) и Мл. Йорданов
изпращат „Аспаруховия влак“
Снежинка Ангелова и
Томислав Аспарухов

Катя Апостолова

Трифон Трифонов и Недка Изворска

Виждали ли сте дъб през пролетта, когато
в подножието му цъфтят минзухари и синчец?
Вятърът свири в клоните, а слънцето
гали изумрудените му листенца.
Могъщество и благост струят от свещеното дърво.
Неговите корени са дълбоко в земята.
Прострял е благодатна сянка нашироко.
Наоколо вдигат клони млади филизи.
На този дъб прилича Цветан Тодоров.
Вятърът е разнесъл плодовете на
делото му по целия свят.
Безброй е научил да танцуват.
От тях над 40 са хореографи.
Те продължават хорото и след него.
Мая Пеева
От юбилейния албум на хореографа

Наталия Монова

Хореографът Цветан Тодоров с деца от създадения
от него танцов състав „Радост“

Катя Апостолова, София и Иван Георгиеви,
Стефка Езекиева, втори ред Цветан Конярски
Д. Миленов подбира снимки в Центъра
за работа с деца, март 2018 г. (от сайта на Центъра)

Петра Петрова

Материалите се поместват по реда на
получаването им.
Редакционна колегия: Снежинка Ангелова,
Светослава Петкова, Димитър Миленов
Компютърна обработка и печат:
инж. Иван Йорданов
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Наталия Димитрова–Гергова, счетоводител в АЕЦ – Козлодуй, участник в танцовия
състав през 1972 – 1981 г., дъщеря на Димитър Миленов, работник в Пионерския дом и
нещатен ръководител на масова школа за народни танци в ОУ „Васил Левски“

брой 4, април 2018 г.
обаче е най-траен. Първоначално се предвиждаше да заминат 50 деца, но после броят бе съкратен на 24. Как да подбереш по 12 момчета
и момичета сред толкова много прекрасни
танцьори? Провежда се „вътрешен конкурс“.
За момчетата лесно - който сгреши в танца, не
заминава. Но от момичетата по-щури няма. 30
не грешат. Никой не отпада. Играе се по 10-20
пъти в различен ритъм, различни постановки.
Като една сме всички, никой не греши. Накрая
се реши да заминат 12-те момичета, които са
пълни отличнички в училище.
В Турция пък бяхме много на брой, но започна военният преврат и не знаехме как ще се
приберем. Тогава военните намериха самолет,

Родителите ми бяха организационни работници. От нас, децата, се изискваше също
да бъдем организирани и често да се справяме
сами. Като по-голяма имах задължението да
вземам сестра си от детската градина. Водех я
при тати в Пионерския дом и веднага тичах в
салона. Там свиреше акордеон, а еднакво облечени деца пляскаха с ръце и подскачаха. Какичката, която ги ръководеше, канеше най-добрите
на сцената за пример на останалите. С ритмите
на музиката всичко оживяваше. Скрита зад някоя от колоните и аз тихо плясках и се опитвах
да подскачам като тях. Как само ми се искаше
и аз да съм с тези деца, да отида на сцената, да
съм част от тази магия! И така ден след ден, докато не ме откри един чичко със строг глас и
ме постави в редицата до другите деца. Каква
радост беше това за мен ! Беше 1972 г.
През лятото заминахме на лагер. Сутрин
се къпехме в морето, а следобед репетирахме.
Готвехме танца „Детски панаир“. Сестра ми
Снежана, и тя вече „танцьорка“, беше първа
кукла, а аз играех първа каручка. Написахме
писма на родителите си, оставихме ги в куфарчетата и така и не ги изпратихме - забравихме
за тях, улисани в този нов свят.
Заредиха се танц след танц - „Ръченицата“, „Каменополското“, „Шопската“, „Майски
цветя“, „Легенда за козарчето“... Бяхме станали
част от танцовия състав на един човек, колкото
строг, толкова и справедлив - Цветан Тодоров.
Грижеше се за нас като за своите деца. Питаше
ни как сме, имаме ли проблеми. Търпеливо изслушваше отговорите и ни помагаше да постъпим правилно. Не търпеше глезотии, искаше
да стъпваме с усмивка и бодрост и да вървим Димитър Петров, син на Наталия, магистър
по икономика, участник в танцовия състав
смело на сцената на живота. И така - репетипрез 1993 - 1998 г.
ции, концерти, прегледи, фестивали - винаги
първенци.
Най-интересни бяха концертите в София, изпратиха ни на летището, а в България уплаВарна, Велико Търново, Париж, Истанбул. Спо- шени ни посрещнаха родителите. В Москва пък
менът за подготовката за пътуването до Париж се загубихме в магазин „Детски свят“. Никога
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„Млади Аспаруховци“
1972 - 1981 г.
Изведен опит в туризма

Изпращане на влака след среща в Благоевград. От
ляво надясно Мария (домакин), Цветана Миленова
(в гръб), Стефка Езекиева, Георги Недялков, дежурен
офицер (в гръб), Петър Танков от Кнежа, Младен
Йорданов, до него колега от Благоевград

Посрещане на влака на ж.п. гара Силистра.
Димитър Миленов приветства силистренските деца.

Окръжен пионерски дом, Враца организира участието на децата
от окръга в лекоатлетическата щафета „Радецки“, посветена на Ботев и
неговия подвиг, провеждана ежегодно на козлодуйския бряг съвместно с Национален музей-параход „Радецки“
И „Радецки“ гордо плува…
На трите снимки
– групи на състезание, ръководено от
Стоян Генов

На пистата…

Първа лекоатлетическа щафета „Радецки“,
Козлодуй, 1984 г. , водач Велика Петрова –
РПД, Мездра и треньор Георги Митев

Пета лекоатлетическа щафета „Радецки“, Козлодуй, 1988 г.

Димитър Миленов, завеждащ отдел се бореха всички училища и най-вече експеди„Физкултура, спорт и туризъм“ през 1974- ционните отряди с целогодишната си работа.
1982 г.
Успелите да се класират получаваха места в 3-4
купета, които украсяваха с табла, фотоси, дневСтраната се готви да посрещне своя ници, албуми, изработени от тях предмети, с
1300-годишен юбилей. Ние, разбира се, не из- които онагледяваха дейността си.
оставаме. Нещо повече, включваме се с една
По време на пътуването радиоуредбата
своя уникална идея, голяма по времетраене, във влака не млъкваше. Децата пееха, рецитиразамисъл и постигнати резултати. Тя е на Ни- ха, споделяха опит, обявяваха викторини и конкола Дилков, завеждащ отдел „Туризъм“, и се курси. Всичко - от реда и чистотата в купетата
нарича „Влак „Млади Аспаруховци“. Смела до най-малката подробност, беше на състезателинициатива, осъществена с огромен размах. В ни начала. Избран детски щаб ръководеше инипродължение на 10 години (1972-1981 г.) всяка циативата и извършваше класирането.
пролет 1300 деца от Врачански окръг осъщестВечер, на централния градски площад, девяват с влака пътуване до исторически селища цата от Врачански окръг събираха многолюдна
на страната ни.
публика със своите прекрасни изпълнения.
Всяка година маршрутът е различен, но
Много спомени останаха у децата от този
винаги води към исторически места и памет- влак. Някои от тях са особено силни. През
ници. Започнахме с Плиска-Преслав-Мада- 1976 г. децата от окръга събраха 1800 т. старо
ра-Велико Търново. После Силистра. Поклон желязо. На митинг в Перник, пред деца и раи цветя пред паметника на Ботевия знамено- ботници, един влак директно подходи в Метасец Никола Симов в Търговище. Преклонение лургичния комбинат с това желязо. Прашната
пред саможертвата на априлци в Панагюрище. и не дотам привлекателна работа по събиране
Старателен прочит на имената, изписани вър- на вторични суровини изведнъж придоби друг
ху паметните плочи на Шипка и Оборище...
смисъл. Децата видяха в друга, по-точно измеРазходите на децата са сведени до мини- рима стойност, цената на своя труд.
мум. БДЖ ни прави големи отстъпки. Храним
Беше и лесно, и трудно.
се в ученически столове и закусвални. Спим
Нямаше да се случи без активното съдейв класни стаи, хижи, хотели (благодарение на ствие на БДЖ, БНА, МВР, музеите и отделите
този влак училищата лека-полека се оборуд- „Народна просвета“ по места. Нямаше да го
ваха с туристически дюшеци, спални чували има и без чудесната работа на учители и диреки екипировка, така необходими им и за други тори от Враца и окръга , вградили сърцата си в
туристически походи и прояви). В градове като детския интерес към родния край и милото ни
Карлово, Калофер, Панагюрище местни учени- отечество.
ци и родители идваха и вземаха по 5-6 деца, на
И съвсем не на последно място - без чукоито осигуряваха подслон и храна. Връщахме десната идея и стриктната организация за нейим жеста, когато децата от тези градове идваха ното изпълнение, създадена от Пионерския
в нашия край за похода „Козлодуй - Околчица“. дом във Враца.
Винаги ни придружаваха трима старшиВсичко извършено си заслужаваше усини и един офицер от ШПЗО, Враца с осигурена лията, безсънието, трудностите. То беше посрадиовръзка по всяко време и навсякъде.
ветено на достойното посрещане на 1300-гоДа заслужат участие в пътуване с влака дишнината на майка България.
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не бяхме виждали такъв огромен магазин с толкова много врати!
Най-добрите житейски спомени и приятелства със сестра ми (тя танцуваше до 1983
г.) имаме от представителния танцов състав на
децата от Враца с ръководители Цветан Тодоров, Ягодинка Димитрова и Георги Данов и корепетитори Владимир Григоров и Сашо Петров.
По-малкият ми син - Димитър, също заобича народната музика и танци като мен и дядо
си. Често посреща Нова година във Враца или
София на общото хоро.
Три поколения танцьори. Три поколения,
свързали живота си с Пионерския дом и Центъра за работа с деца.
Ние - бившите участници в танцовия състав на Пионерския дом, през всичките тези години се търсим, имаме си група във Facebook и
на всеки 1-ви март се събираме, разговаряме и с
тъга и радост си спомняме детските дни.
И вървим смело на сцената на живота,
както ни учеше любимият ни ръководител Цветан Тодоров.
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щината.
Друго направление в дейността на отдел
„Художествено възпитание“ бе организирането
на изложби от събирателната дейност, конкурси за най-хубава автентична сурвачка и мартеница, с които подреждахме ежегодно изложби в
Художествената галерия на града.
Третото направление бе организирането
на международни лагери за нашите кръжочни
състави. Ежегодно на разменни начала ни гостуваха състави от побратимените градове от
Германия, Полша, Румъния, Чехословакия, Украйна, Русия (Москва), а нашите деца летуваха
там.
Тези гостувания се превръщаха в истински празници за децата, защото техните песни,
танци, игри, лагерни огньове, забави бяха найестественият обмен на познания за бита и културата на техните народи.
Надявам се, че порасналите деца още носят искрици от детския пламък.

Наталия Монова - завеждащ отдел „Художествено възпитание“ в Окръжен пионерски дом, Враца през периода 1970 - 1974 г.
Ще споделя мисли само по отношение на
някои аспекти от работата на отдела, които не
са отразени в материалите от предходните броеве на вестник „Искрици от детския огън“.
Дейността на нашите кръжоци и състави
бе особено приятна за децата - да пеят, да танцуват, да рисуват, да рецитират, да са актьори в
театрални постановки, да събират оригинални
народни приказки от своите баби и дядовци,
както и оригинални бродерии на български шевици, характерни за селището и района им.
През Седмицата на детската книга и песен
творци посещаваха всички училища и Домове,
които искаха да се срещнат с тях. Гостуваха Асен
Босев, Михаил Лакатник, Стоян Ц. Даскалов,
Николай Хайтов, Орлин Орлинов, Павел Матев
и др., както и целият детски отдел на БНР.
Тези дейности изиграха голяма роля за
осигуряване на приемственост между поколенията, за утвърждаване на българските традиции, за родолюбието и запазването на българ-

Младен Йорданов - директор на Окръжен пионерски дом, Враца - начело на детска делегация
в Украйна
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Светослава Петкова Иванова, филолог,
посветила 10 години на пионерското движение от 1967 до 1977 г., дружинен ръководител,
работник в Окръжния пионерски дом (методист и завеждащ отдел „Организационно-методически“)
Скътани в сърцето ми
В продължение на десетилетие работих в
Окръжния пионерски дом в гр.Враца. Скътани
в сърцето ми са много хубави чувства за моите
колеги от онова време. Считам за свой човешки
дълг да споделя спомени за някои от тях, които
вече не са между нас - Младен Йорданов Михайлов, Трифон Димитров Трифонов, Недка Василева Изворска, Стефан Петков Стефанов и Петра
Тодорова Петрова.
Младен Йорданов - нашият най-дългогодишен директор на Окръжен пионерски дом в
гр. Враца. Помня го като респектиращ, но и излъчващ с всяка своя дейност голяма любов към
децата, а към работниците на Дома - проявяващ
освен голяма взискателност, и много човещина и
съпричастност към личните ни проблеми, както
и към проблемите на нашите семейства. Много
широко скроен ръководител! Още звучи у мен
след толкова много години неговата „Бели ружи“
- песен, задължително изпята на всяко наше „семейно“ тържество.
Колегата ми Трифон Трифонов за мен бе
„човекът енциклопедия“ - можещ във всичко.
Много обичаше децата - във всички инициативи,
които организираше, той като вълшебник превръщаше игрите с децата във вълнуващо преживяване с много романтика, прояви на другарство,
взаимопомощ, себепознаване…
Трифонов стана организатор и кръстник на
клубовете за международна дружба на децата от
цял свят - за първи и втори клас клуб „Приятели
на октомврийчетата“, а за ІІІ-VІІІ клас - интернационален клуб „Дружба“, организирани в голяма
част от училищата на гр. Враца и окръга. Негово
дело са и военизираните игри и военизираните
лагери. „Моженето във всичко“ включваше найразлични умения - фотограф и кинооператор, есперантист, отличен стрелец, риболовец, „ретророкер“, колекционер на марки, картички, значки
и разни дребни технически „джаджи“, фокусник.
Артистичните си заложби пък проявяваше в ролята на Дядо Мраз на детските тържества и новогодишните празници на колектива ни, както и
като фотограф и раздаващ подаръци на колежките за 8-ми март.
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И днес, когато разглеждам снимките от моята младост, си спомням с много любов и почит
за моя колега Трифонов - много находчив, енергичен, усмихнат, остроумен, духовит и винаги
добронамерен.
Недка Изворска - очарователната ѝ усмивка и звънкият ѝ глас са живи в моите спомени.
Чувам как в кабинета ѝ трака пишещата машина
и под нейните клавиши се раждат новите инициативи на организационно-методическия отдел,
който тя ръководеше - очно-задочен клуб „Млад
дописник“ (членовете му още в ученическа възраст сътрудничеха на местни и централни печатни издания. Този клуб имаше и свое печатно
издание - вестник „Пионерско знаме“ - първо в
областта и едно от първите в България вестничета, писани от деца). От пишещата машина
на Недка Изворска се превъплътиха в значимо
дело окръжният и районните пионерски щабове, структури за детско самоуправление (първи
в страната). В тях формираха, чрез своето обучение, организационни умения и добродетели много днешни изявени в своята професия съграждани - проф. д.с.н. Цветан Давидков, лекарите д-р
Валерия Мраморенска, д-р Иво Ралчовски, д-р
Орлин Димитров; Огнян Пищиков - икономист,
депутат, писател, Юлия Пискулийска - утвърдена
журналистка. Бих нарекла запазена марка на Изворска и консултациите с директори на училища,
класни ръководители, дружинни ръководители
и др. по много въпроси от възпитателната работа с подрастващите, за извънкласните дейности
и осмислянето на свободното им време.
Нахлуват у мен още много, много спомени от почти десетилетната ми съвместна работа
с Недка Изворска в Окръжния пионерски дом
в гр. Враца, но те биха се поместили в някакъв
специален очерк, който бих озаглавила „За тази,
която със своето трудолюбие, работохолизъм и
смелост следваше мечтите си“.
Стефан Петков - завеждащ отдел „Физкултура и спорт“. Роден и израсъл във Великотърновското село Александрово, човекът с „болярска кръв“ търсеше в подготовката на всяка
спортна изява на отборите към Окръжния пионерски дом - Враца и от училищата не показност,
а мотивация за физическото, интелектуалното,
нравственото израстване на участниците, както и формирането на добродетели (спортсменство). До детайли следеше за тази подготовка.
Дейността му продължи почти десетилетие, а
след това като учител в селско училище (с. Павол-
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че) той пренесе там този свой стил. Отборите на
училището по хандбал и колоездене бяха многократни републикански първенци.
Петра Петрова - методист, а по-късно завеждащ отдел „Организационно-методически“,
ще помня красива, винаги усмихната и неуморна
във всяко начинание, свързано с патриотичното възпитание, съхранението на родовата памет,
българския фолклор и др. Спомням си с каква
всеотдайност тя организира ушиването на реплика на знамето на врачанските съзаклятници
(свързано с подготовката на Априлското въстание от 1876 г.). Тя сама издири автентични материали като коприна, сърма и др. Успя да популяризира тази идея така, че всяко училище в гр.
Враца и Врачански окръг уши реплика на знамето в сувенирен вид. Тези реплики с гордост подарявахме на гостуващите детски делегации от
побратимените и приятелски градове Суми (Украйна), Франкфурт на Одер (Германия), Варшава
(Полша), Москва (Русия), Крайова (Румъния).
Моите колеги. И до ден днешен ги нося в
сърцето си.
И още по-рано…
Зоя Александровна Межейко - библиотекар и организатор в Окръжен пионерски дом,
Враца през периода 1960 - 1967 г.
Аз съм руска гражданка. Дойдох в България през 60-те години. Не познавах страната, не
знаех езика. Предложиха ми да започна работа в
Пионерския дом. Силно обичам децата, но бях
много притеснена. Влязох в сградата с голямо
вълнение. Вълненията се оказаха напразни. Посрещнаха ме толкова сърдечно, с топла, открита
усмивка. От този момент Пионерският дом стана и мой дом за 7-8 години. Започнах да работя
в библиотеката. Провеждахме литературни четения, обсъждания (например по книгата на
Митка Гръбчева), инсценирахме литературен
съд. Заедно с децата учех езика, опознавах езика
на страната, която заобичах като своя Родина.
Обстановката в Пионерския дом беше задушевна, благодарение на директора Младен
Йорданов - прекрасен човек, с широка прекрасна
душа, който успя да събере чудесен колектив - все
хора, обичащи децата, познаващи своята работа.
Трифон Трифонов - душата на колектива.
По-внимателен, отдаден изцяло на своето дело
(работа с подрастващото поколение) човек после никога не срещнах.
По-късно започнах да работя в отдел
„Чавдарчета“ под непосредственото ръководство
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на Недка Изворска. Тя ме научи на много, заедно
работихме с малките деца, възпитавахме ги в любов към родината. Останахме приятели за дълги
години. Светла ѝ памет.
Не мога да забравя как с пионерите от целия
Врачански окръг събирахме пари, провеждайки
различни мероприятия за възстановяването на
кораба „Радецки“. Вълненията по откриването
на кораба в Козлодуй, ентусиазмът на децата не
може да се сравни с нищо. Това не е ли патриотично възпитание и то не на думи, а на дела!
Помня каква атмосфера цареше в Пионерския дом. Влизаш и чуваш как звучат музика и
детски гласове, които под ръководството на Георги Гетов пеят, или попадаш във вихъра на народен танц и чуваш гласа на Цветан Тодоров,
обучаващ децата. В стаите се чуват гласове - Вата
Панайотова - това значи, че се правят опити по
отглеждане на цветя и т.н. Или в салона малки
акробати правят сложни упражнения. Никога в
Дома не цареше пълна тишина.Тук се обучаваха
деца според своите интереси, които за някои от
тях се превърнаха в съдба. Това е пътят, по който
може да се възпитават децата и да стават истински хора!
Напуснах Пионерския дом, за да се посветя на преподавателска дейност, но спомените от
този период ще останат за цял живот.
Убедена съм, че тогавашните деца живееха
по-интересно, имаха истинско щастливо и прекрасно детство!

Директорът на Окръжен пионерски дом Младен Йорданов ръководи делегация в Украйна

