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СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ!
Стартираме подписка в подкрепа на регистрацията на политическа партия „Кауза
Пловдив“ за участие в изборите за общински
съветници и кметове на 25 октомври 2015г.
Можете да ни откриете всеки делничен ден от
14 до 20 часа пред щаба на КП „Кауза Пловдив“ на улица „Княз Александър I“ № 38-40
(Главната улица, до входа на Драматичния
театър). Заповядайте, ще се радваме да бъдете
съпричастни към общата ни кауза.

			

Безплатно издание

АНТИЧНИЯТ ТЕАТЪР
В СВЕТОВНИЯ ФОКУС
1000 гребци заливат спонтанно сцената на древния театър, засенчвайки с енергията си много други
организирани прояви. Рокаджии свирят пред декорите на „Аида”. Публиката във възторг. Откриването на
световното първенство по гребане се превърна в цветно пиршество, доказващо, че Пловдив е във възход.

гребем“ в изпълнение на
Кристина Бончева, гребкиня, която бе и водеща
на церемонията.
Кметът на града, Иван
Тотев, както и министърът на младежта и спорта, Красен Кралев, поднесоха приветствията си
към участниците и към
гостите на първенството.

21.07.2015 Пловдив,
Античен театър

ЕДИН ПРЕКРАСЕН
ПОВОД

Пловдив безапелационно
се превръща в център на
световното гребане.
А къде по-тържествено
да се открие световно
първенство от сцената
на Амфитеатъра – един
прекрасен шедьовър за
очите - масивен мрамор,
дълбоко синьо небе, декорите на класическа опера
и фона на планината на
Орфей.
И всичко това - в сърцето на един голям, красив
и пълен с енергия град.
Пловдив – перлата на
античната Roma Еmpire,
бисерът на Тракия, любовта на Дебелянов, градът
на Борис Христов – изригна този път с хиляди

на стр 4

ЗДРАВЕЙТЕ!

пъстри любители на гребането, дошли тук, за да
видят знамената на всички държави-участнички и
да чуят словото на Майк

Уилямс, ковчежник на
Международната федерация по гребане, решил
лично да зарадва очите си
с гледки от неповторимия

град. Отборите, дали си
среща в Световното първенство по гребане до 23
години, се представиха
на сцената на Античния

театър в сбита и много
добре организирана церемония.
На нея прозвуча за първи
път и песента „Ето затова

“КАУЗА ПЛОВДИВ” ИЗЛЪЧИ СВОИТЕ ПЛОВДИВЧАНИ ВТОРИ
КАНДИДАТИ ЗА РАЙОННИ КМЕТОВЕ НА РАЛИ ДО БОСФОРА

През юли в Новотела се
проведе конференция на
районните структури на
„Кауза Пловдив” в града. В пълната зала имаше
представители от всички
възрастови групи и всички съсловия на вечния
град. Структурите на формацията се събраха, за да
излъчат своите предста-

вители за предстоящите
избори за местна власт
през октомври.
В конферентната зала
„Пловдив” цареше оживление и празничност. Няколкостотин делегати показаха завидна сплотеност
и въодушевление, когато
пред тях се изправи лидерът Георги Титюков, за-

едно с общинските съветници на „Кауза Пловдив”,
Константин Георгиев и
Едуард Сарафян. Множеството излъчи свои кандидати за всичките 6 районни кметства в Пловдив.
След конференцията, делегатите и симпатизантите

на стр 3

Пловдивският екипаж Георги Гераджиев и Георги Гаджев станаха втори (Форд
Фиеста R2) на турското Рали „Босфора“ (24-26 юли),
което бе кръг от Европейския рали трофей (ERT) на

много тежко състезание, изискващо перфектно владеене на автомобила и отлична
физическа кондиция. „Често на таблото на колата ми
изписваше над 60°C, което
комбинирано с негорими-

Международната автомобилна федерация (ФИА) с
най-високия коефициент 4.
Класирането е страхотен резултат, като се има предвид
че в мегаполиса Истанбул
си дадоха среща около 50
екипажа, готови на всичко,
да покажат, че са върховни
пилоти. Рали „Босфора“ е

те бельо и екип, които сме
задължени да носим, беше
адско усещане“, коментира
веднага след състезанието
Георги Гераджиев-младши. Знаменитият пловдивчанин. е син на легендата
от близкото минало в автомобилния спорт Георги
Гераджиев - старши.

Уважаеми съграждани, живеем в един от най-красивите градове в Европа, но
сигурно за много от вас това
не е достатъчно. Нивото на
доходите и удобната инфраструктура са толкова важни
неща, колкото и чистотата на
въздуха, който дишаме.
Аз обичам Пловдив. И съм
се посветил да работя за него. Колкото повече от нас изберат развитието му за своя
кауза, толкова по-добре.
Знам колко много програми
могат да се направят срещу
корупцията и безработицата.
Но най-важните и най-ефективните са да възпитаваме
околните и децата си като
инициативни хора, които сами създават и бизнеса си, и
работните си места.
Другият начин е да счупим
бляна на “тарикатлъка”. Не
разказвайте с възхищение за
подвизите на корумпирани и
корумпиращи. Това е зараза,
която се вкоренява в морала.
Тя умъртвява другите ценности и ги замества с лъжлив героизъм.
Можем да живеем честно и
достойно!
ГЕОРГИ ТИТЮКОВ,
кмет на район Централен,
лидер на „Кауза Пловдив”
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ЛИЧНОСТИ

КАУЗА Пловдив

ТЕХНОЛОГИЧНИЯТ БУМ МАСКИРА
ИЗОСТАВАНЕТО НА НРАВИТЕ
ВЯРВАМ, ЧЕ ДОБРОТО Е БЕЗСМЪРТНО, А СЕМЕЙСТВОТО – ФЕНОМЕН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ЩЕ
УВЕЛИЧИ КУПЕНИЯ ВОТ. ЗА МЕН Е ЧЕСТ ДА ОБУЧАВАМ.
В МУЗИКАТА ИМАМЕ СВЕТОВНИ ВЕЛИЧИНИ.
Какво мислиш за доброто?
Това е една огромна тема.
Половината философия се
опира върху „добро-зло”.
Правенето на добро –
имаш ли наблюдения
върху процеса?
Когато човек прави добро, трябва да има цел, а
не просто, за да се разпише, че го е правил. Когато правиш добро, трябва
да си убеден, че знаеш
за кого и за какво е. Ако
щеш, и да вярваш, че то
ще извърши своето чудо
и ще се репродуцира.
Човек трябва ли да очаква благодарност за добрините си?
В никакъв случай. Това
би значело „пазарлък” –
аз на тебе, ти на мене.
Убеден съм, че живеем в
действителност, в която
доброто не остава невъзнаградено. По един или
друг начин – стига да
имаме търпение и съзнание да видим този процес.
То не е равно пропорционално, нито е със същия
вектор – където си направил, оттам да дойде. Ние
сме част от нещо много
голямо и непроучено. Бог
регулира нещата и когато
ние „произвеждаме” добро, то рано или късно, в
една или друга степен, се
връща, застига ни... Но по
непонятни за нас логики.
Вярвам в това. И живея
така.
Ти обучаваш студенти.
Даваш уроци и на кандидатстуденти. Чувал
съм, че го правиш безплатно понякога.
Не понякога, а винаги.
Аз обучавам всеки, който се е обърнал към мен.
За мен това е признание
за личността ми. Считам го за чест, която ми
е оказана. Винаги обучавам безплатно. Говорим
за уроците, които давам
извън преподавателската
ми дейност в академията,
защото като преподавател там получавам възнаграждение. Но извън академията, никога не съм си
и отварял устата за някакви хонорари, възнаграждения... Защото знанията, които имам, които съм
натрупал и продължавам
да трупам, са ми дадени
безплатно. От други преподаватели.
Ето, стигаме до един философски момент – възпроизвеждане на доброто. Все пак, аз съм получил това добро от други,
защо да не го увеличавам.

Чувстваш ли се специален за нещо и в нещо?
И да, и не. Аз съм човек,
който е приел, че е част
от нещо голямо – нямам
проблеми с егото си – мога да свиря втора цигулка,
трети кларинет, метафорично казано. В живота
изобщо.
Чувствам се специален,
доколкото съм част от
Творението. Като съставна част от чудото на живота и битието. Една част,
от което учените са разгадали, друга предстои
да се изучи, а друга - ще
си остане неразгадана докрай.
Има неща, които знаем,
които ще научим, но има
и такива, до които, в това
си измерение, няма и да
се докоснем.
И в същото време се
чувствам изключително
обикновен – като всеки
друг човек по улицата,
когото виждаш.
В каква епоха е човечеството според теб?
В голям преход.
От какво към какво?
Свидетели сме на един
свръх технологичен прогрес. Но, поглеждайки
назад във времето, виждаме, че еволюцията на
човешките нрави е бавна,
да не кажем почти застинала. За последните 200
г. нравите и съзнанието
са се променили много малко, в сравнение с
технологичните и битови
промени. Завистта си е
завист, лакомията си е лакомия, властолюбието си
е същото. Голям процент
от хората живеят така, все
едно само те носят душа.
А другите около тях смятат, едва ли не, за вид сенки, герои от филм, статисти някакви. В техния
живот и в техния филм,
ако вземем филмовата
символика.
Малцинство са хората,
сме хората, ако не звучи
самохвално, които чувстваме, че сме равноправни. Голямо постижение
е да се поставяш на мястото на другия. Съчувствието и състраданието са
висши категории.
Човек може да играе главна роля някъде, другаде
второстепенна, а и да бъде фон на нещо. В добрия
смисъл. Без егото му да
страда. Но ти виждаш ли
светът да отива към такава мирна унификация?
По скоро става по-безчувствен, суров и егоистичен.

критерии – национални
етнически, отраслови ....
Така е по-лесно. Римското „откритие”, „Разделяй
и владей!”, е повече от
живо.
А може би налагането
на такива условности
е бягството от мажоритарното разсъждение?
От една страна, говорим,
че трябва да се отива към
мажоритарни избори, а от
друга - че големите партии трябва да носят отговорност. Кое е истината?
Това са взаимно изключващи се неща. Това е същото бягство от лична отговорност. Как да вкараш
в затвора една партия за
престъпления...

ЕДУАРД САРАФЯН. Преподавател в АМТИИ, възпитаник на Национална музикална академия „проф.
Панчо Владигеров“ – София. Бивш оркестрант. Семеен, на 40 г. В свободното си време обучава безплатно талантливи деца. И смята това за нормално.
Трети мандат общински съветник от „Кауза Пловдив”.
Ти си кларинетист. Голямата победа е да наИмаш ли класация на правиш от тях сплав, а не
световните асове?
пропаст.
Не обичам да абсолютизирам. Да казвам „най”. Има ли връзка между
Трудно ми е да правя тези семейни разбиракласации. Всичко е много ния и упадъка на оботносително в изкуство- ществените нрави?
то. Имам много любими Сложни са нещата. Но
изпълнители. Не мога да мисля, че се върви от обне спомена името на моя щото към частното.
преподавател, професор Упадъкът на обществеПетко Радев. Мога да дам ните ценности деморалипример с Арон Копланд. зира малките структури –
Концертът му за клари- семейството, общностите
нет и оркестър, който е ни – от съседите във вхописан специално за Бени да, съседите на улицата,
Гудман, в изпълнение на махалата, града, до групиПетко Радев, ми харесва те по интереси.
повече от всичко друго.
Във всички аспекти – като Леснината, с която наинтерпретация, като звук, пускаме семейството, не
като музикално техниче- е ли същата, с която се
ски похвати. Но пак под- отказваме от обществечертавам, че това е субек- ните си борби?
тивност. В случая – моя.
Без да абсолютизираме –
малкото винаги е подчиСемейството за теб е ...? нено на голямото. Хората
Изключителен феномен. са в зависимост от процеИзключителна формация. сите на макро-ниво. Дори
Чудя се на хората, които и наднационално.
лесно се отказват от него. Малко или много, всеки
Още повече, когато имат и човек е обект на глобалнидеца. Усилието да правиш те политически интереси.
компромиси, да се бо- Това е неосезаемо някак
риш за другия, да градиш в ежедневието, но когато
връзката си всеки ден, е се загледаш в новините,
повече от приключение. когато четеш историята –
А не да имаш съпруга (съ- разбираш, „виждаш” тази
пругата), за даденост.
зависимост.
Различията във вкусове- Винаги има стремеж да
те и интересите са факт. ни се слагат изкуствени

Трябва ли да има задължително гласуване?
Пак се опитват да ни вкарат в шаблон, че задължителното гласуване, ще тушира етническия вот. Че
българите били по-вяли
на избори, а другите отивали „под строй”.
Ако наблюдаваме проучванията и резултатите от
гласуванията,
виждаме
избирателната активност
в смесените райони да е
еднаква с другата.
В сайта на ЦИК, се вижда
тази тенденция. Процентно етносите гласуват почти еднакво, имат еднаква
активност.
Дори в тези райони, смесените, понякога е пониска. Спрямо общата.
Факт е, че в последно
време политическата и
избирателна активност в
страната са доста високи.
Активност от порядъка на
50 и повече процента е висока... Да не забравяме, че
много хора, присъстващи
в избирателните списъци,
не са в България. Което
говори, че тези, които са
тук, са много ангажирани
с изборите.
Гласуването – право или
задължение е по морал?
Знаем как е по конституция.
По-скоро е право, а не
задължение. Един човек,
който няма избор – не харесва никой от участни-

ците в изборите - защо
трябва да е задължен да
гласува? Този насилен
вот е вече манипулиран.
И още – задължителният
вот няма да неутрализира
купения вот, както ни внушават, а ще го увеличи.
Ще увеличи процента на
безразличните в гласуването. Именно тази таргет
група много по-лесно ще
се опитва да извлече мимолетна полза от гласа си.
Понеже не вярва, че може
да има друга полза от нея.
Въведеният в задължително гласуване, може с
още по-голяма ярост да
продаде гласа си – като
протест срещу системата.
При сегашната практика, негласувалите имат
ли право да недоволстват от статуквото?
Нямат морално право да
изискват. Човек, който се
е отказал да се произнесе по зададен въпрос, не
бива да изисква един или
друг резултат.
И обратно - гласуващите
имат свещеното право да
коригират избраниците
си, да ги критикуват, да
искат от тях да вървят в
някакъв път.
Тезата за задължителното гласуване не прилича
ли на задължителното
вкарване на зрители в
зала или стадион, които
са празни, заради скуката на представлението
или състезанието?
Добрият спектакъл сам
събира хората в залата
си. Партиите
станаха
безкрайно мързеливи и
се опитват по изкуствен
начин да съберат участници. Даже не е мързел,
а наглост, дори не мога
да намеря точния термин.
Арогантни.
Затова бъдещето е на нови,
млади формации като „Кауза Пловдив”, които имат
идеали и конкретни цели.
Не са оядени от голямото
политическо плюскане. И
които смятат хората не за
инструмент за достигане
на властта, а за субект на
властта. Това му трябва на
Пловдив. Това й трябва на
България.
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ОБЩЕСТВО

“КАУЗА ПЛОВДИВ” ИЗЛЪЧИ СВОИТЕ КАНДИДАТИ ЗА РАЙОННИ КМЕТОВЕ
от стр. 1
на „Кауза Пловдив” посрещнаха в залата кмета на
града, Иван Тотев, който в
стегнато и богато илюстрирано представяне запозна
присъстващите с извършеното в този мандат в основните направления – от
новия транспортен проект
на Пловдив до спечелването на кандидатурата за
европейска столица на културата през 2019.
Георги Титюков беше 3 години в този печелещ победи управленски тим – като
заместник кмет по младежта, спорта и социалните
дейности.
С неговата решаваща роля,
в транспортния проект на
Пловдив беше включена
направата на почти 50 км
велоалеи и стартира проектът за изграждане на младежки център на Гребната
база.
Той беше факторът, който фокусира вниманието
към изграждането на втори
гребен канал, за да може
Пловдив да запази място в
бъдеще за световни изяви в
гребните спортове. Титюков беше двигателят и за
големи проекти в социалната сфера – от генералния

ремонт на старческия дом,
до изграждането на приют
и фамилни къщи за децата
в неравностойно положение.
Едва преди година той
спешно оглави район Централен, поради овакантяване на кметския пост. Като
специалист, познаващ в детайли нещата в централната зона на града, Титюков
пое работата в движение,
съвместявайки
няколко
месеца двете си дейности.
Създавайки здрав ред и
атмосфера в центъра, той
не престана да помага и на
общинския екип - в ресора,
който заемаше.
Инж. Иван Тотев и Георги
Титюков си пожелаха взаимно успех през октомври.
Ето и списъка на избраните
от конференцията кандидати за кметове в районите на
града:
Георги Титюков – за район
Ценрален.
Ваня Дакова – за район Северен.
Николай Йордов – за район
Тракия.
Рени Стефанова – за район
Южен.
Веселина Иванова – за район Западен.
Перхан Карамукова – за район Източен.

За район Западен - Веселина Иванова. Завършила
ПУ „Паисий Хилендарски“,
педагогика. Силно мотивирана, стриктна. Надгражда
образованието си през целия
живот. Способност за работа
в екип и диалогичност . Комуникационни способности,
откритост, честност и самокритичност. Обича Пловдив,
квартала и семейството си.

За район Тракия - Николай Йордов - с висше
образование в областта на
икономиката и финансите,
и магистратура ”Държавни и общински финанси”,
той жъне успехи в един от
най-динамичните отрасли

на обществото – строителството. И по-точно, търговия с модерни технологични продукти. Компанията, в
която работи, му е поверила
позицията „регионален мениджър продажби за Южна
България“. Бившият състезател по гребане е семеен с
две деца и живее в ЖР „Тракия”, откакто районът е започнат да се строи. Познава и обича града. Прекарва
всяка възможна минута със
семейството си. Обича активния отдих и планината.
Пловдив е неговият град на
земята, а Тракия – най-хубавият район.

За район Северен - Ваня
Дакова. Тя следва идеята
си – човек да се раздава
докато има енергия и сили.
На 38 г с магистратура по
„психология на управлението”, тя наистина разполага с огромни познания
по човешко поведение и
реакции. Девизът й е „Да

градим мостове помежду
си, а не стени!” Хората я
свързват с участие в много
благотворителни
кампании и акции за набиране на
средства за деца и възрастни в неравностойно положение и различни рискови
групи. Човек, който не се
замисля, дали да участва –
тя го прави с желание, а не
за да кажат, че го е правила.
Енергична и позитивна.

За район Източен - Перхан
Карамукова, на 40 г. Възпитаничка на Пловдивския
университет и Великотърновския университет, магистър по педагогика. Има богат
опит като социален работник
в район Източен, като трудов
медиатор за ромите в Столипиново, и в други звена на
община Пловдив. С отлични
комуникативни умения, със
силно развито чувство за
справедливост и много добра
работоспособност.

За район Южен - Рени Стефанова.
Родена е и израснала в Пловдив в семейство на баща-военнослужещ и майка–педагог. Завършва право и започва работа като адвокат. Съчетава в себе си дисциплина,
самоконтрол и приятни поведенчески реакции. Вярва
в справедливостта, в това,
че всеки човек има положителни качества и че светът
върви напред - към по-добро.
Притежава чувство за хумор,
бърз ум и желание да изслушва събеседника си. Адв.
Стефанова обича работата си
и с умиление си спомня първите стъпки в професията.
Смята, че да си съвършен в
това, което правиш, е илюзия, и затова трябва да учиш
и да се усъвършенстваш всеки ден. Образованието дава знания, но практиката те
прави специалист. Обожава
родния си град, не го е напускала за дълго, искрено се
стреми да помага за неговото
процъфтяване.

4

август 2015 год.

КАУЗА Пловдив

СЕЗОНИ

АНТИЧНИЯТ ТЕАТЪР
В СВЕТОВНИЯ ФОКУС

КРАСИВО, СЪВРЕМЕННО, ВПЕЧАТЛЯВАЩО... ДУШАТА НА ПЛОВДИВ Е В СКАЛИТЕ НА АНТИЧНИЯ
от стр. 1

Самата церемония беше
ангажирала над 200 души,
сред които и хористите от
хор „Детска китка“ и Хора на пловдивските момчета „Стефка Благоева“.
60 доброволци направиха
хореография, наподобяваща гребане, и изведоха

националните знамена на
всички страни, участнички в състезанието. Накрая
всички те образуваха една лодка, която показва
единството на световния
гребен спорт и на ФИСА.
Около 1000 млади гребци,
участници в спортната
проява бяха по седалките

на античния, облечени във
фанелки с националните
си символи. Единствено това ги отличаваше в
пъстрата и екзалтирана
публика. Проявата, в която 4 пълни дни Гребната
щеше да кипи от весла,
беше официално открита
от Майк Уилямс.

БЕЗГРАНИЧНО, ИСКРЕНО И ВЕЛИКО!
Пловдивчанино,
трябваше да видиш това. Да
усетиш как в юлския пек
те полазват тръпки от
вълнение – пред това изригване от емоции в Твоя
град. Да видиш как след
заключителната реч, публиката не си отива. Да видиш как на опразнената
от официални лица сцена
се смъкват от седалките
всякакви младежи – да
се снимат с национални-

те си фанелки и символи. Да отнесат спомен,
че са били тук. Някъде
във върха на декорите
от Аида, eдна китара забиваше здраво. Вокална
група, също толкова чудно „кръпната” в оперния
фон, наелектризираше
през колоните пространството. И множеството
прегърна мига – целувки, снимки, въртележки
със знамена, пеене, тан-

цуване и усмивки.
Това е Пловдив! От миналото и в бъдещето!
Мислех си – историята ще остави едно сухо
изречение – „Световно
първенство по гребане.
През 2015.” Но тези хълмове, тези седалки – те
попиват всичката емоция. И стават още поспециални.
Уникално! Уникално е да
си пловдивчанин.

ГЕОРГИ ТИТЮКОВ, КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН

и бивш зам. кмет по младежта, спорта и социалните дейности в община Пловдив:

В такъв момент трябва да
зачетем всички онези хора, благодарение на които
Гребната база я има. От тези, които са я проектирали,
до всички, заети в нейното
изграждане. Благодаря им от
името на всички пловдивчани. Защото заради нея сега
посрещаме гребци от целия

свят. И се получава този прекрасен празник. Създаването на втори гребен канал,
за който положихме толкова
много усилия, и в чиято реализация не се съмнявам, ще
направи Пловдив още почест домакин на световни
прояви във водните спортове. Ние се гордеем, че леген-

дата в кану-каяка Николай
Бухалов - единственият българин с два златни медала от
една олимпиада – е наш съгражданин. И бихме искали
още много като него да се
родят тук и да носят престиж на България и града.
Днес светът е в Пловдив и
ние сме светът.

Трябва да си слушал тук
Ричи Блекмор, да си гледал шедьоврите на Шекспир, да си се захласвал
по Милчо Левиев, Иво
Папазов, Веселин Николов... Да си ги слушал и
гледал пред древната колонада. И стотици други
европейски и световни
звезди на изкуствата... За
да разбереш ...
Геният на човека, избрал
още през втори век това
място е бил чудовищно

велик. Архитектът, който го е създал, с клечка в
пясъчното сандъче, може
да направи смешни всички суперкомпютри, които
бълват днес архитектурна
конфекция.
Да, това място е велико. Тук е душата на този
древен, вкопан във вечността град, който през
столетията просто сменя
имената си като растяща нимфа – Евмолпия,
Пълпъдева, Тримонциум,

Филипополис, Филибе –
условности в изговора, с
които различните поколения и народи са искали да
кажат едно – Великолепното място върху Земята.
Но какво е постижението без аплаузи? И какво
е животът без продължение? Световното по гребане, което се откри тук,
беше просто повод, десетки знамена спонтанно
да дефилират в ръцете на
младежи от целия свят.

МИНИСТЪРЪТ НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА, КРАСЕН КРАЛЕВ:

През годините Пловдив и
Българската федерация по
гребане се утвърдиха като
отлични организатори на
състезания от най-висок

ранг. Тук, в Пловдив, се
проведоха Европейското
първенство за мъже и жени през 2011 г. и световното първенство за юноши и
девойки - неолимпийски
дисциплини - за мъже и
жени през 2012 г. Доказателство, че сме отлични
домакини е и фактът, че
Международната федерация по гребане (ФИСА) ни
гласува доверието да организираме най-значимото
събитие от своя календар –

Световното първенство за
мъже и жени през 2018 г.
- заяви министър Кралев
в официалното си приветствие към състезателите
и феновете на гребането.
К.Кралев изрази надежда, че за шампионата на
планетата за мъже и жени през 2018 г. в града ще
бъде изграден и вторият
гребен канал, който ще направи уникална Гребната
база, която и в момента е
сред най-добрите в света.

ИНЖ. ИВАН ТОТЕВ, КМЕТ НА ПЛОВДИВ:
За пореден път градът
ни е домакин на подобна престижна спортна
проява от световния календар.
Смело мога да заявя, че
усилията на управленския екип на общината за превръщането на
Пловдив в център на
гребните спортове, ве-

че дават резултат. Това
го признава и международната спортна общественост, а в подкрепа на думите си искам
да подчертая факта, че
градът ни спечели домакинството на шест
големи световни и европейски първенства до
2018-та година.

5

август 2015 год.

ПОСТИЖЕНИЯ

КАУЗА Пловдив

СВЕТЪТ И ДЪРЖАВАТА СА В КРИЗА,
НО ТОВА НЕ E ПОВОД ДА СПИРАМЕ
Вече мислим за следващото ниво в социалните грижи. Имаме визия за 2020 г.
Пловдив е лидер в развитието на социални проекти от нов тип.

Всеки би могъл да почука на нейната врата. Дори самата тя често мисли
какво би направила, ако
се озове на мястото на
хората, които я търсят
служебно. Защото тя е
директорката на дирекция Социална политика в
община Пловдив.
Едно несъмнено трудно
звено в управлението на
града.
Как възприемаш работата си?
Като предизвикателство.
Мисля, че това е така за
всеки, който съзнава какво прави.
Всеки ден е предизвикателство – не знаеш кой ще
дойде при теб. Макар да
е ясно, че обикновено идват хора от рискови групи, хора в неравностойно
положение, бедни, болни,
с нужди - това не е рутинна работа. Всеки човек е
различен. И всяка съдба е
уникална.
Няма два еднакви случая
- трябва да намериш верния път и начин, с който
да помогнеш. Въпреки че
не винаги това е възможно. Колкото и да ти се иска.
Предизвикателство е да
посрещаш такива хора,
защото за тях, „сега и веднага” е най-важно. Нямат
други планове. И е нормално.
Това его ли е?
Не, няма его. Те идват и
казват „Не знаем къде да
отидем, не знаем какво
да правим.” Първо трябва
да ги успокоиш. Казвам:
Чакайте да помислим.
И аз веднага не мога да
взема решението. Нека
да чуя вашата позиция,
да помисля какво можем
да направим и къде може
да отидете.” Стъпка по
стъпка.
Има много начини, по
които може да се помогне. Въпреки че нямаш
безграничен
арсенал.
Особено пък, когато става дума за финансови ресурси.
Много хора имат нужда
именно от пари, а бюджетните възможности
са ограничени. И хората
реагират понякога нервно: „Значи само еди кой
си има право да взема помощи.”
Не е така. Ако ти отговаряш на условията, никой
няма да те дискриминира.
Всяка съдба е различна.
Има много казуси. Има
много случаи, в които
виждаш, че нещо трябва

Веселина Ботева, директор на дирекция Социална
политика в Община Пловдив. На 37г., семейна с едно
дете. Завършила е няколко
магистратури: „Социални
дейности и мениджмънт” в
да се направи,обаче, законът ти казва „не може”.
И мислиш – как да намериш друг път.
Понякога идват за скъпо
струващи операции. Всяка година Община Пловдив отделя от бюджета си
50 000 лв за еднократно
подпомагане. Размерът на
еднократната помощ е до
1000 лв на лице. Често това е нищожна част от необходимата сума, особено
за лечения в чужбина, Но
все пак казвам - тука хората не трябва да разчитат на общината – не и в
този случай.
Здравеопазването е национален
приоритет
и държавата трябва да
уреди тези неща – чрез
Здравна каса или по друг
механизъм – фондовете
за лечение, например. И
въпреки това общината е
заделила пари – защото
виждаме, че хората няма
къде другаде да отидат,
няма какво друго да направят - нямат пари, безработни са…
Личните дарители?
Има много случаи, когато
хора от бизнеса реагират.
Лично много пъти съм
молила хора с възможности да помогнат на някого.
И те го правят – защото
са убедени, че трябва да
го направят. Убедени са.
Те знаят от собствен опит какво е безизходица,
имали са и те трудни моменти. И го правят. Без да
искат известност…
Много често се ангажирам с такива случаи - когато помагам извън работата си на хора.
В общите правила и общите случаи хората идват
и си подават документи –
по установения ред.
Но има случаи, които са
много сложни и тежки
и не можеш да останеш
безпристрастен.
Психически как се издържа в такава работа.

Пловдивския университет;
„Икономика и финанси” в
Стопанска академия в Свищов, и „Здравен мениджмънт и опазване на общественото здраве” в Медицински университет в Пловдив.
Предишна месторабота – 13
години (от 1999 да 2012)
в Агенцията по социално
подпомагане към Министерството на труда и социалната политика. Където е
заемала различни експертни
и ръководни длъжности. От
март 2012 е директор на дирекция Социална политика
в община Пловдив.
Издържа се. Но много
пъти съм си мислила - аз
ако изпадна в такава ситуация, какво ще е? Но няма как да си представиш
напълно ситуацията, ако

Но и хубави неща. Например, идват много деца
и младежи, на които сме
помогнали, след като са
били дълго време в нужда. Идват да кажат, че
са добре, че се чувстват
пълноценни хора. Така че
през тази врата влизат и
добри новини. И това са
хубави дни.
Значи можеш да разбереш артиста, който понякога работи само за
аплодисментите и очите
на публиката.
Да, точно така. Приемам
го като важно преживяване, като житейски опит.
Опитът се трупа така, няма как да ти е вроден.
Когато стоиш в кабинета и се чукне на врата-

не си реално в нея. Можеш да си помислиш „ако
ми се случи такова нещо,
откъде ще започна?”
Но това е теория. Не
можеш да почувстваш
болката. За да разбереш
ситуацията, трябва да по-

та, какво си помисляш?
Всяко идване до моята
врата е отговорно. Влизането на моите колеги, на
служителите, на непознати хора. Никога не знаеш
кой ще влезе. Понякога
просто се отваря и се вли-

чувстваш всичко, което
преживява този, който е
в нея.
Но си задавам въпроси.
Човек не знае какво може
да му се случи. И именно,
задавайки си въпроси, аз
мога да открия отговора и
за хората, които са дошли
за помощ при нас.

за. Ако не съм я оставила отворена, както често
правя.
Територията на дирекцията е само община
Пловдив. Но наблюденията ми са, че идват
хора и от много други
места.
Да, една голяма община
е притегателно място и
за хора от малки общини.
В места, където няма социални услуги. Идват от

На тази врата чука много болка и много страдание.

селата на общините Родопи и Марица, че и от поголемите - Стамболийски, Кричим, Перущица,
където няма социални
услуги за деца, за хора с
увреждания, за възрастни
хора. Идват, но това им
струва време и средства.
Не всички могат да си
го позволят – да дойдат
да ползват консултации,
психолог за децата, рехабилитатори или други
услуги.
Какво правят тези, които
не могат да дойдат? Те
стоят там и няма кой да
им помогне.
Много пъти в разговори,
когато се събираме колеги от цялата област, чувам
служители от тези общини сами да отчитат нуждата от нови услуги. И
може би сега, когато разработваме новата областна стратегия за развитие
на социалните услуги за
2016- 2020 г., тези малки
общини трябва да бъдат
подкрепени.
Те имат ресурса да го направят, говорим за човешки ресурс – имат желанието да го направят , но
трябва да бъдат подкрепени финансово, да имат
делегирани от държавата
функции в тази област.
Какви са тенденциите в
световен мащаб?
Навсякъде, в световен мащаб, не само у нас, където населението е болно и
застаряващо, все повече
възрастни, а и млади хора
с увреждания, имат нужда от грижи.
Това е факт. Но други
са пълноценни – такива,
които могат да работят
да правят нещо, да са полезни.
И тогава идва другата тема. Да се разкриват все
повече ЗАЩИТЕНИ РАБОТНИ МЕСТА, където
хора, в такова неравностойно положение, да са
ангажирани с нещо и да
се чувстват полезни. Това е следващото нещо, за
което мислим.
Има много програми и
мерки за социална заетост. Ще насочим усилията към разкриване на
такива работни места.
Предишният ни проект, за
деинституционализиране
на деца, приключи много
добре. Ние бяхме първата
община, която приключи
проекта си успешно и получихме делегирани държавни дейности за тези
наши услуги - за младежи
и деца с увреждания.
СЛЕДВАЩОТО НИВО е
именно това – развиване

на подкрепена и субсидирана заетост. Вече работим в тази посока.
Макар
и
забързан,
Пловдив се грижи за
хората в неравностойно
положение?!
Пловдив има традиции в
социалните услуги.
В годините е работено в
тази сфера, създадени са
добри услуги, които ги
няма в много други общини. Казвам го с професионална отговорност.
В момента картата на социалните ни дейности е
много широка, колегите,
които работят в тази система, са професионалисти, влага се много в тяхното професионално израстване и квалификация.
Пловдив има целогодишни диетични трапезарии
за 1700 човека, средствата за които се поемат от
общината. През зимата
2000 души са на обществена трапезария.
Имаме фонд за стоматологични услуги, за възрастни хора, които са
напълно обеззъбени
и
община Пловдив им поема изработването на протезите.
Имаме една от първите
мобилни услуги за лица
с увреждания в България.
Вместо родителите или
близките да водят децата
си в един център за рехабилитация и интеграция,
самите специалисти отиват при тях.
Звеното ни за трудно подвижни лица разполага с
пет микробуса - напълно
безплатно е превозването
в рамките на града.
ПЛОВДИВ Е ЛИДЕР В
ТАЗИ ОБЛАСТ. Оценката ми е спрямо останалите общини, защото имам
национални наблюдения.
За последните три години
услугите нараснаха почти двойно – от 28 услуги
достигнахме до 45 в момента, а до края на годината ще бъдат над 50.
Независимо от факта, че е
криза в света, в Европа и
у нас, ние се опитваме да
правим много неща.
При все че всичко е свързано с разходи. В тази
сфера няма приходи от
граждани, и това са скъпоструващи
социални
дейности. Много персонал, много специалисти…
Но крайният резултат е,
че успяваме да направим
и добре да защитим това,
което искаме, пред държавата, за да каже тя „да”.
Въпросите зададе екит
на КП.
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ФЕНОМЕНИ

КАУЗА Пловдив

СВЕТЪТ Е БЕЗСИЛЕН ПРЕД ГРАФИТИТЕ

Компютърните вируси са детска закачка пред щетите, нанасяни на цивилизацията от спрейове и бои.
Няма град на земята, незасегнат от феномена. Ню Йорк и в това отношение е световен лидер.
ОТ МОРАЛНА ГЛЕДНА ТОЧКА

КЛАСАЦИЯ НА ЦЕЛИТЕ

Да драскаш в задния двор
е нищо. В двора на съседите -това е нещо. В подлеза – бива. На обществена сграда – прави впечатление. Колкото по-високо, толкова повече точки.
Да удариш кораб си е по-

Нещата са като че ли много простички. Ако драскаш на собствената си фасада или на свой имот - това е твое право. Но, ако със

стижение. Да се тагнеш
на влак в движение – за
тебе ще пишат или ще ти
качат клипа в мрежата. Да
удариш строго охраняваното депо на железницата или метрото – това те
прави лидер.

НЕВИДИМ, ДОБРЕ
ОРГАНИЗИРАН ВРАГ

БИЗНЕС ЗА МИЛИАРДИ
В глобален план вероятно светът харчи над 100
милиарда долара годишно, за да удържа набезите
на вандалите с бои. Но не
и да ги ликвидира.
От една страна, това осигурява работа на хиляди
хора, които стържат, разтварят и ликвидират боите. И още хиляди, които
връщат предишния вид
на стените.
От друга страна, популярността на „цапането” нараства дотолкова,
че в него се включва огромна армия от нощни
„творци”. Индустрията
не изпуска тази ниша –

тя й дава все по-нови и
по-трайни спрейове, все
по-устойчиви бои, които
се нанасят върху всичко.
Произвежда в добавка
маски, уокитоки-та, дори
и екипи.
С другата си ръка, същата тази химическа индустрия предлага на общините, „антиграфитни
покрития”, химикали за
премахване на надписи,
разтворители, нанопокрития и прочее.
ПРОСТО ЕДНА ВОЙНА
МЕЖДУ ЧИНОВНИЦИ
И ДРАСКАЧИ, ФИНАНСИРАНА ОТ ИНДУРСТИЯТА.

Страницата подготви Нилчевски.
Фотографиите са от Пловдив.

РАЗМЕРИТЕ НА ПАНДЕМИЯТА

Различните изследвания,
проведени в САЩ, са установили, че само в тази
държава годишно ЦЕЛЕВО се „потрошават“ над
1,3 милиарда долара от
джоба на данъкоплатците
за борба с вандалите-графитоманиаци. И то само
за почистване на обществени сгради.
Ако се добавят и щетите,
нанесени върху сградите
частно притежание, сумата набъбва на 8 млрд. долара годишно. Отнесена в

световен мащаб, тази сума
би надхвърлила 50 млрд.
Нещо повече – проучвания на Асоциацията на
търговците на недвижими имоти в Калифорния
показва, че стойността на
сгради, нашарени с графити, се занижава средно
с 20 %. При обща стойност на годишните продажби около 315 млрд.
USD, загубите само в този
американски щат се оценяват на около 63 млрд.!

ДВОЕН СТАНДАРТ???

ОТ ТЕХНОЛОГИЧНА ГЛЕДНА ТОЧКА
Погледнато чисто технически, разликата между
стенописите в църквите,
графитите по изоставените фасади, рекламните
надписи по автобусите и
осквернените вагони на
влаковете, е почти никаква. Всичко е полагане
на боя върху плоскост.
От технологична гледна

точка праисторическите
пещерни рисунки са поблизо до съвременните
графити, отколкото до
изрязаното с нож в кората
на дървото „Гошо и Лили = любов” . Посланието
върху дървото е по-близо
до фреските и барелефите, отколкото до класическия графит.

По-лошо и от графити.
ОТ ИДЕОЛОГИЧЕСКА ГЛЕДНА ТОЧКА
Първите цапаници в пещерите вероятно също
са предизвиквали доста
ръмжене сред обитателите
им. И вероятно в началото авторите са били често
нахапвани. Но днес това е
обявено за „световно наследство”. И е описвано по

най-възторжен начин:
„Тестовете на 50 рисунки в
11 пещери в Северна Испания, според американското
списание Science, загатват,
че неандерталците в Европа са притежавали неподозиран досега талант преди
повече от 40 000 години.“

спрея си нощем макрираш
сградата на операта или
влака, това си е посегателство. Пък ако ще да си написал „Е = мс2”.

Специално
варосаните
стени на сайванти и кравеферми в социализма
служеха за полагането на
„идиотски” от днешна гледна точка призиви: „Всяко
яйце – бомба в гнездото
на империализма”; „Дръж
маркуча си в изправност!“;
„Хигиенизацията е враг на
бактериологическата диверсия“; „Въшката е най-опасен
враг на Родината.”
Не може да не се наложи
изводът, че когато държавата
пише глупости по стените,
това е „визия за бъдещето”,
а когато един хлапак се подписва в подлеза със спрей,
това е вандалщина.
Дори и днес „официални-

ят” графит съществува. Ето
откъс от един репортаж на
Шпигел от Москва:
„Графитите в Москва се множат. Става дума за цели изписани със спрейове стени. Зад
тази необичайна пропаганда
стои руската президентска
партия “Единна Русия”, която иначе се обявява против
псевдокултурата. Върху зид
край “Аминевское шосе”, в
западен московски квартал,
може да се види Путин в
широка усмивка и моряшка
фланелка. Той пори води с
голяма лодка към анексирания от Русия полуостров
Крим. Президентът на САЩ
Барак Обама е безпомощен в
своята лодка-черупка.

ДЕФИНИЦИЯ НА ПАНДЕМИЯТА

Думата произлиза от гръцката graphein, преминала
в латинския като graffito,
до множественото число
„графити“. Според други,
graffiti идва през английски
от италиански, вероятно от
graffiare, глаголът за одрасквам, набраздявам някаква
повърхност. За графити се
приемат и някои инцидент-

ни изображения по стените
на Помпей и други места в
Древна Гърция и Рим.
В действителност, графитите се появяват през 20 век,
заедно с хип-хоп и рап субкултурата. Използвали са се
за начин на общуване между бандите. Днес графитите
се срещат навсякъде, дори и
върху небостъргачи.

Ако смятате, че надписите, рисунките, таговете се
правят ей така от скука, се
лъжете много. Все едно да
смятате, че световният тероризъм е дело на случайни
психопати.
Общността на графитоманите съперничи по размах,
организация, логистика и
техническа обезпеченост на
наркокартелите и континенталния тероризъм. В сравнение с нея сомалийските
пирати са няколко групи от
крадливи деца.
Общността има в Интернет
над 25 000 сайта, включително български, проповядващи тази субкултура. В тях
се разменят репортажи за

„удари”, както терористите
обменят видеа за атентати.
Обменя се инфо за нови
средства, правят се планове
за интернационални „уъркшопове” ... Има електронни
каталози, в които се показва
кой графичен знак на кого е.
За да се знае чия е славата за
даден удар.
Към това трябва да се опишат стотиците специализирани списания в големите
страни, които се печатат
така, както се печата „Плейбой” и „Тайм”.
Зад всичко това стои непоклатимата база на хиляди
цехове и заводи, бълващи
спрейове, лакове и бои с
уникални качества.

КОПИРАНО ОТ САЙТОВЕТЕ
Без редакция. Забележете стила.

«Както във всяко изкуство и

спорт си има дисциплини, така е и при графитите. Най-основните са легално рисуване,
бомбинг (нелегално рисуване
за кратко време, най често на
стена), тагинг (идва от TAGподпис) след което следва найуважаваната форма, а именно
влаковете и метрата. Хората, занимаващи се с това, отделят голяма енергия и доста от свободното си време, кроейки планове
за „удрянето“ на различни цели.

Колкото по-опасно и по-трудно - толкова по-добре. Само ви
стига да знаете, че графити артисти са слагали свои картини в
Лувъра през деня, рисували са
на Айфеловата кула, на Бруклинския мост, на най-строго
охраняваните метра в света
(включително на Ню-Йоркското след 11 септември). И нещо,
което се подмина от световните
медии - подписването на самолета на президента на Съединените Американски Щати „AIR
FORCE ONE“

»

ВОЙНИЦИ И ЛЕЙТЕНАНТИ

В момента в света „работят” няколко милиона ентусиасти. Те са от малки
деца, получили първия
спрей, млади хаймани,
скучаещи студенти, зрели
хора с деца и непораства-

щи пакостници в предпенсионна възраст. Някои са
пълни аутсайдери, а други
- милионери. От техните
среди са произлезли световни художници с огромна популярност днес.

МЪДРОСТИ ОТ СТЕНИ И ВИТРИНИ
„Още ме боли портфейлът от
снощи“.
„Съдбата има пръст навсякъде
и в повечето случаи е среден!“
„Някои не ги бива за нищо, но
са способни на всичко!“
„Стане ли напечено, само печените оцеляват!“
«Купих си нощно шкафче, но
къде да го държа през деня...“
„Всичко, което не се заключва,
е осъдено на изчезване”
„Всяка дамска чанта е едно
малко бюро за изгубени вещи“.
„Искаш всичко и сега, а получаваш нищо и постепенно!“
Кауза Пловдив
Издание на хората, които обичат
своя град, своите улици, своето минало, своето настояще и които искат
да имат добро бъдеще в най-стария
жив град в Европа.
Излиза всеки месец.
Вестникът си поставя за цел да утвърждава демократичните ценности

„Търся момчета за сандвичи.“ обява за работа.
„Поради ремонт бръснем отзад“ (надпис на бръснарница)
„Правим обувки с кожа на клиента“ - надпис в обущарска работилница.
„Някои се раждат щастливи, а
други в България“.
ТЪРСЕТЕ:
„500 Патагонизма“ - христоматия на графитите в България.
438 страници, 800 илюстрации
- само за 10 лв.
За поръчки - издателство
„Алитеа“, тел.: 0888 34 2040
на обществото и да мотивира любовта на българите към отечеството и
родното място.
Отговорен секретар: Кольо Стефанов
Екип сътрудници: Д. Янкова,
Техн. секретар: Теменужка Добрева
Предпечатна подготовка Алитеа
Вижън: 0878 652841
Рекламен отдел 0878 342000

7

42-ри ПАРАЛЕЛ

август 2015 год.

ТОЧКАТА НА
ПРЕЧУПВАНЕ
НА МЪЖЕТЕ

КАУЗА Пловдив

Едни казват за нея – „Да не ти е в къщата или на главата“, а други се молят да им е на обекта и да им е колега.

Тя е ТАНЯ СТРОНГЕЛОВА. Една ведра и енергична
пловдивчанка, имала съдбата да стане строителен инженер и майка на две деца.
Когато се строеше американската ТЕЦ „Марица Изток 1”, Таня Стронгелова
беше технически ръководител на целия обект. ПРОЧУ
СЕ с това, че вижда мравка
върху кофража и всякакви
грешки. Че може да спре леенето на цял комин, за да се
направят проби как урината
на работниците от върха ще
повлияе на здравината на бетона. Защото никой мъж не
слиза от 100 метра височина
за такава подробност. Про-

словута е с налагането
на желязна дисциплина
и нулевата готовност за
компромиси.

Таня: „В началото бях технически ръководител, но
когато мениджърите видяха
какво ми е отношението към
работата, ме направиха специалист по качеството. Което значи, че всичко, което е
проектирано и предстои да

Тя е мила и весела. Приятно учтива. Чаровна. Приказлива, позитивна, открита. Но това е само, ако не
става въпрос за работа.
Хората, които работят с нея,
я оценяват с клишето “Желязната лейди” , „Стронг
мен”, „Силата”. Но понеже
колегите й са високопостабъде изпълнено, следях да
бъде направено прецизно,
за да работи централата без
проблеми.
Изпълнителите на строителната част бяха турски
фирми и, неочаквано за тях,
нещата се следяха много
строго. Това ги учудваше.
Но повече бяха стресирани
от това, че жена ги контролира. Особено когато се
стигаше до забелязване на
грешка от пръв поглед. Удивляваше ги „четенето” на
чертежи по-добре от техните бригадири и познаването
на строителния процес подобре от най-опитните им
майстори.
Като се появявах на площадката, буквално спираха
работа, за да видят какъв
„кусур” ще им намеря. Какво няма да ми хареса пак!
Така ми излезе прозвището „Кусур ханъм”. А на
обекта тези мъже не бяха
малко. На различните етапи от работата работниците
стигаха до 2500 души. И така ме знаеха.”

вени мениджъри от транснационални корпорации,
тези определения имат малък терен на употреба. Поинтересни са реакциите на
хилядите мъже по големите строежи, които я „дамгосват” лексикално със
„Сталин” или „Стронгел”.
Както и с „Кусур ханъм”.
ОТ ТЕЦ НА АЕЦ
След малък ангажимент в
Сенегал „придирчивата” се
върна в Европа. Сега Таня
Стронгелова работи в Словакия, на разширение на
атомна централа с още два
блока. Отново международен обект, само че длъжността й е по-различна. Отговаря за всички плащания
на обекта. Преди да се нареди плащане, Таня проверява
за какво отиват парите и дали са заработени.
„Работя с италианци.
Италианци са мажоритарните собственици и главни изпълнители на обекта.
Длъжна съм да налагам
изключителна дисциплина
и никакви компромиси по
изпълненията. А италианските мъже са мачовци и
със самочувствие. Разбира
се, има и много словаци на
обекта.
Работата е изключително
сложна. Преди да стане плащането, се правят проверки
на място - на обекта, по
чертежи, документация... И

ВЕЧНОТО ОПИЯНЕНИЕ

Снимката е направена от
екип на „Вила Юстина“
със съвременно летателно оборудване. Кой е очаквал от хора, заети да отглеждат лозя и да правят

вино, да ни показват Пловдив от птичи поглед?! Но,
явно, който може да прави
елексири, може да прави и
снимки.
Пловдив спира дъха на

пътешественици над 2000
години. Но какво ли биха
написали Лукиян, Челеби
или Иречек, ако можеха
да го видят, както вие го
виждате в момента?!!!

понеже е атомна централа,
изискванията са изключително високи. Не трябва да
пропусна нищо. Косъм да
има в бетона, трябва да го
видя, болт с наранена резба - да не говорим... Това е
атомна централа. Понякога нареждам доизпипване,
друг път връщам работата.
И там, сред колегите,
прозвуча : „Ти не си жена,
ти си Сталин!”
Сталин, заради здравата ръка. Няма „няма” – нещо като
трябва да стане, става.”
На обекта, където Таня работи, в момента са заети
4000 човека, повечето мъже. И малко или много те са
в нейния обсег.
ЗАЩИТАВАМ ЧЕСТТА НА ПРОФЕСИЯТА,
ИМЕТО НА СТРАНАТА
СИ И ДОСТОЙСТВОТО
НА ЖЕНИТЕ
„Нагласата на такива корави мъже, като строителите,
е особена. Те са силни, будни и опитни. И когато видят
жена, смятат, че с нея нещата лесно ще минават.

Задължително, навсякъде
в началото пренебрежителното отношение е факт. Към
жената. Повтарям - в началото. След известно време
идва етапа на приемането.
Като колеги. И следващата
стъпка вече е респект. И после „Сталин” , както в случая, или нещо друго.
Но за това нещо се воюва, не става ей така. Първо
те приемат като „другия,
слабия пол”. Но на такива
обекти хората са с голям
опит и бързо разпознават
качествата на специалиста
– без значение какъв език
говори или как изглежда.“
ДА ВЛЕЗЕШ В БАЗАТА
ДАННИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ.
Вечер Таня Стронгелова
води кореспонденция с „половината свят”. Чати с приятели, но в същото време
обменя опит с колеги от три
континента.
Таня: „За да ме допуснат
до такава работа, минавам
през много интервюта. Някой, от другата страна, по

време на тези събеседвания
е решил, преценил, че аз
мога. Някой път директно
са ми задавали въпрос (например в „Марица 1”) : Добре де, тук са хиляди мъже,
ще се справиш ли, все пак
си жена? Тогава помня, показах с пръст името, което
е изписано на каската ми –
„Strongelova” (на английки
strong е силен – б.а.). И те
първо се смяха, после разбраха, че е така.
А за словаците не знам.
Може би навремето са имали някакви впечатления от
Сталин и пренасят върху
мен разни асоциации. Разбира се, в тези неща, нека
не забравяме, има и много
закачка. Преди 60 години ги
е тормозил Сталин, а днес
– Стронгел. Като оставим
настрана
политическите
нюанси, за мен това е оказана ми чест. Когато няколко
хиляди мъже ти измислят
прякор, това е единственият
им отговор. Т.е те са преминали точката на пречупване.
На мъжкото си его.“

КОГО ЩЕ ПОДКРЕПИ „КАУЗА
ПЛОВДИВ” ПРЕЗ ОКТОМВРИ?
Ние не сме измислили това
име „Кауза Пловдив” като
звучна фасада за политически пробиви. Ние вярваме, че нашето общо дело
(нашата кауза) е градът ни.
Каква по-голяма чест във
времето от тази да продължиш делата на царе, императори, революционери,
възрожденци, родолюбци и
обикновени строители – за
съзиданието на този уникален град.
„Кауза Пловдив“ ще подкрепи онзи кандидат за
кмет на Пловдив през есента, който сериозно се
ангажира с проекта за повдигане на железопътната
линия между Централна
гара и Филипово, което ще
премахне задръстванията
на трите прелеза – на Пещерско шосе, на бул.„Свобода” и на бул. „Шести септември”. Това е бъдещето.
И това е технологичната
крачка, която градът и жителите му очакват.
Пловдив заслужава да е
на 45 железопътни мину-

ти от София, а пловдивчани заслужават от бул.
„В.Априлов” директно да
влизат в кв. „Въстанически”, а не да се въртят като мравки по далечните
възли на Коматевско шосе,
надлез Родопи или морално остарялото съоръжение
„Бетонен мост”. След големите ремонти на централна
градска част и основните
булеварди, е ред на този важен транспортен проект.
Именно затова ние подкрепяме и проекта на Жорж
Трак за въздушните въжени
линии над Пловдив, с които ще влезем в модерния

туризъм. (Виж брой 4 на
в.“Кауза Пловдив“) Днес
на някой това може да му
изглежда полуреално, но
дързостта е част от съдбата
на този град. Нима е било
по-малко дръзко в обраслата падина между два хълма
да проектираш амфитеатър
от мрамор? И да го направиш само с ръчни инструменти.
Или да направиш с длето
и лост стадион за 30 000
души, когато Лондон, Москва, Токио и Париж са били
на ниво колиби.
Ето това е Пловдив.
И затова той е нашата кауза.
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ЗАБАВЛЕНИЕ

ЛЕТЕН ФОТО
РЕПОРТАЖ

Обичам този град.
Когато в покрайнините му
слънчогледите гласуват за
лятото и сякаш увеличават жегата с жълтите си
лица, а в малките улици
на старите квартали вали
летен „сняг” от цветовете
на софората.
На Античния още не са
отзвучали Вердиевите вечери и обявите на спектаклите са още на Главната,
когато националните знамена се веят под къщата
с кулата. Защото Пловдив

КАУЗА Пловдив

пак е столица. Макар и на
спорта. И макар и за малко.
Мъже с водни „прахосмукачки” освежават лазура на Езерото, а трактор левитира,сякаш от
радост, докато прави колоездачната алея на бул.
„Христо Ботев” .
А аз, вдъхновен от това
уникално дърво, вместо
да си гледам на кафе, си
направих кафе, което да
ме гледа.
Нека да е лято!
Нека да е Пловдив!

Текст и снимки: Николай Илчевски

КАУЗА ПЛОВДИВ
Общност
СУДОКУ ЗА
НАЧИНАЕЩИ

СУДОКУ ЗА
НАПРЕДНАЛИ

